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Miten sairaanhoitaja kohtaa saamelaisen 
potilaan? Miksi on tärkeää tuntea saamelaista 
terveyskäsitystä? Entä mikä on saamenkielisen 
virsikirjan merkitys diakoniatyössä? 

Vastauksia näihin kysymyksiin antaa 
sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksen 
kehittämishanke saamelaisalueella. 
Hankkeessa saamelaiskulttuuri ja saamen kieli 
yhdistettiin ammattikorkeakouluopintojen 
teoriaan ja käytäntöön. Opiskelijat perehtyivät 
poroaidalla terveyden edistämiseen ja 
porohoitotyötä seuraamalla mahdollisiin 
hätäensiaputilanteisiin. Kirkon saamelaistyö 

tuli puolestaan tutuksi diakoniatyön 
harjoittelussa.

Tämän artikkelikokoelman 
ensimmäisessä osiossa kuvataan, miten 
saamelaiskulttuurisensitiivisen hoito- ja 
diakoniatyön opetuksen malli rakentui 
hankkeen aikana. Artikkeleiden kirjoittajina 
ovat hanketyöntekijät, hankkeeseen 
osallistuneet opettajat ja työelämäkumppanit. 
Toinen osio muodostuu opiskelijoiden 
kirjoittamista artikkeleista: opiskelijat 
esittelevät viisi opinnäytetyötä ja niissä 
kehitettyjä hoito- ja diakoniatyön teemoja.
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TIIVISTELMÄ
Tiina Ervelius (toim.) SAIRAANHOITAJA-DIAKONISSAKOULUTUS 

SAAMELAISALUEELLA

Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2018

123 s. Diak Puheenvuoro 14  

Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalueella -hankkeen ensim-
mäisenä tavoitteena oli sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksen toteutus 
saamelaisalueella. Koulutus toteutettiin Ivalossa Diakonia-ammatti-
korkeakoulun (Diak) ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen (SAKK) 

yhteistyönä. Koulutuksen toteuttaminen saamelaisalueella mahdollisti alueen 
kulttuurin ja kielen integroimisen osaksi ammattikorkeakouluopintoja ja käyn-
nisti siten opiskelijoiden saamelaiskulttuurisensitiivisyyden kehittymisen.  

Tässä julkaisussa avataan hankkeen toimintaa saamelaisalueella ja sairaanhoi-
taja-diakonissakoulutuksen toteutusta siellä. Ensimmäisessä osiossa on koulutuk-
sen ja hankkeen edetessä kehitetty malli saamelaiskulttuurisensitiivisestä hoito- ja 
diakoniatyön opetuksesta. Sen jälkeen hankkeessa työskennelleiden artikkelit ku-
vaavat eri näkökulmista hankkeen toimia tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisessa 
osiossa puheenvuoron saavat hankkeen tärkeimmät toimijat eli sairaanhoitaja-dia-
konissaopiskelijat. He esittelevät artikkeleissaan viisi opinnäytetyötään ja niissä 
kehittämiään hoito- ja diakoniatyön teemoja. 

Hankkeessa tuotettiin verkkokurssi saamenkulttuurista, jota integroitiin 
opetussuunnitelmaan laajemmin. Koulutus oli monimuoto-opetusta, joten lä-
hiopetusviikot vuorottelivat etäopetuksen kanssa ja näiden kanssa limittäin oli 
ammattialan ohjattuja harjoitteluita. Lukukaudesta riippuen lähiviikkoja oli kol-
mesta kuuteen, ja lähiviikkojen välillä toteutui oppimisalustoilla vuorovaikutteisia 
luentoja, luentotallenteita, yksilö- ja ryhmäopiskelutehtäviä ja tenttejä. Opiskeli-
joilla oli käytössään Ipadit, jotka osaltaan mahdollistivat etäopiskelun ja yhtey-
denotot opiskelijoiden ja opettajien kesken. Etäopetusta ja -oppimista kehitettiin, 
kokeiltiin uusia avauksia ja monimuoto-opetuksen lähiopetusviikkoja kehitettiin 
myös etälähiopetusviikoiksi. Toiminta muovautui vähentämään sekä opiskelijoiden 
että opettajien matkustamista laajalla saamelaisalueella.    

Yhteisöpajatyöskentely on oppimista, joka tapahtuu luokkatilan ulkopuolel-
la työelämäyhteistyökumppanin, vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden kans-
sa. Yhteisöpajassa Inarin seurakunnassa kehitettiin messun yhteisöllisyyttä sekä 
vahvistettiin harvaan asuttujen kylien asukkaiden osallisuutta. Messun yhteisö-



pajatyöskentely toteutettiin kaksi kertaa. Adventin yhteisöpaja vakiintui Inarin 
seurakunnan vuosittain toistuvaksi tapahtumaksi. Myös opiskelijoiden opin-
näytetyön kehittämisen tuloksena syntynyt, harvaan asuttujen kylien osallisuut-
ta vahvistava Nellimin kylän porinapiiri vakiintui osaksi Inarin seurakunnan 
diakoniatyötä. 

Malli saamelaiskulttuurisensitiivisestä hoito- ja diakoniatyön opetuksesta ke-
hittyi hankkeen edetessä. Mallissa on keskiössä sairaanhoitaja-diakonissakoulu-
tuksen opetussuunnitelma, johon on integroitu saamelaiskulttuuria. Laajoja 
integroituja elementtejä ovat koulutuksen järjestäminen saamelaisalueella alueen 
asiantuntijoiden kanssa, kieli- ja kulttuuriopintojen integrointi hoito- ja diakonia-
opintoihin, harjoittelujakson tai -jaksojen toteutuminen saamelaisalueella ja opin-
näytetyössä hoito- ja diakoniatyön kehittäminen saamelaiskulttuurikontekstissa. 
Edellisiä pienempiä elementtejä ovat opintomatkat ja vierailut saamelaisalueella, 
Inarissa toteutetut hankkeen seminaarit, monipuoliset asiantuntijaluennot sekä 
opetussuunnitelmassa monien tehtävien muuntaminen sopiviksi saamelaisalueelle.  

ESR-rahoitteisen hankkeen toteuttivat Diak, SAKK, Inarin seurakunta, saa-
melaiskäräjät, SámiSoster ry, Oulun hiippakunta, Kirkkohallitus ja Giellagas- 
instituutti Oulun yliopistosta.  

Asiasanat: koulutus, kehittäminen, saamelaiskulttuuri, sairaanhoitajat,
diakonissat 

Teemat: Kasvatus ja Koulutus 
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[Diak Speaks 14]

The primary goal of the project Diaconal nurse education in the Sámi 
region (Finnish title Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalueel-
la) was to implement diaconal nurse education in the Sámi region. The 
courses were offered jointly in the town of Ivalo by Diaconia University 

of Applied Sciences (Diak) and the Sámi Education Institute (SAKK). The imple-
mentation of this education in the Sámi region made it possible to integrate studi-
es of the local culture and language into the UAS studies, and this motivated the 
students to develop their sensitivity toward the Sámi culture.

This publication sheds light onto the work of the project in the Sámi region and 
discusses the implementation of diaconal nurse education in that area. The first se-
ction presents an education model for nursing and diaconia, which, as the project 
and the education programme progressed, was developed to be culturally sensitive 
toward the Sámi culture. The second section presents articles written from diffe-
rent points of view by project members who describe the actions taken in order to 
reach the project goals. The third section gives the floor to the most important pro-
ject participants, i.e. the diaconal nursing students. They present five theses and 
discuss the themes of nursing and diaconia which they developed in their works.

The project produced an online course on the Sámi culture, the study of which 
was integrated more extensively into the curriculum. The project used blended 
learning in which contact class weeks alternated with distance learning, and su-
pervised field-specific work placements were interspersed among distance and con-
tact studies. Depending on the semester, there were from three to six contact 
weeks, and between these weeks, the students attended interactive lectures on 
learning platforms, worked on lecture recordings and individual and group assig-
nments, and took exams. The students used Ipads that helped in the distance stu-
dies and enabled students and teachers to keep in contact. Distance teaching and 
learning methods were developed, new openings were tried out, and blended-form 
contact weeks were developed into distance/contact weeks. The project operations 



evolved so that travelling in the extensive Sámi region was reduced for students 
and teachers alike.

Community workshops involve learning that takes place outside the classroom 
together with a working life partner, volunteers and other concerned parties. The 
community workshop in the Inari Parish focused on the communality of the Mass 
and strengthened the participation of the inhabitants of the sparsely populated vil-
lages. The Mass Community Workshop took place twice. The Advent Commu-
nity Workshop was established as an annual event in the Inari Parish. Another 
event that became established as a regular part of the Inari Parish diaconal work 
was the discussion club in the village of Nellim, set up through the students’ the-
sis development work.

The model of nursing and diaconal work, culturally sensitive toward the Sámi 
culture, was developed as the project progressed. The central feature of the model 
is the curriculum for the diaconal nurse education, which takes into account as-
pects of the Sámi culture. Extensive, integrated elements include the conducting 
of the education in the Sámi region together with local experts, the inclusion of 
language and culture studies into the studies of nursing and diaconia, the imple-
mentation of work placements in the Sámi region and, through thesis work, the 
development of practices for nursing and diaconia in the context of the Sámi cul-
ture. Less extensive elements include field trips and visits to the Sámi region, pro-
ject seminars conducted in the town of Inari, diverse lectures by experts, and the 
adaptation of the many tasks in the curriculum to suit the Sámi region.

This ESF-funded project was implemented by Diak, SAKK, the Inari Parish, 
the Finnish Sámi Parliament, SámiSoster ry, the Diocese of Oulu, the Church 
Council of the Evangelical Lutheran Church of Finland, and the Giellagas Insti-
tute at the University of Oulu.

Key words: development of education, diaconal nurse, Sámi culture, blended 
learning 

Themes: Education and training
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Tiina Ervelius (doaimm.) BUOHCCEDIVŠŠÁR-DIAKONISSASKUVLEJUPMI 
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[Diak Sáhkavuorru 14]

Buohccedivššár-diakonissaskuvlejupmi sámeguovllus-prošeavtta 
vuosttas ulbmilin lei buohccedivššár-diakonissaskuvlejumi 
ollašuhttin sámeguovllus. Skuvlejupmi ollašuhttui Avvilis Diakonia-
ámmátallaskuvlla (Diak) ja Sámi oahpahusguovddáža (SOG) 

oktasašbargun. Skuvlejumi ollašuhttin sámeguovllus dagai vejolažžan guovllu 
kultuvrra ja giela integrerema ámmátallaskuvlaoahpuid oassin ja álggahii dasto 
oahppiid sámekultursensitiivvalašvuođa ovdáneami.  

Dán prentosis muitaluvvo prošeavtta doaimmas sámeguovllus ja 
buohccedivššár-diakonissaskuvlejumi ollašuhttimis doppe. Vuosttas oasis lea 
skuvlejumi ja prošeavtta ovdánettiin hábmejuvvon málle sámekultursensitiivvalaš 
dikšun- ja diakoniijabarggu oahpahusas. Das maŋŋá prošeavttas bargan olbmuid 
artihkkalain govviduvvojit sierra perspektiivvain prošeavtta doaimmat ulbmiliid 
juksama várás. Goalmmát oasis sáhkavuoru ožžot prošeavtta deháleamos doaibmit 
dahjege buohccedivššár-diakonissastudeanttat. Sii ovdanbuktet artihkkaliin vihtta 
oahppočájánasbarggu ja dain ovddiduvvon dikšun- ja diakoniijabarggu temáid. 

Prošeavttas buvttaduvvui neahttakursa sámekultuvrras, mii integrerejuvvui 
oahppoplánii viidásabbot. Skuvlejupmi lei máŋggahápmeoahpahus, goas 
lagašoahpahusvahkut vurohalle gáiddusoahpahusain ja dáiguin ledje latnjalaga 
ámmátsuorggi stivrejuvvon hárjehallamat. Lohkanbaji mielde lagašvahkut 
ledje golmmas guđa rádjai ja lagašvahkuid gaskkas ollašuvve virtuálageavadiin 
interaktiivvalaš logaldagat, logaldatvurkkohagat, oktagas- ja joavkostuđerenbarggut 
ja iskosat. Studeanttain ledje geavahusas Ipadit, mat dahke oasistis vejolažžan 
gáiddusstuđerema ja oktavuođaváldima studeanttaid ja oahpaheaddjiid gaskkas. 
Gáiddusoahpahus ja –oahppan ovddiduvvojedje, ođđa ideat geahččaluvvojedje 
ja máŋggahápmeoahpahusa lagašoahpahusvahkut ovddiduvvojedje maiddái 
gáidduslagašoahpahusvahkuide. Doaibman vuogáiduvai geahpedit sihke 
studeanttaid ja oahpaheaddjiid mátkkošteami viiddes sámeguovllus.    

Searvvušbádjebargan lea oahppan, mii dáhpáhuvvá luohkkálanja olggobealde 
bargoeallima oktasašbargoguimmiiguin, eaktodáhtolaš ja eará doaibmiiguin. 



Searvvušbájis Anára searvegottis ovddiduvvui meassu searválasvuohta sihke 
nannejuvvui boaittobeale giliid ássiid osolašvuohta. Meassu searvvušbádjebargan 
ollašuhttui guktii. Adveantta searvvušbádji stáđásmuvai Anára searvegotti jahkásaš 
dáhpáhussan. Maiddái studeanttaid oahppočájánasbarggu ovddideami boađusin 
Anára searvegotti diakoniijabarggu oassin stáđásmuvai Njellima ságastanbiire, 
man oaivilin lei nannet boaittobeale giliid osolašvuođa. 

Málle sámekultursensitiivvalaš dikšun- ja diakoniijabarggu oahpahusas 
hápmašuvai prošeavtta ovdánettiin. Málles lea guovddážis buohccedivššár-
diakonissaskuvlejumi oahppoplána, masa lea integrerejuvvon sámekultuvra. 
Viiddes integrerejuvvon elemeanttat leat skuvlema lágideapmi sámeguovllus guovllu 
áššedovdiiguin, giella- ja kulturoahpuid integreren dikšun- ja diakoniijaoahpuide, 
hárjehallanáigodaga dahje – áigodagaid ollašuvvan sámeguovllus ja dikšun- ja 
diakoniijabarggu ovddideapmi oahppočájánasbarggus sámekulturkonteavsttas. 
Ovddibuid uhcit elemeanttat ledje oahppomátkkit ja galledeamit sámeguovllus, 
Anáris ollašuhtton prošeavtta seminárat, máŋggabealat áššedovdilogaldagat sihke 
oahppoplánas máŋggaid bargguid nuppástuhttin heivvolažžan sámeguvlui.  

ESR-ruhtademiin prošeavtta ollašuhtte Diak, SOG, Anára searvegoddi, 
Sámediggi, SámiSoster rs, Oulu bismagoddi, Kirkoráđđehus ja Giellagas-instituhtta 
Oulu universitehtas.  

Guovddášsánit: skuvlejumi ovddideapmi, buohccedivššár-diakonissa, 
sámekultuvra, máŋggahápmeoahpahus 

Temát: skuvlejupmi 
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ČUÁKÁNKIÄSU 
Tiina Ervelius (toim.) PYECCEITIPŠOO-DIAKONISSAŠKOVLIM 

SÄMIKUÁVLUST-HAAHÂ  

Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2018

123 s. Diak Puheenvuoro 14  
[Diak Sahâvuáru 14]

Pyecceitipšoo-diakonissaškovlim sämikuávlust-haavâ vuossâmuu 
ulmen lâi pyecceitipšoo-diakonissaškovlim olášuttem sämikuávlust. 
Škovlim olášuttii Avelist Diakonia-áámmátollâškoovlâ (Diak) já Säämi 
máttááttâskuávdáá (SMK) oovtâstpargon. Škovlim olášuttem sämikuávlust 

toovâi máhđulâžžân kuávlu kulttuur já kielâ integristem áámmátollâškovlâuápui 
uássin já tienuuvt oovdedškuođij uáppei sensitiivlâšvuođâ sämikulttuur kuáttá.  

Taan almostitmist muštâleh haavâ tooimâst sämikuávlust já pyecceitipšoo-
diakonissaškovlim olášutmist tobbeen. Vuossâmuu uásist lii škovlim já haavâ 
ovdánem mield rahtum malli sämikulttuursensitiivlii tipšo- já diakoniapargo 
máttááttâsâst. Ton maŋa haavâst porgâm ulmui artikkâleh kovvejeh sierâ uáinui 
peht haavâ tooimâid uulmij juksâmân. Kuálmád uásist sahâvuáru finnejeh haavâ 
tehálumos tuáimeeh ađai pyecceitipšoo-diakonissauáppeeh. Sij oovdânpyehtih 
artikkâlijn vittâ oppâčáituspargo já tipšo- já diakoniapargo teemaid, moh láá 
hämmejum tain. 

Haavâst pyevtittii viermikuursâ sämikulttuurist, mon integristii 
máttááttâsvuáváámân vijđásubbooht.

Škovlim lâi maaŋgâhäämimáttááttâs, kuás aldamáttááttâsohoh lijjii 
vuáruluvâi káidusmáttááttâssáin já taiguin lijjii paldluvâi áámmátsyergi stivrejum 
hárjuttâlmeh. Aldaohoh lijjii kulmâ-kuttâ luuhâmpaje mield já aldaohoi kooskâst 
lijjii oppâmvuáláin vuáruvaikuttâsliih luvâlduvah, luvâldâhpäädih, ohtâgâs- 
já juávkkuoppâmpargoh já teentih. Uáppein lijjii kiävtust Ipad-piergâseh, 
moh tohhii máhđulâžžân káidusmáttááttâs já ohtâvuotâväldim uáppei já 
máttáátteijei kooskâ. Káidusmáttááttâs já –oppâm ovdedui, uđđâ lekkâmeh 
keččâluvvii já maaŋgâhäämimáttááttâs aldamáttááttâsohoh ovdeduvvii meid 
káidusaldamáttááttâsohhoid. Tooimâ hámášum mield kepidui sehe uáppei ete 
máttáátteijei mađhâšem vijđes sämikuávlust.    

Siärvuspáájáporgâm lii oppâm, mii tábáhtuvá luokkatile ulguubeln 
pargoeellimohtsâšpargokuoimijn, rijjâtátulijguin já eres tuáimeiguin. 
Ohtsâšpargopáájást Aanaar servikoddeest ovdedii meesu siärvuslâšvuođâ sehe 
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nanodii häärviht assum siijdâi ässei uásálâšvuođâ. Meesu siärvuspáájáporgâm 
olášuttui kuohtii. Advent siärvuspáájást  šoodâi Aanaar servikode jyehi ive kiärdoo 
tábáhtus. Meid uáppei oppâčáituspargo ovdedem puáđusin šoddâm häärviht assum 
siijdâi uásálâšvuođâ nanodeijee Njellim siijdâ savâstâllâmrieggest (porinapiiri) 
šoodâi uási Aanaar servikode diakoniapargo. 

Malli sämikulttuursensitiivlii tipšo- já diakoniapargo máttááttâsâst ovdánij 
haavâ ovdánem mield. Maali vááimust lii pyecceitipšoo-diakonissaškovlim 
máttááttâsvuávám, moos lii integristum sämikulttuur. Vijđes integristum 
elementeh láá škovlim ornim sämikuávlust kuávlu äššitobdeiguin, kielâ- já 
kulttuuruápui integristem tipšo- já diakoniauáppoid, hárjuttâllâmpaje teikâ 
– poojij olášum sämikuávlust já oppâčáituspargoost tipšo- já diakoniapargo 
ovdedem sämikulttuurohtâvuođâin. Ucebeh elementeh láá uáppumääđhih já 
kolliistâlmeh sämikuávlust, Anarist olášuttum haavâ seminaareh, maaŋgâpiälásiih 
äššitobdeeluvâldâlmeh sehe máttááttâsvuáváámist maaŋgâi pargoi muttem 
sämikuávlun hiäivulâžžân.  

ESR ruttâdem haavâ olášuttii Diak, SMK, Aanaar servikodde, Sämitigge, 
SámiSoster ry, Oulu pispekodde, Kirkkohaldâttâs já Giellagas-instituut Oulu 
ollâopâttuvâst.  

 

Äššisäänih: škovlim ovdedem, pyecceitipšoo-diakonissa, sämikulttuur,
maaŋgâhäämimáttááttâs 

Teemah: škovlim 
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Tiina Ervelius, Eeva Mertaniemi & Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

MALLI SAAMELAISKULTTUURI-
SENSITIIVISEN HOITO- JA 
DIAKONIATYÖN OPETUKSESTA

Johdanto 

Sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksen toteuttaminen Ivalossa mahdol-
listi saamelaiskulttuurisensitiivisyyden integroimisen ammattikorkea-
kouluopintoihin. Sekä terveydenhuoltoon että Suomen ev.lut. kirkon 
diakoniatyöhön saamelaisalueelle oli tarvetta saada saamen kieliä ja 

kulttuuria osaavia työntekijöitä. Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Saamelais-
alueen koulutuskeskuksen yhteistyönä toteuttama koulutus avasi uusia toiminta-
kuvioita, näkökulmia ja yhteistyömuotoja opettamiseen ja oppimiseen. 

 Saamelaiskulttuurisensitiivisyyden lisääminen osaksi ammattikorkeakoulussa to-
teutettavaa sairaanhoitaja-diakonissakoulutusta oli pitkän valmistelun ja yhteistyön 
tulos, jossa kaksi vahvasti oman profiilinsa omaavaa oppilaitosta sitoutuivat yhteiseen 
tavoitteeseen: kouluttamaan saamen kieltä ja kulttuuria osaavia ammattilaisia saa-
melaisalueella. Koulutuksen tukena oli ESR-rahoitteinen hanke Sairaanhoitaja-dia-
konissakoulutus saamelaisalueella, joka mahdollisti saamelaisalueen asiantuntijoiden 
osallistumisen koulutuksen teoriaopintoihin, ammattialan ohjattuihin harjoittelui-
hin ja vierailuihin. Saamelaiskulttuuriosaaminen on keskeinen osa ammatillista osaa-
mista ja toimintaa eri työtehtävissä saamelaisalueella. Kulttuuriosaamiseen liittyy 
päivittäisen elämän arkisia asioita sekä omalla äidinkielellä saatavat terveys-, sosiaa-
li- ja kirkonalan palvelut. Kielen ja kulttuurin opintoihin oli mahdollisuus paneu-
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tua koulutuksen toteutuessa Ivalossa ja sen tukena olevan hankkeen avulla. Alueen 
kulttuurisia asioita tarkasteltiin hoito- ja diakoniatyön opetuksessa monipuolisesti eri 
lukukausilla niiden sisältöihin integroidusti sekä omina erillisinä opintojaksoinaan.

Kulttuuristen elementtien integrointia koulutukseen tehtiin monin tavoin. 
Neljä suurinta kokonaisuutta olivat koulutuksen toteuttaminen saamelaisalueella 
Ivalossa, saamen kielen ja kulttuurin integrointi hoito- ja diakoniatyön substans-
sikoulutukseen, ammattitaitoa edistävien ohjattujen harjoittelujaksojen toteutus 
saamelaisalueella ja opinnäytetöissä hoito- ja diakoniatyön kehittäminen saame-
laiskulttuurikontekstissa. Muita merkittäviä tekijöitä olivat opetussuunnitelman 
mukaisten oppimistehtävien soveltaminen saamelaiskulttuuri huomioiden, Inarin 
Sajoksessa toteutetut seminaarit, saamelaisalueelle suunnatut opintomatkat ja vie-
railut sekä asiantuntijaluennot.  

Hoito- ja diakoniatyön saamelaiskulttuurisensitiivisen opettamisen malli syn-
tyi koulutuksen etenemisen myötä ja valmistui kevättalven 2018 aikana. Mallissa 
on näkyvillä sekä laajoja että pieniä integroitavia elementtejä, joiden avulla opis-
kelijoille ja opetukseen osallistuville on rakentunut saamelaiskulttuurisensitiivistä 
osaamista. Sairaanhoitaja-diakonissakoulutusta ei ole aiemmin toteutettu tämän 
mallin mukaisesti, ja mallin rakentaminen on ollut yksi hankkeen tavoitteista. 
Mallia voidaan soveltaa eri koulutusaloille ja eri kulttuurikonteksteissa, mutta se 
vaatii aina sekä koulutuksen toteuttamisen että kulttuurin tuntemuksen sisällöl-
listä hallintaa ja yhteiseen tavoitteeseen sitoutumista.  

1 Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö eli 
sairaanhoitaja-diakonissakoulutus 
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö eli sairaanhoitaja-diakonissakoulutus 
on kaksoistutkintoon johtava 240 opintopisteen koulutus. Koulutus sisältää sekä 
EU-direktiivein säännellyn sairaanhoitajakoulutuksen että 90 opintopisteen laa-
juiset kirkonalan opinnot. Ne pätevöittävät sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksen 
saaneet diakonian virkaan Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.   

Tästä koulutuksesta valmistuneella on monipuoliset valmiudet kohdata 
eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Ammattilaisena hän voi 
kohdata terveydenhuollossa niin vastasyntyneen kuin saattohoidossa olevan ja 
heidän läheisensä. Terveydenhuollossa hänellä on vahvuutena kohdata ihminen 
kokonaisvaltaisesti ja edistää tämän hyvinvointia. Kirkon työssä diakonissa voi 
käyttää terveysalan osaamistaan muun muassa lasten, vanhusten ja vammaisten 
parissa ja muutoinkin työskennellessään yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon 
ja erilaisten järjestöjen kanssa. (Diak, 2018.) 
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Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus toteutettiin Ivalossa osana Diakonia-am-
mattikorkeakoulun valtakunnallista koulutusta. Koulutuksen edetessä kehitettiin 
kulttuurisensitiivisen osaamisen lisäksi myös etäopetusta ja -opiskelua. Opiskelu 
toteutui monimuoto-opiskeluna, jossa on lähiopetusviikkoja ja ammattialan oh-
jattua harjoittelua sekä näiden kanssa vuorotellen ja limittäin etäopetusta oppimi-
salustoilla tallenteina, yksilö- ja ryhmätehtävinä ja tentteinä, opettajien ohjausta ja 
vuorovaikutteista luentotyöskentelyä.  

Monimuoto-opetuksen lähiopetusviikkoja oli lukukaudesta riippuen kolmes-
ta kuuteen. Opetus toteutui Ivalossa, jossa oli käytössä yksi teorialuokka ja tar-
vittaessa myös hoitotyön harjoitteluluokka. Lähiviikoilla opiskelijat kokoontuivat 
Ivaloon, ja pisimmät matkat kampukselle olivat noin 160 kilometriä. Opettajista 
lähimmät tulivat Oulusta 510 kilometrin päästä, ja Helsingin kampukselta mat-
kaa kertyi 1115 kilometriä. Koulutuksen aikana kehitettiin etäopetusta, mikä vä-
hensi opettajien liikkumista muilta Diakin kampuksilta. 

Alusta lähtien opiskelijat opettelivat omatoimisesti hoitamaan sekä etäopetus-
välineitä luokassa että Diakin heidän käyttöönsä antamia Ipadeja. Etäopetusta to-
teutettiin alussa siten, että lähiviikoilla oli paikan päällä hankkeessa työskentelevä 
Diakin lehtori, joka varmisti etäyhteyksien toimimisen ja opiskelijoiden ja etäyhte-
yksin opettavan opettajan vuorovaikutuksen onnistumisen. Vähitellen opiskelijat 
hoitivat yhteydet itse auki, ja muutoinkin he oppivat sujuvasti monimuoto-ope-
tuksen tarjoamat mahdollisuudet.   

Toisella lukukaudella ennen tammikuun pakkasia lähiviikon käsitettä kehitet-
tiin opiskelijoiden kanssa etälähiviikoksi. Sen sovittiin olevan sitä, että lähiopetus-
viikko voidaan toteuttaa paikasta riippumatta, jolloin opetukseen voi osallistua 
Ivalon teoriaopetusluokassa tai vaihtoehtoisesti voi olla kotona tai muualla itse va-
litsemassaan paikassa. Myös opettaja on läsnä etäyhteyksin. Koulutuksessa toteu-
tettiin neljä etälähiviikkoa, ja ne onnistuivat oikein hyvin. Opettajien piti myös 
olla etukäteen tietoisia, että opiskelijat eivät ole etäopetuksessa fyysisesti samassa 
paikassa, jotta he voivat ottaa sen huomioon opetusta suunnitellessaan.  

2 Opetussuunnitelmatyö saamelaiskulttuurisensitiivisyyden 
lisäämiseksi sairaanhoitaja-diakonissakoulutukseen
Ivalossa toteutettu sairaanhoitaja-diakonissaryhmän opetus on noudattanut Dia-
konia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -kou-
lutuksen vuoden 2015 opetussuunnitelmaa. Kahta ensimmäistä lukukautta 
painottaen opetussuunnitelmatyössä tarkasteltiin opintojaksoja tavoitteineen, teh-
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tävineen ja tuotoksineen kohta kohdalta sekä hoito- että diakoniatyön sisällöistä. 
Tähän työhön osallistuivat terveys- ja kirkonalan yliopettajat yhdessä hankkeen 
projektipäällikön kanssa keväällä 2015. Yliopettajat vastasivat opetussuunnitel-
man sisällöllisestä integroinnista projektipäällikön tuodessa esiin hankesuun-
nitelmaan kirjattuja saamelaiskulttuuriin liittyviä osaamistavoitteita ja sisältöjä 
integroitaviksi opintoihin. Kahden ensimmäisen lukukauden opintojaksojen koh-
dalla integrointia toteutettiin paljon: painotettiin saamen kielen opiskelua ja kult-
tuurituntemuksen perusteiden rakentamista, jolloin luotiin kulttuurista perustaa 
sekä hoito- että diakoniatyön harjoitteluihin ja teoriaopintoihin.  

Koulutuksen tukena on ollut koko ajan hanke Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus  
saamelaisalueella, joka käynnistyi puoli vuotta ennen koulutuksen alkua. Tämä 
puoli vuotta mahdollisti opetussuunnitelmatyöskentelyn, ja hankkeen ohjausryh-
män tuoma asiantuntijuus loi perustaa saamelaiskulttuurisensitiivisyyden tuo-
miselle opetussuunnitelmaan. Kun opetussuunnitelmaa oli yliopettajien kanssa 
avattu opintojaksoittain saamelaiskulttuuriosaamisen integroimiseksi opintoihin, 
se mahdollisti jatkotyöskentelyn toteutussuunnitelmatasolla hanketyöntekijöiden 
ja ohjausryhmän jäsenten ja muiden saamelaisasiantuntijoiden kesken. Se tarkoitti 
sitä, että tässä vaiheessa suunnattiin toteutussuunnitelmissa olevia oppimistehtä-
viä saamelaisalueelle sopiviksi ja sitä kautta tuomaan alueella tarvittavaa osaamista 
osaksi sairaanhoitaja-diakonissakoulutusta.  

