
 

 
 

 

 

 

 

Saamelaisia kokemuksia sosiaalisessa mediassa 

Jälkikoloniaali feministinen teema-analyysi saamelaisvaikuttajien 

haastatteluista 

 

 

 

 

Maisterintutkielma 

Anni Hagelin 

Sukupuolentutkimus 

Kulttuurien osasto 

Humanistinen tiedekunta 

Helsingin yliopisto 

Helmikuu 2022 



 

 
 

Tiivistelmä 

Tiedekunta: Humanistinen tiedekunta 

Koulutusohjelma: Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma 

Opintosuunta: Sukupuolentutkimus 

Tekijä: Anni Hagelin 

Työn nimi: Saamelaisia kokemuksia sosiaalisessa mediassa. Jälkikoloniaali feministinen teema-analyysi 

saamelaisvaikuttajien haastatteluista 

Työn laji: Maisterintutkielma 

Kuukausi ja vuosi: Maaliskuu 2022 

Sivumäärä: 58 + 6 liitteet 

Avainsanat: saamelaisuus, kolonialismi, jälkikoloniaali feminismi, sosiaalinen media, representaatio 

Ohjaaja: Elina Penttinen 

Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto 

Muita tietoja: 

Tiivistelmä: Tämän tutkielman aiheena on saamelaisten vaikuttajien kokemukset sosiaalisessa mediassa Suomessa. 

Vaikka sosiaalisesta mediasta alkuperäiskansojen työkaluna on jonkin verran tutkimusta, ei sitä ole tutkittu saamelaisten 

vaikuttajien näkökulmasta. Tutkielmani pyrkii siis tuottamaan uutta tietoa ja nostamaan keskiöön saamelaisten omia 

kokemuksia sekä ottamaan kantaa akateemiseen keskusteluun saamelaisrepresentaatiosta ja dekolonisaatiosta. 

Tutkimuskysymykseni on seuraava: Miten saamelaisvaikuttajat kokevat sosiaalisen median omien tavoitteidensa 

ajamisessa? Suomen koloniaalinen historia asettaa lähtökohdat tutkimukselleni, joten peilaan sosiaalisen median 

kokemuksia tähän kontekstiin nähden. Muun muassa sulauttamispolitiikan ja saamelaisten maaoikeuksien murenemisen 

lisäksi Suomen koloniaalisuus on näkynyt saamelaisrepresentaatiossa, josta olen erityisesti kiinnostunut tässä 

tutkielmassa. 

Tutkimusmateriaalini koostuu kolmen saamelaisen sosiaalisen median vaikuttajan haastatteluista. Haastattelut 

toteutettiin syksyllä 2021 sisäpiirihaastatteluina, koska itse saamelaisyhteisöön kuuluvana haastattelin saamelaisia. 

Analysoin aineistoa temaattisen analyysimetodin avulla teoreettisena lähtökohtana jälkikoloniaali feministinen teoria.  

Tutkimukseni perusteella sosiaalinen media tarjoaa saamelaisille niin uhkia kuin mahdollisuuksia. Ensiksi sosiaalinen 

media näyttäytyy paikkana, joka mahdollistaa saamelaisuuden vahvistamisen ja jonka kautta yhteisöä voi rakentaa. 

Toisaalta saamelaisuuden vahvistamiseen liittyy samanaikainen kamppailu stereotypioiden purkamisesta. Toiseksi 

sosiaalinen media on ristiriitainen alusta saamelaisille: vihapuhe ja sen uhka ovat läsnä, mutta samalla se tarjoaa uusia 

vaikuttamisen ja itserepresentaation mahdollisuuksia. Kolmanneksi sosiaalinen media näyttää tutkimukseni perusteella 

tarjoavan saamelaisille dekolonisaation mahdollisuuksia, mitä ovat esimerkiksi saamen kielten näkyväksi tekeminen, 

saamelaisdiskurssin uudelleenkehystäminen ja vaikuttajan oman aseman mukana tulleiden hyötyjen jakaminen 

yhteisölle. Dekolonisaatioon sosiaalisen median kautta tulee kuitenkin suhtautua varauksella, koska sosiaalinen median 

alustat ovat lähtökohtaisesti kapitalistisia, mikä taas kytkeytyy suoraan kolonialismin historiaan.  
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1 JOHDANTO 
 

Jos olet pöyristynyt siitä, että saamelaisen nuoren elämää käsittelevässä dokumentissa ei pureuduttu 

tarpeeksi saamelaiskulttuuriin ja -historiaan, niin kysy itseltäsi montako Maamme-laulua, saunavihdan 

tekoa ja kertomusta Talvisodasta odotat dokumentista suomalaisesta nuoresta?  

– Saamelaistoimittaja ja vaikuttaja Miisa Nuorgam Twitterissä 24.8.2021 

 

Miisa Nuorgamin twiitti hänestä kertovaan Katkeamaton -dokumenttiin (YLE Areena 2021a)  liittyen 

kuvaa hyvin niitä jännitteitä, joita suomalaisen median saamelaisrepresentaatioon liittyy. Toimittaja 

Venla Kuokkasen (2021) artikkeli Helsingin Sanomissa paljastaa kiivaat reaktiot niin dokumentin 

puolesta kuin vastaan, joista erityisesti valtaväestön kyseenalaistava suhtautuminen Nuorgamin 

saamelaisuuteen ja ohjelman viihteellisyyteen nousivat esille. Viimesyksyinen kohu Nuorgamista 

kertovan dokumentin ympärillä valottaa niitä lähtöoletuksia, joiden perusteella saamelaiskuvia 

suomalaisessa mediassa on tarkasteltu ja tarkastellaan osin edelleen. Suomen saamelaisväestöön 

kohdistuva koloniaalinen historia (Lehtola 2015) on pitkään vaikuttanut siihen, millaista 

saamelaisrepresentaatio suomalaisessa mediassa on. Suvi Keskinen (2019, 175-176) ja Sari 

Pietikäinen (2020, 197-198) kirjoittavat muun muassa saamelaisten maaoikeuksien murenemisen, 

valtion rajojen sulkemisen, siidojen korvautumisen kunnallishallinnoilla ja asuntolakoulusysteemin 

perustamisen kuuluneen Saamenmaan kolonisaatioon. Mitä suomalaisten tuottamaan 

saamelaisrepresentaatioon tulee, se on mukaillut maailmanlaajuista kolonialistisiin valtasuhteisiin 

perustuvaa käsitystä ihmisryhmien hierarkiasta, josta esimerkiksi Anibal Quijano (2000) on 

kirjottanut. Kallioniemi ja Siivikko (2020) kertovat saamelaisia eksotisoivan kertomusperinteen 

alkaneen Suomessa jo 1600-luvulla. Myöhemmin stereotyyppiset esitykset saamelaisista ovat 

jatkuneet esimerkiksi suomalaisessa klassikkokirjallisuudessa (Kuokkanen 1999), turismin 

markkinoinnissa (Lehtola 2017), sanomalehdissä (Pietikäinen 2001) ja TV:ssä sekä valkokankaalla 

(Kallioniemi & Siivikko 2020). Niinpä monelle suomalaiselle käsitys saamelaisista on muotoutunut 

vallitsevien yksipuolisten kuvien ja kertomusten mukaiseksi.  

Nuorgamin twiitti tekee toisaalta näkyväksi myös muutoksen mediassa, sillä nykyisin 

erityisesti internetin ja sosiaalisen median ansiosta saamelaiset pääsevät entistä enemmän näkyviin 

(Lindgren & Cocq 2017, 134) ja vaikuttamaan siihen, millä tavoin saamelaisuutta representoidaan 

(Kallioniemi & Siivikko 2020, 52). Twiitti nostaa esiin muutoksen ja sen tuoman jännitteen, koska 

monipuolistunut mediasisältö ei välttämättä vastaa perinteisen median luomia käsityksiä 

saamelaisista. Sosiaalinen media nimenomaan mahdollistaakin yksipuolisen representaation 
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korjaamisen monipuolisemman sisällön avulla, jolloin saamelaisyhteisön voi nähdä sen erilaisten 

jäsenten mukaisesti eri näkökulmista.  

Olen tässä maisterintutkielmassa kiinnostunut mediaympäristön muutokseen sijoittuvista 

saamelaisvaikuttajien kokemuksista sosiaalisessa mediassa. Tutkimusmateriaalini koostuu kolmen 

saamelaisvaikuttajan haastatteluista. Keskityn tutkielmassani vaikuttajien omiin kokemuksiin 

sosiaalisessa mediassa, joita tarkastelen jälkikoloniaalin feministisen teorian läpi temaattista 

analyysimenetelmää käyttäen. Tutkimushypoteesini on, että sosiaalinen media toimii mahdollisesti 

dekolonisaation välineenä saamelaisvaikuttajille. Esitän aiempaan tutkimukseen perustuen, että 

sosiaalisen median alustojen monipuolisten ominaisuuksien ja perinteisen median portinvartijuuden 

puuttumisen johdosta vaikuttajat voivat valjastaa sosiaalisen median dekolonisoivien tavoitteiden 

ajamiseen. Väitän myös, että sosiaalisessa mediassa vaikuttamiseen liittyy jännitteitä, jotka näkyvät 

osin ristiriitaisina kokemuksina. Tutkimuskysymykseni onkin: Miten saamelaisvaikuttajat kokevat 

sosiaalisen median omien tavoitteidensa ajamisessa?  

Tutkimukseni tavoitteena on tehdä näkyväksi Suomen koloniaalista historiaa, joka asettaa 

lähtökohdat saamelaisten representaatiolle suomalaisessa mediassa. Rauna Kuokkanen (2007, 146) 

määrittelee dekolonisaation prosessiksi, ”joka pyrkii paljastamaan ja purkamaan kolonialistisen 

vallan eri muotoja.” Tässä mielessä tutkimukseni on dekolonsoivaa, koska pyrin tekemään näkyväksi 

kolonialistiseen ajatteluun perustuvia käsityksiä, joiden vuoksi saamelaisrepresentaatio 

suomalaisessa mediassa on ollut stereotyyppistä ja eksotisoivaa. Toisaalta pyrin myös tuomaan 

tutkimuksellani esiin niitä tapoja, joilla saamelaisvaikuttajat pyrkivät purkamaan kolonialistisen 

vallan muotoja, jotka ovat luoneet saamelaisista yksipuolisen kuvan. Saamelaisvaikuttajien 

kokemuksista sosiaalisessa mediassa Suomessa ei ole aiempaa tutkimusta, joten pyrin siten omalla 

tutkimuksellani tuomaan jotain uutta akateemiseen keskusteluun alkuperäiskansoista ja sosiaalisesta 

mediasta. Tavoitteenani on tuottaa tietoa saamelaisvaikuttajien kokemuksista sosiaalisessa mediassa 

heitä kuuntelemalla ja sijoittamalla heidän kokemuksensa tutkimuksen keskiöön, jotta voin 

tarkastella, toimiiko sosiaalinen media heidän kokemuksiensa mukaan dekolonisaation välineenä.  

 Tutkimukseni yksi tärkeimmistä lähtökohdista on Suomen koloniaalisen historian 

näkyväksi tekeminen, minkä voi nähdä luovan vastakkainasettelua suomalaisten ja saamelaisten 

välille edelleen. Tutkielmani kannalta on tärkeä tiedostaa, että saamelaisiin kohdistuva 

kolonialistinen politiikka näkyy Suomessa edelleen. Veli-Pekka Lehtola (2015, 29) kuvaa modernin 

kolonialismin olevan esimerkiksi porojen laidunmaita katkovien teiden rakentamista Saamenmaalle. 

Irja Seurujärvi-Kari (2011, 49) taas mainitsee maa- ja vesioikeuksien ratkaisemattomuuden olevan 

edelleen ongelma saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamisen kannalta. YK:n 

ihmisoikeuskomitea taas antoi Suomelle helmikuussa 2019 kaksi langettavaa päätöstä, joiden mukaan 
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Suomi on loukannut saamelaisten oikeuksia korkeimman hallinto-oikeuden lisättyä henkilöitä 

saamelaiskäräjien vaaliluetteloon saamelaiskäräjien tahdon vastaisesti (Valtioneuvosto 2019). Siksi 

väitän, että Suomen koloniaalisen historian tiedostaminen on välttämätöntä niiden jännitteiden 

ymmärtämiseksi, jotka ovat osa saamelaisrepresentaatiota edelleen.  

Mutta kuinka tuoda esiin Suomen koloniaalisuutta ja asettaa saamelaisvaikuttajien 

kokemukset tutkimuksen keskiöön luomatta turhaa vastakkainasettelua ja essentialisoimatta 

saamelaisyhteisöä? Sanna Valkonen (2009, 31) kirjoittaa saamentutkimuksen suurimpiin haasteisiin 

kuuluvan saamelaisuuden essentialisoimisen, stereotypioiden uusintamisen ja vastakkainasettelun 

korostamisen välttämisen. Kyseiset haasteet ovat olleet läsnä myös omassa tutkimusprosessissani. 

Pyrin välttämään Valkosen mainitsemia haasteita tuomalla esiin saamelaisyhteisön moninaisuutta, 

josta vaikuttajat itse myös puhuvat, ja joka on suomalaismediassa usein jäänyt vähälle huomiolle. 

Yritän vaikuttajien sanojen kautta purkaa yhteisöön liitettyjä normatiivisia käsityksiä. Suomen 

koloniaalisen historian esiin nostamisesta johtuvaa vastakkainasettelua koen taas haastavaksi 

vähentää, koska ilman koloniaalisen historian tiedostamista on vaikea puuttua niihin lähtökohtiin, 

jotka ovat alun perin tehneet saamelaisrepresentaatiosta stereotyyppistä.  

 Tutkimukseni rakenne on seuraava: toisessa luvussa käsittelen 

saamelaisrepresentaation historiaa ja siihen liittyvää aiempaa tutkimusta. Kolmannessa luvussa 

esittelen jälkikoloniaalia feminististä teoriaa, joka muodostaa teoreettisen viitekehyksen 

tutkimukselleni. Neljännessä luvussa kuvaan tutkimuksen toteutusta esittelemällä aineistoa, 

analyysimenetelmää ja pohtimalla eettisiä kysymyksiä. Tämän jälkeen siirryn aineiston analyysiin ja 

viimeisessä luvussa käyn läpi tutkimukseni johtopäätöksiä aineiston pohjalta.   

 

2 SAAMELAISREPRESENTAATIO: HISTORIAA JA AIEMPAA 

TUTKIMUSTA 
 

Jotta voidaan tarkastella saamelaisvaikuttajien tavoitteita sosiaalisessa mediassa, tulee ensin 

huomioida, millaiseen historian jatkumoon ne kuuluvat. Siksi tässä luvussa käsittelen aluksi Suomen 

koloniaalista historiaa ja sitten kartoitan aiempaa tutkimusta saamelaisrepresentaatiosta 

suomalaisessa mediassa. Lopuksi käyn läpi aiempaa tutkimusta alkuperäiskansoihin ja sosiaaliseen 

mediaan liittyen.  
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2.1 Suomen koloniaalisuus 
 

Tutkimukseni taustaan ja lähtökohtiin liittyy tiiviisti Suomen koloniaalinen historia, joka on 

vaikuttanut suuresti saamelaisten elämään, oikeuksiin ja mediarepresentaatioon Suomessa. Suvi 

Keskinen (2021, 69) ja Veli-Pekka Lehtola (2015, 23) ovat tutkineet Suomen koloniaalisuutta ja 

huomauttavat yleisestä käsityksestä, jonka mukaan Suomella ei olisi ollut osaa kolonialismissa tai se 

olisi ollut pientä ja hyväntahtoista. Nykyisin suomalaisten asuttajakolonialismin ja 

assimilaatiopolitiikan seuraukset tunnetaan onneksi paremmin. Rauna Kuokkasen (2000, 413) 

mukaan suomalaisella koululaitoksella on ollut erityisen kohtalokkaita seurauksia 

saamelaisyhteisölle vaikeuttaen ja jopa estäen saamelaislapsia oppimasta saamen kieltä ja kulttuuria. 

Tuija Huuki ja Sandra Juutilainen (2016, 7) kuvaavat asuntolakoulujen tarkoituksena olleen 

suomalaistaa saamelaislapsia, mikä johti usein kulttuuristen symbolien menetykseen ja identiteetin 

murenemiseen lasten viettäessä pitkiä aikoja vieraassa kulttuuriympäristössä erossa omista 

perheistään. Keskinen (2019, 176) kirjoittaa, kuinka kunnallishallintojen vahvistuminen 

Saamenmaalla on vahvistanut saamelaisia assimiloivaa politiikkaa yleisesti ja vähentänyt 

saamelaisten päätösvaltaa perinteisiin elinkeinoihin, kuten poronhoitoon liittyen. Se, että 

Saamenmaalla sijaitsevia maita on pidetty Suomen valtion maina, on myös aiheuttanut ongelmia 

saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen (Seurujärvi-Kari 2011, 49). Irja Seurujärvi-

Kari (2011, 29) kiteyttää Pohjoismaiden enemmistöön sulauttavan politiikan yksinkertaisesti 

johtaneen saamelaisuuden stigmatisoitumiseen, minkä johdosta moni alkoi hävetä kulttuuriaan. 

Lehtola (2015, 29) kirjoittaa ansiokkaasti Suomen koloniaalisuudesta ja kritisoi yleistä 

käsitystä Suomen osattomuudesta kolonialismiin: hänen mukaansa saamelaisten koloniaalisesta 

historiasta puhumista vaikeuttavat väärät määritelmät kolonialismista sekä helppojen vastausten 

etsiminen. Lehtola (emt., 23) alleviivaakin kolonialismin olevan myös alkuperäiskansojen 

kontrollointia valtion sisällä, kuten Suomen tapauksessa, eikä välttämättä merentakaisten kolonioiden 

valtaamista. Lehtolan (emt., 23) huomioon liittyen myös Astri Dankertsen (2021, 136) 

peräänkuuluttaa saamelaisten alkuperäiskansastatuksen ymmärtämistä saamelaisyhteisön ja valtion 

välisen valtasuhteen kautta. Tulkitsen edellä mainittujen tutkijoiden argumentit niin, että saamelaisten 

asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa on hedelmällisempää tarkastella saamelaisten ja valtaväestön 

valtasuhteen kautta, kuin pohtimalla sopiiko Suomen politiikka kolonialismin määritelmään sen 

suppeassa merkityksessä. Suomen harjoittama kolonialismi on myös eronnut monin tavoin jopa 

naapurimaiden politiikoista, koska Suomi ei koskaan ottanut käyttöön Ruotsin ja Norjan tapaan 

suoraa virallisiin käytäntöihin ja lainsäädäntöön pohjautuvaa saamelaisia syrjivää ja assimiloivaa 
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politiikkaa (Lehtolaa 2015,  27), vaikka politiikka muuten haitallista olikin. Suomen koloniaalisuus 

muodostaakin oman paikallishistoriansa (kts. Lehtola 2015; Keskinen 2019; Kuokkanen 2007), jonka 

vaikutukset saamelaisiin muodostavat lähtökohdat tälle tutkimukselle.   

Keskisen (2021, 78-79) mukaan suomalaista identiteettiä on rotuteorioiden 

innoittamana aktiivisesti rakennettu erottautumalla saamelaisista, venäläisistä ja romaneista 

korostamalla yhteyttä valkoisiin eurooppalaisiin. Suomessa 1900-luvun taitteessa fyysisen 

antropologian tutkijat olivat kiinnostuneita tutkimaan saamelaisten ja suomalaisten välisiä eroja 

mittaamalla esimerkiksi kalloja, minkä tavoitteena oli luoda rodullisia luokitteluja (emt., 77-78, 81). 

Taustalla oli 1700-luvulta alkanut laajempi eurooppalainen rotuajattelu, jossa ihmisrotuja lajiteltiin 

hierarkkisesti sijoittaen suomalaiset ”valkoisen rodun” ulkopuolelle osaksi aasialaisia (emt., 76). 

Keskisen (emt., 78) mainitsemat rotuteoriat suomalaisista ei-valkoisina johtivat Suomessa 

rodullistettuun hierarkiaan ”vähemmän sivistyneiden” saamelaisten ja suomalaisten välille, mikä 

mahdollisti suomalaisen kansallisidentiteetin ja valkoisuuden vahvistamisen. Anni-Siiri Länsmanin 

(2008, 88) mukaan myös 1900-luvun alun lappologinen tutkimus, eli saamelaisyhteisön ulkopuolisten 

tekemä tutkimus saamelaiskulttuurista, osallistui rakentamaan saamelaisista kuvaa suomalaisten 

vastakohtana. Lehtola (2017, 83) kuvailee lappologian maalailleen saamelaisista Edward Saidin 

(2003 [1978]) orientalismiin verrattavan toiseuttavan ja eksotisoivan kuvan. Lehtola (2017, 89) 

toteaakin osuvasti saamelaisten historian kuvastavan sitä, kuinka monet käsitykset saamelaisista 

syntyivät suomalaisen kansallisidentiteetin sivutuotteena. Ajatus tiivistää ja havainnollistaa 

saamelaisten nykyisin ja historiassa kohtaamaa toiseuttamista Suomessa: saamelaisuutta on nähty, 

tutkittu ja arvotettu suomalaisuuden kautta.  

Saamenmaan kolonisaation taustalla voi tunnistaa modernin ja kolonialistisen idean eri ihmisryhmien 

eriarvoisuudesta. Anibal Quijano (2000) selvittää perusteellisesti 1500-luvulta alkaen eurooppalaisen 

vallan maailmanlaajuisen leviämisen seurauksia, joiden myötä eurooppalainen rasistinen 

ihmisryhmien hierarkiajärjestelmä ulottui kaikkiin maailman ihmisryhmiin ja uudet historialliset ja 

sosiaaliset identiteetit tuotettiin. Eurooppalaisten hallitessa maailmanlaajuisesti resursseja ja kauppaa, 

he pystyivät ulottamaan koloniaalisen vallan muille alueille ja asettamaan ne omaan valta- ja 

maailmankäsitykseensä (Quijano 2000, 540). Quijano (emt.) kirjoittaa, kuinka oikeastaan kaikki 

kokemukset, historiat, resurssit ja kulttuuriset tuotteet päätyivät pyörimään yhden länsimaisen 

kulttuurisen hegemonian ympärillä. Eurooppalaiset näkivät moderniuden ja rationaalisuuden 

eksklusiivisesti heille kuuluvana ominaisuutena, jolloin kolonisoidut ihmisryhmät nähtiin alempina 

ja menneisyyteen kuuluvina (emt., 542). Quijanon (emt.) kuvaamaa kolonialismin myötä syntynyttä 

eurosentrismiä mukaillen suomalainen ja kristitty kulttuuri on nähty Suomen koloniaalisessa 
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historiassa lähtökohtaisesti arvokkaampana, mikä on stigmatisoinut koko saamelaisyhteisöä ja 

kulttuuria. Suomen ja maailman kolonialistista historiaa ja eurosentrismiä tarkastellen on helpompi 

ymmärtää, miksi saamelaisiin on kohdistunut syrjintää, kuten assimilaatiopolitiikkaa. Seurujärvi-Kari 

(2011, 27) kuvaa näitä Suomen kolonialismin muotoja tyhjentävästi: ”Saamelaisten suhdetta 

valtiovaltoihin on kuvattu kolonialistiseksi erityisesti sillä perusteella, että saamelaisten sosiaaliset ja 

kulttuuriset rakenteet tuhottiin, ja että saamelaiset vaivutettiin taloudelliseen ja sivistykselliseen 

riippuvuuteen enemmistöistä, sekä samalla alistettiin ja marginalisoitiin kulttuurisesti.” Suomen 

saamelaisväestöön kohdistuva kolonialistinen politiikka tuleekin ymmärtää osana laajempaa 

kolonalistista maailmanjärjestystä, jossa Suomella on oma paikallinen osuutensa. 

Toisaalta alkuperäiskansojen maailmanlaajuinen järjestäytyminen ja aktivismi erityisesti 1960- ja 

1970-luvuilla ovat myös edesauttaneet alkuperäiskansojen oikeuksien myönteistä kehitystä viime 

vuosikymmenien aikana (Seurujärvi-Kari 2021, 37, 51). Nykyisen alkuperäiskansa- ja 

saamelaisaktivismin voikin nähdä jatkumona 1960- ja 1970-luvuilta alkaneeseen aktivismiin, joka on 

sosiaalisen median myötä saanut uusia muotoja ja yleisöjä. Seurujärvi-Kari (2021, 37, 40) kirjoittaa 

saamelaisten olleen edelläkävijöitä alkuperäiskansaliikkeen suhteen perustamalla Pohjoismaiden 

saamelaisneuvoston jo 1956, joka sai myöhemmin YK:n taloudellisessa ja sosiaalisessa neuvostossa 

neuvoa-antavan statuksen. YK:n alkuperäiskansojen asioita käsittelevä Pysyvä foorumi perustettiin 

2002 (emt., 41). Kansainvälisen aseman ohella moni asia on kohentunut myös paikallisesti. 

