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Čoahkkáigeassu 
 

Dán prošeavtta ulbmilin lei čielggadit sápmelaš boazodolliid oainnuid psyhkalaš buresveadjima 
ovddideaddji doaimmas ja dan dárbbuin ja čielggadit, leatgo dát bálvalusat oažžunsajis ja 
heivvolaččat čuozáhatjovkui Sámis. Sámis boazodoallit leat oalle unna jovkkoš, geaid eallinbire 
ja bargu lea čadnon luonddudiliide, bohccuid jahkásaš ritmii ja eahpejeavddalaš bargoáiggiide. 
Sin bargodorvvolašvuhtii ja -buresveadjimii laktásit máŋggat fuolat, iige bargodorvvolašvuođa 
ovddideaddji doaibma jur gávdno. Sápmelaš boazodoallobearrašiin lea boahtán ain eanet ovdan 
dárbu nannet bearraša rávesolbmuid psyhkalaš buresveadjima. Duogážis leat ee. čoggon 
hástalusat bearraša árggas ja boazodoalus, birrasa deatta, uhcánaš olggobeale doarjja, 
bálvalusaid heivemeahttunvuohta ja ballu ja návccahisvuohta buktit ovdan iežas buresveadjimii 
laktáseaddji áššiid. Uhca servošiid hearkivuohta ja jávohisvuođa kultuvrra dagahan 
hárjánmeahttunvuohta gieđahallat váttisvuođaid mielddisbuktet maiddái ruossalasvuođaid. 
Galgáge gávdnat vugiid, mat veahkehit čoavdit váttisvuođaid. Erenomáš stuorra dárbu lea 
sámeservoša dárbbuide vuođđuduvvi iežasgielat doarjagii, movttiidahttimii ja bagadallamii ja 
heivehuvvon vugiide nannet sápmelaš boazodoallobearrašiid ja lágidit vuollegis šielmmá 
bálvalusaid Sámis. Sámeservošiin dát leat erenomáš gažaldagat ja boazodoallobearrašiin 
hástalusat leat vel eanet. Lea dehálaš hukset kultuvrii vuođđuduvvi, sápmelaš boazodoalu 
hástalusaid ja erenomášvuođa dovdi doarjjadoaimma ja veardásašfierpmi, mainna nannet árradis 
doarjaga ja oasálašvuođa sierra eallindiliin.  

Iežas váttisvuođaid birra muitaleapmi dalle, go eai leat fysalaš bákčasat dahje váddut, lea hui 
váttis. Muitaleapmái laktásit vuolitvuođa dovddut ja ballu das, ahte muitalus ii váldo duođas. 
Boazodoalli cealkin “go dohko manan, eai dat jeara oba rivttes áššiid” govvida bures, mo veahki 
ohcci ja veahki fálli eaba deaivvat. Seamma láhkai lea váttis dadjat jitnosii iešsoardin, ja vel 
váddásut lea ságastallat dan birra. Sámeservošis dat lea leamašan noađđi, man birra eai leat 
hállan ja man leat heahpanan. Veaján-prošeakta ovttasbarggai Ohcejoga gieldda Elämä – 
Ensiapu itsemurhavaarassa olevalle -prošeavttain. Prošeavtta olis álggahuvvui Davvi-Suomas 
álgovuolggalaččat Kanádas ovddiduvvon iešsoardimiid easttadanmálle. ASIST – Applied Suicide 
Intervention Skills Training lea kanádalaš Living Works Educationa oamástan guokte beaivvi bisti 
geavatlaš skuvlenollisvuohta. Prošeavttas dábálaš olbmot, sosiála- ja dearvvašvuođafuolahusa 
bargit ja eará doaibmit (ee. bolesat ja searvegotti bargit) skuvlejuvvojedje dovdát olbmo, guhte 
lea iešsoardinváras, ságastallat iešsoardinjurdagiin dorvvolaččat, ja addit olbmui dan dilis 
vuosttašveahki ja oahpistit su ohcat dárbbašlaš veahki.  

Lappi buohccedikšunbire (LSHP) guovllus rávesolbmuid mielladearvvašvuohta- ja 
gárrenávnnasbálvalusain barget dušše guokte davvisámegielat bargi, Ohcejoga gielddas 
psykiátralaš buohccedivššár ja Eanodagas SámiSoster rs:a Meahcceterapiija bargi. Anáraš- ja 
nuortalašgielat bargit eai lean mielladearvvašvuohta- ja gárrenávnnasbálvalusain. 
Sierrabuohccedivššu bálvalusain adnojuvvojit dárbbu mielde dulkonbálvalusat.  (Lapin 
sairaanhoitopiirin alueen aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut. ESMS-R - kartoituksen 
tuloksia 2017. Petra Suontausta, Sami Pirkola ja Tino Karolaakso 8/2018). 
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Tiivistelmä 
 
Tämän hankkeen tavoitteena oli selvittää saamelaisten poronhoitajien omia näkemyksiä 
psyykkistä hyvinvointia tukevasta toiminnasta ja sen tarpeista sekä selvittää ko. palvelujen 
saatavuutta ja soveltuvuutta kohderyhmälle saamelaisalueella. Saamelaisalueella poronhoitajat 
ovat suhteellisen vähäinen joukko, joiden elämänpiiri ja työ on sidottu luonnonolosuhteisiin, 
porojen vuodenkierron mukaiseen rytmiin ja epäsäännöllisiin työaikoihin. Heidän työturvallisuus- 
ja hyvinvointikysymyksissään on monia huolenaiheita, eikä työhyvinvointia tukevaa toimintaa 
juurikaan ole. Saamelaisporonhoitajien perheissä on noussut yhä enemmän esille tarve vahvistaa 
perheen aikuisten psyykkistä hyvinvointia. Taustalla ovat mm. kasautuneet haasteet perheen 
arjessa ja poronhoitotyössä, ympäristön paineet, vähäinen ulkopuolinen tuki, palvelujen 
kohtaamattomuus sekä rohkeuden, mutta myös osaamattomuuden puute tuoda esille omaan 
vointiin liittyviä asioita. Pienten yhteisöjen haavoittuvuus ja puhumattomuuden kulttuurin 
aiheuttama tottumattomuus käsitellä ongelmia tuottavat myös ristiriitatilanteita. Tuleekin löytää 
keinoja, jotka auttaisivat ongelmatilanteiden ratkaisuissa. Erityisesti tarvitaan saamelaisyhteisön 
tarpeista lähtevää omakielisiä tukea, motivointia ja ohjausta, sekä räätälöityjä ratkaisuja 
saamelaisten poronhoitoyhteisöjen vahvistamiseksi ja matalan kynnyksen palvelujen saamiseksi 
saamelaisalueella. Saamelaisyhteisöissä nämä ovat erityiskysymyksiä ja poronhoitajaperheissä 
haasteet vielä korostuvat. Varhaisen tuen ja osallisuuden vahvistamiseksi eri elämäntilanteissa 
on luotava saamelaisporonhoidon haasteita ja erityisiä olosuhteita tuntevaa ja osaavaa, 
kulttuurilähtöistä tukitoimintaa ja vahvistettava vertaisverkostoa. 

Omista vaikeuksistaan kertominen silloin, kun ei ole mitään fyysistä kipua tai näkyvää ulkoista 
vauriota, on erittäin vaikeaa ja se koetaan alentavana ja pelätään, että kertomusta vähätellään. 
Poromiehen toteamus ”kun sinne menen, eivät ne kysy edes oikeita asioita” kuvaa hyvin avun 
hakijan ja avun tarjoajan kohtaamattomuutta. Samoin on vaikeaa sanoa ääneen itsemurha, ja 
vielä vaikeampaa keskustella siitä. Saamelaisyhteisössä se on ollut vaiettu ja hävetty taakka. 
Veaján-hanke teki tiivistä yhteistyötä Utsjoen kunnan Elämä – Ensiapu itsemurhavaarassa 
olevalle -hankkeen kanssa. Sen puitteissa pilotoitiin Pohjois- Suomeen Kanadasta lähtöisin oleva 
itsemurhien ehkäisymalli. ASIST – Applied Suicide Intervention Skills Training on Kanadalainen 
Living Works Educationin omistama kahden päivän käytännönläheinen koulutuskokonaisuus. 
Siinä koulutettiin tavallisia kansalaisia, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä sekä muita 
toimijoita (mm. poliisi ja seurakunnan työntekijät) tunnistamaan itsemurhavaarassa oleva, 
ottamaan itsemurha-ajatukset turvallisesti puheeksi, sekä antamaan siinä tilanteessa olevalle 
ihmiselle ensiapua ja ohjaamaan henkilö saamaan tarvittavaa apua. 

Lapin sairaanhoitopiirin (LSHP) alueella työskentelee aikuisväestön mielenterveys- ja 
päihdepalveluissa pohjoissaamenkielisiä työntekijöitä ainoastaan Utsjoen kunnassa psykiatrinen 
sairaanhoitaja sekä Enontekiöllä SámiSoster ry:n Mettäterapian työntekijä. Inarin- ja 
koltansaamen taitoista henkilöstöä ei ollut mielenterveys- ja päihdepalveluissa. 
Erikoissairaanhoidon palveluissa ilmoitettiin käytettävän tulkkipalveluita tarvittaessa. (Lapin 
sairaanhoitopiirin alueen aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut. ESMS-R - kartoituksen 
tuloksia 2017. Petra Suontausta, Sami Pirkola ja Tino Karolaakso 8/2018). 
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1. Esipuhe 
 

SámiSoster ry toteutti vuosina 2017–18 Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen MELA:n 

työturvallisuusapurahalla Veaján – Jaksan -hankkeen, jossa kohderyhmänä olivat 

saamelaiset poronhoitajat. Hankkeen tavoitteena oli selvittää ja kehittää saamelaisille 

poronhoitajille soveltuvaa varhaisen tuen ja puheeksi ottamisen toimintamallia 

psyykkisen hyvinvoinnin tukemisessa. 

Tämä selvitystyö oli hyvin ajankohtainen ja tärkeä. Erilaisia kehittämishankkeita on 

juuri nyt työn alla sekä valtakunnan että maakuntaliiton taholta. Valtakunnan tasolla 

on käynnistynyt mm. Mielenterveysstrategia 2030 työstäminen sekä saamelaisten 

toimenpideohjelman suunnittelu saamelaisten psykososiaalisen hyvinvoinnin 

tukemiseksi ja mielenterveyspalvelujen rakentamiseksi totuus- ja sovintoprosessin 

yhteydessä. Lapin maakunnassa valmistellaan tulevaa SOTE- ja 

maakuntauudistusta ja siinä erikseen saamelaisväestön palveluja. 

SámiSoster ry on toteuttanut porosaamelaisten parissa Buorre boahtteáigi – Hyvä 

tulevaisuus -hanketta, jossa mm. hyvinvointipäivillä oli asiantuntijoiden luentoja 

hyvinvointi palveluista, taloudellisista kysymyksistä, sosiaaliturvaan liittyvistä asioista 

ja terveyteen liittyvistä aiheista sekä järjestöllisen neuvonnan tarpeesta ja 

mahdollisuudesta toimina arjen tukijana. Hankkeessa etsittiin yhdessä toimivia 

ratkaisutapoja erilaisiin poronhoitajaperheiden arjen selviytymisen pulmiin ja 

ongelmatilanteisiin sekä luotiin edellytyksiä saamelaisten poronhoitajien 

vertaistukiverkoston toiminnalle. Omat valinnat, kuten liikkuminen, ravinto ja uni, ovat 

tärkeitä arjen hyvinvoinnissa ja ne olivat keskeisiä Buorre boahtteáigi - hankkeessa, 

jossa kannustettiin ja opastettiin kiinnittämään niihin entistä enemmän huomiota. 

Samalla keskustelut sivusivat psyykkistä jaksamista ja meillä heräsi kiinnostus 

selvittää sitä vähän enemmän. 

Meidän näkemyksemme siinä on ollut, että porosaamelaiset ovat jääneet monessa 

suhteessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ulkopuolelle, ja tämä näkemys 

vahvistui entisestään. Hanke tuotti arvokasta tietoa kehittämistarpeista. Niiden 

vieminen em. suunnitelmiin ja strategioihin tulee olemaan seuraava askel. 
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Saamelaisten kulttuurimuotoon kuuluvat perinteiset elinkeinot poronhoito, kalastus ja 

metsästys. Ne ovat saamelaisen kulttuurin ja identiteetin kulmakiviä, yhteisöllisyyden 

ja   ihmisten   elämisen   perusta   ja   elämäntapa   ja    luonteva    yhteys   luontoon. 

Ylivoimaisesti merkittävin niistä on poronhoito sekä saamelaiskulttuurin, kielen ja 

saamelaisyhteisön kannalta, mutta myös saamelaisalueen syrjäkylien 

asutusrakenteen säilyttäjänä, työllisyyden takaajana ja tulon tuojana alueella, jolla 

muut työllistymismahdollisuudet ovat vähäisiä. On tärkeää, että poronhoidossa 

työskentelevät voivat hyvin ja apua tarvitessaan heillä on mahdollisuus saada sitä. 

Hankkeen toteuttamisessa läheisinä yhteistyökumppaneina toimivat SámiSoster ry:n 

Buorre boahtteáigi -hankkeen toimijat ja ohjausryhmä, joka koostui Suoma 

Boazosámit ry:n, paliskuntien ja kuntien edustajista sekä Utsjoen kunnan Elämä -

hanke ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Biegganjunážat-hanke. 