Ohjausryhmän saamelaiskulttuurin tuntemus on ollut hankkeen alusta läh-
tien toiminnan voimavara. Ohjausryhmän jäsenet ovat avanneet ovia opintojen 
integrointiin diakonian alalla yhteistyössä Inarin seurakunnan ja sen saamelais-
työn kanssa. Asiantuntijuutta kaivattiin monista aiheista, kuten saamelaisten po-
tilaiden ja asiakkaiden kohtaamisesta, kolmen eri saamen kieliryhmän ihmisten 
hoitotyöstä ja terveydenhuollon toteuttamisesta Inarin kunnassa ja laajemmin saa-
melaisalueella sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen haasteisiin vastaamisesta kielen ja 
kulttuurin huomioiden. Näiden tuominen osaksi opetuksen toteutussuunnitelmia 
vaati alueen asiantuntijoiden aktiivisuutta ja osaamista, ja hankkeen ohjausryh-
mä toimi sekä omien alojensa asiantuntijoina että toi koulutuksen tietoon mui-
ta asiantuntijoita laajentamaan opiskelijoiden osaamista. Ohjausryhmän jäsenistä 
moni osallistui asiantuntijoina koulutukseen ja koulutuksen suunnitteluun.  

Toteutussuunnitelmien ja opetettavien asioiden integrointi niihin toteutui pää-
osin hankkeessa työskennelleiden Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtoreiden 
opintojaksoissa. Muiden lehtoreiden opetuksessa integrointi toteutettiin siten, että 
diakilaiset lehtorit ottivat tehtävät vastaan tai ohjasivat opiskelijoita aiheen pariin. 
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Opetussuunnitelmaan liittynyt toteutussuunnitelmatason työ jatkui koko koulu-
tuksen ajan. Alkuvaiheen opinnoissa rakennettu saamelaisalueella tarvittava hoi-
don ja diakonian osaaminen syventyi myöhempien substanssiopintojen myötä.

Saamelaisalueen koulutuskeskus opetti saamelaiskulttuuria ja saamen kieliä, ja 
ohjausryhmän jäseniä toimi myös opetuksen asiantuntijoina suunnittelun ja toteu-
tuksen osalta. Opetuksen sisältöinä olivat sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksessa 
saamenkulttuurin perusteet ja saamen kielet sekä sovellukset saamenkulttuuri-
osaamisesta terveysalalla, niin poronhoitotyöntekijöiden terveyden edistämisestä 
kuin saamelaisvanhuksen kohtaamisen erityisyydestä, ja diakoniatyössä syvennet-
tiin osaamista saamelaisalueen diakoniatyön erityiskysymyksistä. 

Teoriaopintojen lisäksi myös hoito- ja diakoniatyön harjoitteluita ja niiden op-
pimisen sisältöjä suunniteltiin sopiviksi saamelaisalueelle. Sen ulkopuolella to-
teutuvista harjoitteluista osalle suunniteltiin tavoitteisiin saamelaispotilaiden ja 
-asiakkaiden kohtaaminen heidän omaisensa huomioiden.  

 
3 Hoito- ja diakoniatyön opetukseen integroidut 
saamelaiskulttuuri- ja kieliosaamista lisäävät elementit 
Malli saamelaiskulttuurisensitiivisen hoito- ja diakoniatyön opetuksesta (kts. 
kuva mallista artikkelin lopussa) rakentuu sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksen 
opetussuunnitelman pohjalle, johon integroidaan monipuolisesti saamelaisuuteen 
liittyviä asioita eri elementtikokonaisuuksien avulla. Kokonaisuudet eroavat toisis-
taan laajuudessaan ja merkittävyydessään. 

Mallin rakentuessa huomattiin, että siihen muodostui neljä laajempaa ja neljä 
pienempää integroitavaa elementtiä. Laajoja elementtejä ovat koulutuksen järjes-
täminen saamelaisalueella alueen asiantuntijoiden kanssa, kieli- ja kulttuuriopin-
tojen integrointi hoito- ja diakoniaopintoihin, harjoittelujakson tai -jaksojen 
toteutuminen saamelaisalueella ja opinnäytetyössä hoito- ja diakoniatyön kehittä-
minen saamelaiskulttuurikontekstissa. Edellisiä pienempiä elementtejä ovat opin-
tomatkat ja vierailut saamelaisalueella, Inarissa toteutetut hankkeen seminaarit, 
monipuoliset asiantuntijaluennot sekä opetussuunnitelmassa monien tehtävien 
muuntaminen sopiviksi saamelaisalueelle.  

 
3.1 Koulutuksen toteuttaminen saamelaisalueella alueen 
asiantuntijoiden kanssa 

Koulutuksen toteuttaminen saamelaisalueella yhteistyössä alueen asiantuntijoi-
den kanssa oli keskeinen tekijä saamelaiskulttuurisensitiivisyyden kehittymiselle. 
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Alueella toteutunut koulutus mahdollisti vuorovaikutuksen alueella olevan kult-
tuurin kanssa ja teoriassa opiskeltujen asioiden soveltamisen käytäntöön. Yhteis-
työ Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa avasi ovia, ja oppilaitoksen oma 
koulutustoiminta teki saamelaiskulttuuria näkyväksi sairaanhoitaja-diakonis-
saopiskelijoille. Saamelaisalueella kuulee puhuttavan saamen kieliä, ja samalla 
tarjoutui tilaisuuksia opiskellun saamen kielen käyttöön. Opiskeltu saamelais-
kulttuuri näkyi opiskelupaikkakunnalla, joten osaamisen merkitys ja kulttuurin 
erityisyys konkretisoituivat. Perinteiset elinkeinot, ruokakulttuuri ja juhlapäivien 
pukeutuminen sekä musiikki, muu taide ja käsityöt olivat läsnä arjessa.   

Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa oli luontevaa koulutuksen toteutues-
sa heidän alueellaan. Osa toimijoista ja asiantuntijoista otti itse yhteyttä tarjoten 
asiantuntijuuttaan koulutuksen käyttöön. Kiinnostus koulutuksen tuomaan osaa-
miseen oli yhteistä monissa yhteydenotoissa. Paikallisesti viesti oli selvä: haluttiin 
saamelaiskulttuuriosaamista niin hoitotyön kuin diakonian ammattilaisille. Tälle 
osaamiselle oli selkeä tarve.  

Saamelaisalueen koulutuskeskus koulutusyhteistyön kumppanina mahdollisti 
paikallisena toimijana monia asioita. Oppilaitoksella on vahva asema ammatilli-
sen osaamisen kouluttajana, ja sen tehtävistä säädellään oppilaitoksesta säädetyllä 
lailla (252/2010). Sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksen toteutuminen Saamelai-
salueen koulutuskeskuksen kampuksella Ivalossa toi koulutuksen näkyväksi myös 
koulutusyhteistyön näkökulmasta ja osoitti sen, että saamelaisalueen omat asian-
tuntijat osallistuvat koulutukseen.  

Alueen asiantuntijat olivat koulutuspaikan lähellä, joten heidän vierailun-
sa oppilaitoksella olivat mahdollisia. Vastavuoroisesti myös opiskelijoiden kanssa 
toteutetut vierailut, tutustumiset ja opintokäynnit oli usein sujuvaa toteuttaa kou-
lupäivien aikana. Opinnäytetyöt toteutuivat myös luontevasti paikallisessa yhteis-
työssä, kun tavoitteena oli kehittää hoito- ja diakoniatyötä saamelaiskontekstissa.   

3.2 Saamen kielen opintojen integrointi opetussuunnitelmaan 

Saamelaisalueen koulutuskeskus toteutti saamen kielen opetuksen sairaanhoita-
ja-diakonissakoulutuksessa. Kielen opiskelu oli mahdollista eri tasoilla alkeista 
äidinkielenään saamea puhuvien ryhmiin. Opiskelijat jakautuivat kiinnostuksen-
sa ja aikaisemman saamen kielten osaamisensa perusteella kolmeen eri ryhmään: 
inarinsaamen ja pohjoissaamen alkeista aloittaviin ryhmiin ja äidinkielenään poh-
joissaamea puhuvien ryhmään. Opiskelijoista osa käytti jo sujuvasti saamea, jo-
ten heillä kielen oppimisen tavoitteet olivat eri tasolla kuin alkeista aloittaneilla.  
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Yhteensä sairaanhoitaja-diakonissakoulutukseen integroitiin 11 opintopistettä 
saamen kieltä, joista viisi opintopistettä toteutettiin vapaasti valittavina opintoina 
ja kuusi opintopistettä integroitiin pääasiassa ensimmäisen vuoden opintoihin ai-
heen mukaisesti. Molemmissa saamen kielissä toteutettiin kolme eri opintojaksoa: 
Saamen kielen perusteet 6 op, Saamen kieli hoitotyössä 4 op ja Saamen kieli diakonia-
työssä 1 op. Opetus toteutui etäopetuksena, jolloin opiskelijoilla oli mahdollisuus 
osallistua opetukseen ensimmäisen lukuvuoden aikana kotonaan, harjoittelupai-
koissaan ja välillä oppilaitoksen kampuksella.  

Saamen kielen perusteet 6 op -opintojaksolla kielen opiskelu käynnistyi alkeis-
ta, ja opintojakson aikana opiskelijat oppivat selkeää ja helppoa päivittäistä kieltä. 
Alussa opiskelluista tervehdyksistä ja esittelyistä opiskelu eteni ruokapöydän kaut-
ta ruokakauppaan, postiin ja pankkiin. Sukulaisuussuhteiden, asumisen ja elämi-
sen kuvaamisesta opinnot siirtyivät myös kouluun ja opiskeluun sekä perinteisiin 
saamelaisiin elinkeinoihin. Tämä opintojakso antoi opiskelijoille mahdollisuuden 
vuorovaikutukseen helpoilla lauserakenteilla. Opintojaksolla oli käytössä pohjois-
saamen opinnoissa Cealkke dearvvuođaid- ja inarinsaamen opinnoissa Kielalyeimi 1  
-oppikirjat.  

Vaihtoehtona Saamen kielen perusteet 6 op -opintojaksolle oli saamen kielen 
äidinkielisten opintojakso, joka korvasi osalla opiskelijoista perusteiden opiskelun. 
Tällä äidinkielenään saamea puhuvien opintojaksolla kiinnitettiin huomiota kie-
lenhuoltoon ja kirjoittamiseen.  

Saamen kieli hoitotyössä 4 op -opintojakso keskittyi monipuolisesti hoitotyön 
asiakas- ja potilastilanteisiin. Sisällöt kielen opiskeluun nousivat pääosin ensim-
mäisen ja toisen lukukauden hoitotyön opintojen sisällöistä. Opetusta ei ole aiem-
min toteutettu tässä laajuudessa ja kontekstissa, joten valmista opetusmateriaalia 
ei ollut. Siitä syystä ennen opintojakson alkua saamen kielen opettajat, hanke-
työntekijä ja hankkeen projektipäällikkö suunnittelivat opiskeltavia sisältöjä ja 
toteutusta. Jo suunnitteluvaiheessa päätettiin toteuttaa osana opintoja kehittyvä 
hoitotyön kuvasanakirja. Sen toteuttamiseksi valittiin hoitotyön opintojen sisäl-
töjä, ja niistä opiskelijat ottivat valokuvia harjoittelujaksolla. Valokuvia oli moni-
puolisesti ravitsemuksesta, hygieniasta, hoitotyön toimenpiteistä, välineistä sekä 
niitä käytettäessä potilaan ja asiakkaan kohtaamisesta, vuorovaikutuksesta ja hoi-
totilanteista. Opiskelijat nimesivät saameksi valokuvissa näkyviä välineitä ja niil-
lä tehtäviä toimenpiteitä. Sen jälkeen muodostettiin lauseita keskusteluihin, joita 
toteutuu hoitotyössä potilaan, omaisen ja sairaanhoitajan välillä.   

Hoitotyön osalta opiskelijat oppivat muun muassa haastattelemaan potilaita 
saameksi, ohjaamaan heitä ja omaisia, selvittämään sekä akuutti- että pitkäaikais-
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potilaan oireita ja vointia sekä ohjaamaan myös jatkohoidon ja kotiutumisen jär-
jestämisessä. Sanakirja eteni koko opintojakson ajan opettaen sanoja, fraaseja ja 
asiakas- ja potilastyössä käytettäviä lauseita.  

Opiskelija kertoo esimerkin saamen kielen osaamisen merkityksestä hoitotyön 
harjoittelussa: 

Kävin ajoittain töissä kotihoidossa opintojeni ohella ja toimin 
siellä lähihoitajan sijaisena. Kotihoidon piirissä oleva vanhus 

teki hälytyksen rannekkeellaan. Menin vanhuksen asuntoon ja 
löysin hänet sieltä hätäisenä, sekavana ja kivuliaan oloisena. 

Koska en saanut vanhukseen kunnolla kontaktia, soitin 
ambulanssin, joka saapui paikalle, ja ambulanssin 

henkilökunta tutki vanhuksen.   

Vanhus ei vastannut puhutteluun vaan puhui itsekseen 
sekavan oloisena ja liikkui rauhattomasti ympäriinsä. 

Ambulanssin henkilökunta päätti rauhoittaa vanhusta 
myös lääkkeiden avulla. Näin hänelle olisi helpompaa siirtyä 

päivystykseen jatkotutkimuksia ja hoitoa varten.   

Juuri ennen kuin ambulanssin henkilökunta alkoi annostella 
rauhoittavia lääkkeitä, aloin saada selvää ja tunnistaa 

vanhuksen käyttämiä sanoja, hän puhui pohjoissaamea. 
Olin opiskellut edellisellä lukukaudella sairaanhoitaja-

diakonissaopinnoissani Saame hoitotyössä -opintojaksolla. 

Selvitin lyhyiden lauseiden ja yksittäisten saamenkielisten 
sanojen avulla vanhuksen vointia. Vaikka vanhuksen puhe 

oli sekavaa ja epäselvää, sain häneen kontaktin kielen 
avulla, hän rauhoittui ja ymmärsi päivystykseen siirtymisen 

merkityksen. Samalla lupasin ilmoittaa asiasta hänen 
omaisilleen. Vanhus rauhoittui, kun löysimme yhteisen kielen, 

hätäisenä ja kivuliaana vanhus oli unohtanut juuri tässä 
tilanteessa suomen kielen.   
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Saamen kieli diakoniatyössä 1 op -opintojakso keskittyi diakoniatyössä käytet-
tävään sanastoon ja keskusteluun. Opintojakson sisältö suunniteltiin yhteistyössä 
diakoniatyön ja saamen kielen opettajien ja projektipäällikön kanssa. Diako-
niatyön keskeiseksi oppimissisällöksi valikoitui saamenkielisiä virsiä ja keskeisiä 
kohtia kirkkokäsikirjasta ja Raamatusta. Opiskelijat opettelivat keskeisiä kirkon 
rukouksia saamen kielellä, esimerkiksi Isä meidän -rukouksen ja Herran siunauk-
sen. Lisäksi opiskelijat opettelivat lauseita, joilla voidaan kartoittaa asiakkaiden ja 
potilaiden hoitotyön tarpeita hengellisen tuen alueelta. 

Lisäksi tässä opintojaksossa toteutettiin opiskelijoiden opinnäytetöistään te-
kemien postereiden käännöstyö saameksi sekä samalla käännettiin myös yksi 
hankkeen postereista. Viisi posteria käännettiin pohjoissaameksi ja yksi inarin-
saameksi. Posterin käännöskieleksi valikoitui se saamen kieli, mitä opiskelija oli 
opiskellut. Saameksi käännetyt posterit olivat esillä opiskelijoiden opintomatkalla 
Saamelaisille kirkkopäiville kesäkuussa 2017 ja hankkeen loppuseminaarissa Ina-
rin Lassinkodassa maaliskuussa 2018.

Saavutetun kielitaidon lisäksi konkreettisena lopputuloksena olivat hoitotyön 
kuvasanakirjat ja saameksi kirjoitetut posterit. Inarinsaamen opinnoissa toteutet-
tua kuvasanakirjaa kehitti eteenpäin kaksi opiskelijaa, ja toinen heistä julkaisi sen 
osana opinnäytetyötään nimellä Hoitotyön taskusanakirja suomi-inarinsaame. Sa-
nakirja on julkaistu hankkeen Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalu-
eella julkaisuna, taskuun sopivana paperisena versiona, ja siitä on tulossa myös 
mobiililaitteeseen ladattava sähköinen versio. Opinnäytetyö osallistui Queen Sil-
via Nursing Award 2017 -kilpailuun ja sijoittui kuuden parhaimman opinnäy-
tetyön joukossa loppukilpailuun. Sanakirjan tärkeimpänä tavoitteena on kulua 
hoito- ja hoivatyöntekijöiden käytössä inarinsaamenkielisten asiakkaiden ja poti-
laiden kohtaamisissa. Pohjoissaamenkielinen kuvasanakirja jäi odottamaan jatko-
kehittämistä, koska pohjoissaameksi on jo olemassa erilaisia terveysalan sanastoja.  

Saamen kieli hoitotyössä ja Saamen kieli diakoniatyössä -opintojaksoilla sisällöt 
nousivat samanaikaisista hoitotyön ja diakonian opintojen sisällöistä. Näin mo-
lemmat opinnot vahvistivat toisiaan, saamen kielen opinnot integroituivat suoraan 
käytäntöön ja kielen osaamisen tarve konkretisoitui. 

  
3.3 Saamenkulttuuriopintojen integrointi opetussuunnitelmaan 

Saamenkulttuuriopinnot käynnistyivät ensimmäisen lukukauden aikana, jolloin 
loppuvuodesta alkoi itsenäisenä kokonaisuutena Saamelaiskulttuuri – kulttuurinen 
osaaminen 5 op -opintojakso. Se toteutui kahdessa erillisessä osiossa lähi- ja etäope-
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tuksena. Ensimmäinen osio Kulttuurisen ymmärryksen perusteita oli kahden opinto-
pisteen laajuinen, ja siinä avattiin yleistä saamelaistietoutta, kulttuuria ja kulttuurin 
merkitystä arjessa. Opintojaksossa perehdyttiin kulttuuri-identiteetin muodostumi-
seen, kulttuurisen ymmärryksen peruskäsitteisiin ja eri saamelaisryhmiin. Tämä 
osio toteutui kokonaisuudessaan etäopetuksena, jossa oli erilaisia työskentelymuo-
toja luennoista tehtäviin, keskusteluihin ja asiantuntijavierailijoiden haastatteluihin.  

Toinen osio Asiakkaan kulttuurisensitiivinen kohtaaminen sosiaali- ja terveys-
alalla oli kolmen opintopisteen laajuinen kokonaisuus, ja siinä oli lähi- ja etä-
opetusta. Sisältö suunnattiin nimenomaan sairaanhoitaja-diakonissaryhmän 
näkökulmasta sosiaali- ja terveysaloilla tarvittavaan osaamiseen, jolloin keskiöön 
nousivat äidinkielen merkitys, kulttuuritietouden kohtaamisen tunnusmerkit so-
siaali- ja terveysalalla, saamelainen hyvinvointi ja terveyskäsitys ja saamelaisen 
asiakkaan kohtaamisen erityisyys. Myös perinteisiin saamelaisiin elinkeinoihin 
liittyvät terveyden ja hyvinvoinnin voimavarat ja haasteet olivat keskeistä sisältöä. 
Opintojaksolla perehdyttiin erityisesti saamelaisen asiakkaan ja potilaan kohtaa-
misen erityisyyteen saamelaiskulttuurisensitiivisyys huomioiden.  

 Saamelaiskulttuuri – kulttuurinen osaaminen -opintojakso huipentui Inaris-
sa lähiopetuspäivään, jossa yhdistyivät kieli- ja kulttuuriopinnot. Päivän aikana 
oli kolme työpajaa, joissa asiantuntijoiden ohjauksessa perehdyttiin paikalliseen 
ruokakulttuuriin, yrtteihin ja käsitöihin. Saamen kielen opettajat olivat etukä-
teen laatineet päivän tueksi sanastoa, jotta eri työpajoissa kyettiin yhdistämään 
kulttuuriseen osaamiseen myös kielitaidon harjoittelua. Opiskelijoille oli annettu 
jokaisessa työpajassa toteutettavat tehtävät etukäteen, ja heillä oli käytössään table-
tit, joilla tallennettiin joko videota tai kuvamateriaalia. Niihin liitettiin saamen 
kielellä kuhunkin työpajaan liittyvät kirjalliset tai suulliset selvitykset.   

Perinneruokatyöpajassa ravitsemus- ja catering-alan opettaja perehdytti kah-
den alan opiskelijan kanssa lohen perinteiseen valmistamiseen kodassa avotulel-
la, ja jokainen opiskelija valmisti oman annoksensa ohjeiden mukaan. Ruokailun 
aikana ryhmä työsti kuvamateriaalia ja siihen liittyvää sanastoa. Käsityöpajassa 
opiskelijat valmistivat pärkineitä eri saamelaisalueilta ja tuottivat työn vaiheis-
ta lyhyitä videoklippejä saamenkielisellä selostuksella. Pärkineet ovat ohuita pal-
mikoituja nauhoja, jotka liittyvät kengissä käytettäviin pauloihin. Yrttipajassa 
perehdyttiin yrttien keräämiseen, kuivaamiseen ja käsittelyyn osana perinteistä 
itsehoitoa. Työpajassa perehdyttiin saunassa käytettäviin yrtteihin ja yrttijuomiin, 
ja opiskelijat saivat tehdä itselleen yrteistä joko jalka- tai kasvokylvyn.   

Saamelaiskulttuuriin liittyvä opiskelu jatkui tämän viiden opintopisteen laa-
juisen verkkokurssin jälkeen useilla hoitotyön ja diakonian opintojaksoilla. Niillä 
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syvennettiin opintojakson ja opintokokonaisuuden ilmiöihin liittyviä saamelais-
kulttuurisensitiivisiä asioita.  

 
3.4 Harjoittelu saamelaisalueella

Harjoittelu saamelaisalueella mahdollisti opiskelijoille saamelaisasiakkaiden ja po-
tilaiden kohtaamisen sekä terveydenhuollon että diakonian harjoittelujaksoilla. 
Opiskelijat tekivät harjoitteluja saamelaisalueella tuetussa asumisessa, terveyskes-
kuksen eri yksiköissä, terveydenhoitajan mukana, ensihoidossa ja sairaanhoitajan 
ja lääkärien vastaanotoilla, joten heillä oli tilaisuus perehtyä monipuolisesti ter-
veydenhuollon mahdollisuuksiin ja kehittämistarpeisiin saamelaisen kulttuurin 
huomioon ottavan hoidon tarjoamisessa. Opiskelijoiden osaaminen laajeni sekä 
kulttuurissa että kielessä.

Opiskelija kertoo esimerkin saamelaiskulttuurin tuntemisen merkityksestä 
hoitotyön harjoittelussa saamelaisalueella: 

Olin harjoittelussa hoitolaitoksessa, jossa suurin osa asukkaista 
on suomalaisia, ja siellä on myös muutama saamelainen 
asukas. Lyhytaikainen sijainen kertoi minulle, että yhdessä 

huoneessa asuva iäkäs nainen ei halua tulla huoneestaan 
yhteisiin tapahtumiin, syömään eikä saunomaan. Jos asiakas 

autettiin pois huoneestaan yhteisiin tiloihin, hänestä tuli 
levoton ja hän pyrki takaisin huoneeseensa.  

Olin nähnyt tämän levottoman ja huoneeseensa palaavan 
vanhuksen edellisenä päivänä ja ajattelin, että autan 

tänään vanhuksen ensin muiden seuraan aamupalalle ja 
sen jälkeen ehkä myös ulos. Autoin vanhusta aamutoimissa 

hänen huoneessaan ja asiat sujuivat rauhallisesti, kunnes 
aloin auttaa vanhusta siirtymään yhteisiin tiloihin. Vanhus ei 

halunnut poistua huoneestaan, ei sitten millään. 

Yritin kaikenlaista, mutta tilanne pysyi entisellään. Lopulta 
näin hyllyllä olevan naisen lapinlakin, hain lakin hyllyltä ja 

autoin sen naiselle päähän. Sen jälkeen siirryimme yhdessä 
rauhallisesti aamupalalle muiden joukkoon.
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Seurakuntaharjoittelun toteutuminen saamelaisalueella mahdollisti saamen-
kielisten virsien, rukouksien, kirkkokäsikirjan ja Raamatun käytön. Ihmisten 
kohtaaminen heidän omalla äidinkielellään on tärkeää myös diakonian alalla. 

Opiskelija kertoo esimerkin saamen kielen osaamisen merkityksestä diakonia-
työn harjoittelussa: 

Olin opintoihini kuuluvassa diakoniatyön harjoittelussa ja 
kävin tuetun asumisen piirissä laitoskodissa. Vanhukset 

kokoontuivat iltapäiväkahveille, ja osallistuin sinne harjoitteluni 
puitteissa. Kahvistelun jälkeen lauloimme virren suomeksi, 

osa vanhuksista lauloi. Kun lauloimme toisen virren saameksi, 
melkein kaikki vanhukset osallistuivat lauluun. Se pelasti 

kahvisteluhetken, nosti tunnelmaa, ja vierailun aikana 
toteutettu lauluhetki toi iloa heidän iltapäiväänsä.  

Muistisairaat vanhukset eivät osanneet laulaa virttä 
suomeksi, mutta saameksi he lauloivat sujuvasti. Tuttu virsi 
sai apaattisesta kahvisteluhetkestä ilon ja voiman, syvällä 
mielessä olivat virren sanat, ja vanhukset yhtyivät lauluun.  

Laitoksessa olevien muistisairaiden vanhusten suomen kieli 
on usein unohtunut, ja he ovat palanneet ensimmäisenä 

oppimaansa saamen kieleen. Meitä opiskelijoita on 
kannustettu käyttämään opiskelemaamme saamen kieltä ja 

oppimaan lisää. 

Saamelaisvanhusten kohtaaminen heidän äidinkielellään 
on tärkeää, ja se tuo heille hymyn huulille. Saamen 

kielellä lauletut virret ovat saamelaisvanhuksille tuttuja ja 
muistuttavat omasta kulttuurista. Saamen kieltä käyttäessä 

vanhusten kanssa pääsee lähemmäksi, ja he arvostavat 
kielensä osaamista.  

 



- 26 -

3.5 Opinnäytetyössä hoito- ja diakoniatyön kehittäminen 
saamelaiskulttuurikontekstissa 

Opinnäytetyössä opiskelijan tavoitteena on toteuttaa tutkivaa, kehittävää ja re-
flektiivistä prosessia yhteistyössä oman alansa työ- ja toimintaympäristön kanssa. 
Ryhmän opiskelijat syvensivät opinnäytetyöprosessissa tutkimukseen perustu-
vaa tietoa saamelaisuuteen ja saamelaisalueen erityiskysymyksiin liittyvistä tut-
kimuskohteista hoito- ja diakoniatyön ammattialoilta. Opinnäytetyön prosessi 
käynnistyi toisella lukukaudella, jolloin opiskelijat pohtivat saamelaisalueen so-
siaali-, terveys- ja kirkonalan haasteita yhdessä paikallisten työelämäkumppanei-
den kanssa. 

Työelämäkumppanit nostivat esille kehittämishaasteita, ja prosessi eteni vai-
heittain. Jokainen opiskelija etsi itseään kiinnostavan kehittämisaiheen ja lähti 
työstämään opinnäytetyön suunnitelmaa yhdessä työelämäkumppanin ja opin-
näytetyön ohjaajien kanssa.

Opinnäytetyöprosessi toteutettiin Ivalon opiskelijaryhmän kohdalla normaalia 
opetussuunnitelmaa nopeammassa aikataulussa, jotta opinnäytetöinä syntyneet 
valmiit artikkelit pääsevät mukaan hankkeen julkaisuun. Opiskelijoiden artikke-
lit kuvaavat monipuolisesti heidän kehittämistyötään saamelaisalueella. 

Kehittämistehtävien aiheet ovat ajankohtaisia ja pureutuvat saamelaisalueen 
teemoihin. Yhdessä opinnäytetyössä tutkittiin Lapin rajavartioston varusmiesten 
voimavaroja ja jaksamista kuormittavia tekijöitä varusmiespalveluksen aikana. 
Kaksi opiskelijaa tutki läheisten tuen tarpeita osana Utsjoen kunnassa toteutetta-
vaa päihdetyön kehittämistä. Opiskelijat selvittivät myös harvaan asuttujen kylien 
osallisuuden ja yhteisöllisyyden tarpeita sekä kehittivät yksinäisyyttä torjuvaa ryh-
mätoimintaa Inarin seurakunnan diakoniatyössä. Yksi opinnäytetyö edisti mo-
nikulttuurista osaamista sosiaali-, terveys- ja kirkonaloilla tuottamalla vapaasti 
saatavilla olevan opetusvideon aiheesta. Lisäksi opinnäytetyönä kehitettiin suo-
mi-inarisaame hoitotyön taskusanakirja kohtaamisen tueksi hoito- ja hoivatyössä.  

 
3.6 Seminaarit terveyden, hyvinvoinnin ja diakonian teemoista 
saamelaiskulttuurikontekstissa  

Hankkeessa toteutettiin kolme kansallista ja osittain kansainvälistä seminaaria 
Inarin Sajoksessa. Seminaarit toteutettiin terveyden, hyvinvoinnin ja diakonian 
teemoista saamelaiskulttuurikontekstissa, ja opiskelijat osallistuivat kahteen jäl-
kimmäiseen seminaariin aktiivisina toimijoina. Opiskelijoiden tekemiä postereita 
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oli esillä toisessa ja kolmannessa seminaarissa. Postereissa esiteltiin saamelaiskult-
tuurin osaamisen merkitystä hoitotyössä ja opiskelijoiden opinnäytetöitä. Posterit 
oli tehty suomeksi ja saameksi.  

Ensimmäinen seminaari toteutettiin heti hankkeen käynnistyttyä helmikuussa 
2015. Teemana oli Terveys arktisen diakonian haasteena. Tällöin käynnistyi myös 
tiedotus elokuussa alkavasta sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksesta. Seminaaris-
sa tuotiin esiin huoli ja tarve saamelaista kulttuuria ja kieltä osaavien ammattilais-
ten rekrytoinnista hoito- ja diakoniatyöhön. Saamelaiskulttuurisensitiivisyyden 
lisääntyessä paranee saamelaisasiakkaan ja -potilaan kohtaaminen, ja sairaanhoi-
taja-diakonissakoulutuksen toteutuminen saamelaisalueella mahdollistaa alueen 
kulttuurin ja kielen integroimisen koulutukseen ja siten osaksi ammattiosaamista. 
(Ervelius ja Näkkäläjärvi 2018, s. 91.) 