Saamelaisliike käynnistyi 1960-luvulla ja sen tavoitteisiin kuului muun muassa vahvistaa 

kollektiivista identiteettiä ja vahvistaa lähes menetettyjä saamen kieliä (emt., 43). 1970-luvulla 

saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen järjestäminen alkoikin Suomessa peruskoulu-uudistuksen 

myötä (emt., 46). Vuonna 1998 koululainsäädännön uudistus takasi saamen kielen ja saamenkielisen 

opetuksen rahoituksen ja opetusta vahvistettiin eritysesti Saamenmaalla (emt., 46). Voidaankin 

todeta, että alkuperäiskansojen aktivismi yleisesti sekä saamelaisaktivismi paikallisesti ovat 

mahdollistaneet monien kulttuuriin ja kieleen liittyvien seikkojen myönteisen kehityksen. Aiemman 

saamelaisaktivismin voi nähdä pohjustavan nykyistä aktivismia, joka ajaa edelleen osin samoja 

tavoitteita, kuten saamen kielten aseman parantumista. Esimerkiksi kaikki haastattelemani 

saamelaisvaikuttajat mainitsivat kielen esiintuomisen tärkeyden sosiaalisessa mediassa, mistä 

kirjoitan lisää alaluvussa 5.4. Niinpä nykyisen sosiaalisen median saamelaisaktivismin voi nähdä 

jatkumona laajempaan alkuperäiskansojen vaikuttamisen historiaan.  
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2.2 Saamelaiset mediassa 
 

Edellä tarkastelemani Suomen koloniaalisen historian tunnistaminen tekee näkyväksi ne syyt, joiden 

vuoksi saamelaisia on representoitu stereotyyppisesti Suomen historiassa. Yksipuolinen 

representaatio on osallistunut rodullistetun hierarkian ylläpitämiseen saamelaisten ja suomalaisten 

välillä, mikä juontaa juurensa koloniaaliseen ihmisryhmien luokitteluun laajemmin (Quijano 2000). 

Kallioniemi ja Siivikko (2020, 42) kirjoittavat 1600-luvulla alkaneesta saamelaisten stereotyyppisestä 

kertomusperinteestä, jolloin Ruotsin valtio tuotti tietoa Saamenmaasta Euroopan sivistyneistölle 

tarkoituksenaan purkaa myyttejä, mutta tuli tuottaneeksi eksotisoivaa ja toiseuttavaa tarinaperinnettä, 

joka pohjautui saamelaisten kertomusten sijaan pohjoisessa vierailleen sivistyneistön kuvauksiin. 

Myös Kuokkanen (1999, 95) kirjoittaa 1700-luvulta lähtien tutkimusmatkailijoiden ihailleen 

saamelaisten ”vapautta” ja ”turmeltumattomuutta”, mikä peilasi aikansa käsitystä alkuperäiskansoista 

”jaloina villeinä”. Myös Linda Tuhiwai Smith (2021 [1999], 51) esittää alkuperäiskansoja kuvattavan 

usein ”jalo, mutta alhainen villi” -dikotomian kautta. Alkuperäiskansojen yhdistäminen luontoon 

liittyy vanhaan 1600-luvulta peräisin olevaan eurooppalaiseen ajatukseen, joka näkyy kuvauksissa 

”löydetyistä” alkuperäiskansoista, jotka yhdistettiin myyttiseen luontoparatiisiin ennen modernin 

eurooppalaisen sivilisaation kehitystä (Mathisen 2004, 18). Kaksoisstandardi pätee myös 

saamelaisiin, joita on kuvattu esimerkiksi Kuokkasen (1999, 95-96) mainitsemissa vanhoissa 

matkakertomuksissa negatiivisten stereotypioiden kautta villeiksi ja likaisiksi alkoholisteiksi ja 

toisaalta myyttisiksi menneisyyden hahmoiksi, jotka ovat osa luontoa. Ristiriitainen representaatio 

tekee näkyväksi laajemman modernin eurooppalaisen suhtautumisen alkuperäiskansoihin 

asuttajakolonialismin tai suoran siirtomaavallan yhteydessä. Alkuperäiskansat ovat edustaneet 

eurooppalaisille sosiaalisessa hierarkiassa alempaa rotua (Quijano 2000), mitä negatiiviset 

stereotypiat ovat tuottaneet ja toisintaneet. Toisaalta eurooppalaiset sijoittivat alkuperäiskansat 

moderniin ideaan lineaarisesta ihmiskunnan kehityksestä, jossa kolonisoidut ryhmät edustivat 

menneiden aikojen myyttistä yhteyttä luontoon (emt.). Molemmat yleiset stereotypiat villeistä ja/tai 

myyttisistä saamelaisista kuitenkin yhtä lailla sijoittavat saamelaiset tiettyyn muuttumattomaan 

muottiin, joka näyttäytyy modernin länsimaisen ihmisen vastakohtana. 

   

Medialla on ollut ja on edelleen suuri rooli representaatioiden luomisessa ja ylläpitämisessä, ja siksi 

voidaan väittää, että sillä on tärkeä vaikutus suomalaisten käsityksiin ja tietoon saamelaisuudesta. 

Wagner ja Fernández-Ardèvol (2020, 93) kirjoittavat massamedioiden maailmanlaajuisesti 

osallistuneen negatiivisten ja eksotisoivien stereotypioiden levittämiseen alkuperäiskansoista, mitä 
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tukee aiempi tutkimus saamelaisrepresentaatiosta suomalaisessa mediassa. Tutkimukset (Lehtola 

2017; Kallioniemi & Siivikko 2020; Pietikäinen 2001) tuovat esiin konkreettisia esimerkkejä 

saamelaisista tuotetuista stereotyyppisistä representaatioista suomalaisissa lehdissä, turismioppaissa 

ja televisiossa, joita ovat esimerkiksi luonnonläheiset, alkoholisoituneet ja poronhoitajasaamelaiset.  

Lehtola (2017, 91-92) kirjoittaa 1900-luvun alun matkailuoppaista, jotka markkinoivat 

Lapin matkailua saamelaiskuvaston avulla korostamalla saamelaisten autenttisuutta luontoyhteyden 

kautta. Sari Pietikäinen (2001) on tutkinut saamelaisrepresentaatiota Helsingin Sanomissa 2000-

luvulle tultaessa, jolloin vääristyneiden representaatioiden ohella saamelaisiin liittyvää sisältöä on 

leimannut sen olemattomuus. Pietikäisen (2001, 651) mukaan saamelaisten ja suomalaisten 

sanomalehtirepresentaatiossa on ollut havaittavissa selkeät roolit: suomalaiset auktoriteetit on usein 

esitetty aktiivisina toimijoina, kun taas saamelaiset ovat olleet niitä, joihin on vaikutettu, joita on 

kuvattu ja kategorisoitu. Myös televisio on tuottanut saamelaiskuvaa negatiivisten representaatioiden 

kautta. 1980-luvun lopulla sketsisarja Hymyhuulet jatkoi stereotypisoivaa saamelaiskuvausta 

halventavissa sketseissä, jotka levisivät kaikkien suomalaisten tuntemaksi kuvaksi saamelaisista 

(Kallioniemi & Siivikko 2020, 44). Nämä esimerkit tekevät näkyväksi suomalaisen 1900-luvun 

median yleisen tavan kuvata saamelaisuutta stereotypioiden kautta silloin, kun saamelaisuuteen 

liittyvää sisältöä on ylipäätään tehty. 

Koska saamelaisrepresentaatiota suomalaisessa mediassa on yleisesti ollut vähän, on 

negatiivisilla kuvilla suuri merkitys siinä vähässä tuotetussa sisällössä. Sauli Guttorm (Lehtisalo & 

Bergström 1988, viitattu lähteessä Kallioniemi & Siivikko 2020, 50) kommentoi Hymyhuulet -

ohjelman luomaa asetelmaa osuvasti: ”Suurin osa Suomen kansasta ei koskaan ole edes nähnyt elävää 

saamelaista. Kun he nyt muodostavat meistä käsityksensä, he tekevät sen noiden sketsien perusteella. 

Kyllä ne ennakkoluuloja synnyttävät.” Guttorm sanoittaa terävästi tilannetta, jossa sketsien 

esittämästä saamelaisuuden karikatyyristä rakentuu monelle suomalaiselle ainoa käsitys 

saamelaisuudesta. Myös Rauna Kuokkanen (2007, 151) kirjoittaa valtaväestön tietämättömyydestä 

saamelaisista ylipäänsä, mikä mahdollistaa keskustelun manipuloimisen. Voidaankin väittää, että 

tilanteessa, jossa saamelaisista tiedetään jo valmiiksi vähän, ulkoapäin rakennetut stereotypioihin 

nojaavat representaatiot ovat vaikutuksiltaan erityisen voimakkaita, koska ne rakentavat 

valtaväestölle ainoaa heidän kohtaamaansa kuvaa saamelaisuudesta. Tällöin stereotyyppiset 

representaatiot essentialisoivat ja luonnollistavat saamelaisia stereotypian esittämäksi erilaisuudeksi, 

kuten Stuart Hall (1997, 258) kirjoittaa. Toisin sanoen stereotypiat kiinnittävät saamelaiset 

yksipuolisin kuviin, jolloin ulkopuolisille saamelaiset näyttäytyvät ainoastaan sellaisina. 

 Toisaalta saamelaiset ovat myös itse tuottaneet mediasisältöä omiin medioihin, joista 

radio on ollut ja on edelleen tärkein. Veli-Pekka Lehtola (1997) kuvaa saamenkielisen radion 
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kehitystä, joka alkoi satunnaisilla ohjelmilla vuonna 1936 ja jatkui säännöllisin lähetyksin 1947 

alkaen pohjustaen nykypäivän lukuisia eri radio-ohjelmia kolmella eri saamen kielellä, joita ovat 

inarin-, koltan- ja pohjoissaame. Näistä kolmesta Suomessa valtaosa saamelaisista puhuu 

pohjoissaamea (Seurujärvi-Kari 2011, 21). Saamenkielisiä sanomalehtiä Suomessa ei ole ja TV-

ohjelmiakin todella vähän (Pietikäinen 2020, 201), joten radion merkitys on suuri. Lindgren ja Cocq 

(2017, 134) kirjoittavat saamen kielen ja kulttuurin näkyvyyden lisääntyneen internetissä 2010-

luvulta alkaen, joten internetin eri alustat voi nykyisin nähdä varteenotettavana saamelaisen 

mediatuotannon kanavana radion ohella. Saamelaismediaa tutkinut Sari Pietikäinen (2020, 200) 

näkee sen olevan osana laajempaa kulttuurista ja poliittista verkkoa, joka osallistuu identiteettien, 

kansojen ja yhteisöjen rakentamiseen. Saamelaisten omalla medialla on epäilemättä suuri merkitys 

kontekstissa, jossa juuri saamelaiskulttuuri on ollut kolonialistisen assimilaatiopolitiikan kohteena. 

Oman median merkitys korostuu myös siksi, ettei monista saamelaisille ajankohtaisista asioista 

uutisoida suomalaisessa valtamediassa, kuten Pietikäinen (2020, 204) toteaa.  

Saamelaiset ovat myös päässeet toisinkirjoittamaan suomalaisten luomaa 

stereotyyppistä kuvastoa esimerkiksi Märät säpikkäät -komediasarjan kautta, jota esitettiin YLEllä 

2010-luvun alussa (Kallioniemi & Siivikko 2020, 55). Syksyllä 2021 YLE on esittänyt myös 

seurantadokumenttisarjaa Katkeamaton saamelaisvaikuttaja Miisa Nuorgamista (YLE Areena 

2021a). Märät Säpikkäät -ohjelmassa esiintyneen Suvi Westin ohjaama dokumentti Eatnameamet 

esitettiin myös YLEllä lokakuussa 2021 (YLE Areena 2021b). Saamelaisrepresentaatiossa 

suomalaisessa mediassa on siis havaittavissa muutoksia. Väitänkin, että edellä mainitulla 

mediasisällöllä on tärkeä merkitys monipuolisemman saamelaisrepresentaation luomisessa, joka 

kuvastaa paremmin moninaista yhteisöä, josta 1900-luvun suomalaismedia on luonut monelle kuvan 

saamenpukuisina poronomistajina. Märät Säpikkäät haastaa stereotypiat näyttämällä saamelaisten 

tekemää komediaa, Katkeamaton nuoren saamelaisen elämää ja Eatnameamet saamelaispolitikkaa. 

On tärkeää näyttää ja nähdä monenlaisia yhteisön jäseniä.  

Jo pelkästään median muodot ovat muuttuneet paljon sadan vuoden takaiseen 

verrattuna, mikä on mahdollistanut uusia esittämisen tapoja, representaation kanavia ja 

representaation tuottajia erityisesti 2010-luvulta alkaen sosiaalisen median myötä. Uusien median 

muotojen voikin nähdä demokratisoineen mediasisällön kuluttamista ja tuottamista, mikä näkyy 

myös saamelaisnäkyvyyden kohdalla suomalaisessa mediassa, koska saamelaiset pääsevät erityisesti 

radion ja sosiaalisen median kautta itse tuottamaan mediasisältöä. 2010-luvulta eteenpäin 

saamelaisrepresentaatio on ollut verrattain moninaisempaa ja saamelaiset ovat päässeet myös itse 

purkamaan stereotypioita suomalaiseen mediaan. Etenkin digitalisoituminen ja sosiaalinen media 

luovat aivan uuden kontekstin, jossa saamelaisrepresentaatiota voidaan tuottaa uusin, osittain 
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saamelaisten itse määräämin ehdoin, aivan uusialla media-alustoilla. Muutama dokumentti ja 

sketsiohjelma 10 vuoden aikana eivät kuitenkaan riitä oikaisemaan vuosisatojen taakkaa 

stereotypisoidusta ja eksotisoivasta saamelaisrepresentaatiosta. Aiemmat ja nykyiset toiseuttamisen 

ja äänettömyyden kokemukset ovat yhteydessä Suomen koloniaaliseen historiaan, jonka jatkumo 

nykypäivään asti näkyy yhä saamelaisiin kohdistuvina eksotisoivina ja rasistisina ennakkoluuloina.  

 

2.3 Alkuperäiskansat ja sosiaalinen media 
 

Digitalisoituminen ja sosiaalinen media ovat muuttaneet radikaalisti kontekstia, jossa viestimme ja 

kulutamme nykyisin mediaa. Kuvia, tarinoita ja uutisia ei tuota enää pelkästään valtamedia, vaan 

internetin ja sosiaalisen median myötä jokaisella on periaatteessa mahdollisuus tuottaa sisältöä, 

osallistua keskusteluun, kertoa tarinoita ja ilmaista itseään internetin eri alustoilla. Marisa Duarte 

(2017, 2) nostaa esiin myös poliittisen ulottuvuuden toteamalla alkuperäiskansoilla olevan 

lähtökohtaisesti vähemmän suoria poliittisia osallistumisen mahdollisuuksia, kuten edustajia 

paikallishallinnoissa, jolloin sisällön luominen ja jakaminen sosiaalisessa mediassa tarjoaa 

uudenlaisen poliittisen osallistumisen välineen. Lisa Waller, Tanja Dreher ja Kerry McCallum (2015, 

61) lisäävät internetin olevan ominaisuuksiltaan ylipäätään otollinen monenlaiseen osallistumiseen: 

kaupallisuuteen, esteettisyyteen ja jakamiseen liittyvät ominaisuudet ovat joustavia ja mahdollistavat 

alkuperäiskansojen representaation uudelleenmäärittelyn uusissa kanavissa yhteisöjen itsensä 

tuottaman sisällön avulla. Teoriassa internet voi siis tarjota uuden ja tehokkaan työkalun 

osallistumiseen ja itserepresentaation tuottamiseen myös saamelaisille.  

Simon Lindgren ja Copélie Cocq (2017, 134) nostavatkin tutkimuksessaan esiin 

saamelaisten näkyvyyden internetissä lisääntyneen merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana 

sosiaalisen median ansiosta. Mediatutkimuksessa puhutaan paljon digitalisoitumisen 

mahdollistamasta vuorovaikutuksen ja osallistumisen demokratisoitumisesta (Seppänen & 

Väliverronen 2012). Silti moni tutkija kyseenalaistaa demokratisoitumisen todenmukaisuuden 

alkuperäiskansojen kohdalla. Esimerkiksi Lisa Waller ym. (2015) ja Marisa Duarte (2017) 

huomauttavat, ettei sosiaalisen median poliittinen osallistuminen tarkoita vielä demokraattista 

osallistumista poliittisessa mielessä, jossa alkuperäiskansaa kuunneltaisiin aidosti yhteiskunnallisella 

tasolla. Poliittinen aktivismi sosiaalisessa mediassa ei siis johda automaattisesti poliittisiin 

muutoksiin yhteiskunnan tasolla. Waller ym. (2015, 64) kysyvätkin, onko kuunteleminen se palanen, 

joka täydentää osallistumisen kiertokulun. Tämä on relevantti kysymys myös saamelaisten kohdalla. 

Onkin aiheellista pohtia, kuka kuluttaa saamelaisten tuottamaa sosiaalisen median sisältöä ja lisääkö 
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näkyvyys mahdollisuuksia vaikuttaa poliittisesti. Lisääntynyt näkyvyys ei automaattisesti johda 

lisääntyneeseen valtaan, varsinkaan vähemmistöryhmän kohdalla, jolla on lähtökohtaisesti 

vähemmän poliittista vaikutusmahdollisuuksia. Tämä asetelma on merkittävä myös oman 

tutkimukseni kannalta ja etsin työssäni vastauksia siihen, millainen poliittinen ja itserepresentaation 

väline sosiaalinen media on saamelaisten näkökulmasta.  

Aiempaa tutkimusta saamelaisten sosiaalisen median käytöstä on vähän, mutta se avaa 

lupaavia näkymiä sosiaalisesta mediasta itserepresentaation ja poliittisen vaikuttamisen välineenä. 

Esimerkiksi Lindgrenin ja Cocqin (2017) tutkimuksessa saamelaisten puheenvuorot Twitterissä 

saivat runsaasti näkyvyyttä ja ne näyttivät kontrolloivan keskustelua ja sen suuntaa Ruotsin Gállokin 

kaivoshankkeeseen liittyen. Laura Junka-Aikio (2018) taas kuvaa saamelaisen taidekollektiivi 

Suohpanterrorin tulleen tunnetuksi yhteiskunnalliseksi tekijäksi, joka uudistaa saamelaisten 

representaatiota ja rikkoo heihin liittyviä ennakkoluuloja taiteen ja sosiaalisen median avulla. 

Toisaalta sosiaalinen media on myös luonut uusia hiljentämisen ja vihapuheen keinoja, joita Pirita 

Näkkäläjärvi (2021, 68) toteaa julkisuudessa esiintyvien saamelaisten kohtaavan juuri sosiaalisen 

median alustojen kautta. Nämä tutkimukset saamelaisten ja sosiaalisen median kytköksistä antavat 

viitteitä sosiaalisen median positiivisista mahdollisuuksista poliittisen vaikuttamisen ja 

saamelaisrepresentaation uudelleenmäärittelyn kannalta, mutta toisaalta Näkkäläjärvi (2021) nostaa 

esiin sosiaalisen median negatiiviset puolet. Kansainvälinen tutkimus suhtautuu skeptisesti 

sosiaalisen median demokratisoivaan voimaan, vaikka tunnustaakin internetin alustojen 

hyödyllisyyden ja houkuttavuuden alkuperäiskansa-aktivismin kannalta. Koska olemassa olevasta 

tutkimuksesta alkuperäiskansoista ja sosiaalisesta mediasta puuttuu sisällöntuottajien oma 

näkökulma, haluankin tutkimuksessani kysyä, miten saamelaisvaikuttajat itse kokevat sosiaalisen 

median tavoitteidensa ajamisessa.  

 Kallioniemi ja Siivikko (2020, 56-57) toteavat keskustelun saamelaisten 

representaatiosta ja dekolonisaatiosta olevan vielä alkutekijöissään Suomessa, minkä vuoksi 

tarvitsemme kriittistä keskustelua ja saamelaisyhteisön kuulemista. Oma kantani on yhtenevä ja 

sijoitan myös oman tutkimukseni kyseiseen keskusteluun, jonka käyminen on tarpeellista. Haluan 

tutkimuksellani tuoda keskusteluun sosiaalisen median näkökulmaa ja saamelaisvaikuttajien omia 

kokemuksia. 
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3 JÄLKIKOLONIAALI FEMINISTINEN TEORIA 
 

Nojaan tutkielmassani jälkikoloniaaliin feministiseen teoriaan, koska se on metodologialtaan 

relevantti tutkimusasetelmaani ajatellen. Niinpä avaan tässä luvussa niitä jälkikoloniaalin 

feministisen teorian ajatuksia ja argumentteja, jotka ovat tärkeitä oman tutkimukseni kannalta. En siis 

tee perusteellista selontekoa jälkikoloniaalin feminismin historiasta, vaan pyrin sitomaan oman 

tutkimukseni niihin kyseisen teoriasuuntauksen keskusteluihin, joihin oma tutkimukseni ottaa kantaa. 

Näihin keskusteluihin viitaten käsittelen aluksi jälkikoloniaalin feminismin näkemyksiä tiedon 

tuottamiseen, toiseuttamiseen ja representaatioon liittyen, ja lopuksi kirjoitan lyhyesti 

jälkikoloniaalista saamentutkimuksesta. 

 

3.1 Jälkikoloniaalin teorian historiaa 
 

Gurminder Bhambran (2014, 117) mukaan jälkikoloniaalin teorian yksi ydintavoitteista on 

vallitsevien länsimaisten diskurssien kyseenalaistaminen, joiden kautta tarkastelemme maailmaa. 

Jälkikoloniaali teoria keskittyy analysoimaan erityisesti kulttuurista representaatiota ja identiteettejä 

(Keskinen, Seikkula & Mkwesha 2021, 50), ja pysyykin vahvasti kulttuurillisten ilmiöiden 

tarkastelun piirissä (Bhambra 2014, 115). Susan Jarrat (2004, 110) kiteyttää jälkikoloniaalin teorian 

kiinnostuksen kohteet osuvasti kirjoittamalla, että jälkikoloniaali teoria vaatii kysymään, kuka puhuu, 

kenen puolesta, kuinka, ja kuka kuuntelee. Niinpä jälkikoloniaali teoria tarjoaa hyödyllisen kehyksen 

myös omaan tutkimukseeni, jossa saamelaisten representaatio ja sisältö sosiaalisessa mediassa 

kytkeytyvät samojen kysymysten ympärille. Kuokkanen (2007, 145) kuvaa jälkikoloniaalin teorian 

synnyn sijoittuvan 1960-luvun kansalaisoikeus-, ja rasismin vastaisiin liikkeisiin sekä ”kolmannen 

maailman” itsenäistymispyrkimyksiin, joihin myös aiemmin mainittu saamelaisliike sijoittuu. 

Bhambra (2014, 115) tarkentaa jälkikoloniaalin ajattelun synnyn sijoittuvan erityisesti Lähi-Itään ja 

Etelä-Aasiaan, ja teorian tärkeimpinä ajattelijoita olevan Edward Said, Gayatri Spivak ja Homi 

Bhabha.  

Itse termi ja etenkin sen etuliite ”jälki” on kuitenkin harhaanjohtava, koska se viittaa 

virheellisesti kolonialismin päättymiseen, mitä tutkijat ovat aiheellisesti kritisoineet (esim. Ahmed 

2000; Keskinen, Seikkula & Mkwesha 2021, 50). Toisaalta esimerkiksi Rauna Kuokkanen (2007, 73) 

painottaa viittaavan termillä jälkikolonaali kriittiseen analyysiin koloniaalisten diskurssien, 

toimintatapojen ja valtasuhteiden purkamisesta, eikä tarkoita kolonialismin olevan ohi. Allekirjoitan 

kyseisen näkemyksen jälkikoloniaalista teoriasta myös oman työni kohdalla. Myös jälkikoloniaalin 



 13 

teorian keskittymistä vahvasti kulttuurisiin ja vähemmän materiaalisiin ja sosioekonomisiin 

kysymyksiin on kritisoitu (Keskinen, Seikkula & Mkwesha 2021, 50). Jälkikoloniaalin teorian 

rinnalle ja sitä haastamaan syntyikin pian Latinalaisessa Amerikassa dekoloniaali teoria, joka taas 

keskittyy talouden, politiikan, tiedon ja sosiaalisten prosessien analyysiin (emt.). Jälkikoloniaalilla ja 

dekoloniaalilla teorialla on kuitenkin paljon yhteistä, ja monet teoreetikot puhuvatkin rinnakkain 

jälkikoloniaalista ja dekoloniaalista teoriasta. Esimerkiksi Bhambra (2014, 115) kirjoittaa 

”yhdistyneistä sosiologioista” (connected sociologies), koska dekoloniaalilla ja jälkikoloniaalilla 

teorialla on monilta osin yhteiset kritiikin kohteet.  