Kiitän kaikkia poronhoitajia, jotka osallistuivat tämän hankkeen toteuttamiseen 

antamalla haastatteluja ja kommentteja, kertomalla kokemuksistaan ja tekemällä 

erittäin hyviä kehittämisehdotuksia. Kiitän hankkeen rahoittajaa, Maatalousyrittäjien 

eläkelaitosta, joka mahdollisti tämän selvityksen tekemisen. SámiSoster ry:n 

työyhteisön tuki hankkeen eri vaiheissa auttoi työskentelyssä, ja erityiskiitokset Saara 

Ketolalle, Anne Näkkäläjärvelle ja Heidi Eriksenille. 

                                              Inarissa uuden vuoden 2019 alussa 

Ristenrauna Magga
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2. Saamelaiskulttuurista 
 

Sápmi, saame tarkoittaa saamenmaata, saamelaisia ja saamen kulttuuria ja kieltä. 

Saamelaisen alkuperäiskansan kolme keskeistä perustaa ovat luonto ja luontoyhteys, 

yhteisöllisyys ja kokonaisvaltaisuus sekä saamen kieli. Saamelaiskulttuurissa, kuten 

kaikissa kulttuureissa, on omat arvot, normit, säännöt, tavat, uskomukset, 

moraalikäsitykset, perinteet ja oma kieli, jotka henkilö on yhteisönsä jäsenenä 

omaksunut kokemuksissaan ja kasvatuksessaan. Saamelaisten kulttuurimuotoon 

kuuluvat perinteiset elinkeinot poronhoito, kalastus ja metsästys. Ne ovat saamelaisen 

kulttuurin ja identiteetin kulmakiviä, yhteisöllisyyden ja ihmisten elämisen perusta ja 

elämäntapa sekä luonteva yhteys luontoon. Poronhoito on ylivoimaisesti merkittävin 

luontaiselinkeino sekä saamelaiskulttuurin, kielen ja saamelaisyhteisön kannalta. Sillä 

on myös suuri merkitys saamelaisalueen syrjäkylien asutusrakenteen säilyttäjänä sekä 

työllisyyden ja toimeentulon takaajana alueella, jossa muut työllistymismahdollisuudet 

ovat vähäisiä. 

Kulttuurin ulkoisista symboleista näkyvimpiä ovat saamelaisten perinteiset käsityöt; 

puvut, asusteet ja vaatteet. Eri alueiden saamenpuvut eroavat alueittain ja jopa 

suvuittain toisistaan ja ne toimivat saamelaisten identiteetin tunnusmerkkeinä. Tähän 

päivään saakka perinteisissä elinkeinoissa ja käsitöissä ovat säilyneet mm. 

Kuva 1 SámiSoster ry, 2018. 
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poronhoitotavat, pyyntitavat, kieli, paikannimet ja käytettävät välineet. Samoin ovat 

säilyneet saamelaiset vaatteet ja asusteet sekä saamelaisten pukeutumistavat ja  

-perinteet. Vaikka saamelaiselinkeinoihin ja käsitöihin on tullut uusia työtapoja ja  

-menetelmiä, niiden perustana on yhä edellisiltä sukupolvilta peritty tieto ja taito. 

Poronhoitoyhteisössä elämää rytmittää edelleenkin luonnon kiertokulku, joka vaikuttaa 

laajasti elinkeinossa, arjen töissä ja elämässä kuten siihen, millaisia käsitöitä tehdään 

mihinkin aikaan vuodesta, käsityömateriaalinen hankintaan ja käsittelyyn eri vuoden 

aikoina, ruokakulttuuriin, luonnon antimien hyödyntämiseen, poronhoidon töihin tai 

kalastamiseen, unirytmiin jne. 

Saamelaisyhteisö muuttuu koko ajan valtayhteisön vaikutuksesta. Ihmisten 

arkielämässä ja ajattelutavoissa vaikuttavat saamelaisten arvojen, perinteiden ja 

tapojen rinnalla markkinatalouden ja kilpailuyhteiskunnan kovat arvot ja erilaiset 

aktiviteetit. Toisaalta joudutaan sopeutumaan nyky-yhteiskunnan järjestelmiin ja 

toisaalta taistelemaan entistä enemmän ja uusin keinoin kulttuurin ja kielen 

säilyttämiseksi. Alkuperäiskansan kielen ja kulttuurin säilymisen edellytyksenä on 

kansan perinteinen tietämys ja taidot, ja ne säilyvät ainoastaan aktiivisessa käytössä. 

Perinteisten elinkeinojen harjoittamisen vaikeutuminen vaikuttaa mm. 

saamelaisnuorten ammatinvalintaan, jolloin näiden osa-alueiden tietämystä ei nähdä 

enää tarpeelliseksi oppia. Kulttuurin ja kielen elämisellä ja kehittymisellä on merkitystä 

sekä yksilön että koko saamelaisyhteisön hyvinvoinnille. 

Perinteinen saamelainen poronhoito perustuu mahdollisimman luonnontilaiseen 

luontoon ja laidunmaiden suunnitelmalliseen käyttöön eri vuodenaikoina sekä 

ympäristön ja ympäristöä käyttävien eläinlajien hyvään tuntemukseen ja porojen 

paimentamiseen. Työskentelyolosuhteet ovat erittäin vaativia. Työt tehdään laajalla 

alueella luonnossa ja sääolot vaikuttavat työntekoon kaikkina vuoden aikoina. Syksystä 

kevättalveen on lunta, kylmää ja pimeää ja kevätkesästä syyskesään töissä on kuumaa, 

pölyävää, märkää ja valoisaa. Toimintaympäristö ja työskentelyolosuhteet asettavat 

poronhoitajien terveydelle sekä työturvallisuudelle monia haasteita. Poroerotusten 

lisäksi käytännön poronhoitotöitä ovat mm. porojen kokoaminen, merkitseminen, 
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lukeminen, erottaminen, paimentaminen, teurastaminen, kuljettaminen laitumelta 

tarhaan, aitojen rakentaminen ja korjaus, petovahinkojen etsiminen, pedontorjuntatyö 

sekä viljelysvahinkojen estäminen. Lisäksi viime vuosina porojen talvinen lisäruokinta 

on tullut yhä merkittävämmäksi ja sitovammaksi työksi. Hyvinvointiin ja jaksamiseen 

vaikuttavia asioita ovat myös erilaiset poronhoidon kanssa kilpailevat 

maankäyttömuodot ja niistä johtuvat toimet. 

Poronhoitajien sijaisapulain käsittelyn yhteydessä eduskunnan maa- ja 

metsätalousvaliokunta totesi lausunnossaan (MmVL 29/2009 vp - HE 221/2009 vp): 

”Valiokunta kiinnittääkin huomiota siihen, että poronhoitotavat poikkeavat eri puolilla 

poronhoitoaluetta... Erityisesti saamelaisalueen poronhoidon eräs erityispiirre on 

vapaaseen laiduntamiseen perustuva poronhoito, jossa porojen paimentaminen, 

työskentely porokylän tai muun sukuyhteisön kautta ja laidunkierto ovat olennaisia 

toimintoja. Saamelaisen kulttuurin säilyminen elinvoimaisena edellyttää toimia 

saamelaisen poronhoidon aseman vahvistamiseksi, sillä saamelaisyhteisöjen 

sosiaalinen kanssakäyminen samoin kuin saamen kielen ja kulttuurin siirtyminen 

sukupolvelta toiselle ovat sidoksissa poronhoitoon.” 

Viime vuosikymmeninä poronhoidon toimintaympäristö on muuttunut ja elinkeino on 

kokenut suuria muutoksia (kuva 2.). Laidunmaat ovat vähentyneet ja niiden laatu on 

heikentynyt muun maankäytön vuoksi (Anttonen ym. 2011, Helle ym. 2012, 

Näkkäläjärvi 2013, Kumpula ym. 2014). Poronhoito joutuu sopeutumaan vaikeiden sää- 

ja lumiolojen tuomiin haasteisiin, joita ilmastonmuutos on voimistanut (Vuojala- Magga 

ym. 2011, Turunen ym. 2015, 2016; Rasmus ym. 2016). Tuotantokustannusten 

kohoaminen, petojen ja liikenteen aiheuttamat menetykset, kannattavuuden vaihtelut 

sekä sukupolvenvaihdokseen liittyvät kysymykset ovat lisänneet porotalouden 

haasteita (Näkkäläjärvi 2003, 2013; Heikkinen ym. 2007, 2011, 2012; Rantamäki-

Lahtinen 2008, Kainulainen 2011, Nieminen 2012)1 

                                         
1 Päivi Soppela & Minna Turunen, 2017 Arktinen keskus, Lapin yliopisto. 
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Kuva 2 Porotalouteen kohdistuvat muutosvoimat. Lähde: Soppela P. & Turunen M., 2017 

Sosioekonomiset, poliittiset, ympäristöön ja ilmastoon liittyvät muutokset sekä 

teknologinen kehitys vaikuttavat voimakkaasti Suomen porotalouteen. Monet 

muutosvoimista vaikuttavat samanaikaisesti, ja niiden seuraukset ovat kasaantuvia eli 

kumulatiivisia. Porotalous on muuttunut 1950-luvulta lähtien elinkeinoksi, jolle on 

ominaista lihantuotantoon keskittyminen, teknologian (ajoneuvot, teurastamot ja 

viestintävälineet) hyödyntäminen ja muuttuneet poronhoitomenetelmät, muiden 

muassa tarhaaminen, talviruokinta ja loislääkintä (Näkkäläjärvi 2000, 2013; Forbes ym. 

2006, Heikkilä 2006, Heikkinen ym. 2007, Turunen & Vuojala-Magga 2014.) 

Porotaloutta säätelevät hallinnolliset rakenteet, menettelytavat ja lait. Porolaitumet ovat 

pirstoutuneet ja vähentyneet, ja erityisesti talvisten jäkälälaidunten laatu on heikentynyt 

ja luppolaidunten määrä vähentynyt koko poronhoitoalueella (Kumpula ym. 2009, 

2014). Keskeisiä syitä kehitykseen ovat voimakkaasti lisääntynyt metsä-, energia- ja 

kaivosteollisuus, matkailu, maatalous sekä liikenneverkoston ja muun infrastruktuurin 

rakentaminen (luvut 5–8, Anttonen ym. 2011, Heikkinen ym. 2012, Helle ym. 2012, 

Akujärvi ym. 2014, Kumpula ym. 2014, Kivinen 2015)2. 

                                         
2 Päivi Soppela & Minna Turunen, 2017 Arktinen keskus, Lapin yliopisto 
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”Saamelaiskulttuuri on elävä kulttuuri ja muuttuu ajan mukana. Perheiden arjessa 

törmäävät joskus rajustikin perinteisen saamelaisen arjen elämän vaatimukset ja 

nykypäivän odotukset, jotka kohdistuvat erityisesti nuorten ja lasten elämän piiriin. 

Tämä edellyttää joustavaa mukautumiskykyä vastata muuttuviin haasteisiin. Jos 

voimavaroja on niukasti ja tukiverkosto ohut, voi tehtävä olla ylivoimainen. Vaikutukset 

heijastuvat arjen toimivuuteen ja näkyvät usein myös ongelmien kasautumisessa. 

Lisähaastetta tuovat osaltaan pienten paikallisyhteisöjen haavoittavuus ja 

puhumattomuuden kulttuurin tuoma tottumattomuus käsitellä ongelmia avoimesti”.3 

Oman kielen tärkeys korostuu kaikessa toiminnassa, joissa toiminta perustuu 

kommunikointiin. ”On turvallista puhua vaikeistakin asioista, kun tietää tulevansa 

ymmärretyksi oikein”. Joten ei riitä, että saamelainen ymmärtää, mitä hänelle sanotaan, 

vaan ensin hänen on kyettävä ymmärrettävästi kertomaan, mikä mieltä painaa, miltä 

tuntuu, millaisia oireita tai ongelmia on. Muun muassa mielenterveys- ja päihdepalvelut, 

ja yleensä terveydentilan seuranta, hoidon suunnittelu, ohjeistus jne.  perustuvat 

kielelliseen vuorovaikutukseen, jolloin työntekijän saamenkielen ja  

-kulttuurin tunteminen korostuvat erityisesti. Kommunikointi vieraalla kielellä ei ole 

helppoa ja ongelmien ja niiden taustojen selvittäminen voi osoittautua jopa 

mahdottomaksi. Tähän kysymykseen liittyy myös kulttuurisen ymmärryksen tarve4. 

 

2.1. Saamelaisten oikeudellinen asema alkuperäiskansana 
 

Saamelaiset ovat Suomen ja Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa, jolla on 

oma historia, kieli, kulttuuri, elinkeinot, elämäntapa ja identiteetti. Saamelaiset asuvat 

neljän valtion alueella, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä ja meillä 

saamelaisilla on alueittain yhteinen historia, perinteet, tavat ja yhteisöt. 

Alkuperäiskansastatuksen ohella saamelaiset ovat myös kansallinen vähemmistö 

kansainvälisten vähemmistöjen oikeuksia koskevien sopimusten tarkoittamalla tavalla. 

                                         
3 Lapin shp sotetulevaisuuden prosessit. Niskala & Räisänen &Martin. Loppuraportti 2016. 
4 Ristenrauna Magga, Tohtori h.c. Tampere yo juhlasymposium, 2018. 
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Saamelaisia yhdistävät kansalliset symbolit kuten oma lippu ja kansallislaulu  

”Sámi soga lávlla” (”Saamen suvun laulu”). Saamelaisten kansallispäivää vietetään 

helmikuun 6. päivänä. Kaikkiaan saamelaisia arvioidaan olevan Suomessa, Norjassa, 

Ruotsissa ja Venäjällä yhteensä noin 80 000–100 000. Saamelaiskäräjien vuonna 2015 

keräämien tietojen mukaan Suomessa on noin 10 500 saamelaista, joista 2/3 osaa asuu 

saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Suomessa saamelaisten 

kotiseutualueeseen kuuluvat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat sekä Sodankylän 

kunnan pohjoisosa. 