Lasten ja nuorten hyvinvointi saamelaisalueella -seminaari toi esiin historian 
ja menneisyyden merkitystä ja niiden ymmärtämistä. Kulttuurin tunteminen ja 
historian ymmärtäminen parantavat terveyden edistämisen ja sairauden hoidon 
laatua. Historiassa tapahtuneiden häpeää aiheuttaneiden tapahtumien käsittely 
ja kohtaaminen mahdollistavat vaikuttamisen niiden tuomiin seurauksiin. (Hell-
sten 2016.) Suomalaistamisprosessi, pakotettu kielenvaihto saamesta suomeen ja 
kulttuuristen elementtien vähentäminen tuntuvat edelleen. Monen saamelaisen 
lapsuudessa tapahtuneet negatiiviset asiat vaikuttavat vieläkin: omaa kieltä ja kult-
tuuria ei ole siirretty seuraaville sukupolville, koska on pelätty kiusaamista ja syr-
jintää. Krupka toi esiin Norjan puolella Sámi Church Councilin saamelaisnuorille 
mahdollistetut leirit, joilla tuetaan voimaantumista ja identiteetin vahvistumista. 
Näillä toimilla on tavoitteena tukea positiivista ajattelua. (Krupka 2016.) Semi-
naarissa esiin tuotu tieto antaa pohjaa toiminnalle, jolla tulevaisuudessa voidaan 
ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveydellisiä haasteita.  

Voimakas kansa – voimaa luonnosta, kansasta, yhteisöllisyydestä -seminaarissa 
oli tavoitteena pohtia yhteisöllisyyden merkitystä yksilölle ja yhteisölle. Luonto, 
toivo ja omien juurien ymmärtäminen ovat voimaa tuovia elementtejä. (Ervelius 
ja Näkkäläjärvi 2018 s. 97.) Kulttuurisensitiivinen kohtaaminen on edellytys eri 
kulttuurista tulevan asiakkaan ja hoitajan hyvän ja luottamuksellisen hoitosuh-
teen luomiseen. Saamelaisalueella kotisairaanhoitaja kohtaa asiakkaan kiireettö-
mästi kahvistelukulttuuria noudattaen, tunnelma on rauhallinen ja kiireetön ja 
sanattomuutta täytyy osata kuulla. Poronhoitoperheissä puhutaan ensin poroasiat 
ja sen jälkeen terveysasiat. (Arttijeff 2018.) Kulttuuritietoinen hoitaja osaa avata 
oikeita keskustelun aiheita ja ymmärtää sanoman. Kuulemisen taito on tärkeä, ja 
se korostuu kulttuurisensitiivisessä hoitosuhteessa. (Kylmä 2018.) Demokratiassa 
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enemmistöllä on valta, mutta on tärkeää, että enemmistö turvaa vähemmistön oi-
keudet. (Halonen 2018.) 

Hankkeen loppuseminaari toteutettiin Inarin Lassinkodassa, jossa julkaistiin 
hankkeessa tuotettu malli saamelaiskulttuurisensitiivisestä hoito- ja diakoniatyön 
opettamisesta. Samalla julkaistiin opinnäytetyönä kehitetty hoitotyön suomi–ina-
rinsaame-sanakirja taskuun sopivana paperiversiona. Myöhemmin ilmestyy myös 
mobiiliversio sanakirjasta. Seminaarissa osallistujien luettavissa olivat myös opis-
kelijoiden saamen- ja suomenkieliset posterit. 

 
3.7 Saamelaisalueella toteutetut opintomatkat ja vierailut 

Opintomatkat ja vierailut avasivat kirjaimellisesti monia ovia saamelaisalueel-
la. Opintomatkoja tehtiin saamelaisalueella Inarinjärven Ukonkivelle, SANK-
Siin Karasjoelle ja Tana Bron Omsorgsenteriin eli sosiaali- ja terveyskeskukseen, 
Saamelaisille kirkkopäiville Arvidsjauriin sekä Ivalon ortodoksikirkkoon ja seu-
rakuntakodille. Saamelaisalueen ulkopuolella opiskelijat osallistuivat Sairaanhoi-
tajapäiville maaliskuussa 2017, ja heidän opinnäytetöistään tekemänsä posterit 
olivat esillä posterinäyttelyssä. Tällä opintomatkalla tiedonsiirto tapahtui toiseen 
suuntaan: opiskelijat veivät tietoa saamelaiskulttuurin huomioon ottavasta hoito-
työstä valtakunnalliseen ja isoon ammatilliseen tapahtumaan Helsinkiin. 

Ensimmäinen opintomatka oli ensimmäisten lähipäivien aikana Inarinjärven 
Ukonkivelle, joka oli aikoinaan saamelaisten pyhä uhripaikka. Opintomatka to-
teutettiin opintojaksossa Orientaatio korkeakouluopinnoissa, ja alueeseen tutustu-
misen lisäksi tavoitteena oli opiskelijoiden ryhmäytyminen.  

Opintomatka SANKSiin Karasjoelle ja Tana Bron Omsorgsenteriin eli so-
siaali- ja terveyskeskukseen toteutui neljännellä lukukaudella mielenterveys- ja 
päihdehoitotyön ja diakonian opinnoissa, yhteistyössä Saamelaisalueen koulutus-
keskuksen lähihoitajaopiskelijoiden kanssa. SANKS on Norjassa oleva saamelais-
ten kansallinen osaamiskeskus, jonka työn keskiössä on psyykkinen terveys ja 
päihdehuolto. Sen tavoitteena on varmistaa yhdenvertaiset palvelut myös saamelai-
sille käyttäjille. Opintomatka suuntautui SANKS:n Karasjoen toimipisteelle, jossa 
on lasten ja nuorten psyykkisen terveyden palvelut ja päihdehuolto, psykiatrian 
poliklinikka, perheosasto ja saamelaisten nuorisopsykiatrinen tiimi sekä nuorisop-
sykiatrian osasto. (Finnmárkku buohcciviessu.) Osaamiskeskuksen sairaanhoitaja 
esitteli toimintaa ja toiminnan periaatteita ja kertoi asiakkaiden tulevan laajas-
ti saamelaisalueelta. Tana Brossa opintomatka suuntautui paikalliseen sosiaali- 
ja terveyskeskukseen, jossa opiskelijat tutustuivat saamelaiskulttuurin huomioon 
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ottavaan terveyskeskustoimintaan. Opintomatkalla olivat mukana myös terve-
ydenhoitaja Utsjoelta ja diakoni Inarin seurakunnasta. He pitivät linja-autossa 
matkustamisen aikana luennot aiheista kulttuurisensitiivinen terveydenhoito ja 
asiakkaiden kohtaaminen ja diakoniatyö mielenterveystyön ympäristössä. 

Saamelaiset kirkkopäivät järjestetään neljän vuoden välein, ja ne ovat saamelaisen 
kirkollisen elämän tärkein kohtaamispaikka. 16.–18. kesäkuuta 2017 saamenkansa 
kokoontui kirkkopäiville Ruotsin Arvidsjauriin. Osallistujia oli neljästä eri maas-
ta: Ruotsista, Norjasta, Suomesta ja Venäjältä. Sairaanhoitaja-diakonissaopiskelijat 
osallistuivat kirkkopäiville kahden päivän ajan. Kirkkopäiville osallistuminen oli 
integroitu Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatillisuus 5 op opintokokonai-
suuteen. Opiskelijoille oli annettu opintokokonaisuuteen liittyvät erilliset tehtävät, 
jotka oli sovellettu kirkkopäivien kontekstiin. Lisäksi opiskelijat toivat kirkkopäivil-
le opintoihinsa liittyvät posterit, jotka olivat esillä tapahtuman ajan. Kirkkopäivien 
ohjelma oli monipuolinen. Ryhmä osallistui useisiin jumalanpalveluksiin, keskuste-
lutilaisuuksiin ja luentoihin sekä kulttuuriohjelmaan. Kirkkopäivien ohjelmassa pa-
neuduttiin saamelaisten oikeuksiin, itsemääräämisen kysymyksiin, arktisen alueen 
kestävän kehityksen näkökulmiin sekä sovintokysymykseen. Yhteisenä teemana oli 
saamelaisen kirkollisen elämän ylläpitäminen ja edistäminen. 

Saamelaisten kirkkopäivien tavoitteena on esimerkiksi vahvistaa saamen kieltä 
ja sen käyttöä kirkollisessa elämässä, tuoda esille saamelaisen kirkollisen elämän 
hengellinen, teologinen ja taiteellinen rikkaus sekä innostaa ja uudistaa saamelais-
ta kirkollista elämää yli valtioiden rajojen. Kirkkopäiville osallistuminen oli ryh-
män opiskelijoille tärkeä kulttuurisensitiivinen opintomatka kirkon saamelaistyön 
näkökulmasta. Osallistuminen mahdollisti saamen kielen taitojen harjaannutta-
misen ja kirkollisen kontekstin erityispiirteiden oppimisen. Saamelaisilla kirkko-
päivillä koettiin yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, joka konkretisoitui päätösmessussa 
sanan ja rukouksen lisäksi yhteiseen ehtoollispöytään polvistumisen kautta.  

Inarin kunnan alueella toimii evankelisluterilaisen seurakunnan lisäksi myös 
Suomen ortodoksinen kirkko. Lapin ortodoksinen seurakunta on Suomen pohjoi-
sin seurakunta, jonka alueeseen kuuluu lähes koko Lappi. Kolttasaamelaiset ovat 
uskonnollinen ja kielellinen vähemmistö Suomessa ja saamelaisten keskuudessa. 
Kolttien uskonnollisuus on ollut sidottu ortodoksisuuteen jo 1500-luvulta alkaen, 
kun Pyhittäjä Trifon Petsamolainen toi uskon Kuolan niemimaan koltille. (Vuo-
la 2014, 6–7.) Inarin kunnan alueella on kolme ortodoksikirkkoa, Ivalossa, Nel-
limissä ja Sevettijärvellä, sekä tsasouna Keväjärvellä. Inarin alueen ortodoksien 
hengellinen toiminta on aktiivista ja monipuolista, ja sitä johtavat Ivalossa asuvat 
pappi ja kanttori. 
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Ortodoksiusko ja -kulttuuri tuovat kolttasaamelaisten kautta saamelaisalueel-
le omat erityispiirteensä. Uskonnolliset juhlat, kirkollisiin toimituksiin liittyvät 
erityispiirteet sekä koltan kieli ja kulttuuri olivat yksi opintojen kulttuurisensi-
tiivistä oppimista lisäävä näkökulma. Sairaanhoitaja-diakonissaopiskelijan ja 
tulevan terveydenhuollon ja kirkon työn asiantuntijan on tärkeää oppia tunnista-
maan kolttakulttuurin erityispiirteitä, jotta hän voi tukea asiakkaan tai potilaan 
kokonaisvaltaista avun saamista. Lisäksi on tärkeää tunnistaa myös asiakkai-
den ja potilaiden hengellisiä tarpeita ja tukea heitä oman kirkon hengellisyyden 
toteuttamisessa.  

Opiskelijaryhmä pääsi tutustumaan ortodoksikirkkoon ja kolttakulttuuriin 
opintokäynnillä Ivalon ortodoksikirkkoon ja seurakuntakodille. Opinnot in-
tegroitiin Diakoniatyön asiantuntijuus –opintoihin sekä Auttamisen teologia ja 
diakonian työmuodot opintokokonaisuuteen. Seurakunnan kanttori luennoi orto-
doksisuudesta ja kolttakulttuurista ja tutustutti ortodoksiseen lauluperinteeseen. 
Aihetta syvennettiin opiskelijaryhmän kanssa reflektiokeskustelussa sekä toisen 
asiantuntijavierailun yhteydessä, jolloin ortodoksikirkon työntekijä vieraili opis-
kelijaryhmässä oppilaitoksen tiloissa.  

3.8 Saamelaisalueen asiantuntijoiden luennot

Asiantuntijaluennot ovat opintokäyntien lisäksi tärkeä kokonaisuus kulttuurisen 
osaamisen vahvistamisessa. Saamelaisalueen asiantuntijoita eri organisaatioista 
osallistui opiskelijoiden lähiopetuspäiville alustamaan aiheita, avaamaan keskus-
telua ja tuomaan tietoa.  

Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö ja Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saame-
laisalueella -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja luennoi saamelaisalueen toi-
mintaympäristön ja palvelujärjestelmän näkökulmasta. Luento oli osa Sosiaali-, 
terveys ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö 2 op -opintokokonai-
suuden teoriaopetusta. Kurssin tavoitteena on ymmärtää sosiaali-, terveys- ja kirko-
nalan toiminnan organisointi, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat alueella. 

Inarin kunnan avopalvelujohtaja on hankkeen ohjausryhmän jäsen ja tuo oh-
jausryhmätoimintaan tietoa saamelaisen kulttuurin huomioivasta hoitotyöstä ja 
sen tarpeesta. 

Asiantuntijaluento toteutui kolmannella lukukaudella aikuisten ja vanhusten 
hoitotyön opinnoissa, joissa kliinisen hoitotyön ohella oppimisen tavoitteena on 
hoito- ja palvelujärjestelmäosaaminen sekä muistisairaan vanhuksen hoitaminen. 
Asiantuntijaluennon aikana keskusteltiin saamelaisen asiakkaan kohtaamisesta 
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ja vuorovaikutuksesta, äidinkielen merkityksestä asiakkaalle ja potilaalle, kotona 
tehtävästä hoidosta, hoitajien saamen kielen osaamisen merkityksestä ja muistisai-
raan saamelaisen vanhuksen kohtaamisesta.  

Saamelaistyön sihteerin tehtävänä on koordinoida saamelaistyötä koko Suomen 
alueella sekä huolehtia saamenkielisistä kirkollisista kirjoista ja materiaalista. Hän 
työskentelee Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin yhteydessä. Saamelaistyön 
sihteeri oli asiantuntijuutensa vuoksi keskeinen luennoitsija sairaanhoitaja-dia-
konissakoulutukseen sisältyvän saamelaisalueen kulttuurin ja hengellisyyden nä-
kökulmasta. Saamelaistyön sihteeri vieraili oppilaitoksessa luennoimassa kaksi 
kertaa. Ensimmäisellä luennolla hän perehdytti opiskelijoita oman työnkuvansa 
kautta saamelaistyöhön kirkossa sekä avasi saamen kulttuurin erityispiirteitä eri-
tyisesti saamelaisten kotiseutualueen seurakunnissa. Kokonaisuus liittyi Seura-
kunta toimintaympäristönä 2 op -teoriaopetukseen. Toisella luennolla hän avasi 
taakkasiirtymän käsitettä ja saamelaisten oikeuksiin liittyviä kysymyksiä Dia-
koniatyön asiantuntijuus -opinnoissa. Saamelaistyön sihteeri jakoi myös tervey-
denhuollon ja kirkon työssä tarvittavaa saamenkielistä kirjallista materiaalia, joka 
liittyy asiakkaiden hengellisiin tarpeisiin vastaamiseen.   

Inarin seurakunnan saamelaistyön diakonissa on ollut merkittävässä roolis-
sa koulutuksen käytännön toteuttamisen näkökulmasta. Hänellä on ollut vahva 
rooli ohjausryhmän jäsenenä, koulutuksen asiantuntijaluennoitsijana, oppilai-
den mentorina ja työelämän paikallisena yhteistyökumppanina. Hän on yhdes-
sä Inarin seurakunnan kirkkoherran kanssa mahdollistanut luontevan yhteistyön 
seurakunnan kanssa. Saamelaistyön diakonissa ja kirkkoherra perehdyttivät opis-
kelijoita sielunhoidon hengellisiin kysymyksiin saamelaisten parissa osana sie-
lunhoidon opintoja. Opiskelijat saivat saamenkieliset virsikirjat sekä materiaalia 
saamenkielisten rukoushetkien kaavoista. Saamelaistyön diakonissa on ollut kes-
keinen avainhenkilö yhteisöpajatoimintaan liittyvässä kehittämistyössä. Opiske-
lijat ovat kehittäneet yhdessä seurakunnan ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen 
opiskelijoiden kanssa yhteisöpajatoimintaa hoitolaitoksissa ja Inarin seurakunnan 
jumalanpalveluselämässä, Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet 
-kokonaisuudessa. Lisäksi saamelaistyön diakonissa on ollut asiantuntijaluennoitsi-
jana Diakoniatyön asiantuntijuus -opinnoissa, osallistunut Diakonian ja kristillisen 
kasvatuksen teologiset perusteet -opintokokonaisuuteen yhdessä opiskelijaryhmän 
kanssa sekä johdattanut seurakunnan toimintaympäristön tuntemukseen saame-
laisalueella Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatillisuus -opinnoissa.  

Opintojakso Diakonian ja kristillisen kasvatuksen yhteiset lähtökohdat johdat-
taa opiskelijat rippikoulutyön, perhelähtöisen työn ja sielunhoidon näkökulmaan. 
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Utsjoen seurakunnan pitkäaikainen nuorisotyön ohjaaja avasi omassa asiantunti-
jaluennossaan saamelaisalueen erityispiirteitä lasten, nuorten ja perheiden paris-
sa tehtävässä kirkollisessa työssä. Tärkeää toiminnan kannalta oli tiivis yhteistyö 
alueen sosiaali-, terveys- ja turvallisuusalojen toimijoiden kanssa. Kirkko oli luo-
tettava ja selkeä yhteistyökumppani esimerkiksi kunnan alueella kasvatustyössä 
sekä kriisityön tilanteissa. 

3.9 Opetussuunnitelmassa olevia oppimistehtäviä sovellettiin 
saamelaiskulttuuri huomioiden

Kaikilla lukukausilla opintojaksoissa olevia tehtäviä sovellettiin sopiviksi saame-
laisalueelle. Opintojaksosta riippuen joko sovellettiin tehtäviä tai opetukseen osal-
listui asiantuntijoita tavoitteiden mukaan.  

Ensimmäisen lukukauden opintojaksolla Hoitosuhde, moninaiset ja monikult-
tuuriset asiakkaat 3 op oleva haastattelutehtävä toteutettiin saamelaisten asiak-
kaiden ja potilaiden haastatteluina ja saadun tiedon avulla teemaa käsiteltiin 
opintojakson seminaarissa. Potilaiden ja asiakkaiden haastattelut toivat esiin 
heidän kokemuksiaan terveydenhuollossa ja näkemyksiään liittyen terveysalan 
ammattilaisiin. Tätä tietoa laajensi opintojakso Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan 
palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö 2 op, jolla syvennettiin saamelaisalueen pal-
velurakenteiden tuntemusta. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3 op -opinto-
jaksolla tarkasteltiin Lapissa asuvien väestöryhmien terveydentilaa ja hyvinvointia 
sekä terveyserojen ja syrjäytymisen taustalla olevia tekijöitä.  

Toisella lukukaudella Auttava vuorovaikutus ja ohjaus -opintojaksolla opiske-
lijat perehtyivät yleisesti näyttöön perustuvaan potilasohjaukseen ja tarkemmin 
eri-ikäisten saamelaisasiakkaiden ja -potilaiden potilasohjaukseen ja tekivät niistä 
posterit. Ne olivat esillä posterinäyttelynä samalla lukukaudella olleessa hankkeen 
toisessa seminaarissa.

 Kolmannella lukukaudella aikuisten hoitotyön opinnoissa perehdyttiin tervey-
den edistämiseen poronhoitotyössä. Siitä suunniteltiin kokonaisuus, joka koostui 
luennosta poronhoidosta, siinä työskentelevien terveyden edistämisestä ja hätäen-
siavusta poroerotuksessa. Kokonaisuus käynnistyi Saamelaisalueen koulutuskes-
kuksen porotalouden opettajan luennosta. Se perehdytti poronhoitovuoden aikana 
tapahtuvaan toimintaan valokuvien ja videomateriaalin avulla. Poronhoitajien ter-
veyden edistämisestä luennoi sosiaali- ja terveysalan opettaja. Luento avasi työhön 
liittyviä fyysisiä ja psyykkisiä haasteita ja ennakoinnin merkitystä liittyen muun 
muassa poroista huolehtimiseen, työntekijöiden ravitsemukseen, uneen, fyysiseen 
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kuntoon ja luontoympäristön tuomiin haasteisiin. Luento toimi myös johdantona 
opiskelijoiden tehtävään, jossa he havainnoivat poroerotusaitauksella hätäensiapua 
vaativia mahdollisia tilanteita ja niissä tarvittavaa ensiapuosaamista.   

Viidennellä lukukaudella Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilli-
suus -opinnoissa oppimistehtävä sovellettiin toteutettavaksi Saamelaisilla kirk-
kopäivillä. Opiskelijat keräsivät tehtävässä tarvittavan materiaalin ottamalla 
valokuvia Ipadeilla erillisen tehtävänannon mukaan. Kuvat tallennettiin pad-
let-alustalle. Teoriaopintojen yhteydessä tehtävään palattiin ja käytiin yhteinen 
reflektiokeskustelu. 

Kuudennella lukukaudella Johtaminen ja yrittäjyys 3 op -opintojaksolla kir-
jallinen tehtävä toteutettiin ryhmissä, joissa opiskelijat perehtyivät saamelaisalu-
een kuntien internetsivuihin ja siellä esiin tuotuihin, saamelaisille suunnattuihin 
palveluihin, niiden olemassaoloon ja kehittämistarpeisiin. Diakoniatyön amma-
tillisuutta koskevissa opinnoissa, Diakonia osallisuuden vahvistajana 3 op -opin-
tojaksolla, opiskelijat suorittivat kokonaisuuteen liittyvän oppimistehtävän 
seurakunnan toimintaympäristössä saamelaisalueen seurakunnissa. 

Seitsemännellä lukukaudella toteutuvissa Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus 
-opinnoissa opiskelijat hyödyntävät jo aiemmin oppimaansa ja vahvistavat toimin-
taansa diakonisen hoitotyön asiantuntijoina. Diakonisen hoitotyön kehittäminen 2 
op -opintojaksolla opiskelijat suuntasivat kehittämistehtävät saamelaisalueen kon-
tekstista esille nouseviin kehittämistarpeisiin.  

 
Mallin tarjoamat mahdollisuudet 
Koulutuksen ja hankkeen edetessä kehittynyt malli saamelaiskulttuurisensitiivi-
sestä hoito- ja diakoniatyön opetuksesta tuo näkyviin mahdollisuuden integroida 
ja soveltaa kulttuurista osaamista laajemmin osaksi ammattikorkeakouluopetus-
ta. Prosessimaisena kehitystyönä tuotettu opetuksen malli on toistettavissa vähin-
täänkin niillä edellytyksillä, joita mallissa on kuvattu.  

Mallin toiminta perustuu kahden oppilaitoksen yhteistyöhön, jossa vahvan 
oman profiilin omaavat oppilaitokset ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään – 
kouluttamaan saamelaisalueelle saamelaista kulttuuria ja kieltä ymmärtäviä ja 
osaavia sairaanhoitajia ja diakoniatyöntekijöitä. Toiminnan perustana on olemas-
sa oleva opetussuunnitelma, jota on kehitetty haluttuun suuntaan tuottamaan 
tarvittavaa osaamista.  

Opetuksen mallin testaaminen ja kehittäminen on toivottavaa. Jatkossa mallia 
on hyvä kehittää sekä eri koulutusaloille että eri kulttuurien opettamiseen. 
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LIITE: OPETUSSUUNNITELMATYÖ

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015
Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa, 240 op

IVALOSSA TOTEUTETUN SAIRAANHOITAJA (AMK) –DIAKONISSA 
-RYHMÄN I39SHDI OPETUSSUUNITELMAAN INTEGROIDUT 
SAAMELAISKULTTUURI- JA SAAMENKIELIOPINNOT

Saamelaisalueen koulutuskeskus on antanut erilliset todistukset toteutta-
mistaan saamelaiskulttuurin ja saamenkielen opinnoista. Diakonia-ammat-
tikorkeakoulun opintosuoritusotteella ko. suoritukset näkyvät alla olevan 
mukaisesti, mikäli ne mahtuvat opiskelijan tutkinnon laajuuteen.  

Saamelaiskulttuuri – kulttuurinen osaaminen 5 op

• Kulttuurisen ymmärryksen perusteita 2 op
• Asiakkaan kulttuurisensitiivinen kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla 3 op

Saamenkieli 11 op
• Saamenkielen perusteet 6 op

• perusteet I 3 op
• perusteet II 3 op

• Saamenkieli hoitotyössä 4 op
• Saamenkieli diakoniatyössä 1 op

Saamelaiskulttuuri ja saamenkieli integroitu hoitotyön opintoihin 
seuraavasti:
ASI0103A15S Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3 op
 Saamelaiskulttuuri – kulttuurinen osaaminen 5 op -opintojaksosta
 osio: Kulttuurisen ymmärryksen perusteita 1 op
YHT2003A15S Ihmisen persoonallinen kasvu ja kehitys 3 op
 Saamelaiskulttuuri – kulttuurinen osaaminen 5 op -opintojaksosta
 osio: Kulttuurisen ymmärryksen perusteita 1 op
KOH0103A15S Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat 3 op
 Saamelaiskulttuuri – kulttuurinen osaaminen 5 op -opintojaksosta
 osio: Asiakkaan kulttuurisensitiivinen kohtaaminen sosiaali- ja terveys-

alalla 3 op
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ASI0202A15S Sosiaali-, terveys - ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja 
toimintaympäristö 2 op
 Saamenkielen perusteet I 2 op
OSA0104A15S Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 4 op
 Saamenkielen perusteet II 1 op
HAR2008A15S Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 8 op
 Saamenkielen perusteet II 2 op
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
 Saamenkielen perusteet I 1 op
 Saamenkieli hoitotyössä 4 op

Opetussuunnitelman muut opintojaksot, joihin integroitiin 
saamelaiskulttuuria tehtävien soveltamisen, opintomatkojen tai 
asiantuntijaluentojen kautta: 

Orientaatio korkeakouluopintoihin 
Asiakastyön lähtökohdat
 ASI0202A15S Sosiaali-, terveys – ja kirkon alan palvelujärjestelmä ja 

toimintaympäristö 2 op 
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I
 DKT1202A15S Varhaiskirkon historia ja oppi 2 op 
 DKT1301A15S Hengellisyys ja hartaus 1 op 
Aikuisten hoitotyö
 AHO0104A15S Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 4 op 
Vanhusten hoitotyö
 VHO0102A15S Vanhusten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2 op 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
 MPH0102A15S Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö mielenterveys- 

ja päihdehoitotyössä 2 op 
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II
 DKT2301A15S Jumalanpalveluksen teologia ja käytäntö 1 op 
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatillisuus
 DIA0102A15S Seurakunta toimintaympäristönä 2 op 
 DIA0203A15S Diakonian ja kristillisen kasvatuksen yhteiset lähtökoh-

dat 3 op 
Sielunhoito ja hengellinen ohjaus
 SIE0202A15S Sielunhoidon ja hengellisen ohjauksen kehittävä työote 

2 op 
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Diakoniatyön asiantuntijuus
 DTA0102A15S Auttamisen teologia ja diakonian työmuodot 2 op 
 DTA0204A15A Diakoniatyön menetelmät 4 op 
 DTA0403A15A Diakonia osallisuuden vahvistajana 3 op 
Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus
 HOA0103A15S Johtaminen ja yrittäjyys 3 op 
Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus
 DHA0103A15S Diakonissan asiantuntijuus hoitotyössä 3 op 
Ammattialan kehittämistyön välineet I
Ammattialan kehittämistyön välineet II

Opinnäytetyöprosessi 
KEH0103A15S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3 op 
KEH0202A15S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2 op 
KEH0305A15S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5 op 
KEH0405A15S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5 op 
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Hellevi Tervo

ASIAKKAAN 
KULTTUURISENSITIIVINEN 
KOHTAAMINEN SOSIAALI- 
JA TERVEYSALALLA – 
SAAMELAISKULTTUURINEN 
NÄKÖKULMA

Johdanto

Yhteiskunnallisen kehityksen myötä sosiaali- ja terveysalan työssä on 
voimistunut tarve kulttuurisensitiivisen työotteen vahvistamiseen. Yh-
teisöt kaikkialla muuttuvat yhä monikulttuurisemmiksi. Tämä ilmiö 
näkyy vahvasti myös sosiaali- ja terveysalan työssä: niin henkilökunta 

kuin asiakkaat muodostavat lähtökohdiltaan ja taustoiltaan hyvinkin erilaisten 
kulttuurien kirjon.

Kulttuurisensitiivinen työote on osa ammatillista pätevyyttä ja prosessinomai-
sesti kehittyvä osaamisalue, jota voidaan jäsentää esimerkiksi Bennetin 1990-luvun 
alkupuolella kehittämän kulttuurisen herkkyyden kehittymisen mallin (Abdelha-
mid 2009, 47–49) tai Campinha-Bacoten vuonna 2009 laatiman kulttuurisen 
kompetenssin tulivuorimallin (Abdelhamid 2009, 35–38) avulla. Keskeisenä osa-
na kulttuurisensitiivisyyteen kasvamista on hoitajan oman kulttuuritaustan tie-
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toinen tarkastelu, mikä käynnistyy kulttuurin käsitteen selkiyttämisellä ja siihen 
sisältyvän arvopohjan tiedostamisella ja etenee kulttuurisen tiedon vahvistamisen 
ja kulttuuristen kohtaamisten kautta kulttuurisen taidon hallintaan ja korkeata-
soiseen asiakastyöhön. 

Saamelaiset ovat yksi pohjoisista alkuperäiskansoista ja Euroopan unionin ai-
noa alkuperäiskansa. Saamelaisten perinteinen asuinalue sijoittuu neljän kansallis-
valtion, Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän, alueille. Suomessa saamelaisalueella 
tarkoitetaan Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia sekä Sodankylän pohjoisin-
ta osaa. Suurin osa tämän päivän Suomen saamelaisista asuu kuitenkin muualla 
kuin saamelaisalueella (Tilastokeskus. Pohjois-Suomen katsaus 2016). Alkupe-
räiskansastatuksensa myötä saamelaisilla on perustuslakiin nojaava oikeus omaan 
kieleen ja kulttuuriin kaikilla yhteiskuntaelämän alueilla (PL 17.3).

Tässä artikkelissa kuvataan Asiakkaan kulttuurisensitiivinen koh-
taaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintojakson toteutusta, joka sisältyi 
Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen sairaan-
hoitaja-diakonissakoulutukseen keväällä 2016. Koulutuksen yhtenä tavoitteena on 
saamelaiskulttuuriorientaation sisällyttäminen asiakastyön viitekehykseen.