 

3.2 Jälkikoloniaalin feminismin ydinajatuksia 
 

Jälkikoloniaali feministinen teoria on inspiroitunut pitkälti jälkikoloniaalin teorian 

avainteoreetikoista, ja myös näillä teorioilla on paljon yhteistä. Kiran Asher (2017, 516) kiteyttää 

jälkikoloniaalin teorian lähtökohtana olevan käsitys kolonialismista modernin maailman ja 

eurosentrisen tiedontuotannon perustana, mikä asettaa muita tietämisen ja olemisen tapoja 

marginaaliin. Myös feministisen teorian tieteenkritiikki perustuu näille samoille lähtöoletuksille 

jälkikoloniaalin kritiikin kanssa (Liljeström 2004). Linda Tuhiwai Smith on jälkikoloniaalin 

feminismin tärkeitä tutkijoita, joka tuo työssään esiin alkuperäiskansanäkökulmaa. Smith (2021 

[1999]) ottaa jälkikoloniaalille teorialle tyypillisesti kantaa tiedontuotannon tapoihin ja huomauttaa 

länsimaisen modernin tieteen jättävän alkuperäiskansojen tietämisen tavat kokonaan tietämisen 

käsityksen ulkopuolelle ja asettavan ne tutkimusobjektin asemaan, jolla ei ole omaa toimijuutta tai 

legitimiteettiä tiedon tuottajana. Chakravorty Gayatri Spivak (1988) taas puhuu episteemisestä 

väkivallasta (epistemic violence) viitaten kokonaisten tietojärjestelmien naiiviksi ja riittämättömäksi 

leimaamiseen samalla, kun länsimaisesta todellisuuden kertomuksesta on rakennettu normatiivista. 

Jälkikoloniaalin feminismin esiin nostama tiedon tuotannon koloniaalinen historia on olennainen 

myös saamelaisten kannalta, koska se näkyy tavassa, jolla saamelaisia on esitetty mediassa. 

Esimerkiksi Pietikäisen (2001, 649) tutkimus saamelaisten representaatiosta Helsingin Sanomissa 

ennen 2000-lukua tekee näkyväksi saamelaisten vähäisen siteerauksen ja äänen annettavan usein 

valtaväestölle myös saamelaisia itseä koskevissa uutisissa. Kallioniemi ja Siivikko (2020, 46) taas 

ruotivat Cannesissa palkittua suomalaisen elokuvan merkkiteosta Valkoista peuraa (1952), joka 

sijoittuu saamelaisyhteisöön päänäyttelijöiden ollessa kuitenkin suomalaisia, ja saamelaisten 

osallistuessa elokuvan tekoon avustajina ilman asianmukaisia krediittejä. Nämä esimerkit tekevät 

näkyväksi koloniaalisen tiedon tuotannon arvottamisen myös suomalaisessa mediassa, ja voidaankin 
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väittää, ettei saamelaisia ole usein pidetty tarpeeksi pätevinä asiantuntijoina edes omiin asioihin 

liittyen. Saamelaisten oman tiedon ja näkemysten sivuuttaminen on väistämättä vaikuttanut myös 

stereotypisoituun representaatioon, kuten Valkoisessa peurassa (Kallioniemi ja Siivikko 2020), kun 

kuvia on luotu vähäisen ja yhteisön ulkopuolisen tiedon varassa. 

Jälkikoloniaalin feministisen teorian toiseuttamisen käsite on relevantti myös 

saamelaisrepresentaatiota pohdittaessa. Feministifilosofi Simone de Beauvoir (1976 [1949]) kirjoitti 

jo 1900-luvun puolivälissä käsityksestä, jonka mukaan naiset nähdään toisena sukupuolena 

miessukupuolen ollessa keskiössä. Myöhemmin toiseuttamisesta on tullut tärkeä jälkikoloniaalin 

teorian käsite: Edward Said (2003 [1978]) viittaa toiseuttamiseen idän (Orient) rakentumisessa 

länsimaiden toisena ja Chandra Talpade Mohanty (1984, 340) kirjoittaa kulttuuristen ”toisten” eli ei-

länsimaisten subjektien muodostumisesta koloniaalisessa diskurssissa historiattomina monoliitteinä. 

Saidin (2003 [1978]) klassikkoteosta mukaillen myös Smith (2021 [1999]) kritisoi länsimaista tapaa 

representoida alkuperäiskansoja ”toisena”. Smith (2021 [1999], 1-2) viittaa suoraan Saidin (2003 

[1978]) analyysiin orientalismista toteamalla, että hänen esimerkissään ”toisen” tai idän tilalla ovat 

alkuperäiskansat. Myöhemmin Spivak (1985) alkoi ensimmäisenä käyttää toiseuttamisen termiä 

systemaattisena teoreettisena konseptina, jolla hän viittaa asetelmaan, jossa keskiössä olevalla 

subjektilla on valta määrittää toinen alempiarvoisena (Jensen 2011, 64-65).  

Kallioniemi ja Siivikko (2020, 44) määrittelevät toiseuttamisen seuraavasti liittäen sen 

saamelaiskontekstiin: ”Toiseuttamisella tarkoitamme saamelaisuuden jatkuvaa merkitsemistä juuri 

saamelaisuudeksi, luokittelemista ja kategorisoimista, joihin liittyy ryhmän ominaispiirteiksi 

nähtyjen ominaisuuksien jatkuva toistaminen.” Toiseuttaminen liittyy saamelaisuuden kuvaamiseen 

suomalaisuuden kautta. Saamelaisuus merkitään joksikin, mitä lähtöoletus eli suomalaisuus ei ole, 

mistä myös saamelaisaktivisti Petra Laiti (2021) kirjoittaa. Spivak (1988, 80) pohtii myös erilaisuutta 

ja eroa, ja toteaa ”todellisen alhaisimman” ryhmän identiteetin olevan heidän erilaisuutensa. Näen 

tässäkin tapauksessa saamelaisuuden sijoittuvan samantapaiseen diskurssiin, jossa saamelaisuutta 

leimaa heidän ajateltu erilaisuutensa suomalaiseen valtaväestöön verrattuna. Toiseuttaminen kuvaa 

myös saamelaisuuden kuvaamista ulkoapäin muiden kuin saamelaisten itsensä toimesta, mikä on ollut 

historiassa tyypillistä suomalaisen median saamelairepresentaatiolle (Kallioneimi & Siivikko 2020, 

42-44; Kuokkanen 1999, 97; Lehtola 2017, 89) sekä lappologiselle tutkimukselle (Lehtola 2017; 

Länsman 2008). Toisin sanoen saamelaisrepresentaatio mediassa on pitkään toisintanut 

kolonialistista valtasuhdetta, jossa suomalainen valtaväestö on päässyt määrittelemään mitä 

saamelaisuus on ja miltä sen tulee näyttää.  

Haluan vielä nostaa esiin representaation politiikan, joka on olennainen osa 

jälkikoloniaalin feminismin käsitystä representaatiosta. Ensinnäkin representaatio tulee ymmärtää 
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sen kahdessa erillisessä mutta toisiinsa kytkeytyneessä merkityksessä, jotka Spivak (1988, 70) on 

alun perin ottanut esille: representaatio on edustamista sekä esittämistä ja kuvaamista. Representaatio 

voi siis olla edustamista poliittisessa merkityksessä, tai se voi olla esittämistä, kuten taiteessa. 

Spivakin (1988, 70) merkille panemassa representaation kaksoismerkityksessä on vaaransa, sillä 

vallankäyttö jonkin ryhmän poliittiseen edustamiseen johtaa vääjäämättä myös tämän ryhmän 

tietynlaiseen esittämiseen (Jarrat 2004, 111). Kaksoismerkitys on kiinnostava myös omassa 

tutkimuksessani, jossa saamelaiset sosiaalisen median vaikuttajat tuottavat saamelaisuuteen liittyvää 

sisältöä ja samalla representoivat saamelaisuutta esittämisen merkityksessä. Toisaalta 

saamelaisvaikuttajat mahdollisesti myös edustavat saamelaisyhteisöä tai sen osaa tietyissä tilanteissa, 

eli representoivat saamelaisia myös edustamisen merkityksessä.  

 Representaatio onkin nimenomaan politiikkaa, kuten Leena-Maija Rossin (2015, 74) 

lause tuo ilmi: ”Ei ole olemassa vallan ulkopuolisia esityksiä ja edustuksia, vaan representaatiot ovat 

valtasuhteiden muotoilemia ja usein niiden kuvia tai sanallistumia.” Saamelaisrepresentaation 

historia Suomessa tekee havainnon näkyväksi, koska se heijastelee hyvin Suomen valtion sekä 

valtaväestön valtasuhdetta saamelaisiin. Representaatio on siis vallankäyttöä, se määrittelee sen, mitä 

voidaan tehdä näkyväksi, mistä voidaan puhua ja miten (Rossi 2015, 74). Myös tämä havainto käy 

ilmi aiemmista saamelaisrepresentaatiota tutkivista julkaisuista. Esimerkiksi Pietikäinen (2001) on 

havainnoinut saamelaisten näkymättömyyttä ja vääristynyttä esittämistä Suomen suurimmassa 

sanomalehdessä. Myös lukuisat muut tutkimukset (Kallioniemi & Siivikko 2020, Kuokkanen 1999, 

Lehtola 2017) ovat todenneet saamelaisten esittämisen perustuvan eksotisoivaan ja stereotypisoivaan 

tarinaperinteeseen. Suomalainen valtamedia on määritellyt sitä, kuinka paljon ja mistä näkökulmasta 

saamelaisuudesta ja saamelaisista on historiassa puhuttu. Sosiaalista mediaa tarkastellen onkin 

kiinnostavaa pohtia, millaista representaatiota nyt on nähtävissä, kun sitä pääsevät tuottamaan 

saamelaiset itse. 

Representaatio on poliittista myös siksi, että se saa asiat näyttämään luonnollisilta ja 

itsestään selviltä ja on siten strategia erilaisuuden pysyväksi tekemiseen (Hall 1997, 245; Rossi 2015, 

83). Tämä on representaation politiikan ehkä harmillisin ja merkittävin ominaisuus. Vaikka 

representaatio ei välttämättä kuvaa todellisuutta oikeudenmukaisesti tai sellaisena kuin se on, saa se 

esittämänsä asian näyttämään siltä. Representaatio onkin performatiivista, koska se saa aikaan asioita 

(Rossi 2015, 77). Tietynlaisen representaation toistuminen, oli se totuudenmukaista tai ei, saa asian 

näyttämään siltä, miten sitä esitetään. Hall (1997, 232) kirjoittaa myös intertekstuaalisuudesta ja 

merkitysten kasautumisesta. Kun tietynlaiset representaatiot toistuvat eri teksteissä, ne kasautuvat ja 

luonnollistavat esittämäänsä asiaa. Intertekstuaalisuus tekee representaatiosta tehokasta ja toisaalta 

siksi tietynlaista representaatiota tai käsitystä voi olla hankala muuttaa. Representaatioiden 
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kasautumisen taakka painaa myös saamelaisten kohdalla. Representaatio on ollut niin vähäistä ja 

stereotyyppistä niin pitkään, että vaatii valtavasti työtä muuttaa se pinttynyt käsitys saamelaisista, 

jonka vääristyneet esittämisen tavat ovat luonnollistaneet saamelaisten olemukseksi.  

 Väitän, että jälkikoloniaalin feminismin käsitystä tiedon tuottamisesta, toiseuttamisesta 

ja representaatiosta yhdistää idea, jota Lila Abu-Lughod (2001, 106) luonnehtii Edward Saidin (2003 

[1978]) Orientalismin hedelmällisimmäksi ajatukseksi: idän ja lännen välistä rakoa ei tule ymmärtää 

luonnollisena maantieteellisenä tai kulttuurisena faktana, vaan poliittisen ja historiallisen 

imperialismin kohtaamisen seurauksena. Vaikka Said (2003 [1978]) viittaa idän ja lännen väliseen 

eroon, on samanlainen jakolinja havaittavissa myös länsimaiden ja alkuperäiskansojen välillä, kuten 

Smith (2021 [1999]) kirjoittaa. Soveltaen ajatusta saamelaiskontekstiin esitän, että tiedon 

tuottamiseen, toiseuttamiseen ja representaatioon kytkeytyviä dikotomioita saamelaisten ja 

suomalaisten välillä ei tule nähdä ”luonnollisena” tilana vaan kolonialistisen politiikan seurauksena. 

Abu-Lughod (2001, 105) toteaakin tarkkanäköisesti, ettei Saidin ajattelussa ole kyse vain 

stereotypioista ja representaatiosta, vaan niiden yhteydestä valtaan. Jälkikoloniaali feminismi tekee 

näkyväksi sen, kuinka arvottavat hierarkiat tietojärjestelmistä, subjektipositioista ja representaatioista 

kytkeytyvät valtaan, eivätkä ole ”luonnollisia” asioita.  

Tämä näkökulma on mielestäni tärkeä ottaa huomioon myös tarkasteltaessa 

saamelaisten representaatiota suomalaismediassa. Väitän, että saamelaisten tiedon sivuuttaminen ja 

stereotypisoivien kuvien systemaattinen rakentaminen ei olisi ollut mahdollista, ellei suomalaisen 

median tekijöillä olisi ollut valtaa tehdä päätöksiä, jotka ovat johtaneet yksipuoliseen ja 

vääristyneeseen saamelaisuuden esittämiseen mediassa. Spivak (1988) kysyy uraauurtavassa 

esseessään, voiko kaikista alhaisin puhua (Can the subaltern speak?). Termi ’subaltern’ on hankala 

kääntää, mutta Spivak (emt.) viittaa sillä ”kolmannen maailman” yksilöihin, joiden vastakohdaksi 

hän näkee jälkistrukturalistisen subjektin rakentuvan. Spivak (emt.) vastaa omaan kysymykseensä 

kieltävästi, koska vaikka alhaisimmastakin positiosta puhutaan, ei länsimainen subjekti kuuntele. 

Spivakin pohdinta ”kolmannen maailman” subjektin puheesta on kiinnostava myös 

saamelaissubjektin kannalta. Väitän, että saamelaiset kolonisoituna alkuperäiskansana vastaavat 

”subaltern” positiota, jota Spivak (emt.) käyttää kuvaamaan kolonisoituja ”kolmannen maailman” 

subjekteja, jotka eurosentrinen maailmankatsomus on asettanut sosiaalisessa hierarkiassa alemmaksi. 

Asetelmassa saamelaisilla on hyvinkin voinut olla sanottavaa, mutta suomalaisen median tekijät eivät 

usein ole kuunnelleet. 
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3.3 Jälkikoloniaali saamentutkimus 
 

Jälkikoloniaalilla teorialla on erityinen merkitys alkuperäiskansakontekstissa. Rauna Kuokkanen 

(2007, 144) kuvaa teorian merkitystä alkuperäiskansoille seuraavasti: ”Jälkikoloniaalinen teoria on 

avannut uudenlaisia mahdollisuuksia alkuperäiskansoihin kohdistuvalle tutkimukselle. Etenkin 

kolonialismin kritiikki, yhteiskunnallisten valtasuhteiden analyysi sekä eurosentristen, 

universaaleiksi naamioituneiden olettamusten ja näkemysten purkaminen ja hylkääminen ovat 

edistäneet alkuperäiskansojen diskurssin muodostumista ja tunnustamista.” Kuokkanen kiteyttää 

onnistuneesti jälkikoloniaalin teorian relevanttiuden, koska se pyrkii tunnistamaan kolonialismin 

historialliset vaikutukset, jotka näkyvät alkuperäiskansojen oikeuksissa edelleen, ja toisaalta 

jälkikoloniaali teoria pyrkii tunnistamaan myös kolonialismin jatkumisen eri muodot nykypäivänä. 

Vaikka jälkikoloniaali teoria ei kaikilta osin keskity suoraan alkuperäiskansoihin liittyviin 

kysymyksiin, ovat teoreetikot nostaneet esiin huomioita, joihin alkuperäiskansatutkijat ovat voineet 

tarttua ja viedä keskustelun omaan kontekstiinsa. Esimerkiksi Lila Abu-Lughod (2001,106-107) 

kirjoittaa Edward Saidin (2003 [1978]) Orientalismin olevan tärkeä teos siksi, että se nostaa esiin 

tärkeitä kysymyksiä muille ”kolmannen maailman” feminismeille. Jälkikoloniaali saamentutkimus 

kytkeytyykin läheisesti jälkikoloniaaliin teoriaan, jonka keskusteluita saamelaistutkijat ovat 

jalostaneet saamelaiskysymyksiin liittyen. Esimerkiksi Saidin, Smithin ja Spivakin teoretisointi 

toiseuttamiseen ja representaatioon liittyen on myös monen saamentutkimuksen taustalla.  

 Oman tutkimukseni kannalta tärkeää jälkikoloniaalia saamentutkimusta edustaa Veli-

Pekka Lehtola, joka on tehnyt laaja-alaista tutkimusta saamelaisyhteiskunnasta yleisesti. Lehtola 

(2015, 2017) kirjoittaa tarkasti muun muassa Suomen koloniaalisuudesta ja sen vaikutuksista. Rauna 

Kuokkanen (esim. 2000, 2007) taas kirjoittaa feministisestä näkökulmasta, ja on tutkinut esimerkiksi 

saamentutkimuksen tutkimusetiikkaa ja kolonialismia Saamenmaalla. Myös Sanna Valkosen (2009) 

tutkimus Poliittinen saamelaisuus on jälkikoloniaalisti orientoitunut ja tarjoaa oman työni kannalta 

kiinnostavaa pohdintaa saamelaisuuden kuvan rakentumisesta ja poliittisuudesta. Noora 

Kallioniemen ja Niina Siivikon (2020) tutkimusta audiovisuaalisen kulttuurin 

saamelaisrepresentaatioista Suomessa voi myös pitää jälkikoloniaalisti suuntautuneena, koska se 

pyrkii tekemään näkyväksi audiovisuaaliseen kulttuuriin vaikuttaneita koloniaaleja rakenteita. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA EETTISET KYSYMYKSET 
 

Tutkimukseni perustuu feministiseen metodologiaan ja tämän kappaleen alussa avaan tarkemmin 

feministisen tutkimuksen periaatteita, jotka ovat myös oman tutkimukseni pohjalla. Pohdin 

haastattelua tutkimusmetodina tutkimukseni aineistonkeruussa ja nostan esiin eettisiä kysymyksiä 

tutkimukseeni liittyen. Lopuksi esittelen keräämääni haastatteluaineistoa ja analyysimetodia. 

 
4.1 Lähtökohtana feministinen tutkimus 
 
Sijoitan tutkielmani feministiseen tutkimusperinteeseen, koska feministinen metodologia korostaa 

tiedon paikantuneisuutta (Dankertsen 2021, 149; Liljeström 2004, 11) ja suhtautuu kriittisesti 

ympäröiviin normeihin ja valtarakenteisiin (Liljeström 2004, 11). Näitä lähtökohtia avaan 

seuraavaksi tarkemmin. Marianne Liljeström (2004, 11) nostaa esiin kolme piirrettä, jotka tekevät 

tutkimuksesta feministisen. Tunnistan nämä kolme elementtiä myös omassa tutkimusprosessissani ja 

toisaalta koen ne välttämättömiksi tuottaakseni merkityksellistä tietoa kriittisesti. Tämän vuoksi 

feministinen tutkimus asettaa lähtökohdan tutkielmalleni. Liljeströmin (emt.) mukaan feministinen 

tutkimus ensinnäkin pohtii suhdettaan ympärillä oleviin hallitseviin normeihin ja kyseenalaistaa 

valtaa, joka osallistuu tiedon tuottamiseen. Omassa tutkielmassani näen Suomen koloniaalisten 

valtarakenteiden (esim. Kuokkanen 2007) pohtimisen olevan välttämätöntä saamelaisten roolin 

analysoimiseksi niin sosiaalisessa mediassa kuin yleisesti yhteiskunnassa. Väitän, että saamelaisten 

vaikuttajien sosiaalisen median kokemusten esiin tuominen vaatii niiden lähtöoletusten näkyväksi 

tekemistä, jotka voidaan nähdä perustuvan kolonialistiseen ajatteluun, ja joiden kautta suomalaiset 

ovat tottuneet saamelaiset mediassa näkemään (Kallioniemi & Siivikko 2020; Lehtola 2017). 

Toiseksi Liljeström (2004, 11) mainitsee feministisen tutkimuksen olevan dialogissa feministiseen 

tulkintayhteisöön. Sijoitan oman tutkimukseni jälkikoloniaalin feminismin piiriin ja osallistun 

tutkimuksellani suuntaukselle ominaiseen keskusteluun representaatiosta. Lisäksi tukeudun 

tutkimuksessani ennen kaikkea feministisiin ajattelijoihin. Kolmanneksi Liljeström (emt.) kirjoittaa 

feministisen tutkimuksen osallistuvan uusien ja ehkä aiemmin tuntemattomien diskursiivisten tilojen 

tuottamiseen, eli uudenlaiseen tiedon järjestämiseen. Saamelaisten sosiaalisen median vaikuttajien 

kokemuksista Suomessa ei ole aiempaa tutkimusta, joten toivon oman tutkielmani avaavan tätä 

puuttuvaa näkökulmaa ja järjestävän siten jo olemassa olevaa tietoa uudelleen ja uudesta 

näkökulmasta. 

 Feministinen metodologia tarjoaa alkuperäiskansaa käsittelevälle tutkimukselleni 

asianmukaisen lähtökohdan, koska se sisältää ajatuksen tiedon luonteen, tuottamisen ja tietäjän 
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paikantuneisuudesta (Dankertsen 2021, 149; Liljeström 2004, 11). Elina Oinas (2004, 211) kiteyttää 

feministisen tutkimuksen pioneerien tehneen valtavan työn yhdessä muiden yhteiskuntakriitikkojen 

ohella haastaessaan 1960-luvulta alkaen positivistisen tieteen perinteitä. Oinaan (emt.) mukaan usean 

vuosikymmenen työ sai lopulta aikaan murroksen, jossa ”valkoisen, keski-ikäisen, keskiluokkaisen, 

heteroseksuaalisen tiedemiehen todellisuus kyseenalaistettiin ainoana, oikeana, ’neutraalina’ 

tieteellisen kiinnostuksen kohteena.” Feministinen käsitys tiedon paikantuneisuudesta ja täysin 

objektiivisen tiedon tuottamisen kyseenalaistaminen ovat tärkeitä periaatteita myös omassa työssäni, 

jossa tiedon tuottaminen syntyy saamelaisyhteisön sisällä. Feministinen positivistisen tieteen kritiikki 

on tärkeä myös saamelaisiin kohdistuvan tutkimuksen historiassa, jossa saamelaiset ovat pitkään 

olleet tutkimuksen kohteita ja vasta melko hiljattain myös itse tiedon tuottajia ja tutkijoita 

akateemisessa kontekstissa. Tässäkin yhteydessä lappologinen tutkimus (Lehtola 2017; Länsman 

2008) havainnollistaa saamelaisten toiseuttamista, tässä tapauksessa tiedon tuottamisen 

näkökulmasta. Lehtola (2017, 99) ja Anni-Siiri Länsman (2008, 88) tuovat kuitenkin esiin 1960- ja 

1970-luvuilta alkaneen saamelaisten itsensä tekemän tutkimuksen, joka toimi ikään kuin 

vastareaktiona lappologialle. Saamelaisten tekemän saamentutkimuksen nousu sijoittuu samalle 

ajanjaksolle positivistisen tieteenperinteen kritiikin kanssa. Feministisen ja yleisen 

yhteiskuntakritiikin positivistista tieteenperinnettä kohtaan voi päätellä olleen luomassa akateemista 

ympäristöä, jossa myös saamelaisyhteisöstä lähtöisin olevalla tiedolla on paikkansa.   

 Lopuksi haluan nostaa vielä esiin tutkimukseni paikantumisen pohjoismaisen 

feminismin ja sukupuolentutkimuksen kentälle, jossa saamelaisaiheet ovat olleet varsin vähäisiä. 