Suomen perustuslain (731/1999) mukaan saamelaisilla on alkuperäiskansana oikeus 

ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Lisäksi perustuslaki turvaa 

saamelaisille kieltään ja kulttuuriaan koskevan itsehallinnon kotiseutualueellaan sen 

mukaan kuin lailla säädetään. Saamelaisten kielellisiä oikeuksia on turvattu saamen 

kielilailla (1086/2003), jossa säädetään toisaalta saamelaisen oikeudesta käyttää omaa 

kieltään viranomaisissa ja toisaalta julkisen vallan velvollisuudesta toteuttaa ja edistää 

saamelaisten kielellisiä oikeuksia. 

Saamelaisten asema alkuperäiskansana ilmenee kansainvälisten 

ihmisoikeusasiakirjojen määräyksistä. Alkuperäiskansoilla on historiallinen, nykyaikaan 

Kuva 3 SámiSoster ry, 2018. 
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jatkunut erityinen suhde tietyn alueen maahan ja luonnonvaroihin omaleimaisen 

kulttuurimuotonsa ja elämäntapansa perustana. Alkuperäiskansa on myös säilyttänyt 

omia perinteisiä instituutioitaan kuten kolttasaamelaisten kyläkokous. 

Alkuperäiskansaoikeudet ovat suuressa määrin yhteisöllisiä oikeuksia, kun taas 

vähemmistöoikeudet on tavallisesti muotoiltu yksilön oikeuksiksi. Suomi on ratifioinut 

useita kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, jotka velvoittavat Suomea turvaamaan 

saamelaisen vähemmistön ja alkuperäiskansan kieltä, kulttuuria ja yhteiskuntaelämää 

sekä kunnioittamaan sen oikeutta itsemääräämiseen. Ratifioiduista sopimuksista 

tärkeimmät ovat YK:n hyväksymät kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva 

kansainvälinen yleissopimus (nk. KP-sopimus, SopS 8/1976) sekä kaikkinaisen 

rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (nk. 

rotusyrjintäsopimus, SopS 37/1970). Näiden lisäksi tärkeitä ratifioituja sopimuksia ovat 

Euroopan neuvoston hyväksymät kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva 

puiteyleissopimus (SopS 2/1998) sekä vähemmistökieliä tai alueellisia kieliä koskeva 

eurooppalainen peruskirja (SopS 23/1998). 

Kansainväliseen oikeuteen sisältyy kaksi nimenomaisesti alkuperäiskansojen oikeuksia 

ja asemaa turvaavaa ihmisoikeusasiakirjaa. Niistä vanhempi on kansainvälisen 

työjärjestön ILO:n vuonna 1989 hyväksymä itsenäisten maiden alkuperäis- ja 

heimokansoja koskeva yleissopimus nro 169, joka tunnetaan paremmin nimellä ILO 

169-sopimus. Sen perimmäisenä tarkoituksena on turvata alkuperäiskansojen oikeus 

elää oman elämäntapansa, kulttuurinsa ja kielensä mukaisesti, määrätä omasta 

tulevaisuudestaan sekä säilyttää omat yhteiskuntarakenteensa sulautumatta 

pääväestöön. Suomi ei ole vieläkään ratifioinut kyseistä sopimusta, vaikka se on 

tunnustanut perustuslaissaan saamelaiset alkuperäiskansaksi jo vuonna 1995 ja vaikka 

eri kansainvälisten sopimusten valvontaelimet ovat useita kertoja kehottaneet Suomea 

ryhtymään toimenpiteisiin sopimuksen ratifiointiesteiden poistamiseksi. Tämä johtuu 

etupäässä siitä, että Suomi ei halua myöntää saamelaisille sopimuksen mukaisia 

oikeuksia saamelaisalueen maahan, perinteisiin elinkeinoihin ja luonnonvaroihin. 

Ratifiointi olisi meidän kansamme kulttuurin, kielen ja alkuperäiskansaoikeuksien 

toteutuminen kannalta erityisen tärkeää. 
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Toinen alkuperäiskansojen oikeuksia yksinomaan turvaava asiakirja on YK:n 

yleiskokouksen vuonna 2007 hyväksymä julistus alkuperäiskansojen oikeuksista, joka 

suojelee ja edistää alkuperäiskansojen ja niihin kuuluvien yksilöiden oikeutta nauttia 

täysimääräisesti ihmisoikeuksista ja perusvapauksista (A/RES/61/295). Julistuksella 

tunnustetaan alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeus. Suomi osallistui aktiivisesti 

julistuksen valmisteluun, tuki sen keskeisten periaatteiden hyväksymistä ja äänesti sen 

hyväksymisen puolesta5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
5 Ristenrauna Magga, Tohtori h.c. Tampere yo juhlasymposium, 2018. 
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3. Johdanto 

Kokonaisvaltainen terveys on tärkeimpiä hyvän elämän osatekijöitä. Kyse on 

jokapäiväisen elämän sujuvuudesta ja mahdollisuudesta toteuttaa itselleen tärkeitä 

asioita. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi tukevat toinen toisiaan. Mielenterveys on 

hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään 

elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä 

toimintaan. (WHO 2013). 

Maailman terveysjärjestö (WHO) yhdistää hyvinvoinnin terveyteen: muutokset 

taloudellisissa, sosiaalisissa, poliittisissa ja psykologisissa olosuhteissa yleensä 

vaikuttavat yksilön ja yhteisön terveyteen. Hyvinvoinnin ratkaiseviksi tekijöiksi voidaan 

määritellä turvallisuus, riittävät elämisen perustarpeet (ruoka, suoja, vaatetus, energia 

jne.), henkilökohtainen vapaus, hyvät sosiaaliset suhteet, fyysinen terveys. Terveys on 

laaja käsite, joka sisältää sekä yksilö- että yhteisötason. Kuten tässä myöhemmin tulee 

esille, terveys koskee myös luonnonympäristön tilaa, sekä luonnonympäristön ja 

ekosysteemien terveyttä että niiden tilan vaikutusta ihmisten terveyteen6. 

Terveyden lisäksi voidaan puhua myös sosio-ekonomisesta hyvinvoinnista eli siitä, että 

sekä yksilöllä että yhteisöillä on mahdollisuudet toimeentuloon sekä yhteiskunnalliseen 

ja sosiaaliseen osallistumiseen. Esimerkiksi ILO-sopimuksen 169 alkuteksti huomioi 

alkuperäiskansojen pyrkimykset kontrolloida omia instituutioitaan, elämäntapojaan ja 

taloudellista kehitystä sekä ylläpitää ja kehittää identiteettejään, kieliään ja uskontojaan 

niiden valtioiden puitteiden sisällä, joissa he asuvat. Myös sopimuksen 7 artiklassa 

todetaan: “alkuperäiskansoilla on oikeus itse päättää elämäänsä, uskomuksiinsa, 

instituutioihinsa, henkiseen hyvinvointiinsa sekä asuttamiinsa tai muutoin käyttämiinsä 

maihin vaikuttavien kehittämistoimien tärkeysjärjestyksestä”.7 

Maailman terveysjärjestö korostaa myös kulttuurisen perinnön merkitystä 

hyvinvoinnille: vaikka kulttuuriperintö ei kenties ole yhtä konkreettinen kuin fyysiset 

                                         
6 Kuokkanen Rauna, PhD Mitä on saamelaisten hyvinvointi? Inari 21.4.2008. 
7 Kuokkanen Rauna, PhD Mitä on saamelaisten hyvinvointi? Inari 21.4.2008. 
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tarpeet se on siitä huolimatta kaikissa yhteiskunnissa korkeassa arvossa pidetty tekijä. 

Myös ekosysteemeihin yhteydessä olevilla perinteisillä käytänteillä on suuri merkitys 

sosiaalisen hyvinvoinnin luomisessa. Edellä mainitun YK:n hyväksymän 

alkuperäiskansajulistuksen lähtökohtana on turvata minimistandardit 

alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien toteutumiselle. Ihmisoikeuksien toteutuminen 

luonnollisesti liittyy läheisesti sekä yksilö- että kollektiiviseen hyvinvointiin. Julistuksen 

43 artiklassa todetaankin seuraavasti: ”Tässä julistuksessa tunnustetut oikeudet 

muodostavat maailman alkuperäiskansojen säilymisen, arvon ja hyvinvoinnin 

turvaamiseksi tarvittavan vähimmäistason.” Tämän lisäksi julistus tunnustaa ja korostaa 

että alkuperäiskansoilla on kollektiivisia oikeuksia, jotka ovat välttämättömiä heidän 

olemassaololleen, hyvinvoinnilleen ja yhtenäisyydelleen kansana8. 

Julistus tunnustaa ja vahvistaa, että alkuperäiskansaan kuuluvilla yksilöillä on oikeus 

kaikkiin kansainvälisessä oikeudessa tunnustettuihin ihmisoikeuksiin ilman syrjintää ja 

että alkuperäiskansoilla on kollektiivisia oikeuksia, jotka ovat välttämättömiä niiden 

olemassaololle, hyvinvoinnille ja kokonaiskehitykselle kansoina. Julistuksen 21 artiklan 

1 kohdan mukaan alkuperäiskansoilla on syrjimätön oikeus taloudellisten ja sosiaalisten 

olojensa parantamiseen muun muassa koulutuksen, työllisyyden, ammatillisen 

koulutuksen ja uudelleenkoulutuksen, asumisen, puhtaanapidon, terveyden ja 

sosiaaliturvan aloilla. 

Julistuksen 24 artiklan mukaan alkuperäiskansoilla on oikeus harjoittaa perinteistä 

lääkintäänsä ja ylläpitää terveydenhoitokäytäntöjään, mukaan lukien elintärkeiden 

lääkintään käytettävien kasvien, eläinten ja mineraalien säilyttäminen. 

Alkuperäiskansoihin kuuluvilla yksilöillä on myös syrjimätön oikeus saada kaikkia 

sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Alkuperäiskansoihin kuuluvilla yksilöillä on 

yhtäläinen oikeus korkeimpaan saavutettavissa olevaan ruumiillisen ja henkisen 

terveyden tasoon. Valtiot toteuttavat tarvittavat toimet, joilla pyritään saavuttamaan 

asteittain tämän oikeuden täysimääräinen toteutuminen. 

                                         
8 Kuokkanen Rauna, PhD Mitä on saamelaisten hyvinvointi? Inari 21.4.2008. 
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Elintavat ovat keskeisessä asemassa useiden sairauksien ennaltaehkäisyssä ja 

toimintakyvyn ylläpitämisessä. Poronhoitajat ovat monella mittarilla mitattuna 

väliinputoaja- ja riskiryhmä erityislaatuisen työnsä, työympäristönsä ja 

saamelaisalueella myös oman kielensä, kulttuurinsa ja elämäntapansa vuoksi. 

Poronhoitajilla on monia hyvinvoinnin uhkia ja vajeita, joiden varhainen havainnointi ja 

avun/palvelun järjestäminen/ saaminen vaativat erityisiä järjestelyjä ja kehittämistä. 

Normaali palvelujärjestelmä ei saavuta heitä, koska heillä ajankäyttöä määräävät poro 

ja poronhoitotyöt sekä poronhoitovuosi ja sääolosuhteet. Monien tutkimusten mukaan 

poronhoitajien työn ja työolosuhteiden erityislaatuisuus ja riskitekijät vaativat 

räätälöityjä hyvinvointia tukevia ja edistäviä toimia. Hyvinvoinnin haittoina nousevat 

esille paitsi tapaturmat, melu ja kylmyys, myös ruokavalio, tupakointi, alkoholinkäyttö ja 

hengityselinsairaudet ja stressi. (Faurie 2011: Saamelaiset Kelan asiakkaina. 

Poronhoitajien elintavat, työ ja terveys. Toim. Hassi J & Näyhä S 1993).9 

”Suurinta huolta pohjoisilla alueilla herättää kuitenkin ihmisten jaksaminen, 

mielenterveys ja hyvinvointi, kun ympäristö, yhteiskunta ja ilmasto muuttuvat. 

Syrjäytymisen ja itsemurhien ehkäisyyn on kiinnitettävä runsaasti huomiota kaikissa 

ikäryhmissä. Perinteisiin elinkeinoihin, kuten poronhoitoon, kohdistuu paljon paineita. 

Useilla alueilla saamelaiset poronhoitajat kokevat tilanteen raskaaksi, mikä heijastuu 

koko perheeseen ja yhteisöön. Tarvittaviksi toimenpiteiksi muistiossa esitetään: 1) 

saamelaisten kriisiavun määritteleminen, 2) saamenkielisten ja kulttuurin mukaisten 

matalan kynnyksen palveluiden ja niiden saatavuuden kehittäminen, 3) varhainen 

puuttuminen, 4) kriisien jälkihoito sekä 5) tutkimus ja tutkimuseettisten ohjeiden 

kehittäminen. Lisäksi alkuperäiskansojen keskuudessa tapahtuvien itsemurhien 

ehkäiseminen liittyy yhteisöjen ja identiteetin vahvistamiseen, kansallisen ja 

kansainvälisen yhteistyön edistämiseen ja tukemiseen sekä palvelujen kehittämiseen, 

jotta ne vastaisivat alkuperäiskansan tarpeita”.10  

                                         
9 Magga Ristenrauna, Veajan bures boazodoalus, SamiSoster ry, 2013. 
10 Rautio Arja, 2017 Oulun yliopisto. 
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”Perinteisiin elinkeinoihin, kuten poronhoitoon, kohdistuu myös monenlaisia paineita. 