Opintojakson toteutus
Opintojakso aloitettiin 15.3.2016 perehtymällä käsitteisiin kulttuuri, monikult-
tuurisuus, monikulttuurinen hoitotyö, hoitotyön kulttuurinen kompetenssi, kult-
tuurinen herkkyys ja kulttuuritietoinen ihminen sekä pohtimalla terveyden ja 
kulttuurin välistä suhdetta. Aihetta syvennettiin oppimistehtävällä ”Minun kult-
tuurini”, jossa opiskelijat kuvailivat ja pohtivat omaa kulttuurista taustaansa ja 
kulttuuritietoaan. Alkuorientaation jälkeen opintojakso eteni kulttuuritiedon 
vahvistamiseen käsittelemällä ja pohtimalla terveyttä ja hyvinvointia osana saa-
melaiskulttuurista kontekstia. Opintojakson loppupuolella tarkasteltiin kulttuuri-
sensitiivisten hyvinvointipalvelujen järjestämistä, ja opinnot päättyivät 25.5.2016 
Inarissa järjestettyyn kulttuuriteemapäivään. Seuraavissa kappaleissa tarkastel-
laan muutamia opintojaksolla käsiteltyjä aiheita, jotka ovat osa saamelaiskult-
tuurisen terveyskäsityksen kokonaisuutta. Lähtökohtana on käsitys terveyden ja 
hyvinvoinnin kokemuksellisesta ilmenemisestä osana arkipäivän toimintoja sekä 
terveyskäsityksen perustumisesta yhteisössä omaksuttuun maailmankuvaan ja op-
pimisesta vuorovaikutuksessa elin- ja toimintaympäristön kanssa (Tervo & Mül-
ler-Wille & Nikkonen 2003, 169). 
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Pohjoinen luontoympäristö saamelaisten hyvinvoinnin 
osatekijänä
Luontoympäristö on saamelaisen hyvinvointikokemuksen ja perustarpeiden tyy-
dyttämisen ytimessä. Luonto on sisäistynyt saamelaisten maailmankuvaan ja ar-
voperustaan, ja siten se on myös olennainen osa terveyttä ja hyvinvointia (Tervo 
& Nikkonen 2010, 13). Luontosidonnaisen maailmankuvan mukaan ihminen on 
osa luontoa ja olennaista on sovussa eläminen luontoympäristön kanssa. Ihmisen 
ja luontoympäristön suhde perustuu tasavertaiseen vuorovaikutukseen, jota mää-
rittävät kunnioitus, sopeutuminen ja tasapainon säilyttäminen. (Helander 2000, 
Sergejeva 2000, 21.) Eri sukupolvien saamelaisilla luonnon merkitykset hyvin-
voinnille vaihtelevat, mutta kaikille sen merkitys on mittaamaton. Luonto on ra-
vinnon lähde, apteekki ja työpaikka. Luonto merkitsee myös lepoa, vapautta ja 
omaksi itseksi tulemista. (Tervo & Nikkonen 2010, 13.) 

Luontoympäristön ja hyvinvoinnin yhteyttä käsiteltäessä pohdimme, miten 
sairaanhoitaja-diakonissa voi työssään edistää ja ylläpitää saamelaisasiakkaan 
luontosuhdetta ja siten tuoda voimaa arkipäivään. Yksi opiskelijoista pohti aihet-
ta seuraavasti: ”Asiakkaan kunnosta riippuen voisi tehdä retken lähiympäristöön, 
tunturiin tai hillasuolle. Vaikka metsä ehkä tuntuu tukahduttavalta tunturituu-
liin tottuneille saamelaisille, kävelyretki lähimetsässä kohottaa varmasti mielialaa 
ja hyvinvointia. Jos asiakas ei voi lähteä ulos, voi luontomaiseman tuoda hänel-
le muilla keinoin, hyödyntäen eri aisteja. Luontokuvat ja -videot sekä ikkunasta 
avautuva maisema toimivat yhtä lailla mielialan kohentajina. Marja-aikaan voi 
asiakkaalle viedä metsän antimia, jos hän ei itse kykene lähtemään marjastamaan. 
Ylipäänsä luonnon antimien hyödyntäminen ruokavaliossa on hyväksi terveydel-
le.” Toinen opiskelija esitti: ”Mielestäni saamelaisen laitoksessa asuvan asiakkaan 
huoneeseen voisi tuoda vaikkapa luontoon liittyviä tauluja ja muutenkin sisustaa 
huonetta luontoaiheisesti. Näin saamelainen voisi kokea jonkin verran olevansa 
osa luontoa myös sisätiloissa.”

Sosiokulttuurinen ympäristö saamelaisten terveyden ja 
hyvinvoinnin vahvistajana
Saamelaiskulttuurin keskeisiä symboleja ovat saamen kieli ja saamenpuku. Ne 
ovat myös asioita, joiden käytön oikeuksien eteen saamelaiset ovat joutuneet te-
kemään paljon töitä vuosikymmenien ajan. Erityisesti oikeus omaan äidinkieleen 
oli uhattuna pitkään. On eletty ajanjakso, jolloin omaa äidinkieltä viranomaisten 
sulauttamistoimenpiteiden vuoksi jopa kiellettiin puhumasta. Suomessa puhutaan 
nykyisin kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. 
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Oikeus oman äidinkielen käyttöön on kirjoitettu esimerkiksi saamen kielilakiin. 
(Lehtola 1997, 10–12.) Myös saamenpuvulla on merkittävä asema saamelaisessa 
yhteisössä. Vaikka arkipukeutuminen ei juuri eroa muiden suomalaisten pukeu-
tumisesta, jokaiselta saamelaiselta löytyy saamenpuku erityisiä tilaisuuksia varten. 
(Aikio 2010, 17.) 

Miksi saamen kielen käyttöä asiakastyössä tulisi edistää? Äidinkieli edustaa 
juuria ja jatkuvuutta sekä vahvistaa ihmisen kulttuurista identiteettiä ja sidettä 
omaan kulttuuriinsa. Äidinkieli on tunteiden ja ajatusten kieli. Mahdollisuus äi-
dinkielen käyttämiseen vahvistaa ihmisen eheyttä (Tervo & Nikkonen 2010, 14). 
Saamenpuvulla saamelainen edustaa omaa sukuaan, aluettaan ja kansaansa. Saa-
menpuku on kommunikoinnin väline. Siihen sisältyy kulttuurin sisäistä informa-
tiivista koodausta, ja se koetaan yleisesti henkilökohtaisena siteenä oman suvun 
historiaan. (Lehtola 1997, 10–12.) Sairaanhoitaja-diakonissaopiskelijoiden hen-
kilökohtainen suhde saamen kieleen ja saamenpukuun vaihteli suuresti. Keskus-
telussa näiden merkityksestä koetulle hyvinvoinnille useat totesivat lopuksi, että 
aikaisempi tieto ja erityisesti ymmärrys syvenivät. Joillekin opiskelijoille oli yllä-
tys, miten monipuolisesti saamenpukua voi käyttää ja miten siitä voi tehdä myös 
omannäköisensä.

Kieli- ja pukuasioiden jälkeen sosiokulttuurisen ympäristön tarkastelua jatket-
tiin perehtymällä opiskelijoiden kanssa saamelaiseen perhekäsitykseen ja kasvatus-
käytäntöihin. Näiden asioiden tiedostaminen mahdollistaa kulttuurisensitiivisen 
asiakastyön kaikilla sairaanhoitaja-diakonissan työalueilla. Jos kysyy saamelaisel-
ta, mistä hänen hyvinvointinsa muodostuu, lähes poikkeuksetta vastaukseen si-
sältyy perhe. Yhteisöllisyys ja perhe sen lähimpänä ilmenemismuotona määrittää 
saamelaista hyvinvointia mitä suurimmissa määrin. (Tervo & Nikkonen 2010, 
12.) Perusta saamelaisten nykyiselle laajalle perhekäsitykselle löytyy siitajärjestel-
mästä. Siidan muodostivat useat ydinperheet, jotka olivat enimmäkseen sukua 
toisilleen (Näkkäläjärvi 2000, 138). Saamelaisten yhteisöjärjestelmän perustana 
oleva sukulaisuusjärjestelmä ilmenee myös kielen terminologiassa ja porosaame-
laisilla sukumerkkijärjestelmässä. Aimo Aikion (2007, 57–58) mukaan perinteisen 
saamelaisen kasvatuksen periaatteita ovat havainnointi- ja arviointikyvyn kehittä-
minen, minäkuvan selkeyttäminen sekä itsetunnon ja identiteetin vahvistaminen, 
ohjaaminen laaja-alaisuuteen, sopeutuvuuden ja suunnistuskyvyn kehittäminen 
sekä sosiaalisuuden edistäminen. Kasvatuksessa korostuvat yksilön mahdollisuu-
det ja tahdonvoima sekä asiat, joiden avulla on mahdollisuus pärjätä myös anka-
rissa luonnonolosuhteissa. (Aikio 2007, 57–58.) Saamelainen elämänmuoto on 
kokenut murroksen, mikä on vaikuttanut oleellisesti myös perhe-elämään ja kas-
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vatusympäristöihin. Kulttuurisensitiivistä kasvatuskäytäntöä on nykyisin mah-
dollista toteuttaa myös julkisissa palveluissa, kuten kouluissa ja päiväkodeissa. 
Opintojakson lopuksi pohdittiin, millä tavalla saamelainen laaja perhekäsitys voi-
daan ottaa huomioon sairaanhoitaja-diakonissan työssä.

Henkinen ja hengellinen ympäristö osana kokonaisvaltaista 
hyvinvointia 
Saamelaisille henkinen yhteys luontoon on merkittävä osa kulttuuriperimää. Saa-
melaisten muinaisuskonto perustui luonnonpalvontaan. Jumalolennot olivat luon-
nonhaltijoita: esimerkiksi veden-, tuulen-, ukkosen- ja pyynninjumalia. (Pennanen 
2000, 218.) Saamenmaa on täynnä monenlaisia pyhiä paikkoja, seitoja. Keskeis-
tä oli ihmisen ja luonnon välinen uskonnollinen vastavuoroisuus. Seidat antoivat 
saamelaisille voimaa, onnea tai apua. (Pennanen 2000, 228.)  Luonnonuskonnon 
rinnalle alkoi kuitenkin vähitellen tulla kristillisyys osaksi saamelaisten hengellis-
tä elämää. 1300-luvulla annettiin ensimmäinen kristillinen kaste saamelaiselle, ja 
luterilaisuus levisi alueelle 1600–1700-luvuilla. Käännytystyön tavoitteena oli van-
han maailmankuvan hajottaminen ja uuden tuominen tilalle. 1800-luvulta lähtien 
siihen tuli mukaan myös lestadiolaisuus, mikä on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen 
saamelaisten hengellisessä vakaumuksessa. (Pennanen 2000, 218–220; Lehtola 
1997, 38–39.) Juha Pentikäisen (1995, 28–31) mukaan uskonto on saamelaisuu-
dessa hyvin keskeinen asia, mutta perinteinen, länsimainen uskonnon määritelmä 
ei sovi saamelaiseen kontekstiin. Saamelaisten uskontoa voidaan kuvata elämän-
filosofiana, ja uskonnollisuus on erottelematon osa ihmisen mieltä sisältäen tavan 
elää, kokea ja tuntea saamelaisuutta sekä yksilönä että yhteiskuntana (Pentikäinen 
1995, 30–31). Saamelaisten hengellisyyttä voidaan nykyisin kuvata monikerroksi-
sena ja merkittävänä osana hyvinvoinnin kokonaisuutta. Kokoontuminen yhteen 
eri puolilta Saamenmaata esimerkiksi kirkkopyhien yhteydessä sisältää hengellisen 
ulottuvuuden lisäksi vahvan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja kulttuurisen ehey-
den kokemuksen. (Tervo & Nikkonen 2010, 13.) Opintojen yhteydessä tutustuim-
me opiskelijoiden kanssa SaKaste-hankkeessa tuotettuun Saamelaisen vanhustyön 
työkalupakkiin, jossa annetaan konkreettisia ohjeita saamelaisasiakkaan uskon-
non huomioon ottamisesta hoitotyön arjessa. Ohjeena on esimerkiksi opetella saa-
menkielisiä virsiä ja laulaa niitä asiakkaan kanssa sekä opetella asiakkaalle tärkeät 
kirkolliset juhlapäivät (SaKaste. Saamelaisen vanhustyön työkalupakki. Uskonto, 
kuolema ja surutyö). Kulttuurisensitiivisessä asiakastyössä herkkyys havaita asiak-
kaan hengellisiä tarpeita on vahvempaa, jos hoitajalla on asiakkaan taustatietojen 
lisäksi tietoa myös hengellisen yhteiskuntaelämän historiallisista kehityskuluista.
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Perinteiset elinkeinot hyvinvoinnin viitekehyksessä
Työ, tekeminen ja elinkeinojen harjoittaminen mahdollistavat perustarpeiden tyy-
dyttämisen ja ovat siten olennainen osa terveyskulttuurista kokonaisuutta. Näin 
on myös saamelaisten kohdalla. Aikaisemmin todettiin saamen kielen ja puvun 
olevan tunnettuja saamelaiskulttuurisia symboleja. Niiden lisäksi saamelaisuus 
yhdistetään poroihin, poronhoitoon ja luontaistaloudesta elämiseen yleensäkin. 
Perinteiset elinkeinot – poronhoidon lisäksi kalastus, metsästys, pienimuotoinen 
maatalous sekä luonnonvaraisten tuotteiden keräily – ovat enemmän kuin elinkei-
noja. Ne ovat osa omaleimaista elämänmuotoa, ja niiden kulttuurinen merkitys 
on tärkeä. Kulttuurinen merkitys ilmenee esimerkiksi siinä, että vaikka suurin osa 
saamelaisista saa elantonsa muista kuin perinteistä elinkeinoista ja vaikka asuin-
paikka on kaukana saamelaisalueesta, moni saamelainen tuntee kokonaisvaltai-
sen sisäisen vahvistumisen ja voimaantumisen, jos hänellä on edes kerran vuodessa 
mahdollisuus päästä näiden tehtävien ääreen. Perinteiset elinkeinot ikään kuin 
lyövät läpi yli sukupolvien mielenmaiseman, ja niiden voi sanoa olevan osa ter-
veyskulttuurista maailmankuvaa. Perinteisiin elinkeinoihin sisältyy toimeentulon 
lisäksi elämäntapa ja sen merkitys ihmisen ja yhteisön kokonaishyvinvoinnille. 
(Tervo & Nikkonen 2010, 14.) Miten kulttuurisensitiivisellä asiakastyöllä voidaan 
tähän hyvinvoinnin osatekijään vaikuttaa? Osalle sairaanhoitaja-diakonissaopis-
kelijoista poronhoito tai muut luontaiselinkeinot olivat osa omaa elämänpiiriä, 
joillekin täysin tuntematonta aluetta. Kulttuurisensitiivinen asiakastyö voi konk-
retisoitua esimerkiksi lasten ja nuorten kohdalla tuomalla päiväkodin, koulun tai 
hoitotilanteiden arkipäivään elinkeinoihin liittyviä elementtejä asiakkaan omasta 
kasvuympäristöstä. Ikäihmiselle puolestaan voi järjestää mahdollisuuden esimer-
kiksi erotusaidalle pääsyyn. 

Yhteenveto ja pohdintaa kulttuurisensitiivisyyden merkityksestä 
asiakastyössä
Tämän opintojakson tarkoituksena oli vahvistaa sairaanhoitaja-diakonissaopiske-
lijoiden kulttuurista kompetenssia saamelaiskulttuurin näkökulmasta. Opintojak-
son sisältö rakentui meneillään olevan saamelaisen hyvinvointi- ja terveyskäsitystä 
koskevan tutkimustyön pohjalta, ja sen toteutus perustui ajatukseen Bennetin 
vuonna 1993 laatiman kulttuurisen herkkyyden kehittymisen mallin mukaisesta 
inhimillisen kehittymisen prosessista (Abdelhamid 2009, 47–49). Yhteenvetona 
voidaan todeta, että jokainen saamelainen kantaa mukanaan yksilöllistä ja omassa 
aikakaudessaan ja elinympäristössään todellistunutta kulttuuriperintöään, mikä 
heijastuu vahvasti myös päivittäiseen hyvinvointikokemukseen. Saamelaiset yh-
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tenä pohjoisena alkuperäiskansana elävät nykyisin aktiivista, ulospäin suuntau-
tuvaa elämää ja pyrkivät tietoisesti vaalimaan ainutlaatuista kulttuuriperintöään 
yhteiskunnan eri alueilla. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla saame-
lainen kulttuuri on alettu vähitellen huomioimaan ja kulttuurisensitiivinen lähes-
tymistapa asiakastyössä näyttää vahvistuvan. Mitä kulttuurisensitiivisyys sitten 
onkaan ja miksi siihen pitäisi pyrkiä, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työssä? 
Olen pohtinut tätä asiaa jo melko pitkään ja tullut siihen johtopäätökseen, että ih-
minen – olipa hän saamelainen, suomalainen tai kuka tahansa – on ennen kaik-
kea kulttuurinen olento. Kulttuuri on niin syvästi olennainen osa ihmistä, että 
jos sitä ei oteta huomioon, asiakaslähtöisyydestä tai yksilöllisiin tarpeisiin pohjau-
tuvasta asiakastyöstä puuttuu tärkeä osa. Toisaalta, jos asiakas osataan kohdata 
kulttuurisena olentona, saadaan asiakassuhteeseen merkittävä voimatekijä, joka 
antaa sekä asiakkaan elämäntilanteelle ja toiminnalle että sairaanhoitaja-diako-
nissan työlle merkityksen ja mielekkyyden. Kulttuuristen erityispiirteiden esiin 
tuomisessa ja niiden huomioimisessa on kuitenkin pyrittävä välttämään liiallista 
yleistämistä, koska on olemassa stereotypioiden riski. Voidaan todeta, että mitä 
korkeammalle työntekijä on oman sisäisen prosessointinsa kautta päässyt kulttuu-
ritietoisuuden portailla, sitä epätodennäköisempää on hänen toimintansa stereo-
typioiden varassa.

Asiakkaan kulttuurisensitiivinen kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla -opinto-
jakson päättyessä sairaanhoitaja-diakonissaopiskelijat pohtivat opintojen antia ja 
omaa osaamistaan esimerkiksi seuraavasti:

”Koen, että opintoni ovat antaneet minulle työkaluja 
ja tietotaitoja saamelaisen asiakkaan kohtaamiseen. 

Kulttuurinen tahto oli osa minua jo koulutuksen pariin 
hakeutuessani, mutta en juurikaan tiennyt saamelaisesta 

kulttuurista ja sen erityispiirteistä. Koulutuksen kautta 
olen saanut paljon tietoa ja taitoja eri kulttuuritaustan 

omaavien asiakkaiden kanssa toimimiseen. Ymmärrän nyt 
saamelaiskulttuurin normeja ja tapoja. Olen myös havainnut, 

että kulttuuristen seikkojen havaitsemisen herkkyys on 
minussa kehittynyt. Aiemmin en ehkä havainnoinut yhtä 

helposti kulttuuria vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen 
vaikuttavana seikkana. En myöskään tiennyt tai havainnut 

yhtä helposti niitä hetkiä ja kohtia, joissa kulttuurilla on 
erityisen suuri merkitys ihmisten välisessä kanssakäymisessä.”
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Opintojakso oli sairaanhoitaja-diakonissaopiskelijoille yksi etappi kohti kult-
tuurisen kompetenssin vahvistumista. 

Näin yksi opiskelijoista sen myös totesi: ”Ymmärrykseni 
saamelaiskulttuurista on vasta kehittymässä. Toistaiseksi on 

paljon mitä en vielä tiedä, mutta etenen vähän kerrallaan. 
Opetuksesta olen kuitenkin saanut hyvän perustan, jonka 

pohjalta on helppo kohdata saamelainen asiakas ja oppia 
lisää kulttuurista ja sen tavoista.” Toinen opiskelija kirjoitti: 

”Taito syntyy saamelaisten kohtaamisesta ja kunnioittavasta, 
kuuntelevasta ja nöyrästä palvelunhaluisesta asenteesta. 

Tahtotila auttamisesta ja avun tarjoamisesta täytyy olla, jotta 
voit kohdata ihmisen aidosti. Tästä kaikesta syntyy parempi 

arki meille jokaiselle.”
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SAAMEN KIELTEN JA 
SAAMELAISKULTTUURIN 
ETÄOPETUS SAIRAANHOITAJA-
DIAKONISSAKOULUTUKSESSA

Saamelaisalueen koulutuskeskus on valtion oppilaitos, jolla on lakiin pe-
rustuva tehtävä edistää saamelaiskulttuuria. Siihen liittyen oppilaitos 
järjestää ammatillista koulutusta saamelaisalueen elinkeinojen tarpeisiin 
sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria. Saamen kielen ja kulttuu-

rin opetus ja niihin liittyvät oppimateriaalin tuottaminen, verkko-opetus ja muut 
opetuksen tukipalvelut on kirjattu lakiin. (Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuk-
sesta, 2010.)

 Virtuaalikoulu ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kieltenopettajat toteut-
tivat Diakonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja-diakonissaopintoihin inte-
groidut saamen kielten ja kulttuurin opinnot verkko-opetuksena. Toteutumisen 
mahdollisti oppilaitosten kanssa ESR-rahoitteinen hanke Sairaanhoitaja-diakonissa- 
koulutus saamelaisalueella. Etäopetuksena järjestetyt kielen ja kulttuurin opinnot 
sopivat hyvin Diakin monimuotopedagogiikan toteutuksiin sairaanhoitaja-diako-
nissakoulutuksessa. Virtuaalikoulun tekninen tuki mahdollisti Saamelaisalueen 
koulutuskeskuksen kielen ja kulttuurin opettajan keskittymisen substanssiosaa-
miseen eli kielen opetukseen.
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 Reaaliaikaisessa virtuaalikoulun opetuksessa hyödynnetään vuorovaikutteis-
ta digitaalista oppimisympäristöä ja monimuotoista pelillisyyttä, monimediaa-
lisuutta ja yhteistoiminnallisuutta. Näitä toimia on kehitetty Saamelaisalueen 
koulutuskeskuksessa vuodesta 2004 lähtien, jolloin virtuaalikoulu on perustettu. 
Etäopetuksen menetelmiä ja pedagogisia ratkaisuja on kehitetty erilaisten hank-
keiden avulla.

Yhteistyö Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Saamelaisalueen koulutuskes-
kuksen kanssa toi saamen kielen opettajien pöydälle pedagogisesti pohdittavaksi 
saamen kielen ja kulttuurin integroimisen sairaanhoitaja-diakonissakoulutukseen. 
Tällaista integrointia ei ole aiemmin tehty, joten opintokokonaisuudet olivat ko-
konaan uusia. Tarpeet koulutukselle ovat olleet työelämän toivelistalla ja alan am-
mattilaisten puheena jo vuosia, ja siksi tieto koulutuksesta otettiin vastaan hyvillä 
mielin. Terveydenhuollossa on puute saamen kielen taitoisista ja saamelaiskult-
tuuria tuntevista hoitoalan ammattilaisista. Omakielisten palveluiden saatavuus 
ja potilaan sekä asiakkaan kulttuuritaustan huomiointi hoitotyössä on tärkeää.

Saamea puhuvat diakonissat ovat tähän asti puuttuneet
Tähän koskettavaan tilanteeseen saamenkielisten sairaanhoitajien ja erityises-
ti diakonissojen koulutus tuli kipeästi ja todella pitkään kaivattuna ratkaisuna. 
Vihdoin saataisiin motivoituneita, päteviä hoitajia, jotka ymmärtävät ja puhuvat-
kin vähän saamea ja voivat edelleen kehittyä kielessä käyttämällä sitä aktiivisesti 
äidinkielisten vanhusten kanssa päivittäin. Opiskelijat kurssilla olivat todella mo-
tivoituneita ja päteviä aikuisopiskelijoita.

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmässä oli myös muutamia saa-
mea äidinkielenään puhuvia, jotka saivat nyt – ehkä ensimmäistä kertaa elä-
mässään – opiskella omaa alaansa edes vähän saamen kielellä. Saamenkieliset 
terveydenhoitoalalla työskentelevät ovat tärkeä resurssi myös alan sanaston kehit-
tämisen kannalta, koska he tuntevat kentän tarpeet ja toisaalta hallitsevat myös 
saamen kielen. Toisaalta yhteistyö kieliasiantuntijoiden kanssa vahvistaa heidän 
ammatillista saamen kielen osaamistaan.

Saamen kieltä äidinkielenään puhuvien tilanne on monesti se, että luottamus 
oman äidinkielen taitoihin on puutteellinen, mikä koetaan monesti aristavaksi 
asiaksi. Suomen peruskoulutus ei ole pystynyt tarjoamaan niin vankkaa oman 
kielen kirjallista ja suullista osaamista, että kielenkäyttäjä voisi täysin luontevasti 
ja turvallisin mielin kirjoittaa esimerkiksi ohjelappusia sairaalan käytäville saamen 
kielellä. Monesti kirjoitustaito on jäänyt puutteelliseksi, ja se aiheuttaa epävar-
muutta ja vie myös uskallusta käyttää saamen kieltä, vaikka kielen puhetaito oli-
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sikin hyvä tai erinomainen. Myös alan sanasto tuottaa vaikeuksia, koska se on 
opittu ammatillisissa opinnoissa vain koulutuksen järjestäjän kielellä, eli Suomes-
sa suomeksi tai ruotsiksi.

Etäopetuksessa tarvittavat välineet ja ohjelmistot
Etäopiskelua varten opiskelija tarvitsee internetselaimella varustetun tietokoneen, 
vakaan internetyhteyden ja headsetin eli kuuloke-mikrofoniyhdistelmän. Erillisiä 
sovellusasennuksia ei tarvita, vaan kaikki virtuaalikoulussa käytettävät järjestel-
mät ja ohjelmat toimivat nettiselaimella. Ennen kurssin alkua opiskelijat ja uu-
det opettajat perehdytetään käyttämään vaadittavia järjestelmiä ja heille luodaan 
tarvittavat tunnukset. Perehdytyksessä ja ensimmäisten oppituntien aikana pyri-
tään myös ratkaisemaan mahdolliset ääni- ja yhteysongelmat, ja yleensä ratkai-
su löytyykin helposti, kunhan käytössä on virtuaalikoulun suosittelemat laitteet 
sekä riittävän vakaa internetyhteys. Tärkeää on myös se, että jokainen opiskelija 
osallistuu virtuaalioppitunnille omalta koneelta. Tämä mahdollistaa opiskelijan 
aktiivisen osallistumisen tunnin työskentelyyn.

 
Reaaliaikaista opetusta ja osallistamista kuten lähiopetuskin
Reaaliaikaisille virtuaalioppitunneille kokoonnutaan aivan samalla tavalla kuin 
lähiopetuksessakin, eli oppitunneilla on etukäteen sovitut alkamis- ja päätty-
misajankohdat. Oppitunnit tallennetaan, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus 
kerrata oppitunnit tallenteista itselleen sopivana aikana tai kuunnella nauhoite 
mahdollisten poissaolojen vuoksi. Tukipalvelu huolehtii tallennelinkit kurssilla 
käytössä olevaan oppimisympäristöön aina jokaisen oppitunnin jälkeen. 

 Virtuaalikoulun opetuksessa on kiinnitetty huomiota muun muassa opiske-
lijoiden aktiiviseen osallistumiseen, opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja 
yhteisöllisyyteen. Näitä on toteutettu käyttämällä esimerkiksi virtuaaliluokan 
ryhmätyötoimintoa, jolla opiskelijat voidaan jakaa pienryhmiin. Vuorovaikutusta 
ja yhteisöllisyyttä helpottavat myös käytössä olevat pilvitallennuspalvelut, joiden 
avulla osallistujat voivat yhdessä reaaliaikaisesti osallistua tehtävien tekemiseen.

Palautteen keruuta säännöllisesti puolivuosittain
Osa virtuaalikoulun kehitystyötä on myös kerätä palautetta jokaiselta kurssilta 
säännöllisesti puolivuosittain. Palautteen keräämisen kautta myös opiskelijat pää-
sevät vaikuttamaan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Palautteiden mu-
kaan moni on ollut positiivisesti yllättynyt siitä, miten helppoa virtuaaliopiskelu 
on ollut. Opetusta on pidetty monipuolisena ja mielenkiintoisena. Erilaisten ope-



- 51 -

tusmateriaalien yhdistäminen on koettu erinomaiseksi. Tukipalveluihin on oltu 
myös tyytyväisiä ja on koettu, että apua on ollut tarvittaessa saatavilla. Osa kurs-
silaisista ei osannut juuri kommentoida, koska itsellä ei ollut ollut teknisiä ongel-
mia missään vaiheessa kurssia. 

Etukäteen hyvin valmisteltu ja suunniteltu etäopetus antaa osallistujille myön-
teisen kuvan verkko-opinnoista ja madaltaa kynnystä kielen opiskeluun. Kun tek-
niikka on kunnossa, niin myös opettajalla on mahdollisuus keskittyä olennaiseen 
eli itse opettamiseen.

Saamenkieliset toivovat kipeästi kuulevansa äidinkieltään
Saamenkielisiä palveluita kehittäessä voidaan kohdata tilanteita, joissa sanotaan: 
”Ymmärräthän sinä, että kun on vain yksi saamenkielinen päiväkotilainen, koulu-
lainen, rippikoululainen, vanhus jne., niin ei ole mahdollista järjestää saamenkie-
listä palvelua vain hänelle?” Nämä voivat olla tietämättömyyden toiminnallisia 
seurauksia, jotka näkyvät arkipäivinä eri käytännöissä. Onneksi asioissa on men-
ty pikku hiljaa eteenpäin. Esimerkiksi saamenkielisten päivähoitopalvelujen suh-
teen on tapahtunut paljon kehitystä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. 
Pitkään ajateltiin, että saamenkielinen päivähoito on jotakin ekstraa, luksusta, 
eikä ymmärretty mitä tosiasiallinen yhdenvertaisuus tarkoittaa. Yhdenvertaisuus 
konkretisoituu oikeudenmukaisesti, kun suomenkieliset saavat päivähoitoa suo-
men kielellä ja saamenkieliset omalla äidinkielellään. Saamen kieltä ja kulttuu-
ria opiskelevien sairaanhoitaja-diakonissojen kouluttaminen on siten askel kohti 
yhdenvertaisuutta.