Astri Dankertsen (2021, 135) kirjoittaa saamelaisperspektiivien olevan tärkeitä pohjoismaisessa 

feminismissä, koska vaikka rasismi on ollut osa pohjoismaisen feminismin keskustelua jo pitkään, ei 

saamelaisaiheita ole juuri käsitelty. Dankertsen (emt., 151) lisää tämän olevan melko ristiriitaista, 

koska intersektionaalisuudesta ja jälkikoloniaalista teoriasta on muuten tullut tärkeitä feminismin 

näkökulmia. Dankertsen (emt., 151) vaatiikin saamelaisperspektiivien mukaan ottamista 

pohjoismaiseen feminismiin tavalla, joka ei ole vain saamelaisuuden sisällyttämistä, vaan 

perustavanlaatuisesti tasapainoisempien valtasuhteiden kunnioittamista. Sijoitan myös itseni 

tutkimuksen tekijänä pohjoismaisessa yliopistossa sukupuolentutkimuksen ohjelmassa 

pohjoismaisen feminismin kentälle. Dankertsenin (emt.) huomio saamelaisaheiden puuttumisesta 

tuntuu pitävän paikkansa, koska myös oman kokemukseni mukaan saamelaisaiheet ovat 

marginaalisia pohjoismaisessa sukupuolentutkimuksessa omien opintojeni perusteella. Näen 

kuitenkin tutkimukseni sijoittuvan siihen sukupuolentutkimuksen saamelaisaiheiden tyhjiöön, jota 

Dankertsen (emt.) kuvailee. Toivonkin tutkielmani avulla toteuttavani Dankertsenin (emt., 151) 

toivetta saamelaisperspektiivien sisällyttämisestä pohjoismaiseen feminismiin.  
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4.2 Haastattelu  
 
Elina Oinas (2004, 214) kirjottaa haastattelumetodin erityisestä merkityksestä ja siihen liittyvistä 

odotuksista feministisen tutkimusperinteen parissa 1980-luvulta alkaen: feministisen 

syvähaastattelun odotettiin ratkaisevan epäeettinen valtasuhde haastattelutilanteissa esimerkiksi 

naiselta – naiselle haastatteluasetelman johdosta. 1990-luvulla feministinen teoria kuitenkin päätyi 

toteamaan hierarkiattomuuden olevan mahdotonta (Oinas 2004, 222), minkä vuoksi 

haastattelutilanteen valtasuhteiden tarkastelu onkin olennainen osa feminististä tutkimusperinnettä. 

Oinaan (emt., 214-215) mukaan feministisen haastattelun peruspiirre on pyrkimys toimintaan 

haastateltavien ehdoilla ja heidän parhaakseen koko tutkimusprosessin ajan, sekä haastateltavan 

kohtaaminen objektin sijaan ihmisenä. Näitä periaatteita pyrin myös itse toteuttamaan 

tutkimusprosessin ajan. Feministinen tutkimusperinne asettaa mielestäni haastateltavia kunnioittavat 

ja asianmukaiset kehykset haastatteluille, joita toteuttaessa jouduin kuitenkin pohtimaan omaa 

asemaani. Koska kuulun itse saamelaisyhteisöön haastateltavien tapaan, näen minun ja heidän välisen 

suhteen olevan lähtökohtaisesti vähemmän hierarkkinen, kuin jos tutkija tulisi yhteisön ulkopuolelta. 

Toisaalta minut voidaan tutkijana tulkita edustamaan länsimaista yliopistoa instituutiona, mikä on jo 

yleisesti alkuperäiskansakontekstissa jännitteinen asetelma epäeettisen tutkimushistorian vuoksi. 

Kaikilla haastateltavillani on kuitenkin jossain määrin enemmän sosiaalista valtaa kuin minulla: heillä 

on näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa sosiaalisessa mediassa, mitä minulla ei juurikaan ole. Niinpä itse 

haastatteluasetelmaan liittyy monia näkökulmia ja jännitteitä, jotka tekivät haastatteluista haastavia 

ja jännittäviä, mutta ennen kaikkea mielenkiintoisia. 

 Koska haastatteluiden tekemiseen lähtökohtaisesti liittyi erilaisia jännitteisyyksiä 

tutkijan ja haastateltavien edustamien monenlaisten ja myös yhteneväisten positioiden vuoksi, koin 

tärkeäksi avata omaa asemaani haastateltaville. Margaret Kovach (2021, 146) kirjoittaa tutkijan 

paikantumisen ja esittäytymisen merkityksestä alkuperäistutkimuksen yhteydessä. Kovachin (2021, 

146) mukaan tutkijan position avaaminen ja esittäytyminen mahdollistaa muiden yhteisön jäsenten 

sijoittaa tutkija yhteisöön nimen, sukulaisuuksien ja kulttuurin kautta. Tutkimuskentälle sijoittuminen 

taas valottaa tutkijan maailmankatsomusta (emt.). Koin Kovachin (emt., 146) huomion esittäytymisen 

tärkeydestä arvokkaaksi, joten kerroin haastattelujen alussa lyhyesti, mutta kattavasti, kuka olen, 

miten sijoitun saamelaisyhteisöön ja mistä näkökulmasta teen tutkimusta. Koen perusteellisen 

esittäytymisen lisänneen haastattelutilanteen läpinäkyvyyttä ja rehellisyyttä, ja sainkin eräältä 

haastateltavalta erityiskiitoksen esittäytymisestäni. Koska tein aluksi positioni tutkijana 

mahdollisimman selväksi, uskon, että haastateltavat ovat siten voineet paremmin arvioida millaisia 

asioita he ovat halunneet juuri minulle kertoa. Kathryn Roulston (2013, 3) kirjoittaa, että erityisesti 
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dekolonisoivasta näkökulmasta työskentelevän tutkijan tulee kiinnittää huomiota siihen, miten 

haastattelu toteutetaan, jotta se osallistuu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden agendan ajamiseen. 

Mielestäni oman positioni avaaminen haastateltaville oli tärkeä osa haastattelujen tekemistä 

sosiaalisesti oikeudenmukaisemmaksi.  

 Haastattelujeni erityispiirre oli se, että ne olivat sisäpiirihaastatteluja, eli olen siis itse 

haastateltavien tapaan saamelainen. Linda Tuhiwai Smith (2021 [1999], 157) kirjoittaa, että juuri 

feministisen tutkimuksen ansiosta sisäpiiritutkimuksesta on tullut hyväksyttävämpää, mutta se vaatii 

erityistä refleksiivisyyttä ja nöyryyttä. Sisäpiirihaastattelu kytkeytyykin läheisesti tiedon 

paikantuneisuuteen, ja aiemmin mainitsemani feministisen tutkimuksen kritiikin positivistista tiedettä 

kohtaan voidaan sanoa mahdollistaneen sisäpiiritutkimuksen yleistymisen sillä edellytyksellä, että 

tutkija tiedostaa tiedon paikantumisen ja reflektoi sitä. Länsman (2008, 91) kertoo saamelaisia 

tutkijoita epäiltävän usein subjektiivisuudesta oman yhteisön ollessa tutkimuskohteena. Länsman 

(emt.) kyseenalaistaa sitä, voisiko suomalainenkaan tutkija tutkia suomalaista yhteiskuntaa täysin 

objektiivisesti. Länsmanin (emt.) huomio on terävä ja linjassa jälkikoloniaalin feministisen teorian ja 

yleisesti feministisen tutkimusperinteen kanssa niiden kritisoidessa länsimaista tieteenperinnettä, 

jossa valkoisen länsimaisen miestutkijan tuottamaa tietoa on kauan pidetty normatiivisena ja 

objektiivisena muiden tuottaman tiedon näyttäytyessä tämän vastakohtana.  

 Tekemäni haastattelut olivat yhdistelmä puolistrukturoitua ja teemahaastattelua. Olin 

valmistellut haastattelurungon kolmen teeman ympärille: vaikuttajan oma sosiaalisen median käyttö 

ja kokemukset, sisällön merkitys sekä yhteys laajemmin saamelaisyhteisöön. Haastattelurunko loi 

haastatteluille pääpiirteet, mutta puolistrukturoidun haastattelumenetelmän mukaisesti keskustelu ei 

noudattanut tarkasti pelkästään ennalta laadittuja aiheita ja kysymyksiä, vaan kiinnostavan aiheen 

noustessa esiin, oli mahdollisuus mennä keskustelussa sivupoluille. Juvosen (2017, 346) mukaan 

sisäpiirihaastattelu muistuttaakin usein keskustelua, ja että tutkijan sekä haastateltavien kiinnostus 

yhteiseen asiaan ja tuttu aihe helpottavat usein tilannetta aloittelevalle tutkijalle. Tämä Juvosen (emt.) 

huomio toteutui omien haastattelujeni kohdalla. Koska en ole kokenut tutkija, koen, että tuttu aihe ja 

yhdistävä tekijä haastateltavien kanssa tekivät haastatteluista minulle helpompia. Myös 

sisäpiirihaastatteluille tyypillinen keskustelunomaisuus tuntui tärkeältä ja luontevalta haastatteluja 

tehdessä. Esimerkiksi saamelaisyhteisölle tyypillinen sukukeskeisyys näkyi haastatteluissa 

kommentteina yhteisistä tutuista ja kiinnostuksena kunkin taustasta yhteisön sisällä. Tällaiset 

sivujuonteet eivät liittyneet tutkimusaiheeseeni tai olleet osana kysymyspatteristoa, mutta mielestäni 

olisi tuntunut oudolta sivuuttaa kyseiset huomiot aiheeseen kuulumattomina, koska ne ovat tärkeitä 

ja luontevia saamelaisten välisessä keskustelussa yleisesti.  
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4.3 Eettinen pohdinta 
 

Tässä alaluvussa käsittelen niitä eettisiä kysymyksiä, joita tutkimusprosessin aikana on noussut esiin. 

Ensinnäkin tutkimukseni sijoittuu kiusalliseen risteykseen, jossa teen alkuperäiskansaa käsittelevää 

tutkimusta länsimaisesta instituutiosta käsin. Vaikka sijoitankin itseni tutkijana feministiseen 

tieteenperinteeseen, joka tarkastelee länsimaista positivistista tiedettä kriittisesti, voidaan minut 

tulkita edustamaan perinteistä akateemista instituutiota, koska olen opiskelijana Helsingin 

yliopistossa. Sabelo Ndlovu-Gatsheni (2018) kirjoittaa kolonialismin vaikutuksesta tieteellisiin 

käytäntöihin ja käsityksiin tiedosta, mikä on johtanut Euroopan ja Pohjois-Amerikan 

muodostumiseen tieteellisen tiedon keskukseksi. Myös Smith (2021[1999]) havainnollistaa sitä, 

kuinka länsimainen akatemia on osallistunut alkuperäiskansojen toiseuttamiseen objektifioimalla 

heitä tutkimuksen kohteiksi, tunnistamatta heitä varteenotettavina tiedontuottajina. Kuokkasen (2007, 

84) mukaan akatemia onkin velvollinen tutkimaan omaa osallisuuttaan historiallisiin 

epäoikeudenmukaisuuksiin, jotka tuottavat myös nykyisiä epäsuhtaisia olosuhteita alkuperäiskansan 

ja valtaväestön välille. Kuokkasta (emt.) mukaillen koen tarpeelliseksi tunnistaa oman asemani 

opiskelijana yliopistossa. Ajattelen myös, että sijoittumiseni tutkijana feministiseen 

tieteenperinteeseen on osa Kuokkasen (emt.) mainitsemaa ”oman osallisuuden tutkimista”, ja haluan 

kyseisellä paikantumisella nimenomaan purkaa kolonialismin tuottamia epäoikeudenmukaisuuksia ja 

vastakkainasettelua, joita alkuperäiskansoihin ja tiedon tuottamiseen liittyy.  

Virtanen, Keskitalo ja Olsen (2021, 13) toteavat, että tieteellinen ja alkuperäistieto ovat 

nykyisin toisiaan täydentäviä: molempia voi kritisoida ja molemmat voivat tuottaa innovaatioita. 

Keskitalo ym. (2021, 73-74) sekä Seurujärvi-Kari (2011, 35) jalostavat ajatusta kirjoittamalla 

länsimaisen yliopiston ja sen historian kritiikin tarpeellisuudesta, mutta ollen skeptisiä koko 

länsimaisen tieteenperinteen hylkäämiselle. Kirjoittajat (Keskitalo ym. 2021, 73-74) puoltavat 

alkuperäisparadigman rakentamista, mutta kuitenkin joidenkin olemassa olevien tieteenperinteiden 

pohjalle. Edellä mainittuja ajatuksia mukaillen näen, että juuri feministinen tieteenperinne paikantuu 

akatemiassa kohtaan, jossa alkuperäistietoa ja tieteellistä tietoa voi yhteensovittaa, koska niin 

feministinen kuin alkuperäistieto suhtautuvat kriittisesti perinteiseen länsimaiseen tieteeseen ja ovat 

avoimia erilaisille tietämisen tavoille. Niinpä näen, että akateemista tietoa on mahdollista tuottaa 

myös toisintamatta perinteistä positivistista käsitystä tiedosta.  

 Länsimaiseen tieteenperinteeseen liittyen myös haastattelun valinta 

tutkimusmenetelmäksi vaati paljon pohdintaa. Saamelaisyhteisöä painaa jo valmiiksi tutkimusrasitus, 

jota esimerkiksi Lehtola (2017) avaa kuvaamalla lappologista tutkimusta Suomessa 1900-luvulla. 
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Syksyn 2021 aikana sosiaalisessa mediassa on myös käyty keskustelua saamelaisten 

tutkimusväsymyksestä, mikä asetti lisäpaineita kysymyksen pohtimiseen. Katson, että valintani 

haastattelujen tekemisestä on perusteltu, koska ne ovat sisäpiirihaastatteluita ja tartun menetelmällä 

aiheeseen, jota ei ole tutkittu, ja jonka näen kiinnostavaksi myös saamelaisyhteisön kannalta. Koska 

en ole erityisen vaikutusvaltainen henkilö, haastateltavilla on mielestäni ollut myös aito mahdollisuus 

kieltäytyä haastattelusta.  

 Yksi tärkeimmistä eettisistä kysymyksistä on se, mitä vaikutuksia tutkimukseen 

osallistumisesta on mahdollisesti vaikuttajille, jotka osallistuivat haastatteluun. Suurin riski 

vaikuttajille on mielestäni heidän mahdollinen tunnistaminen tutkimuksestani, mikä voisi johtaa 

vihapuheeseen sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Kettusen ja Paukkerin (2021) selvityksen mukaan 

Suomessa internetissä vihapuhetta esiintyy keskustelupalstojen jälkeen eniten Twitterissä. Olen 

pyrkinyt minimoimaan vaikutukset anonymisoimalla haastattelut ja poistamalla tunnistetiedot 

lainauksista. Päätin viitata haastateltaviin pelkästään kirjaimilla A, B ja C, jolloin esimerkiksi mies- 

ja naistyypilliset nimet eivät anna vihjeitä haastateltavien henkilöllisyydestä.  Tunnistamisen 

mahdollisuutta pienentää myös se, että maisterintutkielmani on pienimuotoinen tutkimus, jota tuskin 

tulee lukemaan suuri yleisö, mikä lisäisi vihapuheen riskiä. Toisaalta mahdolliset myöhemmät 

akateemiset tai ei-akateemiset julkaisut esimerkiksi sosiaalisessa mediassa työhöni liittyen voivat taas 

nostaa tunnistamisen riskiä, jos lukijoita onkin enemmän. Laadin vaikuttajia varten 

tietosuojailmoituksen ja suostumuslomakkeen (liitteet 1 ja 2), joilla pyrin lisäämään tietoturvaa. 

Koska yhteisö on pieni ja haastatelluilla vaikuttajilla näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, on 

tunnistamisen riski kuitenkin olemassa. Pohdinta haastateltavien tunnistamisesta osoittautui 

haastavaksi ja merkittäväksi, koska näen tutkielmani aihepiiristä keskustelemisen tärkeänä, mutta 

kuitenkin altistamatta haastattelemiani saamelaisvaikuttajia mahdolliselle vihapuheelle. 

Viimeisenä haluan nostaa esiin keskeisen alkuperäistutkimuksen periaatteen takaisin 

antamisesta (giving back) (Kuokkanen 2010, 66). Länsman (2008, 87) kirjoittaa, että 

saamentutkimukselta odotetaan sen hyödyttävän saamelaisia yhteisöjä. Mielestäni periaate tiedon ja 

hyötyjen jakamisesta omalle yhteisölle positiivisen lopputuloksen saamiseksi, kuten Kuokkanen 

(2010, 66) kirjoittaa, on kiistattoman tärkeä. Periaatteen toteuttaminen ei kuitenkaan ole mielestäni 

itsestään selvää. Havaintoani tukee Anni-Siiri Länsmanin (2008, 95) sanat: ”En kuitenkaan vieläkään 

osaa sanoa, ketä tutkimukseni hyödytti vai hyödyttikö se ketään ja olenko osannut palauttaa 

keräämääni tietoa takaisin tutkimilleni yhteisöille.” Myös oman työni kohdalla törmäsin haasteeseen 

siitä, kuinka voin jakaa tutkimukseni hyötyjä merkityksellisesti saamelaisyhteisölle.  

Keskitalo ym. (2021, 77) kirjoittavat takaisin antamisen muokkaavan koko tutkimusta 

tutkimuskysymystä ja aihetta myöten. Tähän ajatukseen myös minun on helpompi samaistua: olen 
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halunnut tehdä tutkimusta, joka olisi relevanttia myös saamelaisyhteisön kannalta, ja jonka keskiössä 

ovat saamelaisten itsensä kokemukset. Kuokkanen (2007, 81) listaa takaisin antamisen 

mahdollisuuksia olevan esimerkiksi tutkimustulosten raportoiminen, hyötyjen jakaminen ja tärkeän 

tiedon tuominen yhteisön käyttöön. Omalla kohdallani voin edesauttaa tutkielman avulla tuotetun 

tiedon levittämistä niin saamelaisille kuin muillekin jakamalla tutkielmani esimerkiksi sosiaalisessa 

mediassa. Ilona Kivinen (Paksi & Kivinen 2021, 222) avaa konkreettisesti takaisin antamisen tapoja 

omassa tutkimuksessaan pohjoissaamen kielestä, ja kertoo esimerkiksi luentojen ja esitelmien 

pitämisen sekä artikkelien kirjoittamisen pohjoissaameksi olevan tapa, jolla hän ylläpitää 

pohjoissaamen käyttöä akatemiassa. Kivisen (Paksi & Kivinen 2021, 222) esimerkki auttoi 

pohtimaan myös omia takaisin antamisen tapojani. Tutkielmani ansiosta moni 

sukupuolentutkimuksen maisteriopiskelija on saanut lisää tietoa ja päässyt tutustumaan saamelaisia 

koskeviin kysymyksiin, minkä näen hyödyttävän koko yhteisöä. Kivisen kokemusta peilaten näen, 

että tutkielmani ja asemani maisteriopiskelijana ansiosta olen päässyt luomaan ja ylläpitämään 

keskustelua saamelaisasioista omassa akateemisessa ympäristössäni, jossa saamelaisaiheet ovat 

muuten marginaalisia.  

Lopuksi haluan vielä yhdistää takaisin antamisen Eve Tuckin (2009) ajatukseen 

halupohjaisesta (desire-based) tutkimuksesta alkuperäiskansoihin ja muihin vähemmistöihin liittyen. 

Tuckin (2009, 413-414) mukaan vahinkopohjainen (damage-based) tutkimus, joka keskittyy kivun ja 

menetysten dokumentointiin tavoitteenaan saada tekijät vastuuseen, on sosiaalitieteissä erityisen 

suosittua. Tuck (emt., 416, 422) argumentoi halupohjaisen tutkimuksen puolesta, jolloin 

vähemmistöyhteisöjen luokittelu vahingoittuneiksi ja rikkinäisiksi voitaisiin unohtaa, ja sen sijaan 

keskittyä elettyjen elämien monimutkaisuuteen, ristiriitaisuuteen ja itsemääräämiseen. Näen Tuckin 

(emt.) huomion tärkeänä myös saamentutkimuksen kannalta, joka on perustellusti keskittynyt laajalti 

Suomen koloniaaliseen historiaan. Tuckia (emt., 415) mukaillen sopii kuitenkin pohtia, onko 

saamelaisyhteisön näkeminen vahingoittumisen kautta lopulta sen arvoista, ja toimivatko yritykset 

tekijöiden vastuuseen saattamisesta tutkimuskentällä. Suomen koloniaalista historiaa ei tietenkään 

tule unohtaa tai kieltää, kuten myös Tuck (emt., 419) muistuttaa. Mutta haluan omalla tutkimuksellani 

osallistua tuottamaan saamelaisyhteisölle myös toisenlaisia näkymiä, jotka eivät keskity ainoastaan 

historiassa tapahtuneiden vääryyksien käsittelemiseen, vaan niihin tapoihin, joilla saamelaiset luovat 

ja määrittävät itsenäisesti yhteisöään. Pyrin tutkielmallani tekemään näkyväksi monimutkaisuuksia 

ja ristiriitaisuuksia, joita saamelaisuuteen kuulu, enkä käsittämään sitä pelkästään kolonialismin 

uhriuden kautta. Toivon myös, että tämä voi olla yksi tavoista, jolla voin antaa jotain takaisin 

saamelaisyhteisölle. Ehkä pystyn tekemään näkyväksi niitä mahdollisuuksia ja tekoja, jotka eivät liitä 

saamelaisia uhrin asemaan.  
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4.4 Aineisto 
 

Tutkimusaineistoni koostuu kolmesta saamelaisen sosiaalisen median vaikuttajan haastattelusta. 

Pyysin haastatteluun vaikuttajia, joilla on vähintään noin 1000 seuraajaa jollakin sosiaalisen median 

alustalla, koska tämän kriteerin uskoin rajaavan pois henkilöt, joiden sosiaalisen median seuraajat 

koostuvat vain henkilön lähipiiristä. Seuraajamäärään liittyvän kriteerin lisäksi otin yhteyttä 

henkilöihin, joiden sosiaaliseen mediaan tuottama sisältö on jollain tavalla poliittista. Kriteerit 

täyttäviä sosiaalisen median vaikuttajia löysin noin parikymmentä. Lähestyin kriteerit täyttäviä 

vaikuttajia suoraan sähköpostilla ja muutamassa tapauksessa sosiaalisessa mediassa, jos 

sähköpostiosoitetta ei ollut saatavilla. Moni ei vastannut haastattelukutsuun ollenkaan ja muutama 

kieltäytyi kohteliaasti. Kahden henkilön kanssa kävimme keskustelua haastattelusta sähköpostilla tai 

sosiaalisessa mediassa, mutta lopulta keskustelu kuihtui, joten koin viisaaksi jättää 

haastattelupyynnöt siihen. Kolme saamelaisvaikuttajaa suostui haastatteluun. Yhden haastatteluista 

toteutimme lähihaastatteluna ja kaksi etähaastatteluina Zoomin välityksellä. Nauhoitin kaikki 

haastattelut puhelimen nauhoitussovelluksen avulla, minkä jälkeen siirsin nauhoitukset omalle 

tietokoneelle salasanan taakse ja poistin puhelimestani. Haastatteluista kertyi materiaalia yhteensä 2 

tuntia 47 minuuttia haastattelujen pituuksien vaihdellen 48 minuutin ja 63 minuutin välillä. Litteroitua 

aineistoa syntyi yhteensä 25 sivua. Suoritin litteroinnin melko yksinkertaistetusti. Koska analyysissä 

keskityn haastateltavien puheen sisältöön, enkä tapaan, jolla sitä tuotetaan, ei yksityiskohtainen 

huokauksien ja taukojen litterointi ollut tässä tapauksessa tarpeellista (Ruusuvuori & Nikander 2017, 

367). Muutin siis yksinkertaisesti haastattelujen puheen tekstimuotoon.  

 Haluan tässä nostaa esiin oman positioni ja ajatusteni vaikutuksen aineistoon. Elina 

Oinas (2004, 221) huomauttaa asiaan kuuluvasti tutkijan omien oletusten ja näkemysten muokkaavan 

haastattelua. Jo lähtökohtaisesti se, että olen maisteriopintojeni aikana kiinnostunut saamelaisuuteen 

liittyvistä poliittisista kysymyksistä ja kokenut tietynlaisen ”heräämisen” aihetta kohtaan, on 

väistämättä ohjannut minut etsimään vastauksia tiettyihin kysymyksiin. Myös omat kokemukseni 

sosiaalisesta mediasta, saamelaisuudesta ja näiden kytköksistä ovat vaikuttaneet jo 

haastattelulomakkeeseen, jonka pohjalta olen kysymyksiä esittänyt. Minua esimerkiksi kiinnosti ottaa 

selvää, millaisia merkityksiä vaikuttajat liittävät tuottamaansa sosiaalisen median sisältöön. En 

niinkään keskittynyt kysymään yksityiskohtaisesti julkaistuun sisältöön liittyvistä valinnoista. 

Sosiaalisessa mediassa havaitsemani toisinaan tulehtunut keskusteluilmapiiri taas sai minut 

kysymään vaikuttajien saamasta palautteesta sosiaalisessa mediassa. Yhdynkin Oinaan (emt., 223) 

kirjoittamaan rehelliseen lauseeseen, jonka mukaan ”Eettistä on avoimesti myöntää tulkintojensa 
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rajoittuneisuus, paikantuneisuus ja henkilökohtaisuus, ja ottaa vastuu tiedon/vallankäytöstä.” 