Tavanomaisten poronhoitotöiden lisäksi paineita luovat hallinnollisten ja poliittisten 

päätösten takia poronhoidon maankäyttöalueilla tehtävät toimet, kokemus 

vaikutusmahdollisuuksien puutteesta omaan tilanteeseen sekä pelko elinkeinon 

kannattavuudesta. Perinteisiä elinkeinoja harjoittavien yhteisöjen ja henkilöiden 

psyykkiseen hyvinvointiin ei ole tarjolla tarpeenmukaisia palveluita, jotka olisi tuotettu 

kulttuurisensitiivisesti. Useilla alueilla saamelaiset poronhoitajat kokevat tilanteen 

raskaaksi, jolloin sillä on vaikutusta myös koko läheiseen perheeseen ja yhteisöön. 

Muun muassa Ruotsissa saamelaisia poronhoitajayhteisöjä koskettaneet nuorten 

itsemurhat ovat olleet viime vuosien aikana ajankohtainen aihe saamelaisyhteisöissä” 

(Saamelaiskäräjät. Muistio 13.6.2016).11Kuva 5 SámiSoster ry 2019 (Pirttijärvi, I.). 

 

                                         
11 Rautio Arja 2017. 

Kuva 4 SámiSoster ry 2019 (Pirttijärvi, I.). 
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Nuorten porosaamelaisnuorten näkemyksiä hyvinvoinnista ja palveluista selvitettiin 

Lapin AMK:ssa tehdyssä tutkimuksessa. Siinä todettiin muun muassa, että: 

”lähtökohtaisesti jokainen haastateltava määritteli hyvinvointiin fyysisen ja psyykkisen 

hyvinvoinnin. Kuitenkin eniten puhuttiin sosiaalisista suhteista ja niiden tärkeydestä 

hyvinvointiin. Perhe, ystävät, sukulaiset ja muut poromiehet muodostavat tärkeän 

yhteisön porosaamelaiselle nuorelle. Erityisesti ystävät ovat tärkeä voimavara 

jaksamiselle ja on tärkeää, että pysyy terveenä ja on ystäviä”. Nuoret toivoivat 

luottamuksellista juttukaveria ja vertaistukea sekä ammattiapua, joka ymmärtää 

poronhoitoa, esimerkiksi sanastoa ja elämänmuotoa. Toivottiin myös työterveyshuoltoa 

ja parempia yhteyksiä päästä terveyskeskukseen lääkärin vastaanotolle. 

Poronhoitajanuoret viihtyvät työssään, se mielletään elämäntavaksi ja mielekkääksi. 

Mutta samalla nousee esille uhkatekijöitä arjen sujuvuuden ja työssä jaksamisen 

kannalta. Nuorille on tärkeää yhteisöllisyys omassa kulttuuripiirissään ja erityisesti 

muiden nuorten porosaamelaisten kanssa järjestettävä vapaa-ajan sosiaalinen toiminta 

koettiin vähäiseksi.12 

Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa vuosina 2017–19. Suomen 

puheenjohtajuusohjelmassa eritellään Arktisen neuvoston työalueen, joista yksi on: 

”Ihmiset”.  

”Arktisen alueen asukkaiden hyvinvointia tukee kolme erottamatonta kestävän 

kehityksen pilaria: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöulottuvuus. Arktisen 

neuvoston toiminnan inhimillinen ulottuvuus kattaa mm, terveyden, vesivarat, energian, 

infrastruktuurin sekä alkuperäiskansojen kulttuurit ja kielet, ja näin neuvosto omalta 

osaltaan toteuttaa YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteita. Suomi haluaa 

selvittää, miten kestävän kehityksen tavoitteiden avulla voidaan vahvistaa arktisen 

alueen yhteisöjen taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä itseilmaisua. Kestävä 

inhimillinen kehitys perustuu vahvaan perusopetukseen, kestävästi järjestettyyn työhön 

ja hyvin toimiviin terveys- ja sosiaalipalveluihin. Tavoitteena täytyy olla arktisen alueen 

asukkaiden myönteisten tulevaisuusnäkyminen varmistaminen ja arktisten 

                                         
12 Lappalainen & Ylitalo 2016. 
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yhdyskuntien turvallisuus. Terveysriskit lisääntyvät arktisen alueen elinympäristössä 

tapahtuvien muutosten seurauksena. Terveysturvallisuus edellyttää, että kyetään 

estämään ja havaitsemaan rajat ylittävät terveysriskit ja reagoimaan niihin. Suomi tukee 

monialaista yhteinen terveys (One Health) -lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon 

arktisen alueen ihmisten, eläinten ja ekosysteemien välinen yhteys. Henkistä 

hyvinvointia voidaan tukea lisäämällä mielenterveysosaamista ja luomalla myönteisiä 

oppimisympäristöjä, jotka lisäävät alkuperäiskansojen osallistumista alueiden ja 

maiden kehittämiseen. Itsemurhakuolleisuuden vähentämiseksi on lisättävä eri 

hallinnonaloja edustavien ammattilaisten valmiuksia. Suomi tukee edellisten 

puheenjohtajuuksien aloittaman arktisen yhteistyön jatkamista itsemurhien 

ehkäisemiseksi.”13 

”Yhdenvertaisuusnäkökulmasta tarkasteltuna voidaan sanoa, että saamelaiset ovat 

eriarvoisessa asemassa palvelutuotannossa valtaväestöön nähden etenkin niiden 

palvelujen suhteen, jotka perustuvat kielen käyttöön”.14 

”Tuen ja avun järjestämisessä nousee esille palvelujen kehittämistarve enemmän 

asiakaslähtöisiksi ja joustavimmiksi. Samoin poronhoitajien avuntarpeen 

konkretisoinnin vaikeus asioiden vaikeaselkoisuuden ja monimukaisuuden vuoksi.”15 

”Saamelaisten asiakkaiden palveluissa on noussut keskeisesti esille kulttuurisen 

ymmärryksen tarve. Myös etuusasiat tulisi ratkaista saamelaisista kulttuurista ja 

perinteisten elinkeinojen harjoittamista ylläpitävällä ja kannustavalla tavalla. Tietoon 

tulleiden tapausten ja saamelaisalueen viranomaisten haastattelujen perusteella on 

ilmeistä, että tämä ei kuitenkaan toteudu käytännössä. Selvityksessä ilmeni, että 

ongelmia sosiaaliturvan toimeenpanossa on erityisesti saamelaisen kulttuurin sekä 

perinteisten elinkeinojen ja sosiaaliturvalainsäädännön yhteensovittamisessa. 

                                         
13 Suomen puheenjohtajuuskauden ohjelma Arktisessa neuvostossa 2017-2019. 
14 Heikkilä L., Laiti-Hedemäki E. & Pohjola A. Saamelaisten hyvä elämä ja hyvinvointipalvelut, LUP 2013. 
15 Pohjola & Valkonen toim. Poronhoitajien hyvinvoinnin uhat ja avun tarpeet, Lapin yo, 2012. 
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Saamenkulttuurin ja perinteisten elinkeinojen tuntemus tulisikin turvata myös 

ratkaisutyössä”16 

”Poroelinkeinon tulojen ja työllistymisen säännönmukainen määritelmä ei aina vastaa 

niiden todellisuutta. Esimerkiksi ammatillisena kuntoutuksena myönnettävän 

elinkeinotuen sääntely ei ota huomioon poronhoidon kulttuurista merkitystä, siitä 

muodostuvia todellisia tuloja tai muuta taloudellista merkitystä mm. ravintomenoissa ja 

saamenkäsityön materiaalin tuottajana”17 

Huhtikuussa 2017 julkaistun saamelaisten itsemurhien ehkäisysuunnitelman mukaan: 

”Tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja esim. sellaisten poronhoitoympäristöjen 

tavoittamiseksi, joita leimaavat vahva saamelainen kieli- ja kulttuuriperintö mutta myös 

kyseisen elinkeinon erikoinen rakenne, jossa elinkeinonharjoittajat ovat sekä toistensa 

työtovereita että kilpailijoita. Saamelaisen kansalaisyhteiskunnan mobilisoimiseksi 

voidaan lisäksi joutua ottamaan käyttöön uusia tiedotuskanavia sosiaalinen media 

mukaan lukien, koska saamelaisyhteisö on harvaan asuttua ja etäisyydet pitkiä."18 

”Hoitotilanteessa kielen merkitys on suuri. Kieli ei ole vain verbaalisen kommunikaation 

väline, vaan sillä on vahva emotionaalinen ulottuvuus. Äidinkieli on tunteiden kieli. Se 

on kieli, jonka avulla henkilö ensimmäiseksi oppii ilmaisemaan itseään ja tunteitaan. 

Äidinkielellä on suuri merkitys hoidon laatuun. Mitä sairaampi potilas on, sitä suurempi 

merkitys äidinkielellä on.”19 

LSHP:n alueella on hankkeen puitteissa kartoitettu kaikki yli 18-vuotiaiden 

mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä sellaiset yleiset palvelut, joiden asiakaskunnasta 

yli 50 % on asiakkaana myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Kartoitus sisältää 

sosiaali- ja terveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelut peruspalveluissa sekä 

psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja päihdehuollon erityispalvelut. Järjestöjen ja 

yksityisten tuottamat palvelut on myös otettu kartoitukseen mukaan. Työterveyshuolto 

                                         
16 Faurie Maija 2011. Saamelainen Kelan asiakkaana. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 27/2011. s.49 
17 Faurie Maija 2011. Saamelainen Kelan asiakkaana. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 27/2011. 
18 Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa asuvien saamelaisten itsemurhien ehkäisysuunnitelma. SANKS, Saamelaisneuvosto 2017. 
19 Lukkarinen, M 2001. Omakielisten palveluiden turvaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. STM. Julkaisuja 2001:1 
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on hankkeessa valitun käytännön mukaisesti jätetty kartoituksen ulkopuolelle. Lisäksi 

jotkin yksityiset terveydenhuollon palvelut ovat jääneet kartoittamatta, koska niiden 

tietoja ei ollut saatavilla. Vertailtavuuden ja hankkeen tavoitteiden vuoksi alle 18-

vuotiaille, vain nuorille/nuorille aikuisille ja ikääntyneille suunnatut palvelut sekä 

kehitysvammaisten palvelut on myös jätetty kartoituksen ulkopuolelle20. 

Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP) on Suomen pohjoisin sairaanhoitopiiri. LSHP:n 

kuntayhtymän jäsenkunnat ovat (aakkosjärjestyksessä) Enontekiö, Inari, Kemijärvi, 

Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Rovaniemi, Ranua, Salla, 

Savukoski, Sodankylä ja Utsjoki. Sairaanhoitopiirin alueen erityisiä ominaisuuksia 

verrattuna Suomen muihin sairaanhoitopiireihin ovat pitkät etäisyydet (esim. Utsjoelta 

Rovaniemen keskussairaalaan matkaa noin 450 km ja Enontekiöltä 425 km, jotka ovat 

vastaavia etäisyyksiä kuin Helsingistä Iisalmeen tai Vaasaan), harva asutus 

(väestöntiheys 1,4 as/km², vrt. HUS:n alue 188 as//km²), saamelaisalueeseen liittyvät 

piirteet (mm. kieli, kulttuuri ja elinkeinorakenne) ja rajayhteistyö erityisesti Ruotsin ja 

Norjan kanssa21. 

Saamenkielisyys mielenterveys- ja päihdepalveluissa: LSHP:n alueen ESMS-R - 

kartoituksessa kysyttiin muista vertailualueista poiketen myös henkilöstön 

saamenkielentaitoisuudesta. Kartoituksessa saatujen tietojen mukaan aikuisväestön 

mielenterveys- ja päihdepalveluissa ainoat pohjoissaamen taitoiset resurssit vuonna 

2017 olivat Utsjoen kunnan psykiatrinen sairaanhoitaja ja Enontekiöllä SámiSoster ry:n 

Mettäterapian työntekijä. Inarin ja koltan saamen taitoista henkilöstöä ei ollut 

mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Erikoissairaanhoidon palveluissa ilmoitettiin 

käytettävän tulkkipalveluita tarvittaessa22. 

 

 

                                         
20 Petra Suontausta, Sami Pirkola ja Tino Karolaakso 8/2018 
21 Petra Suontausta, Sami Pirkola ja Tino Karolaakso 8/2018 
22 Petra Suontausta, Sami Pirkola ja Tino Karolaakso 8/2018 
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4. Hankkeen tavoitteet ja toiminta 

Tämän hankkeen tavoitteena oli selvittää saamelaisten poronhoitajien omia 

näkemyksiä psyykkistä hyvinvointia tukevasta toiminnasta ja sen tarpeista sekä 

selvittää ko. palvelujen saatavuutta ja soveltuvuutta kohderyhmälle saamelaisalueella. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys toteutti saamelaisten poronhoitajien kanssa 

työpajoja sekä kartoitti mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja toimintatapoja 

saamelaisalueella. Hankkeen toteuttamisessa tehtiin yhteistyötä SámiSoster ry:n 

Buorre boahtteáigi -hankkeen ja Utsjoen kunnan Elämä - Eallin - hankkeiden kanssa. 