Saamenkielisten puhujien osalta on hyvä todeta, että saamen kielellä ei ole mi-
tään muuta niin sanottua emämaata, jossa saamen kielen ja kulttuurin tilanne 
olisi vallitseva ja kehitys turvattu. On tärkeää tiedostaa, että kaikki saamen kielet 
ovat nykyään uhanalaisia eli vaarassa kadota. Saamenkieliset yhteiskuntapalvelut 
ovatkin avainasemassa myös uhanalaisten kielten säilyttämisessä ja kehittämises-
sä, varsinkin kun puhutaan varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluista.

Omakielinen juttukaveri on tärkeä
Usein oman äidinkielen merkitys korostuu, kun ihminen vanhenee. Monilla van-
huksilla dementia etenee siten, että opittu kieli eli suomi taantuu ja äidinkieli 
vahvistuu. Saamen kielen kohdalla tunnetaan useita tarinoita puhumattomista 
vanhuksista, jotka pitkienkin hiljaisten jaksojen jälkeen heräävät keskustelemaan, 
kun sattumalta kuulevat jonkun puhuvan saamea. Inarinsaamen opettaja kertoo, 
kuinka hän on kokenut koskettavia tilanteita inarinsaamenkielisten vanhusten 
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kanssa, kun on mennyt kylästelemään heidän luokseen ja puhunut inarinsaamea. 
Ensin vanhusten kasvoille on syntynyt epäuskoinen ilme, ja sitten suunnaton ilo 
on saanut vanhuksen kasvot sulamaan lämpimään hymyyn ja onnelliseen nau-
ruun. Kohta on alkanut tenttaaminen, että ”kenenkäs tyttö sinä olet ja mistä kotoi-
sin” jne., aivan niin kuin saamelaisten kesken on tapana kysyä, ja sukuselvitystä 
jatkuu niin pitkään, että yhteisiä sukulaisia ja tuttuja alkaa löytyä vaikka kuin-
ka paljon. Lopuksi vanhus usein toivoo, että ”älä vielä lähde” ja ”tulethan sinä 
uudestaan”.

Inarinsaamenkielisiä keskustelukursseja on pidetty kansalaisopistossa Ivalossa. 
Vanhukset kulkivat niissä niin pitkään kuin jaksoivat. Viime aikoina tilanne on 
ollut se, että kurssille itse tulemaan kykeneviä ei ole enää niin paljon, että kansa-
laisopiston minimimäärä osallistujista täyttyisi, ja niinpä kurssia ei enää ole. Toi-
saalta tälläkin hetkellä Ivalon seudulla on useita vanhusten hoitopaikkoja, joissa 
kaikissa tuntuu olevan 1–2 inarinsaamenkielistä vanhusta, mutta heillä ei ole jut-
tukavereita omalla äidinkielellään. Vain joissakin hoitopaikoissa saattaa olla yksit-
täisiä inarinsaamen kieltä taitavia hoitajia, ainakin silloin tällöin. Nämä esimerkit 
todellisuudesta puoltavat isoa tarvetta saamen kielten opetukseen. Hoitoalalla ter-
veyden edistämisen suhteen oman kielen kuuleminen voi olla hoidon tulokselli-
suuden avaintekijä. 

Puuttuva oppimateriaali nähtävä mahdollisuutena
Saamenkielisistä oppimateriaaleista on jatkuva pula, myös saamen kielen perus-
opetuksessa, puhumattakaan jatko-opinnoista. Opintokokonaisuuksista kuul-
tuamme ensimmäinen ajatus oli, että mistä voisi löytää sopivaa opetusmateriaalia, 
koska tällaisia koulutuksia ei ole koulussamme, eikä juuri missään, aikaisemmin 
järjestetty. Myös se antoi mietittävää, että alan saamenkielinen sanasto on vielä 
monin paikoin kehitysvaiheessa. Toisekseen oli tärkeää integroida opinnot työ-
elämään ja todenmukaisiin asiakaskohtaamisiin. Lisäksi koulutusjaksoa varten oli 
laadittava materiaalia, jonka pohjalta lähestyä sellaisia aiheita kuin oman kielen 
ja kulttuurin merkitys hoitotyössä, vähemmistö- ja alkuperäiskansaproblematiik-
ka, kaksi- ja monikielisyyden haasteet, kulttuurisensitiivisyys ja esimerkiksi hil-
jainen tieto.

Kaikki täytyi suunnitella alusta alkaen itse, ja paljolti materiaalia tuotet-
tiinkin nykyisenä digitaalisena aikana opetuksen ohessa ja varsinkin yhdessä 
opiskelijoiden kanssa. Käytännön opetustyötä tällä kurssilla ohjasi uusien ope-
tussuunnitelmien tukema ajatus opiskelijoista oman tiedon tuottajina. Opetuk-
sen toteuttamisen tällä tavalla mahdollisti digitaalinen oppimisympäristö, jossa 
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oli mahdollisuudet sekä yksilöllisen että yhteisöllisen oppimateriaalin tuottami-
seen joustavin työskentelyajoin. Aikataulujen joustavuus oli tärkeää, koska lähes 
kaikki opiskelijat olivat päivätyössä opintojensa ohella. Kurssin tuotoksena syntyi 
ajatus hoitotilanteisiin tarkoitetusta inarinsaamenkielisestä taskusanakirjasta sekä 
sisältöä siihen: käytännön tilanteista nousevia lauseita ja sanastoa inarinsaameksi 
ja suomeksi. 

Oman oppimateriaalin rakentaminen omien työstä nousevien tarpeiden poh-
jalta oli opiskelijoille huima mahdollisuus saada täsmäkoulutusta juuri sellaiseen 
sanastoon, johon työssään kokee tarvetta. Toisaalta opettajalle uudissanaston 
tuottaminen parinkymmenen opiskelijan yksilöllisistä kiinnostuksen kohteista toi 
sekä mielenkiintoisia sanastopulmia että myös jonkin verran työajallisia paineita. 
Uudissanaston kehittäminen ei ole aina kovin nopeaa puuhaa.

Saamen kielissä uudissanaston kehittäminen vaatii panostusta erityisesti siksi, 
että läheskään kaikille yhteiskunnassa tarvittaville, monissa kielissä jo vakiintu-
neille sanoille ei välttämättä löydy saamenkielistä vastinetta. Saamen kielillä on 
kyllä saamelaiskäräjien alaisuudessa toimiva oma pohjoismainen kielenhuolto-or-
ganisaatio Giellagáldu, mutta se toimii väliaikaisella projektirahoituksella ja aivan 
liian vähin resurssein, jos otetaan huomioon kaikki se kielenhuollollinen työ, jo-
hon Giellagáldun pitäisi pystyä vastaamaan. Suomessa Kotus teki pitkään ansio-
kasta työtä saamen kielenhuollon parissa – toki minimaalisin resurssein silloinkin 
– mutta säästösyistä vähemmistökielten huolto on sittemmin siirretty pois Kotuk-
sen toiminnasta. Toisaalta opiskelijat saivat mielenkiintoisen kokemuksen “lönn-
roteina” olosta, kun piti miettiä, miten esimerkiksi suihkupaarit tai teräväjäteastia 
kääntyisivät saameksi.

Onneksi saamen kielille on kuitenkin jo joitakin sanakirjoja, materiaalia eri 
sanastoprojekteista, nettisanakirjoja sekä Facebook-ryhmiä, joita saamen kielen 
asiantuntijat seuraavat aktiivisesti ja joissa he vastailevat kysymyksiin – monesti 
ihan vapaaehtoisvoimin. Sieltä voi opettajakin löytää apua sanapulmiin. Ja tietys-
ti meillä on elderit, äidinkieliset vanhukset, joiden asiantuntemuksesta on suuri 
apu, mikäli kirjaviisaus ei riitä.

Virtuaalikurssilla voi asua Ivalossa ja opiskella Oulussa
Virtuaalikurssi on loistava mahdollisuus esimerkiksi perheelliselle. Inarinsaamen 
opettaja kertoo, että ei itsekään olisi ilman etäopintojen mahdollisuutta koskaan 
valmistunut filosofian maisteriksi ja inarinsaamen kielen aineenopettajaksi. Iva-
losta perheen luota ei olisi ollut helppoa lähteä Ouluun opiskelemaan. Myös sai-
raanhoitaja-diakonissakoulutuksessa oli useita opiskelijoita, joiden elämäntilanne 
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oli samanlainen. Ellei osallistuminen kotoa virtuaalisesti olisi ollut mahdollista, 
meillä ei olisi vieläkään inarinsaamen kieltä osaavia diakonissoja. Lisäksi jo pel-
kästään Saamenmaalla on todella pitkät etäisyydet: esimerkiksi välimatka Kilpis-
järveltä Inariin, jossa Saamelaisalueen koulutuskeskuksen pääpaikka toimii, on 
430 kilometriä. Siksi nykytekniikan mahdollistamat virtuaaliopinnot ovat alueel-
le äärimmäisen tärkeät.

Kulttuurisensitiivisyys perustuu hiljaiseen tietoon
Kuten yleisesti tiedetään, minkä tahansa kielen kurssi on muutakin kuin ”pelk-
kää” kielen opettelua. Saamen kielen kautta avataan oppijalle ovia myös saame-
laiseen kulttuuriin. On äärimmäisen tärkeää, että opiskelijat oppivat saamelaista 
kulttuuria. Se on hiljaista tietoa, johon ei ole opaskirjaa. Jos opettaja on saamelai-
nen, kulttuuri avautuu kielen opettamisen ohessa vähitellen esimerkkien avulla. 
Opiskelijoiden on tunnettava saamelaisten historia ja tausta. Heille täytyy rakentaa 
kulttuurisensitiivisyyttä, eli esimerkiksi tilannetajua siitä, missä ja milloin voi käyt-
tää saamea ja milloin se ei välttämättä olekaan hyvä ratkaisu. Kulttuuria ja kieltä ei 
voi erotella. Traumatisoituneelle, kielensä menettäneelle sukupolvelle ei välttämät-
tä voi puhua saamea, ainakaan joka tilanteessa. Useimpien traumat ovat edelleen 
käsittelemättä, ja uusi kurssi tästä aiheesta olisikin tulevaisuudessa tarpeen.
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Tällä koulutuksella pyritään vastaamaan tarpeeseen, joka on kaikille Suomes-
sa asuville suomenkielisille niin päivänselvä asia, että sitä ei edes kyseenalaisteta: 
terveyspalvelujen saaminen omalla kielellä ja hoitoalan ammattilaiselta, joka tun-
tee myös potilaan kulttuuritaustan. Vaikka näin lyhyellä koulutuksella opiskelijat 
eivät vielä pystykään omaksumaan täydellistä saamen kielen taitoa, on se kuiten-
kin hyvä alku. Sen jälkeen voi halutessaan jatkaa kieliopintoja niin, että luonteva 
keskustelu arkipäivän asiakastilanteissa onnistuu ja kielellinen toimintakyky saa-
men kielellä paranee. 

Tämä kurssi on ollut taas yksi pieni askel kohti parempia saamen kielen ja 
kulttuurin huomioivia terveyspalveluja. Samalla saatiin hyvää kokemusta ja mal-
lia saamen kielen ja kulttuurin integroimisesta ammattialalle, jota ei voi opiskel-
la saamelaisalueen oppilaitoksissa. Meillä Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa 
on pitkä kokemus etäopintojen järjestämisestä, ja tuntuisi luonnolliselta, että tätä 
mallia voitaisiin jatkossa toteuttaa missä tahansa ammatillisessa koulutuksessa, 
jossa saamen kielen ja kulttuurin tuntemusta tarvitaan. Lisäksi eri puolille Suo-
mea opiskelemaan hakeutuville saamenkielisille pystyttäisiin näin takaamaan äi-
dinkielen opinnot myös ammatillisessa koulutuksessa – saamen kielen taitajia 
tarvitaan monille aloille!
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Eeva Mertaniemi & Anja Karhula

YHTEISÖPAJA INARIN 
SEURAKUNNASSA

Johdanto

Diakoniatyössä osallisuus ja yhteisöllisyys toteutuvat vahvasti kohtaami-
sen kautta. Diakoniatyö on rinnalla kulkemista ihmisten arjessa ja juh-
lassa, ilossa ja surussa. Kohtaamisen paikkoja ovat yksilökohtaamiset 
kodeissa, diakoniatyöntekijän vastaanottotiloissa tai arjen tilanteissa 

kaupan pihalla tai poroerotusaidalla. Diakoniatyössä kohdataan seurakuntalaisia 
myös ryhmä- ja vertaistukitoiminnassa, juhlissa ja jumalanpalveluksissa.

Yhteisöpajatyöskentely on asetettu Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saa-
melaisalueella -hankkeen yhdeksi tavoitteeksi. Hankkeessa yhteisöpajatyösken-
tely toteutuu Inarin seurakunnassa.  Yhteisöpajatoiminta on sisällytetty myös 
vuonna 2015 uudistettuun Diakonia-ammattikorkeakoulun opetussuunnitel-
maan diakonia- ja kirkonalan opetussisältöjen opiskelupaikaksi seurakunnan 
toimintaympäristössä. 

Seurakuntien toiminnassa, sen kaikkien eri toimintamuotojen piirissä, on 
havahduttu tarpeeseen lisätä seurakuntalaisten osallisuuden mahdollisuuksia ja 
vahvistaa seurakunnan yhteisöllisen toimintakulttuurin luomista. Kirkko ja seu-
rakunta muodostuvat sen jäsenistä. Työntekijät yhdessä seurakuntalaisten kanssa 
luovat toimintakulttuuria, joka kutsuu luokseen ja vahvistaa hengellistä yhteyttä. 
Yhteisöpaja on yksi malli uusien toimintamuotojen kokeilemiseen ja hyväksi ha-
vaittujen toimintojen uudistamiseen seurakuntalaisten kanssa yhteistyössä.
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Yhteisöpaja
Matti Helin on hahmotellut yhteisöpajan toimintaideaa kohtaamisen paikka-
na. Yhteisöpajat on suunnattu seurakuntien ja kristillisten järjestöjen toiminnan 
tukemiseen. Helin näkee yhteisöpajan keskeisenä prosessin liikkeelle työntävä-
nä voimana sen, että yhdessä sopien käynnistetään prosesseja ja hankkeita, jotka 
tähtäävät yhteisöllisyyden, vapaaehtoistoiminnan ja kirkon jäsenyyden vahvista-
miseen sekä olemassa olevien mahdollisuuksien aiempaa parempaan hyödyntämi-
seen. (Helin 2014.) 

Yhteisöpajan toimintaa ohjaaviksi arvoiksi Diakonia-ammattikorkeakoulu on 
valinnut kolme käsitettä, jotka ohjaavat työskentelyprosessia. Ne ovat inhimilli-
nen arvokkuus ja ihmisarvon kunnioittaminen (dignity), keskinäinen jakaminen, 
yhdessä elämisen taito ja juhliminen (conviviality) sekä yhteisöllinen joustavuus, 
sinnikkyys ja vaikeuksista selviytyminen (resiliency). Nämä kolme käsitettä ovat 
keskeisesti esillä viimeaikaisessa kansainvälisessä ja ekumeenisessa keskustelussa 
diakoniatyöstä ja heikoimmassa asemassa olevan ihmisen aseman vahvistamises-
ta. (Gothóni 2014.)

Yhteisöpajan toiminta perustuu keskinäisoppimisen ajattelulle. Oppimisen 
lähtökohtana on vastavuoroinen ja tutkiva työote, jossa saatua tietoa sovelletaan 
paikallisiin oloihin. Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat toimia yh-
teisöpajassa tiedon ja käyttäjäpalautteen kerääjinä ja opinnäyte- ja kehittämis-
tehtävien tekijöinä. Opiskelijat voivat suorittaa teoriaopintoja luokkatilan sijaan 
seurakunnan yhteisöpajassa. Yhteisöpajan ryhmäprosessia ohjaa Diakin lehtori. 
(Helin 2014.)

Yhteisöpajatoiminta luo seurakunnalle mahdollisuuden lisätä kirkon osalli-
suutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavia toimia. Uusin kirkon toiminnan linjaus, Kir-
kon tulevaisuusselonteko, alleviivaa kirkon toiminnan muutostarvetta. Globaalit ja 
kansalliset muutokset, muuttoliike, jäsenmäärän laskeminen sekä muutokset ar-
voissa ja uskonnollisuudessa muokkaavat kirkon toimintaympäristöä ja pakotta-
vat kirkon katsomaan toimintaansa kriittisesti. Osallisuutta vahvistavina toimina 
selonteossa nostetaan esiin erityisesti vapaaehtoistoiminnan ja maallikkovastuun 
voimistaminen seurakuntatyössä. (Kirkko 2020.) Kirkon tulevaisuuskomitean 
mietintö vahvistaa muutoksen välttämättömyyden muuttuneessa toimintaympä-
ristössä sekä vähentyneiden jäsentulojen vuoksi. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden 
näkökulmasta toivotaan, että seurakuntalaisista tulisi toiminnan kohteiden ja asi-
akkaiden sijaan yhteistyökumppaneita ja aktiivisia toimijoita seurakunnan arjessa. 
(Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö 2016, 48–51.)
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Yhteisöllisyyden erityispiirteitä saamelaisalueella
Kirkollinen työ saa omat erityispiirteensä toimintaympäristön olosuhteiden mu-
kaan. Suomen Lappi antaa leimansa alueella tehtävälle työlle. Saamelaiskulttuurin 
ja suomalaisen kulttuurin ominaispiirteet ovat luonnollinen osa seurakuntalaisten 
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta saamelaisten kotiseutualueen seurakunnissa. ”Saa-
melaiskulttuuriin luetaan kuuluvaksi saamen kieli, kulttuuriperintö, käsityöpe-
rinnekulttuuri-ilmaukset sekä perinteiset saamelaiselinkeinot kuten poronhoito, 
kalastus, keräily ja metsästys.” (Ruotsala & Lehtola, 2017.) Luonnonolosuhteet, 
välimatkojen pituus, saamelaisten perinteiset elinkeinot ja saamen kulttuurin lai-
nalaisuudet tuovat pohjoisessa kirkon työhön ominaispiirteitä, jotka on tärkeää 
huomioida työn suunnittelussa. Diakoniatyöntekijän kotikäyntimatka voi olla 
helposti lähes 200 kilometriä, kun matka suuntautuu Inarin seurakunnan alueen 
äärilaidalle. Joskus sankka lumituisku ja aura-autojen odottaminen voivat estää 
perillepääsyn tai siirtää sitä. Parhaana hilla- tai kalastusaikana ei talon väkeä ole 
tavoitettavissa. Tapahtumien ja toiminnan järjestämisessä on hyvä huomioida 
myös poronhoidon vuosirytmiin liittyvät tapahtumat, jotta mahdollistetaan osal-
listujien mukaanpääsy. 

Saamelaisten kotiseutualueella toimii tällä hetkellä neljä seurakuntaa, Sodan-
kylän, Inarin, Utsjoen ja Enontekiön seurakunnat. Muonion ja Enontekiön seura-
kunnat toimivat yhdessä, sillä seurakunnilla on yhteiset työntekijät. Vuoden 2018 
alussa Inarin ja Utsjoen seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän. Inarin 
seurakunnan väkiluku on noin 4600 henkeä. Utsjoen seurakunta on tällä hetkellä 
ainut saamelaisenemmistöinen seurakunta, ja sen jäsenten määrä on 940. Enon-
tekiön seurakunnan jäsenmäärä on 1560 jäsentä, ja Sodankylän seurakuntaan 
kuuluu 7200 seurakuntalaista. Sodankylän seurakunnasta vain alueen pohjoisosa, 
Lapin paliskunnan alue, luetaan saamelaisalueeseen. (Seurakuntien jäsenmäärä ja 
muita tunnuslukuja 2016.)

Saamelaisten kotiseutualueen seurakunnat ovat osittain tai kokonaan kaksi-
kielisiä, joten pohjoisissa seurakunnissa kirkollisia palveluita voi pyytää saamen 
kielellä. Saamelaistyön papit on palkattu Kirkkohallituksen tuella vahvistamaan 
saamelaisten kirkollisten palveluiden saantia omalla äidinkielellään. Saamelais-
työn pappi kuuluu Inarin seurakunnan työyhteisöön, ja hän palvelee koko saame-
laisalueen saamelaisia ja puhuu pohjoissaamea. Myös Enontekiön seurakunnassa 
on yhden papin työnkuvaan yhdistetty hengellinen työ saamelaisten parissa. Li-
säksi Inarin seurakunnan nykyinen kirkkoherra puhuu pohjoissaamen lisäk-
si myös inarinsaamen kieltä. Inarin seurakunnan diakonian virassa toimii myös 
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Kirkkohallituksen erityistuella palkattu saamelaistyön diakonissa. Myös Utsjoen 
seurakunnan kirkkoherra ja diakoniaviranhaltija saavat palkka- ja osin toimin-
tamäärärahat Kirkkohallituksen varoista. Lisäksi evankelisluterilainen kirkko 
vahvisti saamelaisten parissa tehtävää hengellistä ja kirkollista työtä perustamal-
la saamelaistyön sihteerin viran vuonna 2008. Saamelaistyön sihteerin tehtävä-
nä on koordinoida saamelaistyötä koko ev.lut. kirkon alueella, sekä saamelaisten 
kotiseutualueella että sen ulkopuolella asuvien parissa. (Saamelaistyö Oulun 
hiippakunnassa.)

Yhteisöpaja Inarin seurakunnassa
Sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksen luontevaksi yhteistyökumppanik-
si muodostui Inarin seurakunta, sillä lähiopetusjaksot toteutuivat Ivalossa, 
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tiloissa. Ivalossa toteutettavan Diakonia-am-
mattikorkeakoulun koulutuksen tavoitteena oli kouluttaa hoito- ja diakoniatyön 
ammattilaisia Pohjois-Suomen tarpeisiin. Koulutuksen tueksi Diakonia-ammatti-
korkeakoulu sai ESR-rahoitteisen hankkeen, jonka tavoitteena oli edistää kulttuu-
risensitiivistä oppimista erityisesti saamelaisalueen sosiaali-, terveys- ja kirkonalan 
toimintaympäristöissä. Opetussuunnitelman mukaiset sairaanhoitajan ja diako-
nissan tutkinnon tavoitteet on nivottu yhteen hanketavoitteiden kanssa, jotta 
koulutus palvelisi monipuolisesti opiskelijoiden tietojen ja taitojen kehittymistä 
saamelaisalueen erityispiirteet huomioiden. 

Ivalon lähiopetusviikkojen aikana opiskeltiin diakonian ja kirkon alan teoria-
opintojen osasisältöjä Inarin seurakunnan toiminnassa sekä yhteisöpajassa. Kir-
kon alan opintojen laajuus on 90 opintopistettä koko sairaanhoitaja-diakonissan 
240 opintopisteen tutkintovaatimuksesta. 15 opintopisteen laajuisen diakoniatyön 
harjoittelun opiskelijat tekivät Pohjois-Suomen seurakunnissa. Suurin osa suoritti 
harjoittelun saamelaisten kotiseutualueen seurakunnissa. Koko koulutuksen ajan 
saamelaisalueella työskentelevät diakoniatyöntekijät ovat toimineet ryhmäläisten 
mentoreina ja rinnallakulkijoina. Tapaamiset on järjestetty Inarin seurakunnan 
tiloissa puolivuosittain.

Yhteisöpajatyöskentely käynnistyi Inarin seurakunnan ja Diakonia-ammatti-
korkeakoulun yhteisessä neuvottelussa syksyllä 2015. Seurakuntaa edusti Inarin 
seurakunnan kirkkoherra yhdessä eri alojen työntekijöiden kanssa. Diakonia-am-
mattikorkeakoululta suunnittelukokoukseen osallistuivat kirkon alan johtaja ja 
lehtori. Yhteisöpajan toimintamallin esittelyn ja yhteisen keskustelun jälkeen 
kirkkoherra esitti kolme yhteisöpajan aihetta.
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Inarin seurakunta on halunnut omassa toiminnassaan kiinnittää huomiota 
jumalanpalveluselämän kehittämiseen, yhteisöllisen luonteen vahvistamiseen ja 
osallisuuden lisäämiseen sekä suomalaisten että saamelaisten parissa. Seurakun-
taan on perustettu messuryhmiä, joissa seurakuntalaiset yhdessä työntekijöiden 
kanssa suunnittelevat ja toteuttavat yhteisen messun. Ivalon ja Inarin kirkkojen 
messuyhteistyössä toimii yhteensä viisi messuryhmää. Jokaisessa messuryhmäs-
sä on noin 5–8 jäsentä. Jumalanpalveluksessa liturgina työskentelevä pappi kut-
suu messuryhmät vuorotellen suunnittelukokoukseen messun valmistelua varten. 
Messuryhmän toimintamalli on vielä uusi, ja toiminnan vakiintuminen osaksi 
jumalanpalveluselämää vaatii pitkäjänteistä kehittämistä. Sen vuoksi Inarin seu-
rakunnan edustajat asettivat yhden yhteisöpajan kehittämään messun yhteisölli-
syyttä ja osallisuutta vahvistavaa toimintaa.

Toiseksi yhteisöpajan toiminnaksi Inarin seurakunta valitsi harvaan asuttujen 
kylien, Nellimin ja Partakon, yhteisöllisyyden vahvistamisen. Molemmat kylät 
sijaitsevat pitkän matkan päässä Ivalon kuntakeskuksesta. Nellimiin on matkaa 
Ivalon keskustasta noin 45 kilometriä ja Partakon kylään 100 kilometriä. Näissä 
kylissä asuu iäkkäitä ihmisiä, joiden luona seurakunnan diakoniatyöntekijät käy-
vät kotikäynneillä, mutta mitään ryhmämuotoista toimintaa seurakunta ei ky-
lissä järjestä. Nellimin kylässä on ortodoksinen kirkko, johon seurakuntalaiset 
kokoontuvat luterilaiseen messuun kerran kuukaudessa. Partakon kylässä ei ole 
tiloja, joissa seurakunta voisi järjestää yhteisiä kokoontumisia.

Kolmantena kehittämiskohteena esille nousi Yhteisvastuukeräykseen liittyvä 
toiminta. Diakoniatyössä Yhteisvastuukeräys toistuu vuosittain, ja siihen sisältyy 
keräystoiminnan järjestäminen alueella. Varoja on saatu kerättyä listakeräyksellä 
ja erilaisten tapahtumien ja tempausten tuotolla. Vuosittain toteutettavat keräys-
tavat kaipaisivat uudistamista, ja sen vuoksi seurakunta valitsi kolmannen yhteisö-
pajan kehittämiskohteeksi Yhteisvastuukeräyksen uusien keräystapojen ideoinnin.

Yhteisöpajatoiminnan toteuttaminen
Yhteisöpajatoiminta lähti liikkeelle monialaisena yhteistyönä marraskuussa 2015. 
Inarin seurakunnan diakoniatyö, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen lähihoita-
jaopiskelijat, Diakonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja-diakonissaopiskeli-
jat sekä Inarin kunnan sosiaali- ja terveystoimen hoito- ja palveluyksiköt lähtivät 
yhteistyössä kehittämään yhteistä jouluista kohtaamispaikkaa. Lähihoitajaopiske-
lijoiden ja sairaanhoitaja-diakonissaopiskelijoiden yhteistyö oli luonteva seuraus 
kahden oppilaitoksen ja koulutuksen toimimisesta samalla kampuksella Ivalossa. 
Myös Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opetushenkilökunta oli kiinnostunut 
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yhteisöpajatoiminnasta ja sen mahdollisuuksista yhteisöllisyyden vahvistamiseen 
alueen sosiaali-, terveys- ja kirkonalan kanssa.

Yhteinen suunnittelutyö käynnistyi viiden Ivalon keskustan alueella toimivan 
iäkkäiden hoito- ja palvelukodin kanssa. Opiskelijat tekivät suunnitelmat mo-
niammatillisissa suunnitteluryhmissä. Jokainen ryhmä sai vastuulleen yhden hoi-
totyön yksikön. Ryhmä kävi tutustumassa yksikön asukkaiden toimintakykyyn 
ja osallistumismahdollisuuksiin ja haastatteli samalla hoitohenkilökuntaa toimin-
nan reunaehdoista. Sen jälkeen opiskelijat tekivät suunnitelman noin 2–4 tunnin 
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavasta toiminnasta hoito- ja palveluasumi-
sen yksikköön. Toiminta toteutettiin joulukuussa 2015, ja tapahtuman nimenä oli 
Jouluinen yhteisöpaja.

Toiminta sisälsi yhteistä tekemistä ja jouluista yhdessäoloa. Hoitoyksiköiden 
asukkaat pääsivät mukaan leipomaan pipareita ja torttuja, laulamaan joululauluja 
ja keskustelemaan kuulumisistaan opiskelijoiden kanssa. Joissakin pajoissa askar-
reltiin, jumpattiin ja leikittiin. Saamen kieltä harjoiteltiin joululauluissa ja joului-
sissa tervehdyksissä saamea äidinkielenään puhuvien asukkaiden kanssa. Kaikissa 
pajoissa juotiin yhdessä päiväkahvit tuoreiden leipomusten kera. Opiskelijat ha-
vainnoivat ja tekivät muistiinpanoja yhteisöllisyyden ja osallisuuden toteutumises-
ta iltapäivän aikana. Yhteisessä arviointireflektiossa opiskelijat ja opettajat jakoivat 
oppimiskokemuksia ja pohtivat toiminnan kehittämishaasteita. Sekä hoitohenki-
lökunta että hoito- ja palveluyksiköiden asukkaat olivat tyytyväisiä osallistavaan 
yhteisöpajatoimintaan. Opiskelijat kokivat haasteeksi yhteisen toimintakulttuurin 
löytämisen lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden kesken sekä hoitohenkilökunnan 
vähäisen mukana olon toiminnan aikana. 

Yhteisöpajatyöskentely jatkui joulukuussa 2016. Tällä kertaa osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa suunniteltiin Inarin seurakunnan messu-
toiminnan kehittämiseksi. Seurakunnassa oli virinnyt ajatus siitä, että ensim-
mäinen adventtisunnuntai olisi seurakunnan avaus joulun odotukselle ja messun 
yhteyteen rakentuisi yhteisöllinen tapahtuma. Tapahtuma sai nimen Adventin 
yhteisöpaja.

Adventin yhteisöpajan suunnittelu- ja toteuttajajoukko kasvoi. Seurakunnan 
koko työyhteisö, seurakunnan vapaaehtoistyöntekijät sekä Saamelaisalueen kou-
lutuskeskuksen lähihoitajaopiskelijat ja Diakonia-ammattikorkeakoulun sairaan-
hoitaja-diakonissaopiskelijat opettajineen alkoivat suunnitella yhteistä toimintaa 
kirkonmäelle. Opiskelijoiden toiminnat eriytyivät opetussuunnitelmien mukais-
ten tavoitteiden suuntaan. Lähihoitajat huolehtivat laitoshoidossa olevien asuk-
kaiden kuljettamisen jumalanpalvelukseen ja ottivat vastuulleen asukkaiden 
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huolenpidon tapahtuman aikana. Sairaanhoitaja-diakonissaopiskelijat osallistui-
vat jumalanpalveluksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä järjestivät posterinäyt-
telyn ja hyvinvointitapahtuman messun jälkeiseen yhteisölliseen toimintaan. 