Haluankin alleviivata sitä, että tutkielmassani tekemäni tulkinnat paikantuvat erityiseen kontekstiin 

ja kokemuksiin, joista tärkeimpiä ovat saamelaisuuteni, suomalaisuuteni, kokemukseni sosiaalisessa 

mediassa sekä näiden kolmen kytkökset ja ristiriidat.  

 

4.5 Analyysimenetelmä: Temaattinen analyysi 
 

Hyödynnän haastatteluaineiston analyysissä temaattista analyysiä (Braun ym. 2017; Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 173; Nowell ym. 2017). Kyseinen analyysimenetelmä tuntui sopivalta, koska se 

soveltuu hyvin kvalitatiiviseen analyysiin ja erityisesti haastattelujen analysointiin (Braun ym. 2017). 

Valitsin temaattisen analyysin myös siksi, että mielestäni se sitoo tutkimuskysymyksen ja 

aineistonkeruumenetelmän asianmukaisesti yhteen. Tuula Juvonen (2017, 350) kertoo 

sisäpiirihaastattelun motiivina olevan harvoin valmiiden faktojen kerääminen, vaan ennemminkin 

sisäpiiriä koskevien merkitysten ymmärtäminen. Tämä on totta myös omien haastattelujeni kohdalla, 

joiden avulla halusin ymmärtää saamelaisvaikuttajien kokemuksia ja suhtautumista sosiaaliseen 

mediaan. Katson temaattisen analyysin taas mahdollistavan näiden kokemusten ja merkitysten 

analysoimisen, koska temaattisen analyysin avulla voin tarkastella vaikuttajien yhteisiä kokemuksia 

ja toisaalta vertailla niitä.  

Temaattinen analyysi on teoreettisesti ja epistemologisesti joustava, mutta ei teoriaton, 

mikä edellyttää tutkijan teoreettisen sijoittumisen lausumista (Braun ym. 2017, 23). Margaret Kovach 

(2021, 181) kirjoittaa viisaasti teorian merkityksestä: se ei ole neutraalia vaan poliittista, sosiologista 

ja ideologista, koska teoria on kokoelma uskomuksiamme siitä, miksi jotakin tapahtuu. Teorian 

tutkiminen mahdollistaa yhteyden teorian ja metodin välille, mikä pätee Kovachin (emt.) mukaan 

myös alkuperäiskansametodologioiden kohdalla. Temaattiseen analyysimenetelmään nojaten olen 

pyrkinyt löytämään haastatteluista toistuvia ja haastateltaville yhteisiä teemoja (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 173). Tarkastelen haastatteluissa nousseita teemoja jälkikoloniaalin feministisen teorian kautta. 

Peilaan aineiston analyysissä esiin nousseita teemoja jälkikoloniaalin feminismin konsepteihin ja 

käsityksiin sekä aiempaan tutkimukseen. 

Itse haastattelurunko on jo ohjannut haastattelun kulkua tiettyjen teemojen ympärille 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 173). Suunnittelemani kysymykset sijoittuivat alun perin kolmen teeman 

ympärille: vaikuttajan omat kokemukset sosiaalisessa mediassa, sisällön merkitys ja yhteys 

saamelaisyhteisöön. Puolistrukturoidut haastattelut mahdollistivat kuitenkin aiemmin suunnitelluista 

aiheista poikkeamisen, joten aluksi suunnittelemani kolme teemaa eivät automaattisesti muodosta 
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analyysin teemoja, vaan myös uusia mielenkiintoisia teemoja syntyi haastatteluissa (emt., 173). 

Esimerkiksi vihapuhe ja sen ennakointi nousivat suuremmiksi teemoiksi kuin odotin, ja 

yhteisöllisyyden rakentuminen sosiaalisen median kautta nousi haastatteluissa myös uutena teemana. 

Braunin ym. (2017) kuvaamaa temaattista analyysimenetelmää mukaillen aloitin haastatteluaineiston 

läpikäymisen lukemalla aineistoa perusteellisesti läpi tutustuen siihen. Lähiluvun pohjalta olen 

nimennyt esiin nousevia tutkimuskysymykselle relevantteja teemoja ja merkinnyt aineiston eri osat 

nimeämieni teemojen mukaan. Seuraavassa vaiheessa kehitin ja tarkastelin teemoja tarkemmin. 

Yhdistelin tarvittaessa teemoja merkityksellisimmiksi kokonaisuuksiksi ja muodostin teemoista 

visuaalisen taulukon, jossa näkyvät pääteemat ja niiden alle sijoittuvat alateemat. Taulukko auttoi 

myös huomaamaan teemojen suhteita toisiinsa. Lopuksi kävin vielä aineiston sekä teemat läpi pitäen 

silmällä johdonmukaista kokonaiskuvaa ja tarkensin teemojen nimityksiä. Päätin keskittyä 

analyysissa haastattelujen sisällön tutkimiseen ja haastateltavien kertomuksiin kokemuksistaan. 

Tutkimuskysymykseni kannalta taustatiedot, kuten ikä, sukupuoli ja asuinpaikka eivät olleet 

olennaisia, joten jätin niiden tarkastelun tekemättä ja samalla pystyin huolehtimaan haastateltavien 

anonymiteetistä.  

 

5 SAAMELAISVAIKUTTAJIEN KOKEMUKSET 

SOSIAALISESSA MEDIASSA 
 

Tässä kappaleessa analysoin aineistoa haastatteluissa esiin nousseiden teemojen kautta ja tarkastelen 

tutkimushypoteesiani sosiaalisesta mediasta mahdollisena dekolonisaation välineenä. 

Havainnollistan vaikuttajien kokemuksia lainausten avulla, joita en ole muuttanut täytesanojen 

(niinku, et, sanojen toisto) poistamista lukuun ottamatta, jotta lainaukset olisivat helpommin luettavia. 

Olen merkinnyt poistetun tekstin, kuten täytesanat, hakasulkeilla ja ajatusviivalla [–]. Olen 

anonymisoinut haastattelut eli vaikuttajat eivät esiinny lainauksissa omilla nimillään vaan viittaan 

heihin kirjaimilla A, B ja C. Olen myös poistanut muut tunnistetiedot haastatteluteksteistä.  

 Haastatteluaineiston analyysi jakautuu alaluvuille teemoittain. Aluksi käsittelen 

saamelaisuuden näkymistä vaikuttajien käyttämillä alustoilla ja sitten pohdin yhteisöllisyyden 

muodostumista sosiaalisessa mediassa. Seuraava analyysiteema on vihapuhe ja sen uhka. Lopussa 

pohdin sosiaalista mediaa työkaluna tavoitteiden ajamisessa ja saamelaisrepresentaation merkitystä 

sosiaalisessa mediassa. Viimeisenä kirjoitan sosiaalisen median avaamista vaikutusmahdollisuuksista 

ja vaikuttajien positioituneisuudesta.  
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5.1 Saamelaisuus sosiaalisessa mediassa: ”mä pyrin näyttämään sitä 

saamelaisuutta” 
 
Haastattelun alussa kysyin, mitä saamelaisuus on vaikuttajalle ja miten se näkyy tämän sosiaalisessa 

mediassa. Tähän haastateltava A vastasi: 

 

”miten mä tuon sitä somessa esille niin, [–] ehkä mä pyrin näyttämään sitä saamelaisuutta, että 

kuinka se ilmenee sellasessa materiaalisessa kulttuurissa [–]” –A 

 

Haastateltava A kertoo tuovansa sosiaalisessa mediassa esiin asioita, jotka voidaan ymmärtää 

saamelaisuutta edustavana materiaalisena kulttuurina. A käyttää sanaa ”näyttää”, mikä viittaa 

representoimiseen esittämisen merkityksessä (Spivak 1988). Sosiaalisessa mediassa A pyrkii 

visuaalisesti näyttämään ja esittämään, mitä saamelaisuus voi olla. A:n julkaisuissa näkyy esimerkiksi 

useita kuvia gáktistä eli saamenpuvusta ja maisemakuvia Saamenmaalta, ja toisaalta hänen 

kirjoittamat tekstinsä käsittelevät toisinaan keskusteluja materiaalisen kulttuurin ympärillä, kuten 

kulttuurista omimista. Tulkitsen esimerkiksi kyseisten julkaisujen osallistuvan A:n mainitsemaan 

saamelaisuuden näyttämiseen materiaalisen kulttuurin kautta. Myös haastateltava B kertoo hänen 

sosiaalisessa mediassaan näkyvän vahvasti kulttuuriset symbolit: 

 
”Mut sitte taas se näkyy siellä minun somessa [–] vahvemmin se [–] gákti ja [–] kulttuurilliset 

symbolit. [–] mie haluan muuten, että se on sitä asiaa, että ne on [–] minun sanat jotka tekee 

vaikutuksen eikä se puku. Mut sitte somessa se on enemmän myös sitä kaunista ja [–] toistemme 

voimaannuttamista.” –B 

 

Haastateltava B:n vastauksesta selviää, että hän tuo sosiaalisessa mediassaan esiin saamelaisuuteen 

liittyviä visuaalisia symboleita enemmän kuin muissa konteksteissa. Sosiaalinen media tuntuu 

tarjoavan B:lle jollain tapaa erityisen paikan kulttuuristen symbolien esiintuomiseen, koska B lisää, 

että ”jos mie meen johonki puhujaksi tai kokoukseen, niin en tykkää laittaa gáktia päälle, et 

korkeintaan [–] lakki ja sitte paulat. Et en halua alkaa [–] semmoseksi sirkuseläimeksi.” B jatkaa ja 

sanoo haluavansa ”normalisoida sitä, että [–] ei meidän aina tarvii tulla suomalaisia varten puku 

päällä, [–] se puku on sitte enemmänki sitä omaa yhteisöä varten.” Haastateltava B:n puheesta selviää, 

että on suuri ero pukea gákti suomalaisia tai saamelaisia varten. Sosiaalinen media, jossa B sisältöään 

julkaisee, edustaa B:lle selvästi tilaa, jossa ehkä enemmistönä yleisöstä on oman yhteisön jäsenet ja 

gáktin näkyminen tuntuu luontevalta. Kulttuurillisilla symboleilla on myös B:n mukaan 
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voimaannuttava merkitys muille saamelaisille. Muut tilaisuudet määrittyvät B:n puheessa 

suomalaisen yleisön kautta, jota varten gáktia ei tarvitse B:n mielestä pukea.  

 Sari Pietikäinen (2020, 212) kirjoittaa saamelaisen median olevan toimiva tapa 

saamelaisyhteisölle representoida, neuvotella ja rakentaa saamelaista identiteettiä ja symbolista 

saamen kansaa. Vaikka Pietikäinen käsittelee tutkimuksessaan saamelaismediaa perinteisen median 

kanavien kautta, pidän sitä vertailukelpoisena tässä yhteydessä nykymuotoiseen saamelaisten 

käyttämään sosiaaliseen mediaan, koska molemmissa sisällön tuottajia ovat saamelaiset itse ilman 

yhteisön ulkopuolista moderointia. B:n ja A:n kuvaukset saamelaisen materiaalisen kulttuurin ja 

symbolien näyttämisestä sosiaalisessa mediassa rinnastuvat Pietikäisen (emt.) ajatukseen mediasta, 

joka mahdollistaa saamelaisten oman kulttuurisen identiteetin representoimisen ja rakentamisen. 

Ajatus liittyy myös Sanna Valkosen (2009, 86) argumenttiin siitä, että performatiivit vahvistavat 

saamelaisryhmän olemassaoloa kansana. Valkonen (emt.) viittaa performatiiveilla symboleihin ja 

tekoihin, joilla saamelaisuutta tuotetaan. Niinpä saamelaisuuden esittämisen kulttuuristen symbolien 

kautta sosiaalisessa mediassa voi nähdä osallistuvan saamelaisyhteisön kansana olemisen 

vahvistamiseen. Symbolit esittävät ja tuottavat saamelaisuutta ja vahvistavat siten niiden henkilöiden 

yhtenäisyyttä, joihin nämä symbolit liittyvät.  

Tässä yhteydessä saamelaisvaikuttajan käyttämä sosiaalinen media rinnastuu 

Pietikäisen viittaamaan saamelaiseen perinteiseen mediaan myös siksi, että se näyttäytyy 

haastateltava B:n puheesta päätellen turvallisena pääosin saamelaisena tilana, jossa kulttuurisia 

symboleita on luontevaa ja turvallista tuoda esiin. Mielestäni onkin relevanttia pohtia, tarjoaako 

sosiaalinen media 2020-luvulla jatkumoa perinteiselle saamelaiselle medialle, joka Pietikäisen (2020) 

mukaan on kanava representoida ja rakentaa saamelaista identiteettiä ja symbolista kansaa. 

 Haastateltava B:n puheenvuoro gáktiin liittyen on kiinnostava myös siksi, koska se 

tuntuu samaan aikaan loogiselta ja ristiriitaiselta. Mielestäni on helppo ymmärtää, että gáktin 

pukeminen on luontevampaa omaa yhteisöä kuin suomalaisia varten. Gáktillä on saamelaisyhteisössä 

syvä kulttuurillinen merkitys, kun taas suomalaisille se usein näyttäytyy stereotyyppisenä leimana ja 

aitoustakuuna saamelaisuudesta. Toisaalta on kiinnostavaa ja tietyllä tapaa ristiriitaista, että sama 

kulttuurinen symboli voidaan ymmärtää suomalaisessa kontekstissa stereotyyppisenä karikatyyrinä, 

ja saamelaisessa kontekstissa tavallisena tapana tuoda esiin omaa kulttuuria. Sanna Valkonen (2009, 

121) pohtii kirjassaan saamelaisuuden performatiivisuutta ja kirjoittaa rohkeasti, etteivät saamelaisten 

omat kuvaukset saamelaisuudesta aina eroa paljoa valtaväestön stereotyyppisistä kuvauksista, joita 

saamelaiset kritisoivat. Mielestäni Valkosen (emt., 121) ajatus ristiriidasta tulee esiin myös B:n 

puheenvuorossa, jossa toisaalta hän ei halua pukea gáktiä suomalaisyleisölle ja ryhtyä 

”sirkuseläimeksi”, mutta toisaalta haluaa nimenomaan näyttää pukua sosiaalisessa mediassa. B 



 30 

haluaa purkaa stereotypiaa saamelaisista gákti päällä, mutta toisaalta osallistua saamelaisuuden 

rakentamiseen gáktin kautta sosiaalisessa mediassa. 

Valkosen (2009, 75) mukaan nykyisin on havaittavissa samankaltaisia saamelaisuuden 

performoimisen aineksia, kuin 1970-luvun ČSV-liikkeessä: saamelaisuuden näkyväksi tekeminen, 

performoiminen omassa elämässä ja tyylissä on etnisen kuulumisen osoitus. Kun kysyin haastateltava 

C:ltä saamelaisuudesta ja sen näkymisestä sosiaalisessa mediassa, hän vastasi:  

 
” [–] mulla ei esimerkiks ollu [–] gáktiä, eikä mitään päällä ku mulla oli vaan joku perus kuva 

siinä, [–] se oli [–] vaikeeta siinä hetkessä ikään kuin olla saamelainen, kun puuttu niitä 

markkereita niin paljon, [–], että ku ei ollu kieltä ja ei ollu poroja eikä näitä metsästys skillsejä 

[–] enkä asunu siellä” –C 

 

Näen haastateltava C:n vastauksessa ja Valkosen (2009, 75) pohdinnassa yhtäläisyyksiä etnisen 

kuulumisen osoittamisesta. Valkonen (emt.) kirjoittaa saamelaisuuden performoimisen omassa 

elämässä ja tyylissä osoittavan henkilön etnistä kuuluvuutta. Koska C:llä ei aiemmin sosiaalisessa 

mediassa ollut esillä kulttuurisia symboleita, joiden avulla saamelaisuutta performoidaan, koki hän 

saamelaisena olemisen vaikeaksi. C puhuu havainnollisesti ”markkereista”. Käsitän hänen 

mainitsemat ”markkerit” nimenomaan kulttuurisiksi symboleiksi, jotka kertovat saamelaisuudesta. 

C:n mukaan ”markkereita” on monia, joista hän luetteleekin kielen, porot, metsästyksen ja 

Saamenmaalla asumisen. Mutta koska ”markkereita” puuttui ”niin paljon”, tunsi C hänen 

saamelaisuutensa kyseenalaistuvan. 

 Haastateltava C:n ajatusta ”markkerien” ja saamelaisuuden yhteydestä voi pohtia myös 

normatiivisten saamelaisuuteen liitettävien piirteiden kautta. Sanna Valkonen (2009, 134) kirjoittaa 

saamelaisuuden essentialisoimisesta, jossa saamelaisuus tiivistettään tietynlaiseksi kulttuuriseksi 

sisällöksi, mikä tuottaa rajaa saamelaisten ja muiden välille sekä vakiinnuttaa saamelaisten asemaa 

kansana. Tämä voi mielestäni olla esimerkiksi tiettyjen saamelaiskulttuurin symbolien esittämistä 

sosiaalisessa mediassa tai ”markkerien”, kuten C sanoo. Toisaalta Smith (2021 [1999], 82) kritisoi 

ulkoapäin tulevaa alkuperäiskansan autenttisuuden arvioimista, mikä marginalisoi ryhmiä yhteisön 

sisällä. Smithin ajatusta mukaillen Stein Mathisen (2004, 26) nostaa esiin ulkoapäin asetetun 

normatiivisuuden saamelaisuuteen laskettavista piirteistä. Toisin sanoen kulttuuristen symbolien 

vaatimukseen liittyviä odotuksia voi tulla niin sisältä kuin ulkoapäin. Valkonen kirjoittaa 

saamelaisten itse luomista normeista, Smith (2021 [1999], 82) ja Mathisen (2004, 26) ulkopuolelta 

asetetusta normatiivisuudesta, jotka kaikki ovat kuitenkin melko yhteneviä ja asettavat samankaltaisia 
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vaatimuksia saamelaisuudelle. Kaikkien kolmen haastaateltavan puheenvuoroista voi päätellä, että 

sosiaaliseen mediaan tuotettu sisältö osallistuu osaltaan näiden normatiivisuuksien ylläpitämiseen.  

 Tämän ristiriidan, tai tarkemmin normatiivisen saamelaisuuden ongelmallisuuden 

tiedostaminen käy kuitenkin ilmi vaikuttajien puheenvuoroissa. He tuovat esiin huolen erilaisen 

saamelaisuuden näkymisestä ja asemasta, mitä avaan lisää alaluvussa 5.5, jossa käsittelen 

representaatiota. Joka tapauksessa vaikuttajat näyttävät tasapainoittelevan itse yhtä lailla näiden 

normatiivisuuksien asettamien vaatimusten ja normien rikkomisen kanssa. 

 

5.2 Yhteisöllisyys: ”niin kauan ku mul on mun kansan ja mun yhteisön tuki mun 

takana” 
 

Monet tutkimukset (esim. Diamantaki 2003, 5-6; Lindgren & Cocq 2017, 134) valottavat internetin 

ja sosiaalisen median positiivista roolia alkuperäisyhteisöjen rakentamisessa. Internetin eri alustat 

myös yksinkertaisesti helpottavat kommunikointia joskus pirstaloituneiden alkuperäisyhteisöjen 

sisällä, kuten Wilson, Carlson ja Sciascia (2017,1) tuovat esiin. Nämä tutkimustulokset 

havainnollistuvat haastateltava C:n puheessa: 

 
”mun mielestä kun me puhutaan [–] ikään kun vanhoista malleista, miten käsittää saamelainen 

suvun kautta, onhan se hirveen tärkee kyläyhteisön kautta [–], mut mä koen että somen kautta 

[–], se on luonu uusia yhteisöjä. [–] ja uusia [–] ylittäviä verkostoja, jotka ei oo ennen ollu 

mahollisia. [–] ennen ollaan tavattu jossain markkinoilla ja se on ollu ainoa [–] tapa tavata muita, 

että nyt [–] se on semmonen pansaamelaisuuden muoto myös, [–] joka yhdistää Tenojoen 

saamelaisen ja Vuotson saamelaisen tai kaupunkisaamelaisen.” –C 

 
Wilson ym. (2017,1) kirjoittavat sosiaalisen median muuttavan tapaa, jolla alkuperäisyhteisöjen 

jäsenet kommunikoivat toistensa kanssa. Myös haastateltava C luonnehtii tätä muutosta puheessaan 

vertaamalla vanhaa sukuun perustuvaa tapaa käsittää saamelaisuus ja yhteisön jäsenten tapaamista 

markkinoilla, sekä uutta sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa yhteisön jäsenten löytämistä. Kuten C 

toteaa Wilson ym. (2017,1) mukaisesti, sosiaalinen media on mahdollistanut alkuperäiskansalle 

uuden yhteydenpidon tavan, joka ei ennen ollut mahdollista. Katerina Diamantaki (2003, 5-6) 

mainitsee internetin tarjoaman valtavan alkuperäisyhteisön jäsenten yhdistymisen mahdollisuuden; 

Simon Lindgren ja Coppélie Cocq (2017, 134) taas nostavat esiin pirstaloituneen yhteisön 

jälleenrakentamisen internetissä. Nämä havainnot näkyvät ja yhdistyvät C:n puheessa, jossa hän 

näkee sosiaalisen median luoneen uusia verkostoja. C tuo myös terävästi esiin sosiaalisen median 
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mahdollisuuden tuoda yhteen fyysisesti eri paikoissa asuvia saamelaisia. Haastateltava C mainitsee 

Tenojoen, Vuotson ja kaupungissa asuvien saamelaisten mahdollisen yhteydenpidon sosiaalisen 

median avulla. Tämän lisäksi sosiaalisen median voi nähdä yhdistävän saamelaisia vielä laajemmin 

saamelaisalueella Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä, mikä näkyy esimerkiksi sosiaalisen 

median julkaisuina, jotka ottavat kantaa johonkin toisen maan saamelaisiin liittyvään asiaan. 

Sosiaalisen median alustojen sisältämät toiminnot mahdollistavat myös sen, että julkaisuun voi 

reagoida ja kommentoida, tai merkitä henkilön tämän olinpaikasta riippumatta, mikä luo ja vahvistaa 

rajat ylittäviä siteitä eri valtioiden saamelaisten välille. Myös oma kokemukseni havaintoon liittyen 

on yhtenevä. Vaikka asun Etelä-Suomessa, sosiaalisen median kautta voin pitää yhteyttä Tenonvarren 

sukulaisiin ja seurata jopa Suomen rajojen ulkopuolella olevien saamelaisten päivittäistä elämää. 

Kuten C huomauttaa, olen itsekin voinut sosiaalisen median avulla luoda yhteyksiä saamelaisiin, 

joihin tuskin muuten törmäisin omassa asuinpiirissäni. Kuten Wilson ym. (2017, 1) kiteyttävät, 

paikasta riippumattomuus on tärkeä sosiaalisen median elementti, mikä konkretisoituu edeltävissä 

havainnoissa ja saa niissä yhteisöllisyyttä rakentavan merkityksen. 

 

Yhteisöllisyyden tunne rakentui vaikuttajien mukaan myös saamelaisilta saadun palautteen kautta: 
 

” kyllä se on yleensä [–] hyvää ja kannustavaa. Etenki [–] saamelaisyhteisöltä. [–] vaikka kaikki 

ei silleen aktiivisesti kommentoi tai tykkää tai reagoi instatarinoihin niin ne on kuitenki sen 

viestin takana toivottavasti.” –B 

 

Haastateltava C kommentoi yhteisön tuen merkitystä vihapostia saadessaan: 

 

” niin kauan ku mul on mun kansan ja mun yhteisön tuki mun takana, vaikka sitä ei sanottas 

suoraan [–] missään julkisella areenallakaan ja mä tiedän et se on olemassa, niin tommonen ei 

[–] saa mua hiljaseks.” –C 

 

Vaikuttajien esiin tuomasta vihapuheesta huolimatta sosiaalisessa mediassa saatavaan palautteeseen 

liittyi myös paljon positiivista. Mielestäni vaikuttajien puheessa on kiinnostavaa haastateltavien B ja 

C mainitsema kokemus yhteisön tuesta, vaikka se ei olisikaan julkilausuttua. Yhteisöllisyyden 

tunteen ja tuen kokemuksen voi tulkita olevan merkittävässä roolissa, koska C ei halua hiljentyä 

vihapuheen vuoksi juuri yhteisön tuen ansiosta. Julkilausumattoman tuen tunnistamisen lisäksi 

konkreettinen positiivinen palaute saamelaisyhteisön sisältä, jota kaikki vaikuttajat kertoivat 

saavansa, epäilemättä lisää yhteisöllisyyden ja tuen tunnetta.  
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 Sosiaalinen media on muuttanut alkuperäiskansojen kommunikointia ja tuonut yhteisön 

jäseniä uudella tavalla yhteen, mikä pätee myös saamelaisiin ja käy ilmi vaikuttajien puheenvuoroista. 