Buorre boahtteáigi - Porosaamelaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen oli 

SámiSoster ry:n toteuttama hanke, jossa tavoitteena oli kehittää järjestön toteuttamaa 

toimintamallia auttamaan saamelaisia poronhoitajia tunnistamaan ja kohtaamaan arjen 

hyvinvoinnin uhkatekijöitä sekä tukemaan heitä hyvinvointinsa ylläpitämistä edistävien 

valintojen tekemisessä ja toteutuksessa. Kohderyhmälle välitettiin tietoa 

hyvinvointipalveluista ja tukitoimista, sosiaaliturvaan liittyvistä asoista sekä 

poronhoidon tukijärjestelmä kysymyksistä. Hankkeessa etsittiin yhdessä toimivia 

ratkaisutapoja erilaisiin poronhoitajaperheiden arjen selviytymisen pulmiin ja 

ongelmatilanteisiin sekä luotiin edellytyksiä saamelaisten poronhoitajien 

vertaisverkoston toiminnalle. Hankkeessa toteutettiin kohderyhmälle viikonloppuleirejä 

ja hyvinvointipäiviä, joiden teemana oli oman hyvinvoinnin edistäminen. Erityisesti 

leireillä korostui liikuntaan ja ravintoon liittyvä ohjaus ja motivointi23. 

ELÄMÄ- Eallin -hanke oli Suomen hallituksen rahoittama ja Utsjoen kunnan hallinnoima 

itsemurhien ehkäisyhanke, jonka tavoitteena oli kouluttaa itsemurhien ehkäisytaitoja 

laajalti eri ammattiryhmille ja vapaaehtoisille. Yhteistyökumppaneina olivat Lapin 

sairaanhoitopiiri, SamiSoster Ry, SANKS (Saamelaisten kansallinen psykiatrian ja 

päihdehuollon osaamiskeskus Norjassa, Kaarasjoella) ja VIVAT selvmordsforebygging, 

joka järjestää Norjassa vastaavia ”Ensiapua itsemurhavaarassa olevalle koulutuksia.” 

Elämä -hankkeessa pilotoitiin Pohjois- Suomeen Kanadasta lähtöisin oleva itsemurhien 

                                         
23 SamiSoster ry. Buorre boahteaigi-hanke 2016-2017. 
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ehkäisymalli. ASIST – Applied Suicide Intervention Skills Training on Kanadalainen 

Living Works Educationin omistama kahden päivän käytännönläheinen 

koulutuskokonaisuus. ASIST koulutus tarjoaa työkaluja itsemurhavaarassa olevan 

auttamiseksi. Se opettaa kuinka ottaa asia turvallisesti puheeksi, kuinka auttaa ja minne 

ihminen voidaan ohjata saamaan apua. Se lisää auttajan tietoa ja varmuutta, aivan 

vastaavalla tavalla kuin tieto ja varmuus siitä kuinka toimitaan sydänpysähdyksen 

sattuessa. Masennuskin voi olla tappava tauti. ASIST koulutus antaa valmiuden siihen, 

kuinka toimia tavatessa itsemurhavaarassa olevan henkilön, olipa se perheenjäsen, 

ystävä, työkaveri, opiskelutoveri tai metsästysseuran jäsen – tilanteisiin, joihin kuka 

tahansa voi joutua. Koulutus sisältää luentoja, pienryhmätyöskentelyä, opetusfilmejä, 

käytännön harjoituksia ja keskusteluja24. 

”Saamelaiset ovat jo joutuneet sopeutumaan suuriin muutoksiin, ja erityisesti heidän 

terveytensä edistämisessä korostuvat mielen terveyden edistäminen ja itsemurhien 

ehkäisy. Sama ilmiö koskee koko pohjoisen alueen väestöä. Tarvittaviksi toimenpiteiksi 

esitetään mm. varhainen puuttuminen ja kriisien jälkihoito. Lisäksi alkuperäiskansojen 

keskuudessa tapahtuvien itsemurhien ehkäiseminen liittyy yhteisöjen ja identiteetin 

vahvistamiseen, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistämiseen ja tukemiseen 

sekä palvelujen kehittämiseen, jotta ne vastaisivat alkuperäiskansan tarpeita”25 

(Raportti Barentsin alue muuttuu – miten Suomi sopeutuu? Valtioneuvoston selvitys- ja 

tutk. julkaisusarja 31/2017, Arja Rautio et al. Terveys, hyvinvointi ja elinympäristö s.154, 

148). 

Saamelaiset poronhoitajat ovat suhteellisen vähäinen joukko, joiden elämänpiiri ja työ 

on sidottu luonnonolosuhteisiin, porojen vuodenkierron mukaiseen rytmiin ja 

epäsäännöllisiin työaikoihin. Heidän työturvallisuus- ja hyvinvointikysymyksissään on 

monia huolenaiheita eikä työhyvinvointia tukevaa toimintaa juurikaan ole. Poronhoitajat 

viihtyvät työssään, se koetaan mielekkääksi, mutta samalla esille nousee monia 

uhkatekijöitä työssä jaksamisen kannalta. Poronhoitajien työolosuhteet ovat vaativia. 

                                         
24 Utsjoen kunta. Elämä-hanke 2018. 
25 Rautio Arja et al. 2017 
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Päivittäiset porojen paimennusmatkat ovat pitkiä ja raskaita, ne tehdään mönkijällä tai 

moottorikelkalla. Poronhoitajat kuvaavat (Magga 2013), että hektisyys, univaje, 

yksipuolinen ravinto, pitkät ateriavälit ja raskas fyysinen työ ja stressi, ne kaikki 

vaikuttavat elämään. He näkevät, että paha olo säteilee laajasti myös perheen ja 

lähiyhteisön hyvinvointiin, joten räätälöidyn ja suunnitelmallisen tuen avulla he voisivat 

omilla valinnoillaan vaikuttaa asioihin, mikäli saisivat ohjeistusta ja tietoa tavalla, jota 

pystyy hyödyntämään. Poronhoitajien käyttämä kieli, kulttuuri ja toimintaympäristö 

vaativat auttajilta osaamista ja ymmärrystä. Asiakaskohtaamisissa tulee esiin monia 

tunneasioita, kulttuuriin sisäänrakennettuja arvoasioita tai itsestään selviä normeja ja 

niitä ei voi kuitenkaan kääntää tarkkaan toiselle kielelle, jolloin ne jäävät kertomatta. 

Pahinta on, että hoitotilanteessa nämä seikat voivat jäädä huomaamatta. Mutta 

kysymys ei ole yksinomaan saamenkielisestä toiminnasta vaan myös poronhoidon 

suomenkielestä, jota elinkeinon ulkopuolisen henkilön on ehkä vaikea ymmärtää26. 

Tässä hankkeessa kerättiin kohderyhmältä tietoa ryhmäkeskusteluissa työpajoissa ja 

kirjallisesti ryhmätoiminnan ja tapahtumien yhteydessä. Lisäksi käytiin keskusteluja 

poroaidoilla, hyvinvointipäivien yhteydessä ja eri tapahtumissa. Arvokasta tietoa saatiin 

myös omilla havainnoilla ja yhdistyksen hallintoon tulleilla palautteilla. Työpajoja oli 

yhteensä seitsemän ja niihin osallistui 52 henkilöä ja lisäksi tavattiin kohderyhmää 

poroaidoilla ja paliskuntien kokouksissa. 

Toiminta oli haasteellista ja vaatii joustavuutta toimijoilta, koska aikatauluja ohjasi poro, 

poronhoitovuoden kierto sekä luonto ja sääolosuhteet. Toiminnan aikataulutus petti 

usein ja aina tarvittiin vähintäänkin yksi varasuunnitelma, jos ja kun ryhmien 

kokoontuminen ei toteutunutkaan aiotun aikataulun mukaisesti. Myös saamelaisalueen 

paliskuntien porotyöt joko kasautuvat samaan aikaan tai sitten se voivat vaihdella 

sääolosuhteisen, lumitilanteiden jne. mukaisesti. 

                                         
26 Magga Ristenrauna 2013. 
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Eri tutkimustenkin mukaan saamelaisia poronhoitajia kuormittavina syinä voidaan pitää 

matalaa tulotasoa, poroja uhkaavia tekijöitä, tulojen ennustamattomuutta ja elinkeinon 

korkeita tuotantokustannuksia, sekä ainakin saamelaisalueella poronhoidon 

negatiivinen julkisuus ja poronhoitajien vaikutusmahdollisuuksien heikkous. 

Samanlaiset asiat nousivat esille keskusteluissa eri työryhmissä ja myös poroaidoilla. 

 

Kuva 6 SámiSoster ry, 2019 (Pirttijärvi, K.). 

Hyvinvointipäivien asiantuntijoiden luennoilla kohderyhmässä saatiin tietoa kulloinkin 

ajankohtaisista aiheista, palveluista ja tukitoimista. Niiden pohjalta on tullut usein 

kysymyksiä ja ohjauksen tarvetta. Joten luennoilla saaduista tiedoista on ollut hyötyä ja 

niiden pohjalta on syntynyt aidosti toimintaa ja siten tukivat poronhoitajien osallisuutta. 

Niiden kautta on myös vahvistunut näkemys järjestöllisen neuvonnan tarpeesta ja 

mahdollisuudesta toimina arjen tukijana. 

Työpajoissa nousi esille psyykkinen hyvinvointi ja stressi sekä erityisesti tuen, 

ohjauksen ja motivoinnin tarve, mutta samalla avun hakemisesta aiheutuva 

leimautumisen pelko pienessä yhteisössä. ”On vaikeita asioita, ja jonkun kanssa olis 
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hyvä niistä puhua, jonku asiantuntijan”. Sitä ei ole kovin suureen ääneen aiemmin 

sanottu ja sen vuoksi asiaan onkin kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Poromiehet nostivat esille, että kertominen omista vaikeuksistaan silloin, kun ei ole 

mitään fyysistä kipua tai näkyvää ulkoista vauriota, on erittäin vaikeaa ja se koetaan 

jotenkin alentavana. Sellaiseen ei ole perinteisesti totuttu eikä mielenterveyteen 

liittyvistä asioista ole helppo puhua ulkopuoliselle, varsinkaan vieraalla kielellä, ”miten 

sie kerrot sen pahan olon ko et tiiä ittekään mikä sulla on”. Mielenterveys - sanana 

nähtiin negatiivisena ja leimaavana terminä, se liitetään mielen sairauteen. ”Jos sinne 

mielenterveystoimistoon uskaltaa mennä, leimataan silloin viimeistään hulluksi.” Se 

pohditutti meitä monta kertaa eri yhteyksissä. ”Ei net piä minua minhään, tyhjää 

valittaa”. 

Oli pelkoa, että hänen kertomustaan vähätellään. ”No mistä mie alotan ko ei ole kipeä, 

on vain niin huono ja raskas olo ja sitte ko tohin mennä sinne ei net kysy ees oikeita 

asioita”. ”Kyllä sen työntekijän pitäs naamioitua kahvilatyöntekijäksi, sitte tohtis puhua 

vaikka kuinka, sitä ei tarttis pelätä.” 

Nämä kuvaavat hyvin sitä, että avun hakijan ja avun tarjoajan asioiden 

kohtaamattomuutta. Nuoret porosaamelaiset nostivatkin haastatteluissa esille, että sen 

auttajan pitäisi tuntea saamelaiskulttuuria ja poronhoitoa. Jokaisessa ammatissa on 

oma ammattikieli, niin myös poronhoidossa. Ammattia tuntemattoman on ehkä vaikea 

sitä ymmärtää ja poronhoitajat kertoivat, etteivät he osaa kuvata asioita 

ymmärrettävästi. Stressiä aiheuttavina asioina nostettiin esille mm. että: ”on niin huono 

kaivos eikä tokka pysähy. Yhtä vejättämistä son, ei nukkuman joua”.  

”Kenen rahat siihen riittää, aina rehuja pittää olla ostamassa ja lunta ei ku piisaa”. 

 ”Pakko son jaksaa, ei se auta”. 

 ”Ja menepä näitä jollekin selvittämhän, ei siitä tule mithään, nauraa ulos.”  
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Henkilön, joka ei tunne poronhoitoa, on vaikea ymmärtää mitä toinen kertoo, vaikka hän 

nuo asiat kertookin suomeksi. Mutta kieli ei aina ole avainkysymys, vaan myös 

kulttuuriin liittyvät asiat korostuvat. Terapeuttien ja alan työntekijöiden yleensäkin olisi 

perehdyttävä saamelaiseen kulttuuriin, koska asiakkaasta voi olla väsyttävää, jos 

hänen täytyy ensin itse perehdyttää terapeutti omaan kulttuuriinsa ja selittää siihen 

liittyviä asioita alusta alkaen. 

Avun ja tuen tarve nousi esille ja avun saamisessa koettiin kehittämistarpeita. Palvelun 

pitäisi olla saatavilla silloin kun sitä tarvitsee. 

”Sinne pitää olla niin matala kynnys, että astun vain sinne”.  

”Ja jos siellä istuu ihminen, joka ymmärtää mitä puhun ja vielä parempi jos itteki 

ymmärrän mitä se sano, niin hyvä on.”  

Tarvitaan psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevia matalan kynnyksen 

palveluita, jotka ovat saamenkielisiä ja joiden sisältö ja muoto vastaavat 

saamelaisväestön tarpeisiin. Myös saamelaisväestölle tulee olla palveluita, joihin voi 

ottaa yhteyttää ja joihin voi mennä ilman ajanvarausta. 

Kuva 7 SámiSoster ry 2019 (Pirttijärvi, K.). 



31 
 

Erityisesti tässä korostuvat kielen lisäksi porosaamelaisten kommunikointitapa ja 

yhteisön toiminta, luontoyhteys, vuodenajan kierto sekä poronhoitajaperheiden 

hyvinvointiin ja arjessa selviytymiseen laajasti liittyvät asiat. Niillä kaikilla on merkitystä 

psyykkisessä hyvinvoinnissa. 