Adventin yhteisöpajassa toteutui myös kulttuurisensitiivisen oppimisen tavoi-
te. Saamelaisuus näkyi ja kuului sekä seurakuntalaisten osallisuudessa että ju-
malanpalveluksen toteuttamisessa kolmella kielellä. Messuliturgia toimitettiin 
osin suomeksi, osin pohjoissaamen ja inarinsaamen kielillä. Adventin raamatun-
tekstit luettiin kolmella kielellä, samoin virsilaulu kaikui saameksi ja suomek-
si. Osallisuus ja yhteisöllisyys vahvistuivat vielä messun jälkeen riisipuurolla ja 
torttukahveilla sekä opiskelijoiden ja järjestöjen esille laittamien myyntipöytien 
ja tapahtumapisteiden äärellä. Adventin yhteisöpaja kokosi yli kolmesataa seura-
kuntalaista. Messuvieraat koostuivat kaikista ikäryhmistä, vauvasta vaariin. Seu-
rakuntalaisilta saatu myönteinen palaute innostaa Inarin seurakuntaa tekemään 
Adventin yhteisöpajasta vuosittaisen perinteen.

Yhteisöpajatyöskentely näkyi Inarin seurakunnassa myös harvaan asuttujen 
kylien yhteisöllisyyttä vahvistavan työn kehittämisessä. Kaksi Diakonia-ammat-
tikorkeakoulun Ivalon ryhmässä opiskelevaa sairaanhoitaja-diakonissaopiskelijaa 
otti opinnäytetyön kehittämisaiheeksi kartoittaa Nellimin ja Partakon kylien asuk-
kaiden yhteisöllisyyden ja osallisuuden tarpeita. Opiskelijat haastattelivat kylien 
asukkaita kahtena ryhmänä palveluiden tarpeesta ja yhteisöllisyyden vahvistami-
sesta. Valmistumassa olevan opinnäytetyön tulokset antavat lähtökohtia ja suun-
taviivoja seurakunnan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävälle kehittämistyölle. 

Lopuksi
Yhteisöpajatoiminnan tavoitteet nousivat Inarin seurakunnan toiminnan kehit-
tämistoiveista. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen seurakunnan toimin-
nassa on osa toimintakulttuurin muutosta koko evankelisluterilaisessa kirkossa. 
Inarin seurakunnassa osallisuuden vahvistamisen näkyvänä lisäelementtinä on 
sekä suomalaisen että saamelaisen kielen ja kulttuurin huomioiminen osana seu-
rakunnan toimintaa. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Inarin seu-
rakunnassa lisäsi kulttuurisensitiivistä yhdessäoloa ja yhteistä näkemystä kirkosta 
hengellisenä ja kulttuurisena kohtaamisen paikkana. Opiskelijat olivat osa mo-
nikulttuurista ympäristöä Inarin seurakunnan yhteisöpajassa, konkreettisessa 
toiminnassa jumalanpalveluksen suunnittelijoina ja toteuttajina. Toiminta tuki 
heidän opiskelutavoitteitaan kulttuurisensitiivisestä oppimisesta kirkon ja seura-
kunnan toimintaympäristössä. 
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Yhteisöpajatoiminta tiivisti kahden oppilaitoksen yhteistyötä Inarin kunnan 
alueella, sekä sosiaali- ja terveysalan toimintakentässä että Inarin seurakunnan 
toiminnassa. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen lähihoitajaopiskelijat opettaji-
neen solmivat yhteistyösuhteen Inarin seurakunnan kanssa yhteisöpajatoiminnan 
aikana. Diakonia-ammattikorkeakoulun koulutus toteutetaan alueella kertaluon-
teisesti, mutta Saamelaisalueen koulutuskeskuksen koulutus on alueella pysyvästi. 
Toimivan avauksen jälkeen yhteistyö Inarin seurakunnan kanssa voi saada luon-
tevaa jatkoa.

Adventin yhteisöpaja kokosi Inarin seurakunnan pääkirkkoon Ivaloon huo-
mattavan suuren seurakuntalaisten joukon. Adventin messua ja messun jälkeistä 
tapahtumatoria oli suunnittelemassa ja toteuttamassa laaja joukko vapaaehtoisia, 
opiskelijoita ja seurakunnan työntekijöitä. Onnistuneessa tapahtumassa koettiin 
yhteisöllisyyttä, saatiin voimaa kohtaamisista ja koettiin hengellistä yhteyttä. Yh-
teisöpajatoiminnan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavat tavoitteet täyttyivät 
Adventin yhteisöpaja -toiminnassa hyvin, ja seurakunta on ottanut tapahtuman 
pysyvästi osaksi kirkkovuoden juhlia. Se toteutetaan seuraavan kerran joulukuus-
sa 2017. 

Partakon ja Nellimin kylien yhteisöllisyyden vahvistamiseen liittyvä kehittä-
mistyö oli yksi Inarin seurakunnan yhteisöpajan haasteista. Kehittämistyöhön 
liittyvän opinnäytetyön tulokset ovat saatavilla vuoden 2018 alussa opinnäytetöi-
den valmistuttua. Jo tiedonkeruun ja aineiston kokoamisen vaiheessa kehittämis-
työtä tehneet opiskelijat ja seurakunnan saamelaistyön diakonissa saivat kylien 
asukkailta myönteistä palautetta kuulluksi tulemisesta. Nellimin ja Partakon 
kylien asukkaat kokivat haastattelun kertovan siitä, että seurakunta haluaa olla 
tukemassa kylien asukkaiden hyvinvointia ja kotona selviytymistä sekä yhteisölli-
syyden ja kohtaamisen vahvistamista kylissä.

Yhteisvastuukeräyksen kehittämiseen liittyvät haasteet jäivät vielä odotta-
maan sopivaa ajankohtaa. Työn kehittäminen on jatkuva haaste, johon vaikutta-
vat kaikki toimintaympäristössä ja työntekijäresursseissa tapahtuvat muutokset. 
Koko Inarin seurakunnan toimintaan vaikuttava muutos on vuoden 2018 aikana 
toteutuva Inarin ja Utsjoen seurakuntien yhteen liittyminen. 

Yhteisöpajatoiminta on osaltaan ollut avaamassa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta 
sekä seurakuntalaisten, opiskelijoiden, yhteistyökumppaneiden että Inarin seura-
kunnan työntekijöiden kanssa toimiessa. Uusien toimintamallien kehittäminen 
ja uuden toimintakulttuurin luominen on askel kohti toiminnan juurruttamista 
osaksi säännöllistä yhdessä tekemistä. Yhdessä avattu uusi polku pysyy auki, kun 
sitä pitkin kulkevat kaikki yhdessä!
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Ristenrauna Magga & Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

SAAMELAISALUEELLA TOIMIVAN 
JÄRJESTÖN JA KOULUTUKSEN 
JÄRJESTÄJIEN KUMPPANUUS 
HANKKEEN NÄKÖKULMASTA

Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Saamelaisalueen koulutuskeskuk-
sen yhdessä toteuttama hanke Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus 
saamelaisalueella on saatu toteutumaan vahvan yhteistyön tulok-
sena. Koulutuksen toteuttajat ovat tarvinneet monipuolista asian-

tuntijaosaamista jo suunnitteluvaiheessa sekä konsultaatioapua koko hankkeen 
toiminnan ajan. Eri toimijoiden yhteen hiileen puhaltaminen tuotti pitkän suun-
nittelun jälkeen tulosta, ja hankkeen avulla koulutus saatiin käynnistettyä vuon-
na 2015.

Pienellä alueella yhteistyön merkitys korostuu valtavasti. Kun tavoitteet ovat 
eri toimijoilla samat, kulttuurinen ääni saadaan kuulumaan vahvemmin. Tavoit-
teellisella toiminnalla saadaan aikaan tuloksia, kuten uusia koulutushankkeita. 
Kumppanuus on yksi hieno esimerkki yhteistyöstä. Kumppanuuden tarkka mää-
ritteleminen on haastavaa, eikä välttämättä tarkoituksenmukaista. Kumppanuut-
ta on monenlaista, ja hankkeemme eri sidosryhmien kumppanuus onkin ollut 
hyvin monimuotoista. Kumppanuudelle voidaan kuitenkin määritellä muutamia 
tärkeitä tunnuspiirteitä, kuten se että koko toiminta perustuu yhteiseen ja yhdessä 
sovittuun tavoitteeseen. Kumppanuudessa yhteistyö on harkittua ja luottamuksel-
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lista. Tekemisellä tavoitellaan konkretiaa sekä vastavuoroisuutta ja siinä ymmärre-
tään, että toinen tarvitsee toista. Toiminta perustuu toisen kunnioittamiseen sekä 
toisen erityispiirteiden ja kulttuurin arvostamiseen. Kumppanuudessa on tärkeää, 
että yhteisille kohtaamisille on paikkansa ja rakenteet on selkeästi ilmaistu. (Vii-
rikorpi 2004.)

Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalueella -hankkeen aktiivisia toi-
mijoita yhteistyön rakentamisessa ovat alusta asti olleet SámiSoster ry, Oulun 
hiippakunta, Saamelaiskäräjät, ev.lut. Kirkkohallitus, Inarin seurakunta ja Giella-
gas-instituutti Oulun yliopistosta. Koulutuksen saaminen pohjoisimman Suomen 
alueelle on merkittävää, sillä opintojen toteuttaminen aidon ja elävän saamelais-
kulttuurin keskellä on tuonut huomattavan lisäarvon koulutukselle. Alueella, jos-
sa saamelaiskulttuuri on elävää arkipäivää, opiskelijoiden on mahdollista kohdata 
luontevasti saamelaisia asiakkaita ja potilaita. Tällöin hoidossa ja diakonian pii-
rissä kielen osaaminen ja kulttuurin ymmärtäminen osoittautuvat tarpeellisiksi. 
Konkreettisesti osaamisen merkitys avautuu kohtaamisissa ja vuorovaikutustilan-
teissa, joiden käynnistyminen ja eteneminen on hyvä kokea paikallisessa kon-
tekstissa. Tässä artikkelissa tarkastelemme yhteistyön näkökulmasta tarkemmin 
SámiSoster ry:n kanssa tehtyä kumppanuutta hankkeen vahvana tukijana.

SámiSoster ry saamelaisten hyvinvoinnin edistäjänä
Yhtenä merkittävänä yhteistyökumppanina ja koulutuksen järjestämisen aloit-
teentekijänä on ollut SámiSoster ry. Kansalaisjärjestöjen perustehtävä on edunval-
vonta, vaikuttaminen, edistäminen sekä kehittäminen, ja niin on myös SámiSoster 
ry:n kohdalla, joka on Suomessa ainoa saamelaisten valtakunnallinen sosiaali- ja 
terveysalan yhdistys. Yhdistyksen sääntöjen mukainen tarkoitus on valvoa, yllä-
pitää ja edistää saamelaisten asemaa ja oikeuksia alkuperäiskansana sosiaali- ja 
terveysalalla sekä hyvinvoinnin ja saamelaiskulttuurin aloilla kansallisissa ja kan-
sainvälisissä yhteyksissä. Toimintaa ohjaavat saamelaisten lainsäädännöllinen ase-
ma ja oikeudet alkuperäiskansana, yhdistyksen omat linjaukset ja tavoitteet sekä 
olemassa olevat resurssit ja koko toimintaympäristö. Kohderyhmä on monipuoli-
nen ja tehtäväkenttä on laaja. Tehtäviä ovat edunvalvonnan lisäksi vaikuttamis- ja 
osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vah-
vistaminen, hyvinvointia uhkaavien riskien ja ongelmien ehkäiseminen, asian-
tuntijuus, kokeilu- ja kehittämistoiminta, vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki eri 
muodoissa sekä heikommassa asemassa olevien väestöryhmien avun ja tuen tur-
vaaminen. (SámiSoster ry, 2018.)
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Vuosi 2017 oli yhdistyksen 20-vuotisjuhlavuosi. Jo perustamiskokouksessa on 
määritelty tavoitteiksi, että saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä järjestö-
lähtöinen auttamistoiminta järjestetään saamelaisten omalla äidinkielellä ja että 
ne suunnitellaan ja toteutetaan sellaisin toimintamuodoin, jotka perustuvat saa-
melaisten opittuihin, yhteisiin ja perittyihin arvoihin, uskomuksiin, normeihin ja 
elämäntapoihin. Tavoitteet olivat hyvin tarkoin mietittyjä, ja niiden perustana oli 
ja on edelleen, että saamelaisten omakielisyys ja kulttuurinen ymmärrys korostu-
vat erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa käsiteltävät asiat ovat usein hy-
vin henkilökohtaisia ja vaikeasti kommunikoitavia. Sosiaalisissa ja terveydellisissä 
ongelmissa korostuu myös yksilön tarve tulla ymmärretyksi oman kulttuurinsa jä-
senenä. Näitä tavoitteita ei ole tarvinnut heittää romukoppaan, vaan ne viitoittavat 
järjestön toimintaa edelleen, koska ne ovat ajankohtaisia ja perusteltuja.

SámiSoster ry:llä on iso rooli ja vastuu saamelaisten hyvinvointityössä. Yh-
distyksen toimintaan on vaikuttanut alusta lähtien luonteva ja aktiivinen yhteys 
saamelaisväestöön ja eri toimijoihin. Kansan parista nousevat esille saamelaisten 
omat kokemukset palveluiden yhdenvertaisuudesta, avun ja tuen tarpeet sekä ko-
kemukset saamelaisten oman kielen ja kulttuurin huomioimisesta. Yhteiskun-
nan muutokset ja kulttuurien välinen kanssakäyminen ovat vaikuttaneet vahvasti 
saamelaisten kulttuurissa ja vaikuttavat edelleen, itse asiassa kiihtyvällä tahdilla. 
Muutoksia on tapahtunut ja tapahtuu koko ajan saamelaisten elinympäristössä, 
elinkeinoissa, päivä- ja vuosirytmeissä, perhekäsityksessä sekä taloudessa välillä 
näkyvämmin, välillä näkymättömämmin. Kolme saamen kieltä kehittyvät, tulee 
lainasanoja, ja ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon terminologian kehit-
tämistyöhön on jouduttu paneutumaan alan kehittymisen myötä. Saamelaisten 
työssäkäynti kodin ulkopuolella on tuonut mukanaan erilaisten palvelujen tar-
peen. Perheiden asumisessa on tapahtunut muutoksia: monen sukupolven yhdessä 
asumisen tilalle ovat tulleet muun muassa vanhusten palvelu- ja vuokra-asunnot 
ja perheiden tarjoaman avun ja tuen sijaan on tullut koko palveluyhteiskunta koti- 
ja hoivapalveluineen. Nuoret muuttavat kotoaan esimerkiksi opiskelun tai työn 
takia. Saamelainen yhteisö joutuu toisaalta sopeutumaan nyky-yhteiskunnan jär-
jestelmiin ja toisaalta taistelemaan entistä enemmän ja uusin keinoin oman kult-
tuurinsa ja kielensä säilyttämiseksi.

Yhdistyksen toiminnassa onkin jouduttu pohtimaan keinoja vastata muuttu-
viin haasteisiin. Saamelaisilla on aina ollut vahva yhteisöllisyys ja tiiviit yhteydet 
perheisiin ja sukuun. Erilaisten haasteiden edessä SámiSoster ry pyrkii etsimään 
keinoja ja resursseja voidakseen vastata oman kansansa jäsenten hyvinvoinnin ja 
osallisuuden tukemistarpeisiin. Yhteiskunnan toimintaa määräävät pitkälti raha, 
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tehokkuus ja taloudellisuus. Alkuperäiskansan kulttuurin, kulttuuriin kuuluvien 
elinkeinojen ja kielen säilymisen ja kehittymisen kannalta nämä lähtökohdat ovat 
huonot, jopa tuhoisatkin, joten yhdistyksen työ ei tällä saralla lopu tai edes vähene. 
Näyttää siltä, että tarpeet vain monipuolistuvat ja laajenevat eri kohderyhmissä.

Mistä kumppanuus syntyi
Yhdistyksen toiminnan edetessä ja kansan parista esille nousseiden kokemuk-
sien myötä on koettu yhä enemmän tarvetta tehdä yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa muun muassa koulutus- ja tutkimustyön sektorilla. Kehittämistyön ra-
hoituksen riittämättömyys on haasteellista, ja yhtä suureksi ongelmaksi on osoit-
tautunut saamenkielisen koulutetun henkilöstön vähäisyys. Joko saamenkielistä 
ja saamelaiskulttuurin tuntevaa henkilöstöä ei ole lainkaan tai sitten joudutaan 
palkkaamaan henkilöitä, joilla ei ole riittävää sosiaali- tai terveysalan koulutusta. 
Saamenkielisistä työntekijöistä kilpailevat kunnat, sairaanhoitopiiri, alan yritykset 
ja muut toimijat eikä yksinomaan SámiSoster ry. Sen lisäksi saamelaisten palvelu-
jen kehittämisessä on merkille pantavaa, että työntekijöille on järjestettävä riittä-
vää tukea ja ohjausta paitsi kehittämistyöstä myös saamelaiskulttuurisensitiivisen 
toiminnan ymmärtämisessä. Suomalaisia sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään 
jatkuvasti, ja ammattitaitoiset työntekijät tarvitsevat tuekseen tukijärjestelmiä – 
samaa kaivataan saamelaisten palvelujen kehittämistyöhön.

SámiSoster ry nosti koulutuksen tarpeellisuuden merkitystä esille jo 2000-lu-
vun alussa, ensin Lapin terveydenhuolto-oppilaitoksessa, jossa toteutettiin alan 
henkilöstölle saamen kielen ja kulttuurin kurssi (3 kk) ammatillisena lisäkou-
lutuksena. Sen innoittamana valmisteltiin Saamelaisalueen koulutuskeskuksen 
kanssa saamen kielen ja kulttuurin ammatillisen lisäkoulutuksen opetussuunni-
telma sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, ja jonkin verran sitä toteutettiinkin. 
Tietoisuus saamelaisten omakielisten palvelujen tarpeesta nousi yhä enemmän 
esiin, ja samalla saamen kielilaki velvoitti kuntia ja viranomaisia järjestämään saa-
melaisille palveluja (L 1086/2003). Koulutuksiin on kuitenkin sisällytettävä ny-
kyistä enemmän saamen kieltä ja kulttuuria sekä monikulttuurisuusopintoja, jotta 
pystyttäisiin turvaamaan henkilöstön saatavuus sekä huomioimaan saamelaisvä-
estön tarpeet alan töissä. Jo työssä oleville olisi järjestettävä täydennys- ja lisäkou-
lutusta saamelaiskulttuurista ja saamen kielestä sekä monikulttuurisuudesta. Tätä 
koulutusta tarvitsevat myös eri tahoilla palveluiden järjestämisvastuussa olevat esi-
miehet ja päättäjät, koska he ovat keskeisessä asemassa päätettäessä saamelaisvä-
estön palveluista. Tiedon levittämistä saamelaisen alkuperäiskansan asemasta ja 
kulttuurista on lisättävä koko Suomessa ja EU:ssa. 
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Edellä mainitut tosiasiat ovat vahvoja perusteita erilaisten kulttuurisensitii-
visten koulutusten järjestämiselle. SámiSoster ry on merkityksellisessä roolissa, 
sillä se tuo kansan tarpeet koulutuksen järjestäjän tasolle eli toimii liikkeelle pa-
nevana voimana. Inarissa järjestettiin 4.2.2012 Saamelaiset kirkossa -seminaari. 
Seminaarin järjestivät SamiSoster ry, Oulun hiippakunta, Kirkkohallitus, saame-
laiskäräjät, Giellagas-instituutti ja Inarin seurakunta. Seminaari avasi vuoropuhe-
lun saamelaisten kirkollisesta kulttuurista, historian vaiheista ja nykysaamelaisten 
identiteetistä. Huoli kielestä, saamea taitavista kirkon työntekijöistä ja kirkollis-
ten toimitusten järjestämisestä nähtiin keskeisenä seminaarissa. Esille nousi myös 
saamelaisten yhdenvertaisuus kirkossa ja sen edistämiseen tarvittavat resurssit.  
Päätöspuheessaan Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi pyysi saamelaisilta 
anteeksi sitä, että kirkko on tehnyt joitain asioita väärin. Salmi nosti esiin ennen 
kaikkea kansallissosialistisen aatteen vaikutuksen kirkossa 1930-luvulla.

”Tuolloin olimme valmiita vieraan ideologian kannustamina alistamaan saa-
men kansaa ja viemään eteenpäin etnisiä tutkimuksia, jotka ovat olleet saamelai-
sille nöyryyttäviä. Ei ole väärin sanoa, että tunnen häpeää niistä vaiheista. Tämän 
viran haltijana tahdon sanoutua niistä irti ja pyytää näitä rikkomuksia anteeksi. 
Samaan virtaan voin liittää saamen kielen, jota on aalloittain muutettu viran-
haltijoiden mukaan välillä tukien saamea ja välillä suomea”, sanoi Salmi vuonna 
2012. Hän toi esille myös muita seminaarissa käsiteltyjä teemoja. Salmi totesi, että 
saamen kielten asema on vaihdellut historian vaiheissa sen mukaan, miten viran-
hoitajat ovat suhtautuneet. ”Niin ei voi jatkua. Meidän on tehtävä kielten yhden-
vertaisuudesta täyttä totta”, Salmi sanoi. Salmen mukaan kirkossa on myös usein 
tahdottu kieltää saamelaiskulttuurin arvoja ja omaleimaisuutta. Valtakulttuurin 
tavat ja perinteet on tuotu kaikkien omaksuttaviksi. (Salmi 2012.)

Arkkipiispa Kari Mäkinen piti seminaarin herättämiä kysymyksiä askelee-
na eteenpäin. ”Se mikä tulee näkyväksi ja keskustelun piiriin, auttaa kulkemaan 
eteenpäin. Mikä pysyy näkymättömissä ja vaiettuna, pysyy myös taakkana. Toi-
von, että kirkko voi olla auttamassa ja tukemassa siinä, että saamelaisten koke-
mushistoria tulee näkyväksi niin, ettei sitä tarvitse kantaa taakkana”, arkkipiispa 
Mäkinen (2012) sanoi.

Saamelaiset kirkossa -seminaarin jälkeen SámiSoster ry oli yhteydessä ev.lut. 
kirkon Kirkkohallitukseen, arkkipiispaan ja Oulun hiippakunnan piispaan ja esit-
ti erilaisia kehittämistoimia. Asiat etenivät ja huomattiin, että kumppanuuksia ja 
yhteistyötä on laajennettava, jotta ideat saadaan toteutumaan. Ev.lut. kirkon saa-
melaistyö, Oulun hiippakunnan diakoniatyö, Saamelaisalueen koulutuskeskus, 
SámiSoster ry, saamelaiskäräjät ja Inarin seurakunta kokoontuivat yhdessä Dia-
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konia-ammattikorkeakoulun kanssa pohtimaan, miten esitettyihin kehittämistar-
peisiin voitaisiin vastata.

Kokoontumisten myötä kypsyi ajatus koulutuksen käynnistämisestä saa-
melaisalueella. Etsittiin keinoja, muotoja ja sisältöjä, ja lopulta syntyi ehdotus 
sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksen tuomisesta saamelaisalueelle Diakonia-am-
mattikorkeakoulun ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toteuttamana. Tutkin-
to on laaja-alainen, ja kun se yhdistetään saamelaiskulttuuriin, on valmistuvan 
opiskelijan tietomäärä hyvin arvokas. Opiskelijalla on valmistuttuaan kaksois-
tutkinto, eli hän on pätevä sekä sairaanhoitajaksi että diakonissaksi ja on oppi-
nut samalla kulttuurisensitiivisyyteen saamelaiskontekstissa. Korkeakoulutasoisen 
koulutuksen mahdollisti Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja Saamelaisalueen 
koulutuskeskus puolestaan tuo osaamisensa koulutukseen oman lakisääteisen 
tehtävänsä kautta. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tarkoituksena on lisätä 
erityisesti saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisten koti-
seutualueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työl-
lisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria (L 252/2010). Tähän lakiin 
nojaten ja alueen tarpeet huomioiden oli koulutukselle selkeä tarve.

Kumppanuus koulutuksen aikana
Aikaisemmissa kappaleissa on kerrottu kumppanuuden monimuotoisuudesta, ja se 
onkin näkynyt koulutuksen järjestäjien ja SámiSoster ry:n yhteistyössä koko hank-
keen ajan. Vaikka toiminta kumppanuuden aikana on ollut hyvin monisäikeis-
tä, lähtökohdista nouseva tavoite on pysynyt koko ajan kirkkaana. Opiskelijoiden 
kulttuurisensitiivisyyden lisääminen saamelaiskontekstissa on ollut läpileikkaava-
na teemana koulutuksessa. Opetussuunnitelmaan kuuluva Saamelaiskulttuuri – 
kulttuurinen osaaminen on viiden opintopisteen opintokokonaisuus. SámiSoster 
ry:n työntekijät ovat päässeet tuomaan ajantasaista tietoa opintoihin muun muas-
sa asiantuntijaluentojen kautta. Luentojen aitous on ollut aistittavissa, ja keskuste-
lu luentojen aikana on ollut rikasta. Kokemusperäisen tiedon tuominen luennoille 
asiatiedon ohella on tehnyt niistä hyvin keskustelevia ja mukaansatempaavia. 
Opiskelijoiden mukaan aidot esimerkit elävästä kulttuurista auttavat muistamaan 
sekä syventämään teoriatietoa. Luennoitsijat ovat olleet saamelaisia, jotka elävät 
arkea omassa kulttuurissaan. Luennoilla esiin nousseet kansan alueelliset tarpeet 
ja SámiSoster ry:n kanssa jatkunut kumppanuus ovat mahdollistaneet työelämän 
tarpeiden huomioimisen. Työelämän tarpeisiin on pyritty vastaamaan erilaisilla 
opinnäytetöillä, joita on tehty yhteistyönä. Opinnäytetyöprosessissa jatkuva vuo-
ropuhelu ohjaajan ja asiantuntijan kanssa on merkityksellistä. Esimerkiksi opin-
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näytetöiden jalkauttamisessa järjestöt ovat avainasemassa uusien materiaalien, 
tutkimustulosten ym. käytäntöön viemiseksi.  

Kumppanuuden yhtenä vahvana piirteenä on, että toiminnasta on aitoa lisä-
arvoa molemmille osapuolille. Tästä oiva esimerkki ovat seminaarit, joita olemme 
hankkeessa toteuttaneet. Seminaareissa SámiSoster ry on saanut äänensä kuulu-
viin ja on voinut näin ollen siirtää uutta ja merkityksellistä tietoa seminaariväel-
le. Tiedonvälitys on ollut laajaa, koska suurimmassa osassa seminaareja olemme 
mahdollistaneet striimauksen. Sen ansiosta henkilöt, jotka eivät pääse fyysisesti 
paikalle, ovat voineet osallistua nettiyhteyden avulla. Etäosallistujille on pyritty 
avaamaan myös chattipalvelu, jotta he voivat aktiivisesti kommentoida tilaisuuden 
tullen. Hankkeelle SámiSoster ry puolestaan tuo lisäarvoa asiantuntijuudellaan, eli 
esimerkiksi pitämällä oman puheenvuoron seminaarissa. Vahvaa kumppanuutta 
tahojen välille tuo seminaarien lisäksi yhteisten materiaalien käyttö. SámiSoster ry 
on syksyn 2017 aikana koonnut saamenkielisen terveys- ja hyvinvointineuvonnan 
materiaalipankin Čoahkis – koossa. Tämä materiaalipankki palvelee opiskelijoita 
sekä opintojen aikana että tulevassa työelämässä. SámiSoster ry:n näkökulmasta 
opiskelijat ovat puolestaan hyviä materiaalipankin sisältämän tiedon välittäjiä asi-
akkaita hoitaessa ja neuvoessa. (Čoahkis 2018.)

Tämän hankkeen aikana tehdystä yhteistyöstä ja kehittyneestä kumppanuu-
desta nousee vahvasti esiin eri osapuolten kuuleminen. Toimintaa toteutettaessa 
täytyy kuulla sekä opiskelijaa ja opettajaa että järjestöjä, työelämää ja koulutuk-
sen järjestäjiä. On tärkeää, että SámiSoster ry on tietoinen oman kansan tarpeista. 
Koulutuksen järjestäjän kumppanuus SámiSoster ry:n kanssa puolestaan tarjoaa 
tietoa koulutuksen tarpeisiin. Näin arjen keskeltä, elävästä kulttuurista, noussei-
den asioiden eteenpäin viemiseen saadaan tarpeellisia kehittämisehdotuksia. On 
silti muistettava, että kumppanuus on pitkä matka ja mikään ei tapahdu hetkes-
sä. Sinnikkyys ja yhteiset tavoitteet tuottivat tässä kumppanuudessa kuitenkin tu-
losta. Hienojen kehittämisehdotusten joukosta tämä koulutushanke on yksi, joka 
on nyt toteutunut.
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Eeva Mertaniemi & Elina Pekonen

OPINNÄYTETYÖPROSESSIN 
KULTTUURISENSITIIVINEN 
NÄKÖKULMA 

Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalueella -hankkeeseen osal-
listuneet opiskelijat opiskelevat sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoi-
totyö -koulutuksessa. Valmistuessaan he saavat sekä sairaanhoitajan 
ammattiin että diakonian virkaan kelpoistavan ammattipätevyyden. 

Sairaanhoitaja-diakonissan tutkintoon kuuluu sairaanhoitajan tutkintoon vaadit-
tavien opintojen lisäksi 90 opintopistettä kirkon alan opintoja. Opinnäytetyö on 
yksi osa kirkollisia opintoja. Sen tulee sisältää ammatillisia ja kehittäviä näkökul-
mia sairaanhoitajan työhön tai diakoniseen hoitotyöhön.

Opinnäytetyöprosessi on suunnitteluvaiheesta alkaen kytketty vahvasti Sai-
raanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalueella -hankkeeseen ja paikallisiin 
työelämän kehittämistarpeisiin. Prosessi on aikataulutettu ja suunniteltu niin, 
että se tukee opiskelijoiden oppimista ja samalla palvelee työelämän tarpeita. Ke-
hittämisaiheiden ideointi alkoi Ivalossa keväällä 2016 työelämäyhteistyöpäivän 
merkeissä, kun kutsuimme luokkatilaan paikallisia työelämäkumppaneita esitte-
lemään toimintaansa ja innovoimaan yhdessä opiskelijoiden kanssa erilaisia kehit-
tämisaiheita. Paikalla oli tuolloin aktiivisia työelämäkehittäjiä seurakunnasta ja 
kolmannelta sektorilta sekä Kirkkohallituksen edustajia. 