Sosiaalinen media edustaakin muutosta yhteydenpidossa, koska ihmiskontaktit eivät ole enää 

paikkaan sidottuja, ja on siksi mahdollistanut uudenlaisten yhteisöjen muodostumisen. Veli-Pekka 

Lehtola (1997, 92) kirjoittaa, että on nurinkurista, kuinka sähköiset viestimet ovat mahdollistaneet 

saamelaisuuden yhteistunteen kasvun. Suomen median historiassa sähköiset viestimet, kun ovat 

myöskin olleet luomassa ja levittämässä negatiivisia representaatioita saamelaisista (Kallioniemi & 

Siivikko, 2020). Sosiaalisen median voi todeta jatkavan tätä Lehtolan (1997, 92) mainitsemaa 

yhteistunteen kasvua, koska kaikki ajatuksiaan jakaneet vaikuttajat kertovat yhtenevästi oman 

yhteisön tuesta ja toisaalta myös sisällön tuottamisesta juuri omalle yhteisölle.  

 

5.3 Vihapuhe ja sen uhka: ”tiedämme, että en ole ainut, joka saa tätä paskaa 

niskaansa” 
 

Kysyin vaikuttajilta, millaista palautetta he saavat sosiaalisessa mediassa, mihin kaikki vastasivat sen 

olevan pääosin positiivista. Vihapuhe ja loukkaavat viestit nousivat kuitenkin jokaisessa 

keskustelussa esiin, rippumatta siitä, oliko vaikuttaja itse saanut sellaisia viestejä. Haastateltavien 

tunnistamattomuuden takaamiseksi en avaa tässä heidän käyttämiensä eri sosiaalisen median 

alustojen vaikutusta ja suhdetta vihapuheeseen sen tarkemmin.  

 

Haastateltava A pohti vihapuhetta seuraavasti: 

 

”mä oon kuitenki aika pikkutekijä ja mun yleisömäärät on tosi pienet, edelleenhän se mun blogi 

on tosi pieni ja hyvä niin, koska sithän se pysyy asiallisena. [–] siitä mä oon tosi ilonen, en mä 

[–] tavoittele mitään suuria massoja, koska mä tiedän, että se lisää sitä riskiä kohdata [–] 

väkivaltasta puhetta. Et se on ollu mulle semmonen turva” –A 

 

Vaikka haastateltava A ei ollut saanut loukkaavia viestejä, hän toi haastattelussa esiin tiedostavansa 

vihapuheen uhan. Suhteellisen pieni määrä seuraajia sosiaalisessa mediassa toi A:n mukaan turvaa 

vihapuheelta, joka näyttäytyi suurempana riskinä näkyvyyden kasvaessa. Tätä A havainnollisti 

mainitsemalla erään toisen tunnetun saamelaisen sosiaalisen median vaikuttajan, joka on saanut 

”negatiivisen vastaanoton” julkaisujensa takia. A myös päätteli vihapuheen olevan yksi syy siihen, 

miksi moni saamelainen ei halua olla julkisuudessa: ”Musta on [–] tuntunu siltä, että suurin osa 
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saamelaisista ei halua astua siihen julkiseen tilaan ja ei halua keskustella, koska sitä pidetään niin 

pelottavana. Enkä mä yhtään ihmettele sitä.” Vihapuhe ei siis näytä vaikuttavan vain niihin, joihin se 

kohdistuu, vaan luo yleistä pelkoa olla esillä saamelaisena. 

Pirita Näkkäläjärvi (2021, 85) on tutkinut sananvapautta ja saamelaisia, ja toteaa 

julkisuudessa esiintyvien saamelaisten joutuvan usein somevihan ja vaientamisen kohteeksi. 

Haastateltava A:n puheen voi katsoa tukevan Näkkäläjärven väitettä, koska hän osasi heti nimetä 

toisen saamelaisen vaikuttajan, jonka tiesi saaneen loukkaavaa palautetta. Näkkäläjärvi (2021, 87) 

kirjoittaa julkisuudessa esiintyvien saamelaisten vaientamisesta: haastateltavat kertoivat 

julkisuudessa esiintymisen edellyttävän valmistautumista hiljentämisyrityksiin esimerkiksi 

sosiaalisessa mediassa. Tämän lisäksi vaikuttajiin ja muihin julkisuuden henkilöihin kohdistuva suora 

vaientaminen ei koske mielestäni pelkästään kyseisiä henkilöitä, vaan myös niitä vähemmän 

tunnettuja henkilöitä, jotka ovat hiljentämisestä tietoisia. A mainitsi pienen yleisön suojelevan 

vihapuheelta, ja ettei siksi tavoittelekaan suurempaa yleisöä. Tunnettujen saamelaisten saaman 

vihapuheen voi nähdä rajoittavan myös A:n toimintaa sosiaalisessa mediassa, koska hän ei halua 

tavoitella suurempaa yleisöä vihapuheen välttämiseksi. A myös uskoo muiden saamelaisten välttävän 

julkista tilaa sen pelottavuuden takia. Niinpä vihapuheen vaikutus näyttäytyy paljon 

kauaskantoisempana, kuin viestin vastaanottajan pelottelu. A:n kertoman perusteella vihapuhe 

vaikuttaa myös niihin, jotka eivät ehkä vastaanota vihaviestejä, mutta ovat niistä tietoisia.  

 

Toisaalta Näkkäläjärven (2021) huomiota julkisuudessa esiintyvien saamelaisten hiljentämisestä 

tukee suoraan keskustelu haastateltava C:n kanssa, jossa hän kertoi seuraavaa: 

 

” Ja eilen tuli [–] myös eräs ihan tämmönen tekemällä tehty [–] hiljentämisoperaatio. [–] tiedän, 

kuinka järjestelmällistä se on, että ku tietenki olen yhteyksissä toisiin vaikuttajiin jossakin 

määrin niin [–], tiedämme että en ole ainut, joka saa tätä paskaa niskaansa.” –C 

 

” Joo mä oon saanu kotiin myös tappouhkauksen [–] en tiedä johtuuko se mun saamelaisuudesta 

vai johtuuko se jostakin muusta” –C 
 

Haastateltava C:n puheenvuoro todistaa suoraan niitä huomioita, joita Näkkäläjärvi (2021) on omassa 

tutkimuksessaan tehnyt, joista erityisesti vaientaminen nousee C:n kohdalla esiin. Huolestuttavaa C:n 

puheenvuorossa on hänen mainitsema hiljentämisen järjestelmällisyys ja laajuus, jota tehdään myös 

väkivallalla uhaten. C:n antamat esimerkit kertovat myös vihapuheen tarkoituksenmukaisuudesta. 

Viestien tehtävänä on ollut nimenomaan C:n vaientaminen, koska ne on kanavoitu juuri hänelle 
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yksittäisenä henkilönä. Haastateltava C:n antamat esimerkit tekevät näkyväksi vihapuheen 

aikaansaaman saamelaisten sananvapauden heikentymisen, jonka myös Näkkäläjärvi (emt.) nostaa 

esiin. Tappouhkauksen, tai minkä tahansa uhkauksen jälkeen on mielestäni kohtuutonta olettaa, että 

henkilö haluaa tai pystyy entiseen tapaan harjoittaa sananvapauttaan eli puhua, mikä alun perin 

aiheutti uhkauksen. 

 

Vihapuheen todellisuus konkretisoituu myös haastateltava B:n puheenvuorossa hänen kertoessaan 

saamastaan palautteesta. B kommentoi palautetta Twitterissä ja Instagramissa julkaisemansa 

kirjoituksen jälkeen: 

 

”No se oli [–] vihasta et [–] ei se sinänsä törkeetä ollu. Mut sitte [–] vähättelyä ja että eikö 

mitään saa sanoa ja kaikki alkaa karttamaan saamelaisia ku mitään ei uskalla sanoa. [–] Et sitte 

piti myös siitä vängätä et onko minun kokemus validi.” –B 

 

Haluan verrata haastateltava B:n kokemusta vähättelevistä viesteistä Spivakin (1988) väitteeseen 

siitä, ettei ”kolmannen maailman” yksilö voi puhua, koska länsimainen subjekti ei kuuntele. B:n 

saamia vähätteleviä viestejä edelsi B:n sosiaalisessa mediassa julkaisema kirjoitus, joka tarkasteli 

kriittisesti suomalaista yhteiskuntaa. B:n tapauksessa hän puhui ja pyrki saamaan viestinsä kuuluviin 

jakamalla julkaisun sosiaalisessa mediassa. B:tä kuulikin merkittävä määrä ihmisiä, koska B kertoi 

julkaisun saaneen tavallista enemmän reaktiota. B:n viesti kuultiin, mutta vähättelevien viestien 

perusteella kaikki eivät kuunnelleet sitä. Kuten Spivak (emt.) myös toteaa, ”kolmannen maailman” 

henkilö kyllä puhuu, muttei häntä kuunnella. Kuuntelemista ja viestin reflektoimista ei tietenkään voi 

yleistää kaikkiin kirjoituksen lukijoihin. Mutta B:n esiintuomat useat viestit, jotka edustivat 

vähättelevää suhtautumista B:n kannanottoon, kertovat ainakin kyseisten viestien lähettäjien 

kuuntelemisen puutteesta. B:n saamelaisena kokemia rasistisia kokemuksia ei haluttu kuunnella, vaan 

koko kokemus kyseenalaistettiin B:n ”vängätessä” oman ”kokemuksensa validiudesta”. 

Monet tutkijat, kuten Diamantaki (2003, 6) artikkelissaan peräänkuuluttavat internetin 

mahdollistamaa sensuroimatonta puhetta ja sen tuomaa vapautta. Sananvapaus internetissä on 

epäilemättä suurempi kuin kenties missään muualla. Mutta tuoko sensuroimattoman puheen 

mahdollisuus vapautta? Sensuroimaton puhe internetissä käsittää niin alkuperäiskansojen oikeuksista 

puhumisen kuin rasistisen syrjinnän ja ihmisoikeuksien halventamisen. Vaikuttajien kanssa käytyjen 

keskustelujen perusteella vihapuhe ja epäasiallinen palaute ovat vastaanottajalle raskaita. Koska 

sensuroimaton puhe käsittää kaikki ääripäät, ei puheen vapaus välttämättä konkretisoidu puhujalle 

vapaudeksi, jos joutuu vastaanottamaan vihapuhetta sananvapauden nimissä. 
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5.4 Sosiaalinen media työkaluna tavoitteiden ajamisessa: ”kyllä se on 

enimmäkseen [–] tiedon jakamista.” 
 

Keskustelujen perusteella sosiaalinen media oli vaikuttajille ennen kaikkea sopiva työkalu 

tavoitteiden ajamiseen, joista tiedonjako ja kielen jatkuminen nousivat tärkeimmiksi. Haastateltavat 

B ja A kuvailivat heidän tavoitteitaan ja merkityksiään sosiaalisessa mediassa näin: 
 

”kyllä se on, että [–] valtaväestö saa tietoa saamelaisista. Ja alkuperäiskansoista ylipäätänsä”  

–B 

 

”Suomessa ihan ylipäänsä tunnetaan hyvin huonosti alkuperäiskansakenttää, ja ihan siis 

perusasioita, et mitä tarkottaa et on alkuperäiskansa. Et kyllä mun tälläset pedagogiset tavotteet 

voi olla ihan [–] perusaskelia. Et mä yritän [–] iskostaa sitä viestiä, että saamelaiset on 

alkuperäiskansa ja se alkuperäiskansa tässä yhteydessä voi tarkoittaa tätä ja yleensä 

alkuperäiskansoilla ei mene kovin hyvin maailmanlaajuisesti ja ihan [–] simppeleitä juttuja.” 

–A 

 

Niin haastateltava B kuin A kokevat molemmat tiedonjakamisen saamelaisista ja alkuperäiskansoista 

valtaväestölle tärkeäksi. A artikuloi tarkasti hänen näkemäänsä tiedon puutetta alkuperäiskansoista 

Suomessa ja pyrkii paikkaamaan sitä jakamalla perustietoja aiheeseen liittyen. Näen yhteyden B:n ja 

A:n mainitseman tiedonjaon ja Linda Tuhiwai Smithin (2021 [1999], 175) analysoiman 

uudelleenkehystämisen (reframing) käsitteen välillä. Smith (emt.) kirjoittaa uudelleenkehystämisestä 

alkuperäiskansojen suurempana kontrollina heihin liittyvien aiheiden käsittelyssä kehystämisen 

avulla, joka tarkoittaa usein koloniaalisuuteen liittyvien historioiden ja syiden avaamista, jotka ovat 

vaikuttaneet nykyisiin tilanteisiin ja ongelmiin. Kun B ja A jakavat valtaväestölle tietoa 

alkuperäiskansoista ja saamelaisista, he kontekstualisoivat samalla saamelaisten asemaa ja 

kokemuksia Suomessa. Monet B:n ja A:n julkaisut käsittelevät Suomen koloniaalisuutta, sen 

seurauksia ja näkymistä nykypäivänä, sekä saamelaisuutta Suomessa. Smithin (emt.) ajatusta 

seuraten, he uudelleenkehystävät saamelaisuutta ja siihen liittyviä aiheita osaksi 

alkuperäiskansadiskurssia ja koloniaalisuuden historiaa, jolloin aiheet saavat tarkemman kontekstin, 

eivätkä ole vain ”alkuperäiskansan ongelmia”, kuten Smith (emt.) kirjoittaa. Näen tiedonjaon olevan 

tiiviisti yhteydessä myös ”omien tarinoiden” kertomiseen, josta kirjoitan lisää alaluvussa 5.5. 

Tiedonjakaminen on ikään kuin tapa uudelleenkehystää, tarkentaa ja mahdollisesti oikaista tietoja ja 

käsityksiä, jotka perustuvat valtaväestön vähäiseen tietoon (Kuokkanen 2007, 152) saamelaisuudesta. 
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 Rauna Kuokkanen (2007, 152) kirjoittaa, että julkista keskustelua saamelaisista on 

mahdollista manipuloida juuri siksi, että valtaväestö tietää saamelaisista niin vähän. Kuokkasen 

(emt.) mukaan saamelaisten oikeuksia ei voida ymmärtää, jos heitä ei nähdä alkuperäiskansana ja 

tarkastella osana kolonialistista historiaa, mikä johtaa epäsymmetristen valtarakenteiden 

uusiutumiseen. Kuokkasen ajatusta mukaillen, A:n ja B:n esiin nostaman tiedonjaon voi nähdä 

dekolonisoivana tekona, koska heidän jakamat julkaisunsa Suomen koloniaalisuudesta ja sen 

vaikutuksesta saamelaisiin pyrkivät paljastamaan kolonialistisen vallan muotoja, jonka Sanna 

Valkonen (2009, 202) määrittelee osaksi dekolonisaation prosessia. Saamelaisten vaikuttajien 

Suomen kolonaalisuuteen ja alkuperäiskansoihin liittyvä tiedonjako osallistuu siis paljastamaan 

koloniaalisen vallan muotoja, ja uudelleenkehystämällä saamelaisiin liittyviä aiheita vaikuttajat 

osallistuvat saamelaisista käytävän julkisen keskustelun monipuolistamiseen, koska parempi 

ymmärrys saamelaisuudesta ja yhteisön historiasta Suomessa vähentää julkisen keskustelun 

manipuloinnin mahdollisuutta, kuten Kuokkanen (2007, 152) toteaa. 

 Haastateltava B lisää vielä uuden ulottuvuuden tiedon jakamiseen liittyen: 

 

”vaikka me ei saatas [–] tietoo suoraan viranhaltijoille, me saadaan niille, ketkä on tulevia 

viranhaltijoita, me saadaan niille, ketkä on niitä viranhaltijoiden harjoittelijoita, eli me jaetaan heille 

[–] tietoa somessa ja he vievät sitä sitten omassa toiminnassaan eteenpäin.” – B 

 

Haastateltava B näkee tiedonjaon merkityksellisenä, koska sosiaalisessa mediassa jaettu tieto 

kulkeutuu laajemmin yhteiskuntaan viranhaltijoiden kautta. B:n kuvaus on kuin suoraan Lindgrenin 

ja Cocqin (2017, 136) artikkelista, jossa he kirjoittavat alkuperäiskansakontekstissa sosiaalisen 

median käytön tarkoittavan myös tiedon siirtämistä päätöksentekijöille eli yhteisön sisäisen 

diskurssin julkilausumista. Tiedon jakamisella sosiaalisessa mediassa on siis mahdollisesti 

konkreettisia yhteiskunnallisia vaikutuksia, jos tieto päätyy viranhaltijoille ja päätöksentekijöille. 

Myös tästä näkökulmasta tiedonjakoa sosiaalisessa mediassa voi pitää dekolonisoivana toimintana, 

koska ainakin B:n tapauksessa agendana on vaikuttaa laajemmin yhteiskunnan rakenteisiin päätöksiä 

tekevien henkilöiden kautta. 

 

Suomalaisille tiedonjakamisen lisäksi haastateltavat B ja A nostivat esiin myös tiedonjaon 

saamelaisille, mikä liittyi molempien kohdalla näkemykseen saamelaisista ensisijaisena heidän 

sosiaalisen median sisällön yleisönä. Haastateltavat A ja B kertoivat tiedonjaosta saamelaisille näin: 
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”mä oon huomannu sen että, ku eihän saamelaiset itekkään saa [–] opetusta, tai [–] opi omasta 

kulttuuristaan riittävästi, niin että se tietovaje koskee yhtä lailla saamelaisia. [–] jos mä oon niin 

etuoikeutetussa asemassa, et mä saan vaikka opiskella saamelaisiin liittyviä asioita, niin mä 

ehkä myös koen velvollisuudekseni sen niistä asioista kertomisen [–] muille saamelaisille, 

koska se voi auttaa heitä. Samalla tavalla, ku se on auttanu mua ymmärtämään joitain asioita.” 

–A 

 
”kyllä se on enimmäkseen [–] tiedon jakamista. Et mie jaan tosi paljon [–] meemejä ja [–] 

tietoiskuja alkuperäiskansoista. Ja ku mulla ei ole [–] suurta [–] seuraajaryhmää, niin se on 

enemmänki [–] tuttuja ja puolituttuja, ja semmosia ketkä on aidosti kiinnostuneita asiasta. [–] 

se on enemmänki semmosta heidän haastamista, et saatan jopa [–] jakaa [–] radikaalejaki 

näkemyksiä [–] kolonialismista, mitkä [–] saattaa suomalaisilla mennä [–] tunteisiin. Et se on 

enemmän heidän haastamista, et [–] saadaan ees se pieni ryhmä, joka on aidosti tietonen, joka 

tuntee asian [–] paremmin kuin hyvin, et sitte heistä on [–] pitkällä tähtäimellä [–], ei nyt 

enemmän hyötyä mut [–] ehkä kattavammin hyötyä ihmisistä jotka tietää, pieni porukka joka 

tietää enemmän, ku sitte että [–] jaat kaikille sen vähäisen tiedon tai sen [–] pintaraapasun.”  

–B 

 

Kuokkasen (2007, 152) mainitsema tietovaje saamelaisista koskee haastateltava A:n mukaan myös 

saamelaisia itseään. A:n huomio on looginen, koska saamelaiset esimerkiksi opiskelevat 

suomalaisissa koululaitoksissa, joiden oppikirjoissa Kuokkanen (emt., 151) toteaa saamelaisten 

olevan näkymättömiä. A kokeekin velvollisuudekseen jakaa oppimaansa tietoa muille saamelaisille, 

jotka eivät välttämättä saisi tietoa muuta kautta. Haastateltava B taas kokee tärkeäksi haastaa niitä 

saamelaisia, jotka ovat jo kiinnostuneita ja tietoisia hänen käsittelemistään asioista. B tuntuu haluavan 

keskittyä perusasioiden ja ”pintaraapaisun” sijaan yksityiskohtaisempiin ja ”radikaalimpiin” 

näkemyksiin kolonialismista. Lindgren ja Cocq (2017, 135) kirjoittavat sosiaalisen median olevan 

työkalu tuottaa tietoa alkuperäisyhteisön tarpeisiin ja kiinnostukseen perustuen. Näen A:n ja B:n 

toteuttavan juuri tätä, hieman eri tavoin, omien sosiaalisten medioidensa kautta. A kokee 

tarpeelliseksi jakaa perustietoa alkuperäiskansoista ja saamelaisuudesta niille, jotka eivät ole päässeet 

tietoon muuten käsiksi. B taas kokee tärkeäksi haastaa aiheen jo tiedostavia henkilöitä. Vaikuttajat 

voivat valjastaa sosiaalisen median tiedon tuottamiseen niitä alkuperäisyhteisön tarpeita varten, jotka 

itse kokevat tärkeiksi.  
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Tiedonjakamisen lisäksi kaikki vaikuttajat nostivat esiin kielen jatkumisen yhtenä tärkeänä 

tavoitteena, ja eritysiesti haastateltavat A ja C puhuivat kielen jatkumisen tukemisesta sosiaalisen 

median avulla:  

 
” Mä voisin vielä sanoo noista vaikutuksista, että ku mulla on kuitenki yhtenä tavoitteena ollu 

tuoda [–] pohjoissaamen kieltä [–] digitaaliseen maailmaan, tällä tarkotan siis internetiä, [–] niin 

sen tausta on ollu [–] kielitutkimuksessa ja kirjallisuustutkimuksessa, [–] josta tiedetään, että 

jos jokin kieli ei ole internetissä, et se ei ole [–] nähtävillä, just tälläset vähemmistö- ja 

uhanalaiset kielet, niin myöskään niillä kielillä ei todennäkösesti ole tulevaisuutta. Ei ole 

elinmahdollisuuksia tulevaisuudessa. Et se on aika [–] karua, mut sitä pystyy vähän [–] 

ennustamaan. Niin [–] mä oon [–] halunnu nimenomaan tuoda sitä kieltä [–] osana luonnollista 

elämää.” –A 

 

”somea voi hyödyntää kieleen ja kulttuuriin [–] mun mielestä aika paljonki, ja ne on kaikista 

helpoimpia asioita, [–] sun on vaikee vastustaa sitä, että saamen kieli ja kulttuuri jatkuis. [–] 

Mutta [–] kulttuurin esiintuominen positiivisessa valossa on ehkä sillä lailla ongelmallinen, että 

kun media ei esimerkiks oo kiinnostunu positiivisista asioista, vaan konflikteista. Niin [–] 

saamelaisii syytetään hirveen usein siitä riitasuudesta mut [–], kun me tuodaan jotain, tällä 

hetkellä vaikka [–] oli kieliviikko, niin [–] ei se silleen ihan superisti herättäny mielenkiintoa.” 

–C 

 
Haastateltava A kertoo tuovansa pohjoissaamen kieltä internetiin, jotta kielellä olisi paremmat 

mahdollisuudet säilyä. Myös haastateltava C sanoo sosiaalisen median olevan hyödynnettävissä 

kielen ja kulttuurin edistämiseksi. Lisäksi haastateltava B sanoo yhden tärkeimmistä toiveistaan 

olevan, että ”jokaisella saamelaislapsella ja nuorella olisi mahdollisuus [–] opiskella omaa 

äidinkieltään.” Kielen jatkuminen näyttäytyy jakamattomana yhteisenä tavoitteena kaikkien 

vaikuttajien kesken. Halu edistää saamen kielten asemaa on perusteltu ottaen huomioon saamelaisten 

historian Suomessa, joka tarjoaa esimerkin alkuperäiskulttuurin ja kielen vaarantumisesta 

asuttajakolonialismin seurauksena (Pietikäinen 2020, 197-198). Sabelo Ndlovu-Gatsheni (2018, 17) 

kirjoittaa kielimurhasta (linguicide) yhtenä kolonialismin muotona varastaa historiaa. Ndlovu-

Gatsheni (emt., 39) esittää epistemologisen dekolonisaation ratkaisuksi palaamista perustuksiin (the 

base) eli kieleen. On epäilemättä liioiteltua puhua kirjaimellisesti kielimurhasta saamelaisten 

kohdalla Suomessa, mutta Janne Saarikivi (2011, 81, 84) kirjoittaa, kaikkien saamen kielten paitsi 

pohjoissaamen olevan tällä hetkellä merkittävästi uhanalaisia, eli kielen siirtyminen seuraavalle 

sukupolvelle on joko keskeytynyt tai häiriintynyt. Saarikivi (emt. 86) avaa saamen kielten heikkoon 

asemaan johtanutta Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän politiikkaa toteamalla, että noin 1960-
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luvulle asti viranomaiset pyrkivät kitkemään saamen kielten käyttöä erityisesti asuntolakoulujen 

avulla. Siellä koululaiset asuivat jopa lukukausien ajan erossa omasta kieliyhteisöstään, eikä saamen 

puhumiseen kannustettu – päinvastoin siitä jopa rankaistiin (emt., 86). Saarikiven (emt., 86) mukaan 

saamen kielten kitkemiseen pyrkineiden politiikkojen vuoksi monet saamelaiset alkoivat häpeämään 

kieltään eivätkä enää opettaneet sitä lapsilleen, mikä synnytti kokonaisia sukupolvia, joiden asenteet 

saamen kieleen olivat vähätteleviä ja kielitaito heikkoa.  