Työryhmässä nousi esille myös tarvittavan tukiverkoston tarve juuri poronhoitajien 

tarpeisiin. Tämä nousi esille sekä kohderyhmässä ja myös yhteistoimintaverkostossa 

mm. ensiapua itsemurhavaarassa oleville -kurssi tilaisuuksissa. Kohderyhmän mukaan 

heidän on vaikeaa puhua oman paliskunnan ihmisille, koska he ovat työkavereita ja 

ovat myös kilpailijoita. Tukiverkoston jäsenien olisi ehdottomasti tunnettava 

poronhoidon haasteet ja haaveet sekä toimintaympäristö ja hallittava saamen kieli. 

Verkoston ylläpitämisessä olisi voitava myös hyödyntää mahdollisuuksien mukaan 

internet-pohjaisia palveluja. Tukiverkosto toimisi osaltaan myös omassa 

poronhoitoyhteisössä viestinviejänä ja toisaalta viestintuojana hankkeen toimijoille. 

Kokemusten jakaminen olisi myös kantava voima, joka osaltaan tukisi myös yksinäisen 

poronhoitotyön itsearviointia ja tukisi voimavarojen löytämisessä. Työryhmissä 

nostettiin esille ohjatun vertaisverkoston toiminta ja tarve kokoontua vaihtuvien 

teemojen ympärille. Toiminnassa keskeistä olisi sekä yksittäisen perheen mutta myös 

yhteisön hyvinvoinnin vahvistuminen, joten toimintamenetelminä olisivat sekä yksilötyö 

että yhteisöllisiä toimintamenetelmiä, joita toteutetaan saamelaiskulttuuristen 

voimavarojen pohjalta. Poronhoitoyhteisö itsestään on merkityksellinen hyvinvoinnin 

edistäjä ja osallisuuden vahvistaja. 

Työterveyshuolto nousi usein esille hankkeen aikana, koska sieltä olisi hyvä 

mahdollisuus saada apua ja ohjausta, mikäli sitä kehitetään ja räätälöidään 

poronhoitajien tarpeisiin. Yhdistys jätti Sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen 

poronhoitajien työterveyshuollon kehittämisestä. Työterveyslaitoksen edustajien 

kanssa asiasta keskusteltiin ja siellä sisällytettiin niiden kehittämishankkeeseen myös 

saamelaisalueen paliskuntia. 
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Pohjoismaista näkökulmaa toiminnassa oli Saamelaisalueen koulutuskeskuksen 

Biegganjunážat-hankkeen kautta. Maailman porokansojen unionin (WRH) 6:s 

konferenssi järjestettiin Ruotsin Jokmokissa 16.–19.8.2017. Siellä oli paikalla kaikkien 

porokansojen edustus mm. Pohjoismaista, Venäjältä, Kiinasta, Alaskasta. 

Konferenssissa oli varattu puheenvuoro SámiSoster ry:lle tämän hankkeen teemasta 

”poronhoitajien hyvinvoinnin haasteet”. Puheenvuoro synnytti hyvin laajan ja 

monipuolisen keskustelun. Konferenssin julkilausumaan kirjattiin tämän hankkeen 

tärkeä toiminta ja kehotettiin valtioita edistämään vastaavaa toimintaa kunkin 

porokansan keskuudessa. Maailman porokansojen unioni on aina käsitellyt vain 

poronhoitoon ja poroon liittyvä kysymyksiä ja olikin ainutlaatuista, että konferenssissa 

ole esillä poronhoitajan hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä kysymyksiä. Ongelmat olivat 

samansuuntaisia, asuipa poronhoitaja jossakin Siperiassa, Mongoliassa, Norjassa tai 

Suomessa27. 

Suomen hallitus käynnisti vuonna 2017 selvitystyön, jonka tarkoituksena olisi asettaa 

totuus- ja sovintokomitea valtion ja saamelaisten välisen keskustelun foorumiksi, 

saamelaisten syrjinnän ja epäkohtien purkamiseksi ja käsittelemiseksi sekä 

kehittämistoimenpiteiden esittämiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti Inarissa 

29.–30.11.2018 maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua sekä saamenkielisten ja 

kulttuurinmukaisten mielenterveyspalvelujen ja psykososiaalisen tuen totuus- ja 

sovintoprosessin yhteydessä valmistelua koskevan seminaarin. Ristenrauna Magga 

esitti siellä tämän hankkeen työryhmätyöskentelyjen pohjalta saamenkielisten ja 

kulttuurinmukaisten matalan kynnyksen palveluiden ja niiden saatavuuden 

kehittämistä: ”On tarve psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä tukeville matalan 

kynnyksen palveluille, jotka ovat saamenkielisiä ja joiden sisältö ja muoto vastaavat 

saamelaisväestön tarpeisiin. Myös saamelaisväestölle tulee olla palveluita, joihin voi 

ottaa yhteyttää ja joihin voi mennä ilman ajanvarausta”. 

Elämä-hankkeen toteuttamat ASIST-koulutukset koskettivat paitsi SámiSoster ry:n 

henkilöstöä myös laajemmin yhteistyöverkostoa ja kohderyhmiä. Kaikki työntekijät 

                                         
27 WRHC6 Jokkmokkin julkilausuma, Ruotsi 16-20.8.2017 
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osallistuivat kursseille ja niistä on ollut apua siellä arjen työssä. Elämä -hankkeen 

toiminta on vahvistanut osaamista ja rohkeutta kysyä kanssaihmiseltä, miten sinä voit 

sekä aidosti kuunnella ja havainnoida hänen sanomaansa. Samoin kurssit ovat 

antaneet rohkeutta kysyä itsemurha-ajatuksista ja rohkeasti käydä asiaa läpi sekä 

valmiutta puhua aiheesta. Ensiapu-näkökulma voi auttaa uskaltautumaan tarttumaan 

ongelmaan. Ensimmäinen askel on, että itsemurha-ajatukset tunnistetaan ja havaitaan!
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5. Johtopäätökset 
 

Tämä selvitys nosti esille sekä poronhoitajien psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamisen 

tarpeen että palvelujen vähäisyyden ja toimimattomuuden. Tuen tarpeiden taustalla 

ovat mm. kasautuneet haasteet perheen arjessa ja poronhoitotyössä, ympäristön 

paineet, vähäinen ulkopuolinen tuki, palvelujen kohtaamattomuus sekä rohkeuden 

puute tuoda esille omaan vointiin liittyviä asioita. Pienten yhteisöjen haavoittuvuus ja 

puhumattomuuden kulttuurin tuoma ongelmien käsittelyn tottumattomuus tuottavat 

myös ristiriitatilanteita. Niiden ratkaisemiseksi tulisi löytää keinoja, jotka auttaisivat 

ongelmatilanteiden ratkaisuissa. Erityisesti tarvittaisiin yhteisön tarpeista lähtevää 

omakielistä tukea, motivointia ja ohjausta sekä yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa. 

Saamelaisyhteisöissä nämä ovat erityiskysymyksiä ja poronhoitajaperheissä 

haasteet vielä korostuvat. 

Nykyiset psykososiaaliset palvelut tai kriisipalvelut eivät vastaa saamelaisyhteisöjen 

tarpeisiin. Tarvitaan psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevia matalan 

kynnyksen palveluita, jotka ovat saamenkielisiä ja joiden sisältö ja muoto vastaavat 

saamelaisporonhoitajien tarpeisiin. 

Aivan samoin raportoi huhtikuussa 2017 julkaistu saamelaisten itsemurhien 

ehkäisysuunnitelma: ”Tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja esim. sellaisten 

poronhoitoympäristöjen tavoittamiseksi, joita leimaavat vahva saamelainen kieli- ja 

kulttuuriperintö mutta myös kyseisen elinkeinon erikoinen rakenne, jossa 

elinkeinonharjoittajat ovat sekä toistensa työtovereita että kilpailijoita. Saamelaisen 

kansalaisyhteiskunnan mobilisoimiseksi voidaan lisäksi joutua ottamaan käyttöön 

uusia tiedotuskanavia sosiaalinen media mukaan lukien, koska saamelaisyhteisö on 

harvaan asuttua ja etäisyydet pitkiä." (Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa asuvien 

saamelaisten itsemurhien ehkäisysuunnitelma. SANKS, Saamelaisneuvosto 2017.) 

Lapin sairaanhoitopiirin alueen ESMS-R-kartoituksen mukaan aikuisväestön 

mielenterveys- ja päihdepalveluissa ainoat pohjoissaamenkielen taitoiset resurssit 

vuonna 2017 olivat Utsjoen kunnan psykiatrinen sairaanhoitaja ja Enontekiöllä 
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SámiSoster ry:n Mettäterapian työntekijä. Lisäksi Utsjoella työskentelee 

saamenkielinen terveyskeskuslääkäri. Inarin ja koltan saamen taitoista henkilöstöä 

ei ollut mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Erikoissairaanhoidon palveluissa 

ilmoitettiin käytettävän tulkkipalveluita tarvittaessa.  

Varhaisen tuen ja osallisuuden vahvistamiseksi eri elämäntilanteissa olisikin luotava 

saamelaisporonhoidon haasteita ja erityisiä olosuhteita tuntevaa, kulttuurilähtöistä 

tukitoimintaa ja vahvistettava vertaisverkostoa. Varhaisen havainnoinnin ja puheeksi 

ottamisen malli hyödyntäisi poronhoitajia, koska tuolloin voi kynnys avun hakemiseen 

madaltua. 

 

Kuva 8 SámiSoster ry, 2019 (Pirttijärvi, I.). 

Utsjoen kunnan Elämä-hankkeen toteuttama ASIST koulutus tarjosi työkaluja 

itsemurhavaarassa olevan auttamiseksi. ASIST-kurssit nostivat esille vaikean ja 

vaietun kysymyksen yhteisössä. Kurssit vahvistivat osaamista ja rohkeutta kysyä 

kanssaihmiseltä, miten sinä voit sekä aidosti kuunnella ja havainnoida hänen 

sanomaansa. Ne lisäsivät rohkeutta kysymään turvallisesti itsemurha-ajatuksista 
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sekä ohjaamaan avun hakemisessa. Ne lisäsivät auttajan tietoa ja varmuutta, aivan 

vastaavalla tavalla kuin tieto ja varmuus siitä kuinka toimitaan sydänpysähdyksen 

sattuessa. Yksi tärkeimmistä asioista oli se, että yhteisöjen avoimuus itsemurhista 

puhuttaessa oli lisääntynyt. Koulutuksen rakenne on mahdollistanut osanottajia 

jakamaan kokemuksiaan ja puhumaan asioista, jotka aiemmin olivat tabuja. ASIST- 

koulutuksista saatujen hyvin kokemusten pohjalta olisi tarvetta jatkaa toimintaa ja 

mahdollistettava kurssit mahdollisimman laajalle joukolle. Ne olisi myös toistettava 

määräajoin samoille ryhmille, kuten normaalisti ensiapukoulutus uusitaan. 

Osaaminen ja rohkeus toimintaan ei säily muutoin. 

Suomessa on hyvin toimiva lakisääteinen työterveyshuolto, joka ei kuitenkaan 

palvele poroelinkeinonharjoittajia riittävän hyvin. Sen kehittämiseen on kiinnitettävä 

erityistä huomiota, koska toimivalla työterveyshuollolla olisi erityistä merkitystä sekä 

fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin havannoinnissa ja edistämisessä. 

Poronhoitajien työterveyshuollon toimimattomuudelle voi hakea monia syitä. 

Aiemmin paliskunnat tekivät työterveyshuoltosopimuksen palveluntuottajan kanssa 

osakkaittensa osalta, mutta lainsäädännön muutoksen myötä sopimukset on tehtävä 

jokaisen henkilökohtaisesti, joten asia on suurimmalla osalla poronhoitajia 

hoitamatta. Toimimattomuus osaltaan johtuu myös sekä tiedon vähäisyydestä 

työterveyshuollon sisällöstä ja toiminnasta, että kulttuurisista tavoista. 

Saamelaiskulttuurissa ei ole tapana mennä terveenä terveydenhuollon henkilöstön 

luokse, vaan apua haetaan vasta sairauden kohdatessa ja tuolloin sitä haetaan 

perusterveydenhuollosta. Työterveyslaitoksella on (2018) kehitetty paliskunnan ja 

työterveyshuollon välistä puitesopimusta, johon poromies liittyisi allekirjoituksellaan. 

Kehittämishanke on toiminut Rovaniemen alueella ja Inarissa MedInarin toiminnan 

alueella ja siellä kiinnostuneita oli neljä paliskuntaa. TTL:n mukaan ko. hankkeessa 

on huomattu, että ”eri puolilla Suomea yrittäjäjärjestöjen kanssa keskusteluissa, että 

työterveyshuollon käyttämä kieli ja työterveyshuoltopalvelujen sisältö on ollut vaikea 

ymmärtää ja ne ovat tarvinneet apua myös itse puitesopimusneuvotteluissa” 

(Wuolijoki S. TTL.2018). 
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Porosaamelaisille räätälöity ohjattu tukiverkosto nähtiin hyväksi tuen muodoksi. 