Yhteistyöpäivän jälkeen opiskelijat alkoivat työstää opinnäytetyösuunnitelmia 
ja etsiä tietoa kuvailevaa kirjallisuuskatsausta varten. Raamitimme opiskelijoiden 
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kanssa opinnäytetyön polkua niin, että opinnäytetyöt rakentuvat osasuorituksista 
ja opiskelijoiden työskentelyä tuetaan opintojaksojen, opinnäytetyöseminaarien, 
hankkeen ja työelämäyhteistyön avulla (ks. Diak 2017). Opinnäytetyön osasuori-
tuksina opiskelijat ovat kirjoittaneet tekstejä paikallislehtiin ja työstäneet posterit 
Sairaanhoitajapäiville ja Saamelaisille kirkkopäiville sekä esitelleet ne siellä. Näi-
den lisäksi tuotoksina on syntynyt Kulttuurista kompetenssia -video ja Hoitotyön 
taskusanakirja suomi-inarinsaame paperisena ja mobiiliversiona. Osa opiskelijoista 
on myös tehnyt selvitystyötä keräten kysely- ja haastatteluaineistoa. Vaikka osa-
suoritukset ovat toteutustavoiltaan varsin erilaisia, ne edustavat samaa aihepiiriä 
ja siten rakentavat opinnäytetyön kokonaisuutta. Opinnäytetyössä tulee olla myös 
raporttiosuus, joka tässä tapauksessa määriteltiin artikkelimuotoiseksi, mikä pal-
velee myös hankkeen tarpeita.

Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalueella -hankkeen yksi keskeinen 
tavoite oli lisätä koulutuksesta valmistuvien kulttuurisensitiivistä osaamista saame-
laiskulttuurin kontekstissa. Pohjoisen Suomen erityispiirre ja kulttuurinen vahvuus 
on saamelaisuudessa ja sen vahvoissa juurissa ja perinteissä alueella. Opinnäyte-
työssä kulttuurisensitiivinen näkökulma kulkee mukana yhdessä sairaanhoitajan 
ammatillisuuden ja diakonisen hoitotyön kanssa. Ivalossa toteutettavan koulutuk-
sen opetussuunnitelman soveltamistyössä on huomioitu saamelaisen kulttuurin eri-
tyispiirteitä. Opintojaksojen toteutussuunnitelmiin on lisätty kulttuurituntemusta 
vahvistavia elementtejä.  Opiskelu on tapahtunut saamelaisalueen toimintaympä-
ristössä yhteistyökumppaneiden kanssa, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen järjes-
tämillä saamen kielen ja kulttuurin kursseilla, paikallisten toimijoiden kanssa arjen 
toimintatilanteissa, esimerkiksi poroaidalla, ja Inarin seurakunnan toiminnassa. 

Tässä osiossa esitellään viisi opinnäytetyötä, jotka on hyväksytty Diakonia-am-
mattikorkeakoulun sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksessa.
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Jenna Sukuvaara & Piia Junttila

KULTTUURISEN OSAAMISEN 
EDISTÄMINEN SOSIAALI-,  
TERVEYS- JA KIRKONALALLA

1 Johdanto

Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan ammattilaiset kohtaavat työssään entistä 
enemmän toisesta kulttuurista tulevia asiakkaita. Kotoperäisten kult-
tuurien lisäksi yhteiskuntaamme rikastuttavat monet toisaalta siirtyneet 
kulttuurit. Diakonisen hoitotyön ydinosaamista ja työssä eettisesti vel-

voittavaa on kyetä kohtaamaan moninaisia, monipuolisia ja yksilöllisiä asiakkaita. 
Monikulttuurisessa toimintaympäristössä asiakaslähtöisyys vaatii kuitenkin ym-
märrystä kulttuurien vaikutuksesta ihmiseen kokonaisuutena. Käytännön hoi-
totyötä monikulttuurisessa toimintaympäristössä edistää erityinen kulttuurinen 
osaaminen. Kulttuurisen osaamisen voi ajatella olevan kohtaamisen ja toimivan 
asiakassuhteen mahdollistava silta kulttuurien välisen kuilun ylitse.

Tässä artikkelissa kuvataan opinnäytteenä toteutettua kehittämistyötä, jossa 
olemme Diakonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja-diakonissaopiskelijoina 
selvittäneet, millaisia valmiuksia, tietoja ja taitoja asiakastyö monikulttuurisessa 
toimintaympäristössä vaatii. Oma lähtökohtamme aiheeseen muodostui opiskel-
lessamme sairaanhoitaja-diakonissan koulutusohjelmassa saamelaisalueella. Kou-
lutusohjelmaan kuului olennaisena osana jonkin saamen kielen sekä saamelaisen 
kulttuurin opinnot.
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Kehittämistyön tavoitteena on ollut tehdä näkyväksi sosiaali-, terveys- ja kirko-
nalan opiskelijoille ja ammattilaisille kulttuurisen osaamisen merkitystä ja siihen 
liittyviä käytännön valmiuksia, tietoja ja taitoja sekä viritellä kotimaista keskus-
telua aiheesta.

2 Lähtökohdat aiheeseen
Asiakaslähtöisyys on merkittävä osa terveysalan vähimmäisosaamista ja kuuluu 
kaikkien terveysalan opiskelijoiden opetussuunnitelmaan (Eriksson, Korhonen, 
Merasto & Moisio 2015). Kulttuurinen kompetenssi on yksi asiakaslähtöisen hoi-
totyön kulmakivistä ja kuuluu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön. Aihetta koske-
va kansainvälinen hoitosuositus painottaa kulttuurista kompetenssia asiakastyössä 
sekä sen opetusta osana terveysalan koulutuksia. (Joanna Briggs Institute 2007.) 
Kaikesta huolimatta aiheesta on olemassa vain hyvin vähän suomenkielistä ma-
teriaalia eikä aihe ole saavuttanut laajaa näkyvyyttä kotimaassa käytävässä hoito-
työtä koskevassa keskustelussa.
Terveysalalta valmistuvien opiskelijoiden kulttuurinen kompetenssi on koko-
naisuutena tuoreen suomalais-brittiläisen kyselytutkimuksen mukaan lähinnä 
keskinkertaista (Repo ym. 2017). Käytännössä terveysalan ammattilaisilta on ha-
vaittu puuttuvan kulttuurisesti kompetenttia hoitoa varten tarvittavaa tietämys-
tä, käytännön tietoja ja taitoja. Kulttuurisen kompetenssin puute näyttäytyykin 
hankalimmillaan asiakkaan ja ammattilaisen kommunikaation ja vuorovaikutuk-
sen epäonnistumisena sekä asiakastyytyväisyyden ja hoitoon sitoutumisen heik-
kenemisenä (Joanna Briggs Institute 2007). Kulttuurisen kompetenssin tasolla 
on tutkitusti vaikutusta yksittäisen kulttuurien välisen kohtaamisen kannalta. 
Kulttuurisen kompetenssin tai sen puutteen vaikutuksia laajemmalti kotimaises-
sa sosiaali-, terveys- ja kirkonalan toimintaympäristössä voidaan toistaiseksi vain 
arvailla, sillä aihetta ei ole tutkittu tarkemmin.

Kulttuurinen kompetenssi on kaiken kaikkiaan merkittävä asiakastyytyväi-
syyttä ja hoitoon sitoutumista lisäävä tekijä. Toisaalta kulttuurinen kompetenssi 
on eettisesti välttämätöntä ihmisarvon ja yksilön ainutlaatuisuuden huomioimista 
sekä kulttuurisen monimuotoisuuden edistämistä. Moniulotteisesta kulttuurisen 
osaamisen merkityksestä huolimatta tulevien osaajien kulttuurisen kompetenssin 
ja tietämyksen taso ei kuitenkaan ole erityisen hyvä.

Opinnäytetyön kehittämistehtävän muotoutuessa tunnistimme tarpeen tie-
dolle laadukkaasta monikulttuurisesta kohtaamisesta sekä siihen liittyvästä kult-
tuurisesta kompetenssista osana asiakastyötä. Tutustuimme laajasti kulttuurista 
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kompetenssia koskevaan hoitotieteelliseen tutkimukseen ja kirjallisuuteen opin-
näytetyön kirjallisuuskatsauksen yhteydessä. Kuvailevan yleiskatsauksen tavoit-
teena oli kartoittaa kulttuurisen kompetenssin osa-alueita ja siihen liittyviä taitoja.

Kirjallisuuskatsauksessa tuli ilmi, että kulttuurisesta kompetenssista on ole-
massa useita malleja ja teorioita, mutta lähes kaikki materiaali on kansainvälistä 
ja vieraskielistä. Kulttuurista osaamista koskeva kansainvälinen keskustelu sisälsi 
lisäksi usein taustaoletuksen eri syistä johtuvasta muuttoliikkeestä. Kotimaisessa 
sosiaali-, terveys ja kirkonalan toimintaympäristössä ovat edustettuina kuitenkin 
myös kotoperäiset, vieraat kulttuurit.

Kirjallisuuskatsauksessa tuotetun synteesin kautta voimme tiivistää kulttuuri-
sen osaamisen koostuvan kolmesta osa-alueesta: kulttuurisesta tahdosta, kulttuu-
risensitiivisyydestä ja kulttuurisesta tietotaidosta. Niistä jokainen vastaa osaltaan 
kysymyksiin siitä, mitä kulttuurinen osaaminen on ja kuinka kulttuurinen osaaja 
toimii sosiaali-, terveys- ja kirkonalalla sekä mitä hyötyä kulttuurisesta osaamises-
ta on sosiaali-, terveys- ja kirkonalan työssä.

2.1 Kulttuurinen osaaminen

Eri mallit ja teoriat kuvaavat kulttuurista kompetenssia eri näkökulmista käsin. Kaik-
ki mallit sisältävät erilaisia kulttuurisen osaamisen osa-alueita ja painottavat niitä eri 
tavoin. Näiden välinen arvottaminen ja yhden esiin tuominen muiden kustannuk-
sella oli lähes mahdotonta. Yksittäisen teorian tai mallin valitsemisen ja kääntämisen 
sijaan päätimme tuottaa kirjallisuuskatsauksen yhteydessä useista kulttuurista kom-
petenssia koskevista malleista oman synteesin. Synteesin etuna oli myös mahdollisuus 
yhdistellä monipuolisesti sekä tiivistää eri malleissa esiin tuotuja kulttuurisen kompe-
tenssin osa-alueita. Kirjallisuuskatsauksessa toteutetun synteesin mukaan kompetens-
si rakentuu kolmesta osa-alueesta (kuva 1), joista ensimmäinen on kulttuurinen tahto.
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KUVA 1. Kulttuurinen osaaminen

2.2 Kulttuurinen tahto

Kirjallisuuskatsauksen yhteydessä tunnistimme lähes heti kulttuurin merkityk-
sellisenä pitämisen välttämättömyyden. Ellei sosiaali-, terveys- tai kirkonalan toi-
mijalla ole kokemusta siitä, että kulttuuri on osa potilasta tai asiakasta ja on siis 
hänen kanssaan tehtävässä työssä merkityksellistä, ei kulttuuriselle osaamiselle-
kaan ole pohjaa. Kirjallisuuskatsauksessa havaittiin välttämättömyydeksi tuntea 
oma kulttuurinen taustansa ja kunnioittaa sitä (Campinha-Bacote 2002; Pa-
padopoulos ym. 2006). Arvot ja arvostukset ovat välttämättömiä sisäsyntyisiä 
valmiuksia, joita kulttuurinen osaaminen vaatii muodostuakseen. Arvojen ja ar-
vostuksien muodostamia valmiuksia käsittelevän luokan nimesimme kulttuurisen 
tahdon osa-alueeksi.

Muodostamamme kulttuurisen tahdon käsite on yhteydessä kirjallisuudessa 
näkyviin käsitteisiin cultural desire (Campinha-Bacote 2002) sekä cultural aware-
ness ja osittain myös cultural sensitivity (Papadopoulos ym. 2006). Papadopoulok-
sen ym. mukaan cultural sensitivity ja cultural awareness ovat osaamisen tasoja 
eivätkä yksittäisten taitojen kokonaisuus kuten Campinha-Bacoten jaottelussa. 
Yhteistä kaikille on kuitenkin toimijan aito mielenkiinto muita kulttuureja koh-
taan, halu työskennellä kulttuurin huomioiden, asenteellisten valmiuksien ole-
massaolo sekä tuntemus omasta kulttuurista.
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Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan ammattilaisen kulttuurinen tahto nousee työn 
eettisistä periaatteista, asiakaslähtöisyydestä sekä lähimmäisenrakkauden näkö-
kulmasta (Sairaanhoitajaliitto 1996; Diakoniatyöntekijöiden liitto & Diak 2016). 
Lähimmäisenrakkaus ja toisten huomioon ottaminen tuovat mukanaan myös ai-
don välittämisen ja kiinnostuksen toista ihmistä kohtaan. Aito kohtaaminen ja 
välittävä työote potilaan tai asiakkaan kanssa luo hyvän perustan hoitosuhteelle. 
Kulttuurinen tahto näkyy ulospäin ja luo turvallisuutta sekä luottamusta.

2.3 Kulttuurisensitiivisyys

Kirjallisuudesta nousi esiin moneen kertaan herkkyys ja valppaus havaita ja tun-
nistaa kulttuurisuus sekä sen vaikutus kohtaamisessa ja ihmisten toiminnassa. 
Kulttuurisensitiivisyys kuvaa käytännössä kulttuuriseen osaamiseen kuuluvia tun-
tosarvia – kykyä aistia kulttuurisuuden läsnäolo. Kulttuurisensitiivisyys ilmenee 
myös ammatillisessa toiminnassa näkyvien tietojen ja taitojen kautta. (Campinha- 
Bacote 2002; Papadopoulos ym. 2006.)

Kulttuurisensitiivisyys on yksinkertaisimmillaan ammatillista herkkyyttä ja 
valppautta havaita sekä kykyä tunnistaa kulttuurisuus ja sen vaikutus kohtaa-
misessa sekä ihmisten toiminnassa. Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan kontekstis-
sa onkin erityisen tärkeää tiedostaa ja havaita tilanteet, joissa kulttuuri vaikuttaa 
ihmisen toimintaan ja esimerkiksi toimeentuloon, terveyteen, hoitoon tai maail-
mankatsomukseen liittyviin käsityksiin.

2.4 Kulttuurinen tietotaito

Kulttuuriseen osaamiseen liittyvät käytännönläheiset tiedot sekä taidot erottui-
vat selkeästi kirjallisuuskatsauksen yhteydessä. Näistä muodostimme kulttuurisen 
tietotaidon osa-alueen. Tärkeimpänä kulttuurisena tietotaitona erottui ymmärrys 
siitä, että ihminen on monipuolinen kokonaisuus. Ihmisyyteen kuuluu niin psy-
ko-fyysis-sosiaalinen kuin myös kulttuurinen, spirituaalinen sekä uskonnollinen 
ulottuvuus. Kulttuurisen tietotaidon luokkaan liittyy myös tarve tietämykselle 
oman alueen ja työtehtävien parissa esiintyvistä kulttuureista sekä kommunikaa-
tion ja esimerkiksi vieraan kielen tai edes muutaman sanan hallitseminen. Lisäksi 
kulttuurisen tietotaidon osa-alueelle kuuluvat muun muassa ajan ja tilan käsitteet 
sekä sosiaalisten suhteiden mallit tai muodot ja hallinta. Lisäksi on huomattava, 
että kliinisessä ympäristössä kulttuuriseen tietotaitoon kuuluu myös terveys- ja 
sairauskäsitysten sekä vähäisesti biologisten erojen tunteminen ja huomioiminen 
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kliinisessä työssä. (Joanna Briggs Institute 2007; Purnell 2005; Newmann-Gigar 
& Davidhizar 2012.)

Ennen kaikkea kulttuurinen tietotaito sisältää käytännönläheisiä asioita, joi-
den osaaminen sujuvoittaa ja helpottaa kulttuurien välistä kohtaamista. Yksin-
kertaisimmillaan kulttuurinen tietotaito on esimerkiksi ymmärrystä siitä, kuinka 
asiakasta voi tervehtiä tai koskettaa sekä mistä asioista voi vapaasti puhua. Kult-
tuurisen tietotaidon hallinta auttaa ammattilaista kohtaamaan asiakkaan ja 
potilaan arvokkaasti, tukee turvallisen ilmapiirin syntymistä ja mahdollistaa asi-
akas- ja potilassuhteen, jossa on helppoa tuoda esiin vaikeitakin asioita. Kulttuuri-
sesta tietotaidosta puhuttaessa painotamme kuitenkin, että kulttuurista tietotaitoa 
on myös asiakkaan ja potilaan yksilöllisyyden ja moninaisuuden ymmärtäminen. 
Olennaista on kyetä ymmärtämään, ettei jokainen tiettyä kulttuuria mukanaan 
kantava ole siitä huolimatta samanlainen tai yhtenevä. Jokainen on yksilö.

3 Opinnäytetyön tuote: sujuuko monikulttuurisuus -video
Opinnäytetyötä ideoitaessa pidimme tärkeänä mahdollisuutta toteuttaa vaikutta-
vaa ja näkyvää kehittämistyötä. Kulttuurisen kompetenssin oppiminen pohjau-
tui tästä huolimatta ensisijaisesti vieraille kulttuureille altistumiseen. Jouduimme 
usein tilanteisiin, joissa emme osanneet sanoittaa opintojen aikana kehittämääm-
me hiljaista tietoa.

Opinnäytteessä keskityimme tarkasti kulttuuriseen osaamiseen. Aiheen rajauk-
sen pidimme tiiviinä rajallisten resurssien ja tiiviin aikataulun vuoksi. Lähestyimme 
kulttuuriseen osaamiseen liittyvää kehitystehtävää kirjallisuuskatsauksen kautta. 
Kuvaileva yleiskatsaus toteutettiin tekemällä hakuja valittuihin koti- ja ulkomaisiin 
tietokantoihin sekä tutustumalla tarkemmin meille jo aiemmin tuttuihin alan tut-
kimuksiin sekä teorioihin. Kirjallisuuskatsausta varten kerätyn aineiston käsitte-
lyssä hyödynsimme laadullista sisällönanalyysia. Tarkastelun kohteeksi valitsimme 
viisi erilaista teoriaa kulttuurisen osaamisen kehittymisestä ja sen eri osa-alueista. 
Sisällönanalyysin keinoin, alkuperäisten lähteiden tietoja uudelleen ryhmittelemäl-
lä, muodostimme mukailevan ja yhdistelevän mutta tiiviin synteesin. Tämän poh-
jalta loimme oman mallin kulttuurisen osaamisen osa-alueista.

Opinnäytteen tuotteena syntyi myös kulttuurista osaamista kuvaavaa ma-
teriaalia opiskelijoiden ja ammattilaisten käyttöön. Sujuuko monikulttuurisuus?  
-videolle oli helppo tuoda oleellisimmat asiat kulttuurisesta osaamisesta. Videon 
valinta formaatiksi oli hyvin selkeä alusta saakka. Pohdimme laajan asian tiivis-
tyvän videolle nopeasti tutustuttavaksi, klikkauksen päässä olevaksi selkeäksi esi-
tykseksi. Videon koimme myös helpoksi levittää ja tuoda varsinkin opiskelijoiden 
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tarjolle erilaisten levityskanavien kautta. Videon julkaisuun liittyvät vaihtoehdot 
olivat opinnäytetyön näkökulmasta lisäksi monipuolisia ja edullisia.

Opinnäytetyönä tekemämme video on kokonaisuudessaan itse tehty. Videon 
käsikirjoitus luotiin puhtaasti kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Videolle valittiin 
esiin tuotavaksi vain tärkeimmät asiat. Halusimme pitää videon pituuden mak-
simissaan viidessä minuutissa, koska sen pidemmät videot vaativat katsojalta jo 
suurempaa keskittymistä. Ulkopuolisia tekijöitä ei saatu mukaan projektiin useis-
ta yrityksistä huolimatta. Lähinnä yhteydenotot tarjosivat meille vinkkejä käy-
tännön tekniikkaan ja editointiin. Videon käytännön toteutuksessa käytimme 
yksinkertaisia, meiltä entuudestaan löytyneitä ja tuttuja välineitä. Kuvausympä-
ristöksi valikoitui pohjoisten alueiden erityispiirteistä muistuttava kotatila, jonne 
laitoimme myös tulet.

Formaattina video antaa katsojalle enemmän kuin luettu teksti (Pirilä & Kivi 
2005). Lisäksi ihminen muistaa paremmin katsomansa kuin lukemansa ja pei-
laa siihen omia kokemuksiaan (Pirilä & Kivi 2005). Katsoja pääsee pohtimaan 
itsekin, kuinka kulttuurisen osaamisen osa-alueet ovat näkyneet hänen omassa 
elämässään ja kuinka osaamista voisi kehittää tai hyödyntää sosiaali-, terveys- ja 
kirkonalan työssä.

Sujuuko monikulttuurisuus -video on julkaistu syksyllä 2017 YouTube- 
palvelussa vapaaseen käyttöön. Julkaisun pysyvä osoite on: https://www.youtube.
com/watch?v=Q9tWgykuPpQ. Tällä hetkellä videoon liittyvä uutinen ja linkki 
varsinaiseen videoon on lähetetty muun muassa Sairaanhoitajaliiton jäsenistölle 
osana Sairaanhoitajan uutiskirjettä. Lisäksi kulttuurinen osaaminen ja Sujuuko 
monikulttuurisuus -video ovat olleet esillä Sairaanhoitaja-lehdessä 8/2017. Sai-
raanhoitajaopiskelijoiden uutiskirjeessä 1/2018 videosta on myös uutinen.

4 Pohdinta ja johtopäätökset
Asiakaslähtöisyys on noussut keskeiseksi teemaksi sosiaali-, terveys- ja kirkonalan 
monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Kulttuurinen osaaminen on merkittä-
vä, oleellinen ja näyttöön perustuva asiakaslähtöisyyden osa-alue, jonka hallin-
ta on kuitenkin todettu keskinkertaiseksi. Haasteeseen on pyritty vastaamaan 
monin tavoin esimerkiksi Pohjois-Suomen kontekstissa. Yhtenä avauksena on 
toiminut muun muassa Diakonia-ammattikorkeakoulun toteuttama Sairaanhoi-
taja-diakonissakoulutus saamelaisalueella -hanke, jonka järjestämässä koulutuk-
sessa me artikkelin kirjoittajat opiskelemme.

Kulttuurinen osaaminen tukee työskentelyä globalisoituvassa ja siten myös 
monikulttuuristuvassa toimintaympäristössä. Toisaalta kulttuurinen osaaminen 
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on osaltaan kulttuurien monimuotoisuuden säilyttämistä edistävää työtä, joka on 
merkittävää pohjoisten alueiden ja alkuperäiskansojen kannalta. Sekä globalisaa-
tio että kulttuurien monimuotoisuuden heikentyminen ovat maailmanlaajuisia 
megatrendejä nyt ja tulevaisuudessa. Ne edellyttävät entistä laajempaa osaamista 
myös sosiaali-, terveys- ja kirkonalan ammattilaisilta. Kehitystyömme kautta toi-
vomme yhä useamman sosiaali-, terveys- ja kirkonalan ammattilaisen löytävän 
tarvitsemaansa lisäosaamista välineeksi tulevaisuuden haasteisiin.

Tätä taustaa vasten tuotimme kansainvälisen kirjallisuuden pohjalta yksin-
kertaistetun kolmiosaisen mallin kulttuurisen osaamisen tiedoista, taidoista sekä 
valmiuksista. Oma mallimme tiivistää ja selkiyttää monipuolisia kulttuurisen 
osaamisen osa-alueita, tietoja ja taitoja. Mallin tarkoituksena on myös mahdollis-
taa perehtyminen kulttuuriseen osaamiseen kotimaisella kielellä. Lopuksi tuote-
tusta tiedosta koottiin kehittämistyön tuloksena syntynyt kulttuurisen osaamisen 
edistämiseen tähtäävä tuote, Sujuuko monikulttuurisuus -video. Videon tarkoituk-
sena on myös tuoda kulttuuriseen osaamiseen liittyvää materiaalia helposti saata-
ville verkon välityksellä pitkienkin etäisyyksien päästä.

Kehittämistyön aikana nousi esiin potentiaalisia tutkimuskohteita, joista tun-
nistimme aiheita jatkotutkimukseen ja -kehitykseen. Vaikka kulttuurisen osaa-
misen kehittäminen ja sen opettaminen ja vaikuttavuuden arviointi ovat tärkeä ja 
merkityksellinen aihe, se rajattiin resurssien takia kehittämistehtävän ulkopuolel-
le. Tulevaisuudessa kulttuurisen osaamisen oppimisen sekä siihen liittyvän koulu-
tuksen eteenpäin kehittäminen on merkityksellinen ja tärkeä kehitystyön kohde.

Arviointia on toteutettu koko opinnäytetyöprosessin ja kehittämistyön lävitse. 
Kehittämistyön tuloksia olemme arvioineet erityisesti luotettavuuden, merkityk-
sellisyyden, vaikuttavuuden ja käyttökelpoisuuden periaatteiden kautta. Kehit-
tämistehtävän osana tuotettu tieto pohjautuu kulttuurista osaamista koskeviin 
tärkeimpiin ja luotettaviin vertaisarvioituihin lähteisiin. Kehittämistehtävän yh-
teydessä tuotetun tiedon on havaittu olevan yhteensopivaa alan tieteellisen tiedon 
ja keskustelun kanssa.

Vertaiskatsojien kokemuksia Sujuuko monikulttuurisuus? -videosta on kerätty 
opinnäytteen julkaisutilaisuudessa sekä opponointien yhteydessä. Palaute on ol-
lut pääosin positiivista, ja video on saanut hyvän vastaanoton. Videota on katseltu 
YouTube-palvelussa noin 50 kertaa, eikä video ole toistaiseksi saavuttanut suurta 
yleisöä. Sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu että Saamelaisalueen koulutuskeskus 
ovat kuitenkin aikeissa hyödyntää tuotettua tietoa sekä videota osana opetustaan, 
mikä kertoo videon käyttökelpoisuudesta ja tarpeellisuudesta.
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Heidi Rasmus & Marja Vuorisalo

KOHTI PAREMPAA PÄIHDETYÖTÄ 
– LÄHEISTEN TUEN TARPEET 
UTSJOELLA

1 Johdanto

Utsjoella on viime vuosina alkoholin liiallisen käytön seurauksena ta-
pahtunut paljon onnettomuuksia ja menetyksiä. Utsjoen asukkailla 
tuntuu olevan suuri avun ja tuen tarve; tukipalveluiden puutteesta on 
kirjoiteltu julkisuudessa sekä paikallislehdessä että sosiaalisessa medi-

assa. Suomen pohjoisimmalla, 1241 asukkaan kunnalla ei ole ollut tarjota päih-
depalveluita päihdeongelmaisille eikä heidän läheisilleen. 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tutkia, millaista tietoa ja tukea alkoholion-
gelmaisten läheiset tarvitsevat ja haluavat. Läheisten tuen tarpeen kartoittamista 
varten laadimme Utsjoen kuntalaisille kyselyn. Kyselyn avulla selvitimme lisäksi, 
onko läheisille apua ja tietoa riittävästi saatavilla ja onko mahdollisesti olemassa 
esteitä tuen ja avun hakemiselle ja saamiselle.

2 Alkoholinkäyttö saamelaisalueella
Lappi johtaa selvästi maakunta- ja Utsjoki kuntatasolla vuoden 2016 alkoholin 
myyntitilastoa. Lapissa sataprosenttisen alkoholin tilastoitu myynti oli vuonna 
2016 lähes 12 litraa asukasta kohti – muissa kunnissa alle 10 litraa. Utsjoen myyn-
ti oli noin 70 litraa sataprosenttista alkoholia asukasta kohti, kun Lapin muiden 
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kuntien vastaavat lukemat asettuvat 10 litran molemmin puolin. (THL 2017.) 
Kummatkin kulutusennätykset selittynevät osin matkailulla ja rajakaupalla. La-
pin runsasta alkoholinkäyttöä selittävät lisäksi maakunnassa jatkuvasti lisääntyvä 
asukkaiden sosiaalinen syrjäytyminen, työttömyys ja sosioekonomiset terveyserot. 
(Vuomajoki 2015, 23.) 

Saamelaisten alkoholinkäyttöä on tutkittu Pohjoismaissa. Tutkimuksin ei ole 
voitu osoittaa, että olisi olemassa erityistä saamelaisten alkoholiongelmaa. Saa-
melaisiin liitetty leima alkoholiongelmaisena kansana perustuu lähinnä median 
luomiin stereotypioihin. (Vuomajoki 2015, 29–30.) Viimeisimpien tutkimusten 
mukaan saamelaisten alkoholin kulutuksen määrä ei poikkea valtaväestön kulu-
tuksesta, mutta juomatavat ovat erilaiset. Saamelaisten juomatapoihin kuuluvat 
useammin niin sanottu juhlajuominen ja tuurijuoppous (Heikkilä 2014, 10). 

3 Päihdetyö ja läheiset
Päihdetyöllä tarkoitetaan alkoholin ja muiden huumaavien aineiden ongelma-
käyttäjiin ja heidän läheisiinsä kohdistuvia erilaisia tukitoimia: ehkäisevän ja kor-
jaavan päihdetyön kokonaisuutta. Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on parantaa 
terveyttä ja hyvinvointia edistämällä päihteettömiä elintapoja. Korjaavan päih-
detyön tehtäviä hoidetaan päihdehuoltojärjestelmän eri päihdepalvelujen kautta. 
(Havio 2009, 11.) Päihdehuoltojärjestelmän muodostavat sosiaali- ja terveyshuol-
lon peruspalvelut sekä erikoissairaanhoidon, yksityisten ja kolmannen sektorin 
järjestämät erityispalvelut. Peruspalveluita tarjoavat sosiaalitoimi, mielenterveys-
toimistot, terveyskeskukset ja sairaalat. Päihdehuollon erityispalvelut jaetaan avo-
palveluihin, laitospalveluihin ja kuntoutukseen. (Juppi 2016, 21.) 

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on oma päihdestrategia (2005), joka 
määrittelee kirkon päihdetyön keskeisiä tavoitteita. Tärkeintä on ehkäisevä 
päihdetyö. Kirkko edellyttää, että yksittäiset seurakunnat laativat kukin oman 
päihdestrategiansa ja että jokaisella kirkon työntekijällä on valmiudet kohdata 
päihteenkäyttäjä ja hänen läheisensä. Kirkon ja diakoniatyön tehtävänä on kul-
kea päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä rinnalla ja antaa sielunhoidollista ja 
hengellistä tukea. (Puumala & Lusikka 2011, 20.)