Siksi Ndlovu-Gatshenin (2018, 17) ajatus kielimurhasta ja dekolonisaatiosta kielen 

avulla on mielenkiintoinen myös saamelaisten kannalta, ja sosiaalisen median vaikuttajat näyttävät 

tukevan ajatusta kielen tärkeydestä. Ndlovu-Gatsheni (emt., 39) esittää, että oman kielen avulla on 

mahdollista palauttaa oma yhteisö keskiöön ja kulkea kohti dekolonisaatiota. Niinpä sosiaalisen 

median voi nähdä dekolonisaation työkaluna myös saamen kielten esille nostamisen ansiosta.  

 Haastateltava C sanoo kuitenkin, että kulttuurin esiintuominen ”positiivisessa valossa 

on [–] ongelmallinen, kun media ei esimerkiksi ole kiinnostunu positiivisista asioista, vaan 

konflikteista”. Hän nostaa esiin syksyn 2021 sosiaalisen median kampanjan #giellavahkku eli 

kieliviikon, jonka tarkoituksena oli lisätä saamen kielten näkyvyyttä. C kuitenkin toteaa, ettei 

kyseinen kampanja herättänyt paljoa mielenkiintoa. Asioiden esiin nostaminen ja tavoitteiden 

ajaminen sosiaalisessa mediassa ei ole itsestäänselvyys. Toisen aiheet ovat suurelle yleisölle 

kiinnostavampia kuin toiset, eikä jostakin aiheesta puhuminen automaattisesti herätä huomiota.  

 

5.5 Representaation merkitys sosiaalisessa mediassa: ”saamelaisuus [–] koostuu 

kuitenki [–] diversiteetistä” 
 

Vaikuttajat pohtivat saamelaisrepresentaatiota sosiaalisessa mediassa monesta näkökulmasta ja 

nostivat esiin representaation tuomat mahdollisuudet, vastuun ja ongelmat. Näin vaikuttajat 

luonnehtivat saamelaisrepresentaation tuomia mahdollisuuksia, kun kysyin saamelaisten 

itserepresentaation merkityksestä: 

 
”se on tosi tärkeä et [–] saadaan niitä omia tarinoita ja et saadaan sitä omaa sisältöömme esille 

[–].” –B 

 

”mä sanoisin se toimijuuden näkökulma, et siinä ei oo enää sitä portinvartijaa, joka kertoo että 

miten asiat on. Tai on edelleen [–] media kyllä ei ota, mut se ei oo enää ainoa keino.” –C 
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”mä oon [–] huomannu et asiat on muuttuneet aika lyhyessä ajassa, jos otetaan vaikka 15 vuoden 

perspektiivi, ja siinä ajassa asiat on muuttuneet ja muuttumassa [–] siihen suuntaan että asiat, 

jotka koskee jotakuta ihmisryhmää niin se ihmisryhmä sais itse mahdollisuuden kertoa niistä 

asioista omilla ehdoillaan. Ja tämänhän juuri somealustat mahdollistaa.” –A 

 

Kaikki vaikuttajat ovat yksimielisiä saamelaisten itse tuottaman sisällön tärkeydestä. Haastateltava 

B:n lauseessa korostuu sana ”oma”, mikä korostaa juuri saamelaisyhteisön sisältä nousevan sisällön 

tärkeyttä ja rinnastuu saamelaisen mediarepresentaation historiaan Suomessa, jossa saamelaisten 

tarinat eivät välttämättä ole olleet heidän omiaan, vaan ulkopuolisten kehittelemiä. Myös A mainitsee 

ihmisryhmän mahdollisuudesta kertoa itse asioistaan omilla ehdoillaan ja näkee juuri sosiaalisen 

median alustojen mahdollistavan tämän. C:n puheenvuoro tukee edellisiä: sosiaalisessa mediassa 

puuttuu valtamedia portinvartijana, mikä tekee saamelaisista sisällöntuottajista toimijoita. Myös Pen 

Finlandin järjestämässä paneelikeskustelussa saamelaisten sananvapaudesta sivuttiin samaa aihetta. 

Rovaniemen saamelaisyhdistyksen puheenjohtaja Kaisa-Mari Jama (2021) totesi internetin ja 

sosiaalisen median mahdollistavan alkuperäiskansan oikeuksien puolesta puhumisen omilla ehdoilla 

ja ilman valtaväestön moderointia. 

 Tulkitsen, että vaikuttajien näkemyksiin liittyy lähtöoletus valtamedian tuottamasta 

vääristyneestä ja stereotyyppisestä yhteisön ulkopuolelta tuotetusta saamelaisrepresentaatiosta, 

minkä lukuiset tutkimukset (esim. Kallioneimi & Siivikko 2020, 42-44; Kuokkanen 1999, 97; Lehtola 

2017, 89) ovat todenneet tapahtuneeksi Suomessa. Esimerkiksi Sari Pietikäinen (2020, 204) kertoo 

saamelaistoimittajien kuvaavan valtamedian antamaa näkyvyyttä pinnalliseksi, yksipuoliseksi ja 

usein negatiiviseksi, mikä on luonut tarvetta vastanäkyvyydelle. Lindgren ja Cocq (2017, 135) 

kiteyttävät vastanäkyvyyden tarpeen ja muutoksen aikaansaaman tilanteen seuraavasti: 

alkuperäishenkilöiden äänet voivat tarjota vastanarratiiveja valtaväestön tarinoihin ja sosiaalinen 

media voi helpottaa itserepresentaatiota, joka ei olisi valtamediassa mahdollista. Vaikuttajat tuntuvat 

olevan Lindgrenin ja Cocqin (2017, 135) sekä Pietikäisen (2020, 204) kanssa samoilla linjoilla. 

Haastateltava C sanoo, ettei portinvartijaa ole ”enää”, mikä viittaa sen aiempaan olemassaoloon. C 

lisää kuitenkin (valta)median toimivan edelleen portinvartijana, mutta ettei se ole enää ainoa keino 

näkyvyyteen, millä C selvästi viittaa sosiaalisen mediaan. C:n puheessa kiteytyy edellä mainittu 

tutkimusten osoittama historiallinen (Pietikäinen 2001; Kuokkanen 1999, 97) median kontrolli 

saamelaisrepresentaatiosta ja toisaalta vaikeus alkuperäiskansan itserepresentaatiosta valtamediassa 

edelleen (Lindgren & Cocq 2017,135). A keskittyy puheessaan muutokseen ja niihin 

mahdollisuuksiin, joita sosiaalisen median myötä on auennut: ”sillon oli vielä aika tavallista [–] 15 

vuotta sitten, että suomalaiset professorit ja suomalaiset tutkijat kerto keitä saamelaiset ovat ja miten 
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saamelaiset ajattelee.” A kuvaa muutosta lisäämällä, että nykyisin sosiaalisen median alustat 

mahdollistavat yhteisöjen kertomisen omista asioistaan omilla ehdoillaan. A:n puhe havainnollistaa 

mielestäni Lindgrenin ja Cocqin (2017, 135), ja Pietikäisen (2020, 204) ajatusta vastanarratiiveista. 

A:n mainitsema omilla ehdoilla yhteisön asioista puhuminen ja B:n mainitsema ”omien tarinoiden” 

esittäminen edustavat nähdäkseni juuri niitä vastanarratiiveja, jotka asettuvat valtamedian tuottaman 

stereotyyppisen kerronnan vaihtoehdoksi sosiaalisen median avulla.  

 Sosiaalisen median mahdollistama ”omien tarinoiden” esiintuominen ”omilla ehdoilla” 

kytkeytyy myös jälkikoloniaalin teorian ja feminismin keskeiseen kysymykseen siitä, kuka puhuu 

(Ahmed 2000, 60; Jarrat 2004, 110). Jälkikoloniaalin feminismin yksi tärkeimmistä kritiikeistä (esim. 

Mohanty 1984; Smith 2021 [1999]) on ”kolmannen maailman” subjektien representoiminen 

länsimaalaisten toimesta, puhuminen heidän puolestaan. Sosiaalisen median voikin nähdä toteuttavan 

tietyllä tapaa jälkikoloniaalin feminismin agendaa, sekoittamalla perinteistä järjestystä siitä, kuka 

pääsee ääneen ja kenen tarinoita kerrotaan. Kuten useat tutkimukset toteavat (esim. Diamantaki 2003, 

5-6; Lindgren & Cocq 2017,135) sosiaalinen media mahdollistaa alkuperäiskansoille representaatiota 

ja sisällön tuottamista, jotka eivät valtamediassa olisi tai olisi olleet mahdollisia. Niinpä sosiaalisen 

median voi nähdä toteuttavan jälkikoloniaalin feminismin vaatimusta vähemmistöryhmien, kuten 

alkuperäiskansojen oikeudesta ja tarpeesta päästä kertomaan itse omista tarinoistaan (Smith 2021 

[1999]). Koska sosiaalinen media päästää erilaiset äänet kuuluviin laajemmin ilman valtamedian 

portinvartijuuteen verrattavaa suodatusta, voi sosiaalisessa mediassa mielestäni nähdä 

dekolonisaation mahdollisuuden. Rauna Kuokkanen (2007, 146) määrittelee dekolonisaation 

prosessiksi, jonka tavoitteena on paljastaa ja purkaa kolonialistisen vallan muotoja, mikä näkyy Sanna 

Valkosen (2009, 202) mukaan saamelaisten kohdalla irtisanoutumisena valtaväestön tuottamista 

saamelaiskäsityksistä luomalla tilalle omat. Kuten vaikuttajat toteavat puheenvuoroissaan, 

sosiaalinen media mahdollistaa nimenomaan omien tarinoiden tuottamisen. Näen, että saamelaisen 

sisällön näkyminen sosiaalisessa mediassa on myös kolonialististen vallan muotojen purkamista, 

koska kuten Linda Tuhiwai Smith (2021 [1999], 172) kiteyttää, alkuperäiskansat ovat kolonisaatiosta 

lähtien kamppailleet yhden perusoikeuden eli itsensä representoimisen kanssa. 

 

Toisaalta haastateltava C nostaa esiin myös representoimisen vastuun ja sanoo:  

 
”Mut mua harmittaa sillon jos mä oon tehny jotain sellasta joka [–] haittaisi [–] saamelaisten 

oikeuksien toteuttamista. Mä en tee sitä [–] tahallisesti mut mä koen, että joskus mä olen tehny ehkä 

[–] virhearvioita siinä et miten mä olen tuonu esille jonku asian, se harmittaa mua aika paljon. [–] kyl 
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mä koen et se on [–] taakka, että miten mä representoin [–] saamelaisia ja myös se kysymys siitä, että 

onko mulla oikeutta representoida yhtään ketään.” – C 

 
Näen puheenvuorossa haastateltava C:n huolen siitä, että hän edustaisi saamelaisyhteisöä ”väärällä” 

tai haitallisella tavalla. C myös nähdäkseni kyseenalaistaa sen, voiko hän yksittäisenä henkilönä 

edustaa missään tilanteessa suurempaa ryhmää. C:n pohdinta liittyy Spivakin (1988) jakoon 

representaatiosta edustamisena ja esittämisenä. Ymmärrän C:n puheesta häntä huolettavan 

saamelaisten representoimisen juuri yhteisön edustamisen merkityksessä. Mielestäni C:n huoli liittyy 

representaation politiikkaan, eli edustamisen yhteyteen valtaan ja kysymykseen siitä, kuka voi 

edustaa ja ketä (Rossi 2015, 74-75). C:n puheen perusteella hän ajattelee sosiaalisessa mediassa 

edustavansa jossain määrin koko saamelaisyhteisöä, tai hän näkee oman näkyvyytensä tulkittavan 

saamelaisyhteisön edustamiseksi, koska hän puhuu siitä, miten ”representoi saamelaisia”. C:n 

sosiaalisessa mediassa julkaisema saamelaisuuteen liittyvä viesti tulkitaan C:n näkemyksen mukaan 

koko saamelaisyhteisön kannaksi, yhteisön representoimiseksi. C kokee muotoilleensa viestinsä 

joskus niin, että se on tuottanut yhteisölle haittaa. C:n antama esimerkki saamelaisyhteisön 

representoinnista havainnollistaa representaatioon liittyvää vallankäyttöä. Tässä tapauksessa C on 

huolissaan representoinnin vallan vaikutuksesta, joka representaatiolla on saamelaisyhteisöön. 

Esimerkki tekee näkyväksi representaation kytkeytymisen valtaan, sillä representaatio määrittää sitä, 

mistä voidaan puhua ja miten. Jos representaatio on jollain tavalla epäonnistunut, se voi vaikuttaa 

koko yhteisöön, mikä lisää painetta C:n sosiaalisen median sisällöstä.  

 

Haastateltava A taas nostaa esiin yksipuolisen representaation ongelmia:  

 
”saamelaisuus [–] koostuu kuitenki [–] diversiteetistä ja se on aina ollu se todellisuus [–] 

historiallisestikin puhuttuna. Me koostutaan eri saamelaisyhteisöistä, tullaan erilaisista 

kieliyhteisöistä, tullaan erilaisista identiteettiyhteisöistä ja paikallishistorioista, [–] ja [–] sekin että [–

] ne jotka [–] tunnetaan saamelaisuudestaan, niin ne tuppaa tulemaan tietyltä alueelta tai hyvin 

tietynlaisesta taustasta. Niin ylipäätänsä [–], representaation kannalta se ei oo hyvä et meillä on niin 

vähän sellasia.” –A 

 

”harmillisestihan meillä on nyt semmonen tilanne Suomessa [–], että ne kokemukset henkilöityy 

tiettyihin henkilöihin. Jos joku ajattelee, että mä kuulun tähän porukkaan, niin se on ihan ok mutta mä 

ajattelen että sitä porukkaa pitäs [–] monipuolistaa. Eikä niin et on [–] vaan [–] 10 samaa henkilöä aina 

puhumassa saamelaisten puolesta, niin se ei oo kovin ideaali tilanne meille.” –A 

 



 44 

Tulkitsen haastateltava A:n puheenvuorossa huolen saamelaisyhteisön liian yksipuolisesta 

representaatiosta, joka ei riittävästi edusta yhteisön todellista moninaisuutta. Yhteisön moninaisuus 

toistuu myös haastateltava B:n ja C:n puheessa, jossa nousi esiin esimerkiksi kaupungissa asuvien 

saamelaisten, poronhoitajien ja sateenkaarisaamelaisten erilaiset positiot ja kohtaamat ongelmat. A 

sanoitti representaation yksipuolisuuden ongelmia tarkasti ja Sanna Valkosen (2009) tapaan pitää 

ongelmallisena sitä, että saamelaisuus näyttäytyy pääosin tietynlaisena. Valkonen (2009, 127) kysyy, 

kenellä on oikeus määrittää saamelaisuutta ja kenen saamelaisuus on yleissaamelaisuutta. Näen 

näiden kysymysten olevan yhteydessä myös A:n pohdintaan siitä, että on ongelmallista, jos liian 

harvat henkilöt edustavat saamelaisuutta. Valkonen (2009, 113) kirjoittaa myös essentialistisen 

identiteettipolitiikan voivan rajoittaa vaihtoehtoisten saamelaisuuksien kuvaamista ja niiden 

totuusarvoa. Essentialistinen identiteettipolitiikka on tässä tapauksessa verrattavissa 

representaatioon, koska saamelaisrepresentaatio kuvastaa sitä, miten saamelaisuus näyttäytyy ja 

miten se ymmärretään. Valkosen huoli essentialistisen identiteettipolitiikan tai yksipuolisen ja 

essentialisoivan representaation vaaroista havainnollistuu B:n puheessa hänen kertoessaan 

”kaupungissa asuvien saamelaisten identiteetin väheksymisestä”. B jatkaa: ”heidän [–] 

saamelaisuuttaan vähätellään mut sitte ku mie olen poronhoitaja pohjosesta niin automaattisesti 

ajatellaan et mie olen [–] oikea saamelainen.” Valkosen (2009) esittämä huoli saamelaisuuden 

näyttäytymisestä tietynlaisena on myös A:n ja B:n puheiden perusteella todellinen. A nostaa esiin 

saamelaisuuden henkilöitymisen ja siten sen näyttäytyvän tietynlaisena. B taas huomauttaa 

kaupungissa asuvien saamelaisten identiteetin väheksymisestä, jota ei aina tunnusteta ”oikeaksi” 

saamelaisuudeksi. Tässä voi nähdä Valkosen (2009, 113) esiin nostaman huolen vaihtoehtoisten 

saamelaisuuksien kuvaamisesta ja niiden totuusarvosta. Kuten B:n puheesta voi päätellä, pohjoisessa 

asuva poronhoitaja henkilöityy automaattisesti ”oikeaksi” saamelaiseksi, kun taas kaupungissa 

asuvien saamelaisuutta vähätellään.  

 

5.6 Oma positio ja vaikutusmahdollisuudet: ”mä oon [–] äänitorvi niille, jotka ei 

voi, uskalla tai halua puhua.” 
 

Kun puhuimme vaikuttajien kanssa poliittisista vaikutusmahdollisuuksista, oman aseman merkitys 

korostui haastateltava B:n ja C:n puheessa:  

 
”mie nään et mie oon semmosessa asemassa, että ku minä kirjotan niin se tavottaa niin nuoret 

ku vanhemmat ja sitte siltä osin se nuorten kokemus pääsee minun kautta osaksi niin sanottujen 

aikuisten työtä. [–] toimin semmosena viestin viejänä.” –B 
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”Mutta mä ehkä uskallan sanoa sen mitä joku toinen on ehkä sanonu mulle tai joka ei voi sanoa 

asemansa tai muun puolesta, [–] et mä oon [–] äänitorvi niille, jotka ei voi, uskalla tai halua 

puhua. Et mulle tulee joskus [–] viestejä siitä, että [–] mitä heiän, saamelaisia siis, mitä heiän 

elämässä on tapahtunu ja miten ne [–] on ahdistuneita vaikka tästä 

saamelaiskäräjäkeskustelusta, mutta ku he eivät voi ottaa tähän kantaa tähän asiaan tai saa ottaa 

siihen asiaa kantaa, vaikka haluais, et he on [–] kiitollisia siitä että mä [–] pystyn siihen.” –C 

 

Haastateltava B viittaa omaan rooliinsa ”viestin viejänä” ja C ”äänitorvena”. Molemmat näyttävät 

tunnistavan oman asemansa erilaiset ulottuvuudet, joihin liittyy mahdollisuuksia ja etuoikeuksia, joita 

tulkitsen B:n ja C:n haluavan käyttää saamelaisyhteisön hyväksi. B viittaa omaan ”asemaan”, jonka 

avulla hän tavoittaa monenikäisiä ihmisiä ja C puhui myöhemmin keskustelun aikana omasta 

”platformistaan”, jonka avulla voi puhua. Kumpikin vaikuttaja viittaa hyödyntävänsä omaa 

sosiaalisen median alustaa ja asemaansa myös muiden yhteisön jäsenten viestien julki tuomiseen. 

Asetelmaa voi mielestäni tarkastella jälkikoloniaalin feminismin ydinkysymyksen kautta, joka vaatii 

pohtimaan, kuka puhuu, kenen puolesta ja kuinka (Jarrat 2004, 110). On myös tunnistettava 

saamelaisyhteisön moninaisuus, jota A sanoitti puheenvuorossaan, jota käsittelin edellisessä 

alaluvussa. Saamelaisyhteisö ryhmänä on vähemmistö Suomessa ja se kamppailee alkuperäiskansana 

edelleen monien oikeuksien puolesta (Kuokkanen 2007). Saamelaisyhteisön jäsenet tulevat kuitenkin 

erilaisista paikallisista konteksteista ja omaavat erinäisiä statuksia esimerkiksi työn, varallisuuden ja 

koulutuksen ansiosta, jotka tuovat yksilöille eri määrän valtaa ja etuoikeuksia. B:n ja C:n tapauksessa 

vähemmistöryhmään kuulumisen lisäksi heillä on toisaalta myös näkyvyyttä ja valtaa sosiaalisen 

median sekä työtehtäviensä ansiosta. Koska B ja C molemmat käyttävät valtaosan sosiaalisen median 

sisällöstään saamelaisasioiden ajamiseen, näen heidän kanavoivan omaa asemaansa koko yhteisön 

tavoitteiden ajamiseen. Jarratin (2004, 110) mainitsemaan jälkikoloniaalin feminismin 

ydinkysymykseen viitaten, tässä asetelmassa puhuvat ne, joilla on siihen mahdollisuus, ja luvan 

kanssa niiden puolesta, joilla ei ole samaa mahdollisuutta. B:n ja C:n voi nähdä toimivan 

dekoloniaalisesti, koska he nostavat omien alustojensa kautta esiin kokemuksia, jotka jäisivät 

kolonialistisissa rakenteissa muuten todennäköisesti kuulematta.  

 Rauna Kuokkasen (2010, 66) kirjoitusta hyötyjen jakamisesta alkuperäistutkimuksen 

yhteydessä antamalla yhteisölle takaisin (giving back) voi mielestäni hyödyntää myös tässä 

yhteydessä. Ajatus takaisin antamisesta kuuluu yleisesti alkuperäistutkimuksen tutkimusetiikkaan 

(esim. Smith 2021 [1999]). Myös vaikuttajien asemaa ”äänitorvena” muille yhteisön jäsenille ja 

asioille voi mielestäni tarkastella takaisin antamisen näkökulmasta, johon tutkimusetiikka usein 
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liitetään. Tutkijan tavoin myös haastateltavien B ja C sosiaalisen median vaikuttajina voi katsoa 

olevan asemassa, joka tuo heille etuoikeuksia, tässä tapauksessa näkyvyyttä ja mahdollisuutta tuoda 

asioita julkisuuteen. Heidät voi nähdä jakavan asemansa hyödyt yhteisön kesken, koska B ja C tuovat 

esiin niiden kokemuksia, joilla ei ole samanlaista asemaa puhujana. Puheenvuorojen perusteella B:n 

ja C:n voi nähdä reflektoineen omaa asemaansa vaikuttajana ja sen tuomia mahdollisuuksia, joita he 

näyttävät toteuttavan mahdollisimman oikeudenmukaisesti. 

 

Vaikuttajan oma positio voi tarjota mahdollisuuksia kuulumattomien viestien esiin tuomiseksi. 

Tämän lisäksi sosiaalisen median vaikuttajien erilaiset positiot mahdollistavat viestien esiintuomisen 

eri tavoilla. Haastateltava C kuvaa sitä, kuinka vaikuttajan oma asema on lopulta hyvin moninainen 

ja jopa ristiriitainen, mikä vaikuttaa suuresti viestintään: 

 
”oman position moninaisuus ja ristiriitasuus, se aihekohtasuus, [–] se riippuu niin hirveesti siitä, 

että mistä sä puhut, millon sä puhut, kenen kanssa sä puhut. Sillä on ihan hirvittävästi merkitystä 

siihen, et miten se viesti vastaanotetaan ja miten sitä ei vastaanoteta, ja minkälaista palautetta 

sieltä tulee, et se on [–] kaikkien sota kaikkia vastaan välillä myös.” –C 

 
”se on rikkaus et meitä on erilaisia ihmisiä, meillä täytyy olla niitä ihmisiä jotka [–] on kärkkäinä 

hyökkäämässä tuolla tulta päin ja sit on oltava myös niitä ihmisiä, jotka sovittelee ja tulee 

näyttämään sen näkökulman, ehkä tulee tieteestä.” –C 

 
Haastateltava C kuvaa tarkkanäköisesti sitä, miten viestien välittämiseen ja kuulemiseen vaikuttaa 

vaikuttajan oma asema. C näkee moninaisuuden rikkautena, jonka ansiosta viestejä voi saada 

paremmin välitettyä, kun niitä viestitään eri tavoin. Mielestäni C:n näkökulma liittyy myös 

moninaisen representaation tärkeyteen, koska se ei ainoastaan rakenna totuudenmukaisempaa kuvaa 

saamelaisyhteisöstä, vaan auttaa myös viestien välittämisessä. Eri yksilöiden eri positiot 

mahdollistavat viestien muotoilun, välittämisen ja ymmärtämisen eri tavoin, mikä laajentaa käsitystä 

koko yhteisöstä ja yksittäisistä aiheista.  

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 

Tässä maisterintutkielmassa tutkin saamelaisten vaikuttajien kokemuksia sosiaalisessa mediassa. 