Tämä nousi esille sekä kohderyhmässä sekä yhteistoimintaverkostoissa mm. 

ensiapua itsemurhavaarassa oleville -kurssi tilaisuuksissa. Vaikka porosaamelaisten 

elämä onkin vahvasti sidottu luontoon ja sen kiertokulkuun ja työt noudattavat 

kutakuinkin samoja tapoja, on silti alueittain ja jopa suvuittain eroavaisuuksia 

toiminnassa ja aikatauluissa sekä toimijaverkostoissa. Kokemusten jakaminen olisi 

kantava voima, joka osaltaan tukisi myös yksinäisen poronhoitotyön itsearviointia ja 

tukisi voimavarojen löytämisessä. Kohderyhmän mukaan heidän on vaikeaa puhua 

oman paliskunnan ihmisille, koska he ovat työkavereita ja ovat myös kilpailijoita. 

Tukiverkoston jäsenien olisi ehdottomasti tunnettava poronhoidon haasteet ja 

haaveet sekä toimintaympäristö ja hallittava saamen kieli. Verkoston ylläpitämisessä 

olisi voitava myös hyödyntää mahdollisuuksien mukaan internet-pohjaisia palveluja. 

Tukiverkosto toimisi osaltaan myös omassa poronhoitoyhteisössä viestinviejänä ja 

toisaalta viestintuojana hankkeen toimijoille. SámiSoster ry nähtiin luontevana 

toimijana tukiverkoston kokoojana ja koordinoijana. 
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6. Kehittämisehdotukset 
 

Porosaamelaisten hyvinvoinnin tukemisessa on monia haasteita, mutta on myös 

mahdollisuuksia. Tämän selvityksen tulokset ovat käytettävissä nyt kun Suomessa 

suunnitellaan toimenpideohjelmaa saamelaisten psykososiaalisen hyvinvoinnin 

tukemiseksi ja mielenterveyspalvelujen rakentamiseksi totuus- ja sovintoprosessin 

yhteydessä. 

Nykyiset psykososiaaliset palvelut tai kriisipalvelut eivät vastaa saamelaisyhteisöjen 

tarpeisiin. Palvelut eivät tavoita apua tarvitsevaa saamelaisväestöä, eikä niiden 

sisältö tue tarpeen vaatimalla tavalla saamelaisväestön psyykkistä hyvinvointia. 

Saamelaisten saamenkieliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut eivät ole vain 

kielikysymys vaan kysymys on saamelaisen alkuperäiskansan perusoikeuksista ja 

ihmisoikeuksista. Näillä palveluilla on positiivista merkitystä paitsi yksilölle myös koko 

saamelaisyhteisölle ja sen vahvuudelle. Niissä avun ja tuen saanti perustuu pääosin 

kielelliseen vuorovaikutukseen, jossa meidän pitää yhtäältä tulla ymmärretyksi oikein 

saadaksemme tarvitsemaamme apua ja toisaalta meidän on ymmärrettävä palvelun 

antajan kieltä, ymmärtääksemme sen, mitä kulloinkin kerrotaan. Näissä tilanteissa 

tulkin käyttäminen tuntuu asiakkaan mielestä hyvin kiusalliselta, jopa 

vastenmieliseltä. Kielen lisäksi kysymys on saamelaisten kulttuurista, kulttuurisista 

ilmaisuista, arvoista ja elämäntavasta. 

On kehitettävä psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevia matalan kynnyksen 

palveluita, jotka ovat saamenkielisiä ja joiden sisältö ja muoto vastaavat 

saamelaisväestön tarpeisiin. On turvattava niiden saatavuus ja saavutettavuus myös 

saamelaisalueella sekä mahdollisuus niiden käyttöön ilman lääkärin lähetettä. 

Palvelujen kehittämiseksi tarvitaan alan ammattihenkilöstöä, joka puhuu saamea ja 

jolla on saamelaiskulttuurista ymmärrystä.  

Saamelaisessa kulttuurissa ei puhuta vaikeista asioista ulkopuolisille, joten 

kolmannen henkilön, tulkin, läsnäolo on kiusallista sekä asiakkaalle että tulkille. 

Asiakkaalle on mahdotonta kuvata tulkin välityksellä omia sisimpiä tuntojaan ja 
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puhua vaikeista, jopa tabuina pidetyistä asioista. Tulkattujen tilanteiden pohjalta ei ole 

takeita myöskään luottamuksellisen hoitosuhteen syntymisestä. 

Kehittämistyössä on erikseen huomioitava poronhoitajien kieli, kulttuuri ja 

toimintaympäristö, ja kehitettävä lähestymistapaa sellaiseksi, että auttaja osaa kysyä 

oikeita asioita ja oikealla tavalla poronhoitotyön ja arjen kuormituksesta, mutta myös 

positiivisista voimavaroista. On myös jaettava saamenkielellä tietoa psyykkiseen 

jaksamiseen vaikuttavista asioista sekä etsitään tietoja selviytymisen keinoista. 

Työryhmissä esiin nostettujen teemojen pohjalta on tarpeen kehittää 

porosaamelaisille kohdennettuja hyvinvointitapahtumia/viikonloppuleirejä. Niissä 

tavoitteena tulee olla terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja niihin tarvitaan 

etukäteen suunniteltu ohjelma eri teemojen mukaisesti. Koko toiminnan on 

huomioiva saamelaisten poronhoitajien kieli ja kulttuuri. 

Tarve on myös ammatillisesti ohjattuun vertaisverkostoon. Se toteuttamisessa 

keskeistä on sekä yksittäisen perheen mutta myös yhteisön hyvinvoinnin 

vahvistuminen, joten toimintamenetelminä voisivat olla sekä yksilötyö että 

Kuva 9 SámiSoster ry, 2019 (Pirttijärvi, I.). 
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yhteisöllisiä toimintamenetelmiä, joita toteutetaan saamelaiskulttuuristen 

voimavarojen pohjalta. Poronhoitoyhteisö itsestään on merkityksellinen hyvinvoinnin 

edistäjä ja osallisuuden vahvistaja. Toimintaan olisi tarvetta kehittää 

mahdollisuuksien mukaan myös internet-pohjaisia palveluja, joihin voi sisällyttää 

kohdennettua neuvontaa ja ohjausta arjen hyvinvoinnin toimintaa edistävistä 

asioista. 

Utsjoen Elämä -hankkeessa saatujen hyvien kokemusten pohjalta olisi jatkettava 

Ensiapua itsemurhavaarassa oleville ASIST -koulutuksia. Poronhoitoyhteisön 

jäseniä on rohkaistava osallistumaan koulutuksiin ja toimimaan yhteisössään omalla 

panoksellaan itsemurhien ehkäisytyössä. 

Työterveyshuollolla on merkittävä rooli ennalta ehkäisevässä työssä ja se vaatii 

kehittämistä siten, että palvelisi nykyistä paremmin myös saamelaisia poronhoitajia. 

Kaikissa tapaamisissa ja selvityksissä on tullut esille, että työterveyshuolto voisi 

toimia nykyistä paremmin, mikäli sopimukset työterveyshuollosta voisi tehdä 

paliskunta osakkaittensa osalta. Tämä edellyttäisi lainsäädännön muutoksia siten, 

että paliskunta tekisi osakkaittensa osalta sopimuksen ja olisi oikeutettu Kelan 

korvaukseen. 
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Jåhkåmåhkke Declaration 
On the Occasion of the 6th World Reindeer Herders’ Congress, 

Jåhkåmåhkke/Johkamohkki, Sweden, August 16-20, 2017 

***** 

The 6th World Reindeer Herders Congress in Jåhkåmåhkke,  
consisting of reindeer herders representing their respective reindeer 
herding regions and peoples,  

Recognizing with satisfaction that the international cooperation of world reindeer herders
has grown and developed in a very positive way, through the Inari, Yakutsk, Kautokeino and 
Aoluguya Declarations, as a true people-to-people collaboration for reindeer herders based 
on consensus,    

Acknowledging the fruitful cooperation and financial support from the Governments of
Norway, Russia, Finland and China to the people-to-people collaboration of world reindeer 
herders, and for funding the World Reindeer Herders´ Congress, and thanking Norway and
the Russian regions that supported the 6th World Reindeer Herders´ Congress,    

Noting with concern the range of ongoing, profound and global changes occurring in the
circumpolar north not witnessed before in the long histories of world reindeer herding 
peoples,  

Liite 1: Jåhkåmåhkke declaration
Maailman porokansojen unionin, WRHC:n 6 konferenssin julkilausuma 
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Confirming the positive effects of the Arctic Council in support of sustainable circumpolar 
reindeer husbandry, and acknowledging Arctic States and Permanent Participants´ co-
leadership and support of WRH´s EALLU and Nomadic Herders projects in the Arctic 
Council,   
 
Reiterating the importance of the Arctic Council initiative to establish the International 
Centre for Reindeer Husbandry (ICR) and the decision of Norway to host and fund it,  
 
Welcoming the Fairbanks Declaration on the occasion of the 10th Arctic Council Ministerial 
Meeting May 11, 2017 in Fairbanks, USA, and the Statement adopted by the 12th 
Conference of Parliamentarians of the Arctic Region June 14-17, in 2016 in Ulan Ude, 
Russia, as well as Statement 2:24 from UNEA-2 in 2016 on promoting sustainable 
pastoralism,  
 
Confirming the positive support and important contributions of University of the Arctic 
(UArctic) for addressing the education challenges of world reindeer herders,   
 
Noting with concern the current challenging international situation, and that it is affecting 
the collaboration of indigenous peoples in the circumpolar north through actions that have 
unforeseen negative impacts, and reaffirming the commitment of reindeer herding peoples 
to maintain peace, stability, and constructive cooperation in the north,  
 
 

Hereby:    
 
EDUCATION, INDIGENOUS	LANGUAGES, RESEARCH AND MANAGEMENT   
 
Note that the rapid global changes occurring in the circumpolar north will have implications 
for the knowledge needs of reindeer herders and their societies.  
 
Note that reindeer herding is done in accordance with pastoral principles and must 
continue to do so in the future, and therefore underline that proper understanding of 
nomadic pastoralism as well as inclusion of Traditional Indigenous Knowledge in national 
education structures and public management is necessary, and reiterate the Kautokeino 
Declaration of 2009 that the system of education of reindeer herders cannot exist outside a 
nomadic way of life.  
 
Underline that people that follow the reindeer need special support and attention. 
 
Underline the importance of developing international cooperation on education and 
exchange for reindeer herders, and support the UArctic EALÁT Institute and its further 
development, the Biegganjunažát- joint education and development project for young Sámi 
herders, the Arctic Council Children of the Arctic Nomadic Schools project, and Arctic Skills, 
and urge that national qualification requirements for international student exchange be 
adapted for circumpolar exchange of indigenous students.  
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Recognize the reindeer herding trainee programs in Norway as a useful model for 
education and exchange of young reindeer herders, and acknowledge the funding 
allocated from the Norwegian Sámi Parliament, NRL and the Reindeer Herding Agreement.  
 
Welcome and support tertiary vocational education as valuable part of reindeer herders’ 
education path and career development, note the need for coordination of vocational 
education, and welcome the efforts to establish a new vocational school for reindeer 
herding and traditional handicrafts in Kautokeino, Norway. 
 
Acknowledge the importance of reindeer herding education institutions, including 
Samernas - the Sámi Education Center and Laplands Gymnasium Jokkmokk in Sweden, the 
Sámi Upper Secondary and Reindeer Herding School and Sámi University of Applied 
Sciences in Norway, the Sámi Education Institute in Finland, as well as the diversity of 
educational institutions in Russia.  
 
Welcome local observer networks such as LEO as valuable tools for reindeer herders in 
sharing observations, raising awareness, and identifying answers about significant 
environmental challenges and possible actions. 
 
Recognize the importance and need of culture-based educated professional personnel in 
vocational health care education. 
 
Acknowledge and recognize the importance of family-based reindeer management 
systems such as Sámi Siidas and similar structures in all reindeer herding areas in the world, 
and demand protection, integrity and rights of Sámi Siidas and similar structures in national 
legislation.  
 
Acknowledge positive contributions of scientists and national research and educational 
institutions to world reindeer herding, while at the same time underline the need for 
sustainable science, that is building relevant knowledge and capacity in local societies, as 
opposed to research driven merely by institutional economic agendas, individual career 
goals, or research shopping, and welcome a Code of Ethics for research in world reindeer 
herding communities.  
 
Agree on a vision of a nomadic university, based on the needs for education of reindeer 
herding societies and youth.  
 
Reiterate the Aoluguya Declaration of 2013 on the need to give attention to the concept of 
Nomadic Schools, and recommend other regions to replicate the system of nomadic 
schools, and making use of the experience from Sakha (Yakutia) Republic and Yamalo-
Nenets Autonomous Region in this regard.  
 
Support involvement of NGOs of circumpolar Indigenous Peoples for implementation of 
projects in preschool education and nomadic families, in order to adapt them to modern 
traditions, and preserve Traditional Indigenous Knowledge and skills of their peoples.  
 
Note with concern disappearance of indigenous languages among the youth of some 
reindeer herding peoples, reiterate the Kautokeino Declaration on the importance of 
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traditional languages, and underline that all reindeer herders´ languages are unique carriers 
of Traditional Indigenous Knowledge important for reindeer herding, while reindeer herding 
carries culture, traditions and knowledge from generation to generation.  
 

 
ECONOMIC DEVELOPMENT, YOUTH, FOOD CULTURE AND CRAFTS  
 
Recognize that reindeer herders base their existence on a holistic economic system, where 
diversity and utilization of marginal resources are key fundaments, a system that is uniquely 
adapted to the seasons and risks of our natural environment, that keeps our people and 
societies healthy, that is integrated and expressed in our cultures and based on our 
Traditional Indigenous Knowledge, and that has kept our peoples secure from time 
immemorial, and underline that it is very important that this holistic system is understood 
and taken into account in public management.  
 