Tutkimukseni rakentui seuraavan kysymyksen ympärille: Miten saamelaisvaikuttajat kokevat 

sosiaalisen median omien tavoitteidensa ajamisessa? Tutkimushypoteesini mukaan sosiaalinen media 
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voisi toimia mahdollisena dekolonisaation välineenä. Toteutin tutkimuksen haastattelemalla kolmea 

saamelaisvaikuttajaa sisäpiirihaastattelun avulla. Analysoin haastatteluaineiston temaattista 

analyysimetodia käyttäen, jälkikoloniaalin feministisen teorian näkökulmasta. Käsittelin analyysissa 

ensiksi saamelaisuuden ja yhteisöllisyyden rakentumista sosiaalisessa mediassa. Pohdin myös 

vaikuttajien esiin nostamaa vihapuhetta ja sen uhkaa. Tarkastelin sosiaalista mediaa työkaluna 

tavoitteiden ajamisessa ja saamelaisrepresentaation merkitystä. Viimeisenä käsittelin vaikuttajien 

oman position suhdetta vaikutusmahdollisuuksiin.  

 Väitän ensiksi, että sosiaalinen media on paikka, joka mahdollistaa saamelaisuuden 

vahvistamisen ja osallistuu yhteisön rakentamiseen. Vaikuttajat kokivat sosiaalisen median paikkana, 

jossa on luontevaa tuoda esiin saamelaisuuteen liitettäviä symboleja. Yhteisöllisyyttä rakensivat 

myös toisten saamelaisten kommentit ja tuki, sekä mahdollisuus yhteydenpitoon maantieteellisesti 

eri paikassa olevien saamelaisten kanssa. Sanna Valkonen (2009, 86) toteaa tutkimuksessaan 

performatiivien (tässä tapauksessa vaikuttajien mainitsemat kulttuuriset symbolit) vahvistavan 

saamelaisryhmän olemassaoloa kansana. Sari Pietikäinen (2020, 200) taas näkee saamelaisen median 

osana laajempaa kulttuurista ja poliittista verkkoa, joka osallistuu identiteettien, kansojen ja 

yhteisöjen rakentamiseen. Väitän, että sosiaalinen media rinnastuu tässä Pietikäisen (emt.) 

mainitsemaan saamelaiseen mediaan ja osallistuu performatiivien ja kommunikoinnin avulla 

vahvistamaan saamelaisuutta ja rakentamaan sitä kansana ja yhteisönä.  

Toisaalta saamelaisuuden vahvistamiseen kulttuuristen symbolien avulla liittyy myös 

samanaikainen kamppailu stereotypioiden purkamisesta, johon vaikuttajat halusivat myös osallistua. 

Haastattelut vaikuttajien kanssa tekivät näkyväksi jännitteen saamelaisuuden vahvistamisen ja 

normatiivisen representaation purkamisen välillä. On vaikeaa purkaa stereotypioita ja vahvistaa 

saamelaisuutta samaan aikaan. Vaikuttajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella näen, että 

saamelaisuuden esiin tuominen eettisesti kestävällä tavalla on pitkä prosessi, joka on jo käynnissä, ja 

jota haastattelemani vaikuttajat reflektoivat jatkuvasti. Vaikuttajat itse olivat tietoisia ristiriidoista, ja 

heillä oli ajatuksia tilanteen kehittämiseen. Sosiaalinen media siis mahdollistaa saamelaisuuden 

vahvistamisen representoimalla sitä vaikuttajien itsensä ja heidän julkaisujen kautta. Se, mitä kaikkea 

tulisi representoida saamelaisuutena on taas jatkuvan neuvottelun alla.  

 Aiemmat tutkimukset alkuperäiskansoista ja sosiaalisesta mediasta suhtautuivat osin 

ristiriitaisesti sosiaalisen median alkuperäiskansoille tarjoamiin mahdollisuuksiin. Toisaalta 

sosiaalinen media on luonut uusia vaikuttamisen ja itserepresentaation mahdollisuuksia (esim. Junka-

Aikio 2018; Lindgren & Cocq 2017), toisaalta se on luonut kanavan vihapuheelle (Näkkäläjärvi 2021) 

eikä olekaan oikeastaan niin demokratisoiva kuin usein ajatellaan (Duarte 2017; Waller ym. 2015). 

Tutkimusten perusteella voikin sanoa, että sosiaalinen media on saamelaisille samanaikaisesti uhka 
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ja mahdollisuus. Kuten Saamelaisneuvoston juristi Oula-Antti Labba (2021) sanoi Pen Finlandin 

paneelikeskustelussa, sosiaalinen media on tuonut vihapuhetta, mutta toisaalta mahdollisuuden 

korjata disinformaatiota ja nostaa saamelaisten kokemuksia esiin. Sosiaalinen media tarjoaa 

saamelaisille välineen itserepresentaatioon, osallistumiseen ja yhteisön vahvistamiseen sekä uusien 

yhteisöjen rakentamiseen. Toisaalta vihapuheen vastaanottaminen ja sen uhka tuottavat negatiivisia 

kokemuksia sosiaalisessa mediassa. Tämäkin havainto tuo esiin sosiaaliseen mediaan liittyvän 

jännitteen, jossa toisaalta sosiaalinen media mahdollistaa saamelaisyhteisölle positiivisia asioita, 

toisaalta se tuo mukanaan raskaan taakan mahdollisesta vihapuheesta. Tutkimukseni perusteella 

sosiaalinen media ei ole yksiselitteisesti hyvä tai huono saamelaisasioiden ajamisen kannalta. Se on 

ennemminkin paikka ilman sääntöjä, jossa lähes mikä tahansa on mahdollista ja sallittua. Aiempaan 

saamelaisrepresentaation historiaan Suomessa peilaten sosiaalisen median luomat uudet 

osallistumisen, sisällön tuottamisen ja representaation mahdollisuudet ovat kuitenkin niin moninaiset, 

että uskallan varovaisesti väittää positiivisten puolien toistaiseksi voittavan negatiiviset.  

 Tutkimushypoteesini oli se, että sosiaalisen media voi toimia mahdollisena 

dekolonisaation välineenä. Väitän, että sosiaalinen media todella tarjoaa mahdollisuuksia 

dekolonisaatioon. Esimerkiksi tiedonjaon sosiaalisessa mediassa voi nähdä Smithin (2021 [1999], 

175) uudelleenkehystämisen kautta, jolloin saamelaisvaikuttajat pääsevät kontekstualisoimaan 

saamelaisasioita omasta näkökulmastaan. Saamen kielten esiin tuomisen sosiaalisessa mediassa voi 

nähdä Sabelo Ndlovu-Gatshenia (2018) mukaillen kielen keskiöön palauttamisena, joka vie 

dekolonisaatiota kohti. Smith (2021 [1999]) kirjoittaa alkuperäiskansojen kamppailleen itsensä 

representoimisen kanssa kolonisaatiosta lähtien, minkä vuoksi sosiaalisessa mediassa 

saamelaisvaikuttajien jakamat omat tarinat omasta arjesta ja yhteisöstä voi myös nähdä 

dekolonisoivana tekona. Vaikuttajien rooli ”äänitorvena” muille saamelaisille, joilla ei ole samaa 

näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja mahdollisuutta tuoda kokemuksiaan näkyviin, voi myös pitää 

dekolonisoivana hyötyjen jakamisena, jonka avulla marginaaliin jääviä kokemuksia nostetaan esiin. 

Nämä esimerkit puoltavat mahdollisuutta valjastaa sosiaalinen media dekolonisaation välineeksi, 

mitä se ei kuitenkaan ole automaattisesti tai yksiselitteisesti. Esimerkiksi aiemmin mainitun 

saamelaisiin kohdistuvan vihapuheen voi nähdä ylläpitävän kolonialistisia rakenteita, koska se pyrkii 

hiljentämään alkuperäiskansaan kuuluvien äänet.  

 Vaikka sosiaalinen media näyttää tarjoavan dekolonisaation mahdollisuuksia, tulee 

niihin suhtautua varauksella. Teologi Helga West (2021) kiteytti perustellun skeptisyyden Pen 

Finlandin paneelikeskustelussa kuvaamalla ristiriitaisia tunteita sosiaalisen median alustoista. West 

(2021) nosti esiin alustojen kapitalistisuuden ja mainitsi esimerkiksi algoritmien vääristyneisyyden. 

Tähän liittyen esimerkiksi Quijano (2000) kirjoittaa kapitalismin perustumisesta kolonialististen 
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hierarkioiden varaan, mikä tekee näkyväksi Westin esiin nostaman huolen aiheellisuuden. Audre 

Lorde (1984, 112) kirjoitti aikoinaan, ettei isännän työkaluilla voi purkaa isännän taloa (For the 

master’s tools will never dismantle the master’s house). Myös oman tutkimukseni kontekstissa on 

aiheellista kysyä, voiko kapitalistisiin tarkoituksiin syntyneillä sosiaalisen median alustoilla saavuttaa 

dekolonisaatiota, joka sotii juuri kapitalismin ja siihen kytkeytyneen kolonialismin lähtöoletuksia ja 

tavoitteita vastaan. Lorde (emt.) kirjoittaa, että ”isännän työkaluilla” voi saada hetkellisen voiton, 

muttei aitoa muutosta. Niinpä havaitsemiini dekolonisaation mahdollisuuksiin sosiaalisessa mediassa 

tulee suhtautua varauksella. Havainto avaa mielestäni myös kiinnostavan lisätutkimuksen kohteen 

sosiaalisesta mediassa tehtävän dekolonisaatioon pyrkivän aktivismin merkityksestä ja vaikutuksista. 

Näyttää siltä, että sosiaalinen media avaa dekolonisaation mahdollisuuksia, joihin tulee tutustua lisää, 

ja joiden kanssa tulee olla varuillaan. Ei voi olla niin, että sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen 

pyrkivät teot sosiaalisessa mediassa kääntyvät kolonialististen rakenteiden ylläpitämiseen. 

 

Tutkimustani tarkasteltaessa on otettava huomioon se, että haastattelin vain kolmea vaikuttajaa. 

Tutkimustani ei voi siis pitää laajemmin koko saamelaisyhteisöä tai saamelaisvaikuttajia yleisesti 

edustavana. Työni tuo ennemmin esiin tärkeitä kokemuksia yhteisön sisältä, jotka toivottavasti 

innostavat pohtimaan vaikuttajien esiin nostamia kokemuksia ja aiheitta laajemmin. 

Tutkimustulokset olisivat voineet olla erilaisia, jos haastatteluja olisi ollut enemmän, tai jos 

vaikuttajilla olisi ollut erikokoinen yleisö tai jos heidän tuottamansa sisältö erilaista. En myöskään 

pystynyt tutkimuksessani käsittelemään tarkemmin vaikuttajien taustojen vaikutusta kokemuksiin, 

koska haastateltavia oli niin vähän ja pientä yhteisöä tarkastellessa kaikki lisätiedot haastateltavista 

lisäävät tunnistamisen riskiä.  

 Lindgrenin ja Cocqin (2017) tutkimuksesta inspiroituneena jatkotutkimus sosiaalisen 

median saamelaisaktivismista johonkin tiettyyn tapaukseen liittyen Suomessa olisi kiinnostavaa ja 

voisi avata uusia näkökulmia myös niihin aiheisiin, joita olen itse käsitellyt. Lisätutkimusta 

saamelaisten sosiaalisen median aktivismista voisi toteuttaa esimerkiksi Jäämerenrata-hankkeeseen 

tai saamelaiskäräjälakiin liittyen. Omassa tutkimuksessanikin esiin tullut rajat ylittävä yhteisöllisyys 

avaa myös jatkotutkimusmahdollisuuksia. Pietikäinen (2020, 200) kirjoittaa saamelaismedian 

vaikutuksesta yhteisön rakentajana. Tätä ajatusta jalostaen sosiaalisen median saamelaissisällön 

merkitystä voisi tarkastella rajatylittävien yhteisöjen rakentamisessa. Lisäksi vaikuttajat mainitsivat 

hedelmällisiä keskusteluja käytävän usein sosiaalisen median alustojen yksityisviesteissä, joissa 

yleisö ei seuraa keskustelua. Vaikuttajien mukaan näitä keskusteluja käytiin myös lähtökohtaisesti 

asioista eri mieltä olevien valtaväestön edustajien kanssa. Sara Ahmed (2000) kirjoittaa kummallisista 

kohtaamisista (strange encounters), joissa kohtaamisia ”toisten” (other) kanssa uudelleenrakennetaan. 
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Tästä näkökulmasta olisi kiinnostavaa tarkastella myös sosiaalisen median keskusteluja erityisesti 

saamelaisten ja ei-saamelaisten välillä. Voiko sosiaalinen media tarjota paikkoja kummallisiin 

kohtaamisiin?  

 

Tutkimukseni perusteella sosiaalinen media tarjoaa saamelaisvaikuttajille uudenlaisen kanavan 

saamelaisuuden vahvistamiseen ja kansan symboliseen rakentamiseen, mihin liittyy samanaikainen 

kamppailu normatiivisuuksien purkamisesta. Sosiaalisen median avulla saamelaisvaikuttajat 

pääsevät kertomaan omia tarinoitaan ja uudelleenkehystämään saamelaiskysymyksiä. Positiivisia 

mahdollisuuksia varjostaa kuitenkin vihapuhe ja uhka siitä. Ristiriitaisuuksista huolimatta sosiaalinen 

media tarjoaa saamelaisvaikuttajille kanavan dekolonisoivan sisällön tuottamiseen, mistä hyötyy 

koko yhteisö. 
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Liite 1. Tietosuojailmoitus 
 

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 
TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
12–14 artiklat 

Laatimispäivä: [6.10.2021] 
 

 
 
Tietoa henkilötietojen käsittelystä Saamelaisuus sosiaalisessa 
mediassa -tutkimuksessa 
Saamelaisuus sosiaalisessa mediassa -tutkimuksessa käytetään aineistona henkilötietoja. 
Tämän selosteen tarkoitus on antaa tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista sekä siitä, mistä 
henkilötiedot ovat peräisin ja miten niitä käytetään tutkimuksessa. Selosteen lopussa kerrotaan 
tarkemmin, mitä oikeuksia rekisteröidyillä on. 
 
Tutkimukseen osallistuminen ja henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu 
mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi 
tutkimukseen. 
 

• Tutkimuksen rekisterinpitäjä 
Anni Hagelin 
anni.hagelin@helsinki.fi 
0452065868 
 

2. Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija 
Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija tutkimusta koskevissa asioissa: 
 
Nimi: Anni Hagelin 
Tiedekunta/osasto/yksikkö: Humanistinen tiedekunta 
Puhelinnumero: 0452065868 
Sähköpostiosoite: anni.hagelin@helsinki.fi 

 
3. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Maisterintutkielman Saamelaisuus sosiaalisessa mediassa tarkoitus on nostaa esiin 
saamelaisten  vaikuttajien kokemuksia ja näkökulmia sosiaalisen median käyttöön liittyen. 
Tutkimus hyödyntää jälkikoloniaalia ja dekoloniaalia feminististä teoriaa sekä mediatutkimusta, 
joiden avulla tutkimus pyrkii tuottamaan tietoa saamelaisvaikuttajien kokemuksista 
sosiaalisesta mediasta. Tutkielma kartoittaa sitä, miten saamelaisvaikuttajat kokevat sosiaalisen 
median omien tavoitteidensa ajamisessa, ja miten he näkevät mahdollisuutensa vaikuttaa 
politiikkaan sosiaalisen median kautta. Tutkimus toteutetaan haastattelututkimuksena syksyllä 
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2021. Tutkimusaineistoa tullaan käyttämään maisterintutkielmassa, sekä sen pohjalta 
julkaistavissa muissa mahdollisissa tieteellisissä julkaisuissa. 
 
 

4. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää 
Haastattelututkimuksessa kerätään seuraavat tiedot: ikä, sukupuoli, koulutusaste, asuinpaikan 
tyyppi. 
 

5. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 
Tiedot kerätään haastattelun keinoin haastateltavaksi suostuneilta saamelaisilta sosiaalisen 
median vaikuttajilta.  
 

6.  Arkaluonteiset henkilötiedot 
Tutkimuksessa käsitellään seuraavia tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä 
henkilötietoryhmiä (eli arkaluonteisia henkilötietoja): rotu tai etninen alkuperä, poliittiset 
mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, seksuaalinen käyttäytyminen tai 
suuntautuminen. 
Arkaluontoisten tietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan j 
alakohtaan (käsittely on tarpeen tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten) sekä tietosuojalain 6 
§:n 1 momentin 7 kohtaan (tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta tieteellistä 
tutkimusta varten tehtävään tietojen käsittelyyn). 
 

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisella perusteella: Yleistä etua koskeva tehtävä: tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai 
tilastointi (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta). 
 

8.  Tietojen vastaanottajat 
Henkilötietoja ei siirretä henkilötietojen käsittelijälle osana maisteritutkielmaa. Kerättyä 
aineistoa voidaan tarjota Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitavaksi tutkielman 
toteuttamisen jälkeen. Maisteritutkielman pohjalta tehtävissä julkaisuissa tai 
väitöstutkimuksessa tietoja voidaan luovuttaa suomalaisille tai eurooppalaisille yliopistoille, 
mikäli kyseessä on yhteistyössä tehty tutkimushanke. 
 

10. Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 
11. Automatisoitu päätöksenteko 

Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus tutkittaviin. 
 

12. Henkilötietojen suojaus 
Tutkimusaineistoon sisältyviä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään suojattuna niin, että 
ainoastaan niitä tätä tutkimusta tai mahdollista jatkotutkimusta varten tarvitsevat henkilöt 
pääsevät tarkastelemaan tietoja. Tutkimusaineisto anonymisoidaan niin, ettei yksittäisen 
vastaajan henkilöllisyys ole missään tilanteessa pääteltävissä. Tutkimusaineisto arkistoidaan 
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ilman tunnistetietoja ja tutkimus toteutetaan TENK-ohjeiden mukaan. Haastattelut litteroidaan 
ilman suoria tunnistetietoja. 
Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan tutkimuksen aikana seuraavilla tavoilla: 
käyttäjätunnus ja salasana. 
 

13. Henkilötietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa 
Henkilötietojen käsittelyn tarkka kesto ei ole selvillä, sillä ei ole varmaa toteutetaanko 
tutkimuksen pohjalta muita tieteellisiä julkaisuja tai väitöstutkimusta. Tutkimusaineistoa 
voidaan tarjota Yhteiskuntatieteellisen tietoarkistoon arkistoitavaksi tutkielman valmistumisen 
jälkeen. 
 

14. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
Tutkimusaineisto säilytetään myöhempää, yhteensopivaa tieteellistä tutkimusta varten 
tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti ilman suoria tunnistetietoja. 
 
Tutkimusaineiston säilytys perustuu tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b ja e alakohtiin. 
Ennen uutta tutkimuskäyttöä rekisterinpitäjä varmistaa, että uusi tutkimuskäyttö on 
yhteensopivaa aineiston alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa asetuksen vaatimusten 
mukaisesti. Tutkimusaineiston uudesta tutkimuskäytöstä lähetetään rekisteröidyille uusi 
tietosuojailmoitus, paitsi jos rekisterinpitäjä ei enää pysty tunnistamaan rekisteröityjä 
tutkimusaineistosta. 
 
Uudesta tutkimuksesta ei voida lähettää ilmoitusta rekisteröidylle myöskään silloin, jos tietojen 
toimittaminen olisi mahdotonta tai kohtuuttoman vaivalloista tai jos se estäisi tai vaikeuttaisi 
suuresti tutkimustarkoitusten saavuttamista (tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 5 kohdan b 
alakohta). 
 
Missä aineistoa säilytetään ja kuinka kauan: aineistoa säilytetään 3 vuoden ajan tietokoneen 
ulkoisella kovalevyllä lukkojen takana.  
 

15. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja oikeuksista poikkeaminen 
Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 
mainittu henkilö. 
 
Rekisteröidyn oikeudet 
 
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:  
 

• saada pääsy tietoihin 
• oikaista tietoja 
• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 
• rajoittaa tietojen käsittelyä 
• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
• vastustaa tietojen käsittelyä 
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. 
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Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen 
vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. 
 
Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun 
verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa 
 
Oikeuksien soveltuminen 
Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista eikä 
rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, 
poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta, ellei 
rekisteröidy anna tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja (tietosuoja-asetuksen 11 artikla). 
 
Oikeuksista poikkeaminen 
Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista 
poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien 
toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista. 
Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.   
 
Valitusoikeus 
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että 
henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Yhteystiedot: 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 
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Liite 2. Suostumuslomake 
 
 
 
Tutkimussuostumuslomake Saamelaisuus sosiaalisessa mediassa -tutkimukseen osallistumiseksi 
 
Sopimuksen osapuolet: 
 
 
Tämän tutkimussuostumuksen on antanut: 
 
 
(Nimi) _____________________________________________________ , josta puhutaan myöhemmin 
”rekisteröity”. 
 
 
Suostumus on annettu seuraavalle vastaanottajalle: 
 
Anni Hagelin 
anni.hagelin@helsinki.fi 
, josta puhutaan myöhemmin ”tutkimuksen tekijä”. 
 
 
 
Tausta: 
 
Rekisteröity osallistuu Saamelaisuus sosiaalisessa mediassa -haastattelututkimukseen osana 
maisterintutkielmaa. Tutkimus toteutetaan haastattelulla, joka äänitetään. Äänite siirretään 12 tunnin sisällä 
haastattelusta Helsingin yliopiston verkkoasemalle ja litteroidaan. Litteroimisen ja aineiston analyysin 
jälkeen äänite tuhotaan. Litteroitua aineistoa voidaan käyttää tutkimuksen tekijän muihin tieteellisiin 
julkaisuihin tai väitöstutkimukseen. Suorat tunnistetiedot poistetaan litterointivaiheessa. Rekisteröity esiintyy 
tutkielmassa anonymisoituna eli rekisteröityä ei pysty tunnistamaan tutkielmasta. 
 
Rekisteröity on saanut riittävän selvityksen tutkimuksesta, sen tarkoituksesta, tavoitteista ja toteutuksesta 
sekä henkilötietojensa käsittelystä ja oikeuksistaan läpi tutkimuksentekoprosessin. Rekisteröidyllä on 
mahdollisuus olla vastaamatta tutkimuksen tekijän esittämään kysymykseen tai kysymyksiin sekä vastata 
haluamallaan tavalla. Rekisteröity voi keskeyttää tutkimuksen ja peruuttaa tutkimuksen missä vaiheessa 
tahansa, eikä tästä koidu rekisteröidylle seurauksia. Mikäli rekisteröity haluaa keskeyttää tutkimuksen tai 
peruuttaa suostumuksen, voidaan siihen mennessä kerättyä tietoa käyttää kuitenkin osana tutkimusaineistoa. 
 
Henkilötiedot ja tarkemmat yksityiskohdat henkilötietojen käsittelystä ja käytöstä esitellään Tieteellisen 
tutkimuksen tietosuojaselosteessa/-ilmoituksessa. 
 
Tämän suostumuksen allekirjoittaessaan Rekisteröity suostuu osallistumaan tutkimukseen ja hyväksyy 
ylempänä mainitussa tietosuojaselosteessa/-ilmoituksessa kuvatun henkilötietojen käsittelyn. 
 
Tämä sopimus astuu voimaan, kun rekisteröity on sen allekirjoittanut. Sopimukseen sovelletaan Suomen 
lakia. 
 
 
 
Päivämäärä ja paikka: ______________________________________  
 
Allekirjoitus ja nimenselvennys: _____________________________________ 
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Liite 3. Haastattelurunko 
 
 
 
Kerro itsestäsi. 

Jos edellisestä vastauksesta ei käynyt ilmi, voisitko täsmentää seuraavia: 

• Ikäryhmä 

• Kotipaikan tyyppi (asukasluku + alue) 

• Koulutustausta 

 

Onko sinulla muita identiteettejä, joita haluat tuoda esille, ja joita koet tärkeäksi someen 

tuottamassasi sisällössä? 

 

Mitä saamelaisuus on sinulle? Miten elät saamelaisuutta sosiaalisessa mediassa?  

Kertoisitko somevaikuttamisesi tavoitteista ja siitä, miten tavoitteisiin pyrit? 

Voisitko kertoa siitä, miten olet vuorovaikutuksessa seuraajiisi ja ketä yleisö on? 

Millaista palautetta saat somessa? 

 

Millainen merkitys tuottamallasi somesisällöllä mielestäsi on? 

Miten näet mahdollisuutesi vaikuttaa poliittisesti somen avulla? 

Kertoisitko niistä vaikutuksista, joita olet mahdollisesti havainnut tuottamallasi somesisällöllä 

olevan? 

Millaisia merkityksiä saamelaisten itserepresentaatiolla somessa mielestäsi on? 

 

Millaisia yhteisiä tavoitteita saamelaisyhteisöllä mahdollisesti on? 

Miten osallistut itse mahdollisesti näiden tavoitteiden toteuttamiseen, onko some tässä mukana? 

 

Mikä on sinun tärkein toive, jonka haluaisit toteutuvan? 

 

Haluatko lisätä jotain? Jätinkö kysymättä jotakin tärkeää, josta haluaisit mainita? 