Recognize the need for special efforts to realize that reindeer herders have real economic 
freedom and are in position and able to utilize arising opportunities from changes in the 
north, on their own terms, based on their own needs, resources, knowledge base and 
people, so that the opportunities of our changing north can be real opportunities for all.     
 
Recognize that reindeer herders´ rich understanding and knowledge-base of food and crafts 
has not been fully utilized for economic development in and by their societies, agree that 
revitalizing traditional products for modern markets - on reindeer herders´ own premises and 
by reindeer herders themselves - can be a good approach for innovation and strenghtening 
reindeer herders´ economy, and welcome the results and experience of Slow Food Sápmi 
and Sámi Duodji in this regard.  
 
Note with concern that non-adapted food regulations can force reindeer herders´ 
production out of their own control, and support bringing quality control back to the 
producers, by modernizing and adapting the veterinary rules to accommodate reindeer 
herding and realities of the circumpolar north, and by better education of controllers in the 
EU system building on the model of veterinary zoo-technicians in Russia.  
 
Recognize that climate change is also about what we are going to eat in the future, and 
underline the need for food security for reindeer herding peoples based on their equitable 
access to and possibility to select their own resources, food empowerment through 
utilization of their Traditional Indigenous Knowledge, sustainable use of all resources in 
accordance with their traditional food systems, food safety regimes adapted to realities and 
Indigenous cultures in the circumpolar north, focus on health and well-being, and local 
economic development and value-added from within their own societies.     
 
Welcome and support the Arctic Council report and work of WRH´s EALLU Youth and Food 
Culture Project, support the Arctic Council Fairbanks Declaration of 2017 concerning the 
establishment of a training program for indigenous youth and food, support the WRH and 
ICR Northern Searoute Initiative as a continuation of the EALLU project, and welcome and 
support establishment of Arctic Indigenous Peoples´ Culinary Institute.    
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Underline the importance of preserving and protecting reindeer herders´ knowledge on 
traditional clothes and equipment adapted to the northern natural conditions since time 
immemorial, representing integral parts of reindeer peoples´ cultures, arts and ways of life.  
 
Underline that illegitimate imitation of traditional handicrafts reduce and discredit reindeer 
herders´ markets which can weaken reindeer herders´ knowledge base, intellectual property, 
as well as their economy, and furthermore constitute inappropriate representation of 
reindeer herders cultures, and note that imitation problems can also exist for other 
products.  
 
Support indigenous origin branding for reindeer herders´ products as a way to protect 
knowledge and secure fair trade, and welcome the results and experience of Sámi Duodji 
and Slow Food Sápmi in this regard.  
 
Note that the regulations of modern slaughterhouses does not provide for traditional 
utilization of raw materials, underline the need for developing new technologies in this 
regard, and welcome initiatives to develop micro-scale and mobile reindeer 
slaughterhouses.  
 
 

BIODIVERSITY, PROTECTED AREAS AND TRADITIONAL INDIGENOUS 
KNOWLEDGE  
 
Note that the circumpolar north is the homeland of reindeer herding peoples, that reindeer 
pastures does not represent so-called untouched wilderness, and that reindeer herding 
peoples have managed their own areas and its biodiversity as a cultural landscape since 
time immemorial, underline that reindeer herders´ traditional management of the 
circumpolar north have contributed to maintaining these areas in a state that makes them 
worth protecting today, and note the importance of ecologic and economical safety for 
reindeer herders. 
 
Acknowledge that protected areas on reindeer herding pastures can only be managed 
properly if reindeer herders´ Traditional Indigenous Knowledge is included, and that such 
areas should at the very least be established with the consent of affected reindeer herders, 
and reiterate the Aoluguya Declaration of 2013 on the concept of ´Territory of Traditional 
Nature Use´ in Russia.  
 
Recognize Laponia World Heritage as a best-practice on the initiation and co-management 
of protected areas in reindeer herding areas, providing a system to include reindeer herders 
in the management of protected areas, and note that to achieve real equality, resources 
must be provided also for reindeer herders´ participation and contribution in the co-
management, and support collaboration between Mijá Ednam, Laponia and the Nomadic 
Herders project.  
 
Support the implementation of the Convention of Biological Diversity (CBD) Article 8-J on 
traditional knowledge, and encourage establishment of a Center for Biodiversity in 
Kautokeino, Norway in agreement with world reindeer herders.  
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Welcome the Ottawa Traditional Knowledge Principles of 2014, as developed by the 
Permanent Participants of the Arctic Council.    
 
Note that forest and tundra fires are severly impacting reindeer herders, and urge 
authorities to give priority to reindeer pastures when fighting such fires.  
 
Recognize that 2017 is the Year of Ecology in the Russian Federation.  

 
 
FRAGMENTATION OF GRAZING LANDS   
 
Conclude that the situation concerning fragmentation of grazing lands has not improved 
since the 5th World Reindeer Herders´ Congress, but instead note with concern a growing 
pressure on the grazing lands and migration routes in Fennoscandia from increasing human 
activity and infrastructure, including from un-sustainable industries such as mining and 
resource extraction.  
 
Urge that reindeer pastures impacted by industrial development that later comes to an end, 
must be returned to the use and state of reindeer pastures as far as possible.  
 
Reiterate the Kautokeino Declaration that the access to pastures and pasture resources will 
be even more important under climate change, and underline that the UN 
Intergovernmental Panel on Climate Change 5th Assessment Report WG II of 2014 points 
out that protection of grazing land will be the most important adaptive strategy for reindeer 
herders under climate change.  
 
Note the lack of accounting systems for reindeer pastures and holistic management plans 
for reindeer herding areas particularly in Fennoscandia, meaning that information about the 
real situation is possibly not provided for management decisions, and note with concern 
the removal of the buffer zone between wild reindeer hunting and the domestic reindeer 
herding reserve in Greenland.  
 
Recognize the Forest Stewardship Council (FSC) Certification Standard as a best practice 
initiative from the natural resource industry that is beneficial for both business and 
indigenous peoples, and recommend other industries to follow this example.    
 
Welcome the experience of Sakha (Yakutia) Republic in development of Etno-Cultural 
Expertise Assessments of development projects in reindeer herding areas, and encourage 
other regions to implement this concept. 
 
 

HEALTH AND WELL-BEEING  
 
Underline the need for available, relevant, appropriate and culturally adapted health 
services for reindeer herders, including physical health, mental health, and health insurance.  
 
Acknowledge and support culturally and linguistically adapted health care services and 
support deriving from the needs of reindeer herding communities, utilizing remote services, 
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and recognize the importance of comprehensive approach to reindeer herders’ health and 
wellbeing including social, cultural, linguistic, mental and physical aspects. 
 
Acknowledge and support reindeer herders’ traditional community structures such as Sámi 
Siida and recognize their role in in maintaining and supporting mental and physical health 
and wellbeing.  
 
Welcome the results of the SámiSoster Searvi in Finland on providing health services to 
reindeer herders, and support continuation and replication of this initiative to other 
reindeer herding regions.  
 
Welcome the new law on nomadic families in Sakha (Yakutia) Republic.  
 
Underline the need for specialized institutions for addressing mental health of indigenous 
reindeer herders, welcome and support the ongoing efforts to strengthen mental health 
and prevent suicide among reindeer herders by reindeer herder organisations, indigenous 
organizations and governments in Norway, Sweden and Finland, such as the new project on 
suicide prevention by SSR in Sweden, encourage establishment of new structures and 
initiatives to strengthen these efforts both were they already exist and in other reindeer 
herding regions and countries, and welcome the experience and results of SANKS in 
Norway and the SámiSoster Searvi and Utsjok Municipality Eallin/ Veajan Project in Finland.  
 
Underline that effectively working against suicides of young reindeer herders requires both 
research and assessments, community mechanisms to openly and safely address these 
challenges, proper first line services, training people to identify individuals at risk, as well as 
other concrete local action aimed at reindeer herding youth. 
 
Welcome establishment of a working group of WRH on human health, and urge states in 
the circumpolar north and others to support the work of this group.  
 
Recognize the grave seriousness of the tragic 2016 anthrax outbreak on the Yamal 
Peninsula, highly appreciate the unique experience of the Yamal-Nenets Autonomous 
Region in the fight against anthrax, and recommend the national governments and 
scientific research institutions to comprehensively generalize and utilize the Yamal practices 
in eliminating outbreaks of such infectious animal diseases. 
 
Note that Yamal reindeer herders have Traditional Indigenous Knowledge about historical 
anthrax outbreak sites that should also be utilized in the understanding and handling of this 
issue, and underline the need for programs to implement this.  
 
Appreciate the Norwegian Government´s quick response in taking out the Chronic Wasting 
Disease (CWD) infected wild reindeer population in southern Norway to avoid further 
spreading and infection of domesticated reindeer, and encourage utilization of Traditional 
Indigenous Knowledge of CWD of indigenous North-American hunters to address this 
challenge further.  
 
Acknowledge that the most successful future handling of contagious disease outbreaks in 
domesticated reindeer is founded on preparedness locally, collaboration and dialogue with 
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reindeer herders, and also respect, recognition and utilization of their Traditional Indigenous 
Knowledge.    
 
Note that border controls related to animal diseases should not unnecessarily hinder 
reindeer herders´ movements.  

 
 
TAIGA REINDEER HERDING   
 
Note that taiga reindeer herding in itself represents a diverse form of reindeer herding, 
including taiga, mountain-taiga, and leso-tundra reindeer herding.  
 
Underline that today taiga reindeer herding is severely jeopardized and in risk of 
disappearing in some regions, and that it is still necessary to work with understanding, 
stabilizing and consolidating the difficult situation of taiga reindeer herders in Mongolia, 
China and southeastern Russia.    
 
Emphasize that to protect and stabilize taiga reindeer herding cannot be a challenge only 
for reindeer herders but also of the mainstream society, and call on national, regional and 
local governments and the international society, UN and international bodies to 
meaningfully address this issue and implement concrete measures together with reindeer 
herders. 
 
Call on National States, UNEP and GEF to urgently find practical solutions to release the 
allocated funding of WRH´s Nomadic Herders Project as an international initiative of, by and 
for indigenous peoples focusing especially on the taiga reindeer herders and regions.     
 
Welcome the experience and results of development of taiga reindeer herding in Komi 
Republic, Khanty-Mansiysk AO, Taimyr and Evenkia in collaboration with Yamal reindeer 
herders, and encourage other regions to utilize this experience to establish programs for 
development of taiga reindeer herding.  
 
Encourage programs for breeding taiga reindeer, like for instance the initiative of reindeer 
herders in Buryatia, and ask for governmental support for breeding and fencing projects for 
taiga reindeer husbandry.  
 
 

INTERNATIONAL COLLABORATION AND INFORMATION 
 
Emphasize that Association of World Reindeer Herders is a well established circumpolar 
civil society organization for Arctic indigenous peoples, with a majority Arctic indigenous 
peoples constituency representing reindeer herders and their diversity of traditional 
indigenous livelihoods, and appeal again to the Governments of the Arctic States as well as 
the Permanent Participants to adopt Association of World Reindeer Herders (WRH) as a 
Permanent Participant of the Arctic Council.      
 
Recognize the potential for collaboration between world reindeer herders and other 
indigenous pastoralist herders worldwide, support the proposal to arrange a UN 
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International Year of Rangelands and Pastoralism in 2020 following up the 2016 UNEA-2 
resolution on promoting sustainable pastoralism, and urge the parties to actively include 
reindeer pastoralism and WRH in this initiative.       
 
Support continued work for re-establishment and expansion of traditional reindeer herding 
in North-America, in collaboration with local indigenous peoples.               
 
Recall Protocol No 3 annexed to the Act of Accession to EU of Sweden and Finland, that 
also includes EEC member Norway, note the need to not just acknowledge but also 
concretely support reindeer herders, and urge Sweden, Finland and Norway to assess if 
their obligation has been fulfilled, and further if it necessary to activate article 2 in the 
Protocol to take account of any further development of Sámi rights linked to their traditional 
livelihood.  
 
Note with appreciation the revised EU External Policy on Indigenous Peoples of 2016, and 
urge that this policy is also applied towards Sámi reindeer herders belonging to the internal 
indigenous people of the EU and EEC.   
 
Encourage establishment of internships for reindeer herding youth at WRH and ICR.  
 
 
 

***** 
  
 

 



 
 
 

Liite 2: 

Plan for suicide prevention among the Sámi people in Norway, Sweden and Finland  
Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa asuvien saamelaisten itsemurhien 
ehkäisysuunnitelma. 
 
 
Suunnitelmassa kirjatut strategiat: 

 
Strategy 1: Focusing efforts on the Sámi men 
 
Strategy 2: Producing statistics and strengthening research on suicide among the 
Sámi 
 
Strategy 3: Strengthening Sámi self-determination 
 
Strategy 4: Initiating efforts to recognize and deal with historical traumas Strategy 5: 

Strengthening and protecting the Sámi cultural identity Strategy 6: Reducing the 

Sámi's exposure to violence 

Strategy 7: Reducing the Sámi's experiences of ethnic discrimination Strategy 8: 

Increasing diversity and acceptance in the Sámi community 

Strategy 9: Securing the Sámi’s right to equal, linguistically and culturally adapted 
mental health care 
 
Strategy 10: Educating and mobilizing the Sámi civil society for suicide prevention 
 
Strategy 11: Initiating and strengthening cross-border cooperation for suicide 
prevention 
 
 
(SANKS, Saamelaisneuvosto 2017: Plan for suicide prevention among the Sámi 
people in Norway, Sweden and Finland, s.3) 
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