Päihdehuoltolain (L1986/41) mukaan päihdehuollon palveluiden tavoitteena 
on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja päihteenkäyttä-
jälle ja hänen läheisilleen. Lain mukaan kunnan tulee tarjota päihteenkäyttäjälle 
ja läheisille palveluita sisällöltään ja laajuudeltaan kunnassa olevan tarpeen mu-
kaan. Päihdehuoltolain ohella päihdehuollon toiminnan taustalla vaikuttavat 
muun muassa perus- ja ihmisoikeudet, ammattietiikka, laki potilaan asemasta 
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ja oikeuksista (L785/1992), laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(L812/2000) sekä lastensuojelulaki (L417/2007). 

Läheisillä tarkoitamme lähiperheen lisäksi ystäviä ja sukulaisia. Saamelaisilla 
lähisuku tarkoittaa serkkuja monessa polvessa, ja perhe käsittää ydinperheen li-
säksi isoäidit ja -isät sekä sedät ja tädit (Sakaste 2014). Päihteenkäyttäjien läheiset 
on eri päihdepalveluissa huomioitu vaihtelevasti. Perhelähtöisessä päihdetyössä-
kin läheinen nähdään vain päihteenkäyttäjän toipumisprosessin kautta, hänen 
tukijanaan, ei itsenäisenä avun tarvitsijana. Suomessa on arvioitu olevan noin 
500 000 alkoholin suurkuluttajaa ja jokaisella heistä on 4–5 läheistä, joiden elä-
mään hänen alkoholinkäyttönsä vaikuttaa. (Al-Anon 2017.) Läheisten tukemisen 
ja auttamisen on havaittu helpottavan päihdeongelmaisen saamista hoidon pii-
riin. Parhaiten läheinen auttaakin alkoholiongelmaista hakemalla itselleen apua. 
(Kuutti 2015, 30–34.)

4 Utsjoen päihdepalvelut 
Utsjoella päihdepalveluita on tarjolla kunnan sosiaalitoimistossa ja terveyskeskuk-
sessa. Terveyskeskuksessa ja sen vuodeosastolla on tarjolla katkaisuhoitoa sekä 
avo- että laitoskatkaisuna. Kunnassa ei ole erityistä päihdetyöntekijää vaan päih-
detyöstä vastaa kunnan psykiatrinen sairaanhoitaja. Tarvittaessa Utsjoelta voi-
daan kirjoittaa maksusitoumuksia päihdekuntoutusjaksolle, esimerkiksi Lapin 
Päihdeklinikalle. (Utsjoki.fi.)

Utsjoella on syksyllä 2016 aloitettu SámiSoster ry:n toimesta Mettäterapi-
aan kuuluva Kohtaamispaikka-toiminta. Mettäterapia-toimintamalli kehitettiin 
vuonna 2009 Goikkanas – Saamelaiset voimavarat päihdetyöhön -hankkeessa, 
joka tekee kulttuurisensitiivistä, luontoa hyödyntävää päihdetyötä saamelaisalu-
eella. Mettäterapian puitteissa järjestetään erilaista suljettua pienryhmätoimintaa 
muun muassa yhdessäolon, leireilyn ja kalastuksen merkeissä. Toiminta vaihtelee 
kunnittain. Utsjoella Kohtaamispaikka-toiminta on kaikille avointa ja tapaamisia 
on kerran kuussa. (SámiSoster ry 2017.)

Talvella 2016–2017 Utsjoella toimi myös AA-kerho kokemusasiantuntijan 
ohjaamana. Tapaamisia oli lähes viikoittain sunnuntaisin. Tällä hetkellä (syksy 
2017) toiminta on tauolla.

5 Päihdepalvelukartoitus utsjokelaisille
Kartoittaaksemme alkoholiongelmaisten läheisten tuen tarvetta Utsjoella laadim-
me kyselyn kuntalaisille. Kysely sopii hyvin, jos halutaan vastauksia isolta joukol-
ta (Ojasalo 2014, 40–41). Suunnittelimme kysymykset huolellisesti ja testasimme 
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niiden toimivuuden opiskelijatovereillamme ja ystävillämme. Laadimme paperi-
sen kyselylomakkeen. Lomakkeen alkuun kirjoitimme saatteen, jossa kerroimme 
kyselyn tarkoituksesta ja tulosten julkaisusta. Suunnittelemassamme puolistruk-
turoidussa lomakkeessa oli monivalinnan lisäksi tarjolla avoin vaihtoehto, jolla 
kartoitimme päihdetyön kehittämiskohteita. Lomakkeessa viimeisenä oli avoin 
kysymys, johon sai kirjoittaa vapaata tekstiä päihdetyöstä. Jaoimme kyselyt pa-
lautuslaatikoineen keväällä 2017 eri kyläkeskuksiin, kunnan ja seurakunnan toi-
mitiloihin. Vastausaikaa annoimme 7–8 viikkoa. 

Kyselymme vastausprosentti oli hyvä: saimme 48 vastausta seitsemästä eri toi-
mipisteestä, joihin jaoimme yhteensä noin 80 lomaketta. Vastauksia tuli kattavasti 
eri puolilta kuntaa. Vastaajissa kaikki aikuisten ikäluokat ja kumpikin sukupuoli 
olivat hyvin edustettuina: naisia vastaajista oli vähän yli puolet (56 %). Vastauk-
sissa ei ollut eroja eri ikäryhmien välillä ja sukupuoltenkin välillä ilmenneet eroa-
vaisuudet olivat melko marginaalisia. Vastaukset syötettiin Webropol-työkalun 
vastaus- ja raportointiohjelmaan. Monivalintakysymysten vastauksia analysoitiin 
määrällisin eli kvantitatiivisin menetelmin ja avoimia vastauksia laadullisin me-
netelmin, ryhmittelemällä niitä sanallisesti.

Kyselyn vastaukset osoittivat alkoholiongelman olevan vahva ilmiö Utsjoen 
kunnassa. Enemmistöllä vastaajista (74 %) oli läheisenä tai lähipiirissään joku al-
koholiongelmainen. Yli puolella vastaajista alkoholiongelmainen oli perheenjäsen 
(55 %), ja sukulaisen alkoholiongelma oli seuraavaksi yleisin (42 %). Lähes kaikki 
tunsivat alkoholiongelmaisen, mutta runsas puolet vastaajista (56 %) ei tiennyt, 
mistä alkoholiongelmaisen läheinen saa apua.

 Avun hakemisen esteistä suurimpana tuli esille häpeä (66 %). Toiseksi suurim-
pana esteenä pidettiin välimatkaa (47 %), ja yli kolmanneksen mielestä apua ei ol-
lut saatavilla (38 %). Työntekijän tuttuus tai sukulaisuus (32 %) mainittiin myös 
esteeksi monissa vastauksissa. Ehkä yllättäen väkivallan uhkan koki esteeksi vain 
noin 10 % vastaajista ja vain 8 vastaajaa rastitti kielen esteeksi avun saamiselle. 
Avoimessa vaihtoehdossa, kohdassa ”muu”, neljä vastaajaa mainitsi avun hakemi-
sen esteeksi sen, ettei alkoholiongelmainen myönnä tai tunnista itse ongelmaansa. 

Mielipiteet avun saatavuudesta jakautuivat tasaisesti ympäri vuorokauden saa-
tavan avun ja nimettömänä saatavan avun kesken. Suurin osa halusi, että apua 
olisi saatavilla omalla kylällä; toisille riitti, että apua oli omassa kunnassa tarjolla. 

Ehdotetuista tuen muodoista haluttiin eniten keskusteluapua joko päihde-
työntekijän, vertaistukihenkilön tai kirkon diakoniatyöntekijän kanssa. Ryhmiin 
perustuvat tukimuodot eivät saaneet suurtakaan kannatusta, eivätkä verkossa so-
siaaliseen mediaan pohjaavat tuen ja avun mallit kiinnostaneet.
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Viimeisessä avoimessa kysymyksessä vastaajat saivat kirjoittaa omia ajatuksiaan 
päihdetyöstä. Monessa kirjoituksessa kaivattiin tietoa, tiedottamista ja valistusta 
päihdetyöstä. Usealla kirjoittajalla oli huoli nuorista ja yleisestä, päihteet sallivasta 
asenteesta. Lisäksi kuntaan kaivattiin päihdetyöntekijää. Saamelaisen kulttuurin 
ja kielen huomioiminen päihdetyössä oli yhdellä toiveissa.

6 Johtopäätökset  
Kyselymme oli ensimmäinen laatuaan Utsjoella. Koskaan aiemmin ei ollut tutkit-
tu, millaista tukea ja apua utsjokelaiset alkoholiongelmaisten läheiset itse halua-
vat. Selvityksen tulokset vahvistivat ennakko-oletuksemme: alkoholiongelma on 
selkeästi vahva ilmiö kunnassa ja läheisten tukitoimille on tarvetta. 74 %:lla oli 
lähipiirissään alkoholiongelmainen henkilö, mutta runsaalla puolella vastaajista ei 
kuitenkaan ollut tietoa, mistä apua ja tietoa voi saada.

Avun hakemisen esteissä korostui vahvasti häpeä. Häpeä liittyy aina alkoho-
liongelmaan, mutta häpeän tunne ja pelko leimautumisesta korostuvat pienes-
sä yhteisössä, jossa kaikki tuntevat toisensa. (Heikkilä 2014, 230.) Tutkimuksen 
mukaan päihdeongelmaisen perheenjäsenet osallistuvat monin tavoin päihdesai-
rauden salaamiseen, esimerkiksi peittelyn, kulissien ylläpitämisen ja valehtelemi-
sen muodossa (Tanskanen 2017, 20). Saamelaisilla häpeän tunne ja vaikenemisen 
kulttuuri ovat vahvempia kuin suomalaisilla. Kynnys avun hakemiseen on kor-
keampi, sillä ei haluta leimata koko saamen kansaa eikä omaa sukua. (Heikkilä 
2014, 230.) Toiseksi suurimpana esteenä mainittiin ymmärrettävästi pitkät väli-
matkat. Työntekijän tuttuus tai sukulaisuus oli myös monien mielestä suuri este. 
Saamelaisyhteisössä halutaan ongelmat, kuten häpeä alkoholiongelmasta, pitää 
suvun sisällä. Vaikeita asioita ei haluta paljastaa ulkopuolisille, ei ainakaan toi-
sen saamelaissuvun edustajalle. Väkivallan uhkan koki esteeksi vain noin 10 % 
vastaajista. 

Kyselyssämme vain kahdeksan vastaajaa piti avuntarjoajan käyttämää kieltä 
esteenä, mikä oli tuloksena hieman yllättävä. Kieliasia on kiinnostava, sillä saa-
melaisalueella on käyty paljon keskustelua siitä, kuinka esimerkiksi päihdepalve-
luissa olisi huomioitava alueen kulttuuriset erityispiirteet ja saamen kieli (Magga 
2010, 670–671). Toisaalta muun muassa Vuomajoki on omassa pro gradu -tutki-
muksessaan, haastateltuaan muutamia saamelaisia alkoholisteja, päätynyt siihen 
tulokseen, että saamelaisuuden huomioimisella päihdehoidossa ei näyttäisi olevan 
merkitystä. (Vuomajoki 2015, 92.) 

Saamelaisenemmistöisessä kunnassa kielikysymys on erityisen tärkeä, joten 
kartoitimme kieliasiaa vielä erillisellä kohdalla lomakkeessa. Kysyimme, millä kie-
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lellä palveluja tulisi tarjota. Emme saaneet selkeää tulosta kysymykseemme, vaan 
vastaukset jakautuivat tasaisesti kummankin kunnan virallisen kielen, suomen ja 
saamen, kesken. Monet vastaajista olivat rastineet molemmat kielet, mikä osoit-
tanee, että molempia pidetään tärkeinä. Kysymyksessä olisi pitänyt olla mahdolli-
suus valita vain yksi kieli, jolloin vastaus olisi ollut käyttökelpoisempi.

Mielenkiintoista oli, että henkilökohtaisen keskusteluavun kannatus oli sel-
västi suurempi kuin ryhmätoiminnan. Seurakunnalle vastaukset antoivat vahvan 
viestin: diakoniaa tarvitaan mukaan päihdetyöhön. Eniten läheiset kaipasivat dia-
konin kanssa keskustelua, kuulluksi tulemisen kokemusta, mutta myös perheiden 
tukemista pidettiin tärkeänä diakonian tehtävänä. 

Kunnan tulevaisuuden kannalta tärkeimpiä ovat varmasti vastaukset avun 
ja tuen antamisen malleja koskeviin kysymyksiin. Tärkeätä on lisäksi huomioi-
da pienessä ja syrjäisessä yhteisössä korostuvat avun hakemisen esteet, kuten hä-
peä, välimatkat ja työntekijöiden sukulaisuus tai tuttuus. Avun antamisen mallin 
suunnittelussa tulisi ottaa huomioon edellä mainitut esteet ja yrittää löytää mah-
dollisimman monelle sopiva matalan kynnyksen palvelu. Oman käsityksemme 
mukaan alueella tarvitaan työntekijää, joka tuntee hyvin paikallisen kulttuurin ja 
voi ammatillisuudellaan murtaa ennakkoluulot esimerkiksi edustamaansa sukua 
kohtaan. Yksityisyyden tarve näyttäytyy vastauksissa: asioista oltaisiin valmiita 
puhumaan kahden kesken ammattilaisen kanssa, oli se sitten päihde- tai diako-
niatyöntekijä tai henkilökohtainen vertaistukihenkilö. Ryhmiin perustuvat tuki-
muodot eivät saa pienen väestön kunnassa suurtakaan kannatusta. Nykyaikaiset, 
verkossa sosiaaliseen mediaan pohjaavat tuen ja avun mallit eivät myöskään herät-
täneet luottamusta vastaajissa.

Tutkimustulostemme julkaisun jälkeen on Utsjoen kunnan ja seurakunnan 
diakoniatyön sekä SámiSoster ry:n ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden 
tehtävänä ottaa haaste vastaan ja järjestää tarvittavia palveluita alkoholiongelmais-
ten läheisille Utsjoen kunnassa. Tuen mallin tarkempi suunnittelu voisi mahdolli-
sesti sopia kehittämistyön kohteeksi, uuden opinnäytetyön aiheeksi.
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Ritva Kaisajoki & Assi Penttinen

SEURAKUNTA ELÄKELÄISTEN 
TUKENA SAAMELAISALUEELLA

Johdanto

Helmikuussa 2016 tapasimme Ivalossa työelämäyhteistyökumppa-
nit, jotka kävivät esittelemässä opinnäytetyöaiheita saamelaisalueen 
sairaanhoitaja-diakonissakoulutusta varten. Paikalla oli myös Kirk-
kohallituksen diakonia-asiantuntijoita, jotka kertoivat eläkeläisille 

suunnatusta Hidden-projektista. Se on vuonna 1952 syntyneille ihmisille tarkoi-
tettu projekti, jossa etsitään apua tarvitsevia vanhuksia. Hidden-projekti on to-
teutettu Kirkkohallituksen koulutuskeskuksen kanssa, ja siihen kuuluu Suomesta 
kolme aluetta, joista yksi on Inarin seurakunta. 

Olimme lisäksi kiinnostuneita Inarin kunnan alueen palvelutarjonnasta. Kar-
toitimme palveluita kotona asumisen tueksi ja asioita, jotka tukivat elämänhal-
lintaa. Palveluita voivat järjestää kunta, yksityinen sekä kolmas sektori. Syrjäisiin 
pieniin kyliin voi olla hankalaa järjestää palveluita pitkien välimatkojen vuok-
si. Pohdimme, voisiko näitä kehittää eläkeläisten toivomaan suuntaan. Opinnäy-
tetyössämme tuomme esiin pohjoisen ulottuvuuden ja seurakunnan tärkeyden 
eläkeläisille. 

Opinnäytetyö toteutettiin Inarin kunnassa, joka on pinta-alaltaan Suomen 
suurin kunta. Kunnassa on pitkät välimatkat ja kuntalaiset asuvat harvassa, etääl-
lä toisistaan. Partakko ja Nellim ovat syrjäisiä ja harvaan asuttuja lapinkyliä. Lä-
himpään kuntakeskukseen Ivaloon on Partakosta matkaa noin 100 kilometriä. 
Partakon kylä on Sevettijärven tien varrella, ja siellä asuu yli 65-vuotiaita 12–15 
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henkilöä (Reetta-Mari Tammela, henkilökohtainen tiedonanto 18.10.2017). Nel-
lim sijaitsee Inarijärven rannalla 42 kilometriä Ivalon kuntakeskuksesta koilliseen. 
Nellimistä on kahdeksan kilometriä Venäjän rajalle. Kyläyhteisö on tiiviisti raken-
nettu, ja kylän alueella asuu yli 65-vuotiaita 20–30 henkilöä (Reetta-Mari Tam-
mela, henkilökohtainen tiedonanto 18.10.2017). 

Tämä artikkeli pohjautuu Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -tut-
kintoon kuuluvaan opinnäytetyöhön Seurakunta eläkeläisten tukijana saamelais- 
alueella. Inarin seurakunta on opinnäytetyön työelämäyhteistyökumppani. Yh-
teistyössä on toimittu saamelaistyön diakonissan kanssa.

Diakoniatyö palveluntarjoajana saamelaisalueen eläkeläisille
Keskeiset käsitteet tässä artikkelissa ovat eläkeläinen, elämänhallinta, alkupe-
räiskansa, palvelutarjonta ja diakoniatyö. Haastatteluun osallistujat olivat iältään 
65–92-vuotiaita. Käsite eläkeläinen kattaa yli 65-vuotiaat ihmiset, ja ikääntyessä 
palvelutarve kasvaa. Käsitykset vanhenemisesta ovat yksilöllisiä, koska elämän-
kaaren loppupäähän liittyy usein sairastumista tai toimintakyvyn heikkenemistä. 
Kaikki eivät koe ikääntymistä samanlaisena. Elämäntavat vaikuttavat vanhenemi-
seen ja sen etenemiseen. Vanhenemista emme voi estää, koska se kuuluu jokaisen 
elämänkaareen. Kalenteri-ikää ei voida suoraan käyttää määriteltäessä vanhene-
mista. Ihmisen elämänkaareen sijoittuu neljä ikäkautta: kolmas ikä tarkoittaa elä-
keiän alkupään toiminnallisia vuosia ja neljäs ikäkausi tarkoittaa toimintakyvyn 
alenemisen aikaa. (Kivelä 2006, 13–15.)

Kotona selviytymisen perusedellytys on hyvä elämänhallinta. Se on tunne siitä, 
että voi vaikuttaa omaan toimintaansa sekä ympäristöönsä ja tapahtumiin. Hal-
linnan tunteen ollessa hyvä ihminen pystyy säätelemään omaa psyykkistä tasa-
painoaan ja siihen liittyviä ajatuksia ja tunteita. Näin selviytymiskeinot riittävät 
kotona asumiseen. Vuosien karttuessa ihminen rakentaa mielenterveyden perus-
taa kokemuksista, esimerkiksi ongelmatilanteiden ja pettymysten kohtaamisesta, 
avun saamisesta ja antamisesta sekä rakastettuna olemisesta (Heikkinen, Jyrkämä 
& Rantanen 2013, 374). Kehonhallintaan kuuluvat liikkuminen ja syöminen, ja 
myös sosiaalisten suhteiden ylläpito on tärkeää. Asiat, joihin ei voi vaikuttaa tai joi-
ta ei voi hallita, koetaan uhkana. Elämänhallintaa voivat lyhytaikaisesti horjuttaa 
erilaiset riippuvuudet, kuten alkoholi, TV-sarjat ja ruoka, tai esimerkiksi toisen ih-
misen menetys ja sen myötä koettu surun tunne. (Vilkko-Riihelä 2003, 570–579.)

Saamelaisalueella toimiessamme otimme alkuperäiskansan eli saamelaiset 
huomioon selvitystyössämme. Saamelaiset ovat asuneet samoilla arktisilla alueilla 
aiemmin kuin nykyiset valtion rajat on määrätty Norjan, Ruotsin, Suomen ja Ve-
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näjän välillä. Lisäksi saamelaiset ovat säilyttäneet omat sosiaaliset, taloudelliset, 
kulttuuriset ja poliittiset instituutionsa, muun muassa saamelaiskäräjät. Suomes-
sa puhutaan kolmea saamen kieltä: inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kieliä. Saa-
melaisilla on oma lippu, ja heidän kansallispäiväänsä vietetään helmikuun kuudes 
päivä. Suomessa on noin 10 000 saamelaista, joista 40 % asuu nykyään kotiseu-
dullaan Enontekiön, Inarin ja Utsjoen sekä Sodankylän Vuotson kylillä. (Suomen 
YK-liitto i.a.; Saamelaiskäräjät 2014.) 

Palvelutarjonta muotoutuu eläkeläisen yleistilan ja ikääntymisen mukaan, esi-
merkiksi apuvälineet. Osallisuus yhteiskunnassa, kylällä ja järjestöissä on tärkeä 
asia ikääntyneelle ihmiselle. Iäkäs henkilö osallistuu omien asioidensa käsittelyyn 
ja palveluiden arviointiin, vaikka toimintakyky on heikentynyt. Osallisuus on 
osallistumista, kuulumista yhteisöön sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Sosiaa-
li- ja terveysministeriö 2013, 13–20.) Palvelutarpeita kannattaa kartoittaa, jotta 
saadaan oikea palvelu oikeaan aikaan. Näin taataan eläkeläisille mahdollisimman 
hyvä arjen toimivuus sosiaalisine ulottuvuuksineen ja huomioidaan myös terveys. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 21–29.)

Diakoniatyö on lähimmäisenrakkautta, yhteistä huolehtimista huono-osaisis-
ta ja ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista (Helin, Hiilamo & Jokela 2010, 7). 
Diakonian keskeisin tehtävä on tehdä kristillisestä työstä näkyvää ja arkipäiväistä. 
Diakoniatyö kuuluu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon perustehtäviin. Inarin 
seurakunta järjestää eläkeläisten parissa kotikäyntejä ja kerhotoimintaa sekä aut-
taa taloudellisissa vaikeuksissa.

Opinnäytetyön toteuttaminen
Opinnäytetyössämme lähtökohtana oli todellisen elämän kuvaaminen laadulli-
sen tutkimusmenetelmän avulla. Pyrkimyksenä oli löytää ja paljastaa faktatietoa. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 160–161.) Valitsimme laadullisen tutkimus-
menetelmän, koska se kuvaa todellisen elämän toiveita ja mahdollisuuksia. Halu-
simme tuottaa Inarin seurakunnalle lisätietoa eläkeläisten toiveista sekä siitä, mitä 
kotona selviytymisen esteitä on ja mistä kyläläiset saavat voimavaroja. Selvitimme 
kylillä toimivat palvelujen tuottajat yhteistyön mahdollistamiseksi sekä kartoi-
timme kotona asumisen tukipalveluja. Järjestimme seurakunnan saamelaistyön 
diakonissan avustuksella kaksi anonyymiä ryhmähaastattelutilaisuutta kyläläisil-
le. Partakkolaisten haastattelu oli Inarissa Kultaisen iän kerhon yhteydessä seura-
kuntatalolla. Haastatteluun osallistui viisi henkilöä. Nellimiläisten haastattelu oli 
yksityisen henkilön kotona, ja siihen osallistui 12 henkilöä. Teimme haastattelut 
kahtena päivänä marraskuussa 2016. 
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Haastatteluiden jälkeen litteroimme aineiston. Käsittelimme tuloksia induk-
tiivisen eli aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla (Kananen 2015, 159, 171; 
Tuomi & Sarajärvi 2013, 108–113). Tuomen ja Sarajärven (2013, 108–113) mu-
kaan aineistoa voi tutkia kolmessa osassa. Ensimmäinen osa oli pelkistämistä eli 
redusointia, jossa aineisto pilkottiin osiin. Epäoleelliset asiat jäivät pois. Kooda-
simme haastatteluiden vastauksia eri värein, jotta asioiden luokittelu olisi helpom-
paa ja olennaiset ilmaukset tulisivat esille. Toinen osa oli aineiston klusterointi. 
Ryhmittelyssä etsimme aineistosta yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia kylien välillä. 
Kolmannessa osassa, abstrahoinnissa, erottelimme olennaisen tiedon aineistosta 
ja loimme valikoidusta tiedosta teoreettiset käsitteet.

Partakon ja Nellimin kylissä kerrottua
Partakkolaiset ja nellimiläiset kertoivat, että kunnassa on mahdollisuus saada lähi-
hoitajien järjestämää kotipalvelua, sairaanhoitajien järjestämää kotisairaanhoitoa, 
kuljetuspalvelua ja kylätyöntekijän palveluita, esimerkiksi lumitöitä ja polttopui-
den tekemistä takkaan tai leivinuuniin. Molemmissa kylissä naapurit auttoivat 
toisiaan: he kävivät muun muassa katsomassa naapurissa asuvaa muistisairasta 
vanhusta ja näin selvittivät, onko hänellä asiat hyvin. Sähköisten palveluiden käyt-
tö oli molemmissa kylissä tuttua. Kyläläiset käyttivät sähköisiä pankkipalveluita 
sekä viestintään Skypeä, sähköpostia ja sosiaalisen median palvelua Facebookia. 
Haastatelluilla oli käytössään matkapuhelimet, ja useimmat käyttivät tietokonet-
ta yhteydenpitoon lastensa kanssa. Välimatkat lapsiin olivat pitkiä, koska suu-
rimmalla osalla lapset asuivat Lapin läänin ulkopuolella. Sähköisten palveluiden 
hyödyntäminen tukee osaltaan eläkeläisten sosiaalisia suhteita. 

Kyläläiset olivat tyytyväisiä seurakunnan järjestämiin kerhotoimintoihin ja 
etenkin sururyhmään. He pääsivät yhteiskuljetuksella kerran kuussa Ivalon ja Ina-
rin kerhoihin sekä kerran vuodessa järjestettäviin ensimmäisen adventin kirkkoon 
Ivaloon ja saamelaisten kansallispäivän kirkkopyhään Inariin. Lisäksi he pitivät 
seurakunnan tiedotusta riittävänä paikallislehdessä.  

Starck-Pirskanen (2009, 10) on Ikoseen (2007) viitaten todennut, että voi-
mavarat muodostavat perustan yksilön toimintakyvylle. Ihmisillä on olemassa 
erilaisia voimavaroja, ja ne vaikuttavat itsenäiseen elämään. Kylissä kotona selviy-
tymisen voimavarana oli luonnon seuraaminen. Luonnossa liikkuminen, marjas-
tus ja kalastus virkistivät mieltä. Kaikenlainen itse tekeminen, kuten käsityöt ja 
ruuanlaitto, voimaannuttivat haastateltavia. Ihmiset asuvat pitkien välimatkojen 
takana, mikä vaikeuttaa palveluiden saatavuutta, ja tällöin toimintakyvyn täytyy 
olla hyvä. Toisaalta ihmiset asuvat tietoisesti omilla synnyinseuduillaan ja ovat 
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tottuneet omaan elinympäristöönsä ja sen tarjoamiin puitteisiin sekä ympäröi-
vään luontoon. Tikkasen (2006, 2) mukaan saamelaiset elävät luonnosta, luon-
non keskellä ja luonnossa. Partakossa luontosuhde korostui erityisesti. Nellimissä 
nostettiin luonnon lisäksi esiin rukoileminen, saamen kieli, lukeminen ja ryhmä-
pelien pelaaminen. Kotona pärjäämisen uhaksi nousi partakkolaisilla sodan pel-
ko Yhdysvaltain vaalien ollessa ajankohtaiset. Nellimiläiset pelkäsivät terveyden 
menettämistä sekä talvella teiden auraamatta jättämistä. 

Nellimin kylässä on paljon erilaisia aktiviteetteja, koska kylällä sijaitsee kerho-
talo ja ortodoksinen kirkko. Kerhotalolla järjestetään kotipalvelun Ikäihmisten 
kerho ja terveydenhoitajan palvelut kaksi kertaa kuukaudessa. Saamelaisalueen 
koulutuskeskus järjestää muun muassa inarinsaamen keskusteluryhmää. Syys- ja 
talviaikana ortodoksikirkossa pidettiin jumalanpalveluksia kerran kuukaudessa. 
Yhteinen kylätalo lisää yhteisöllisyyden tunnetta, koska siellä järjestetään erilai-
sia tapahtumia. Näin se omalta osaltaan tukee eläkeläisten hyvinvointia mahdol-
listaen yhteisöllisyyden ja yhteisen tekemisen kerhoissa sekä virkistäen mieltä ja 
muistia. Partakossa ei ole kokoontumistiloja, joten harrastustoiminta on oman 
aktiivisuuden varassa. 

Aineistomme perusteella keskeistä on kotona selviytyminen, joka sisältää hyvän 
toimintakyvyn, luottavaisen suhtautumisen tulevaisuuteen sekä turvallisuuden 
tunteen ja itsenäisyyden. Arjen voimavaroina ovat yhteisöllisyys, luonto, käsillä 
tekeminen ja erilaiset virikkeet, kuten kerhotoiminta seurakunnan tai kunnan 
järjestämänä. Nämä toiminnot vahvistavat omaa kulttuuria ja arjessa jaksamista.

Seurakunta osallisuuden tukena
Tulosten perusteella molempien kylien eläkeläiset ovat vaatimattomia ja vähään 
tyytyväisiä. He olivat kiitollisia seurakunnalle kaikesta palvelusta, mitä heillä jo 
oli tällä hetkellä, erityisesti kuljetuspalvelusta, jonka ansiosta heidät haettiin ko-
toa asti seurakunnan tapahtumiin. Inarin seurakunnalla on ystäväpalvelutoimin-
taa, eli vapaaehtoiset eläkeläiset vierailevat yksinäisten vanhusten luona. Lisäksi 
diakonisessa toiminnassa voidaan auttaa taloudellisesti heikossa asemassa olevia. 
Kansamme ikääntyy, ja seurakunnalle löytyy tekemisen paikkoja eläkeläisten jou-
kossa. Puumalaisen (2011, 48) mukaan harrastaminen ja päivätoiminta pitävät 
yllä eläkeläisten vireyttä sekä toimintakykyä. Tarjoamalla ihmisille muun muas-
sa kerhotoimintaa tai ylläpitämällä toimintakykyä fysioterapeutin käynneillä tue-
taan arjessa selviytymistä. (Starck-Pirskanen 2009, 7–9.) 

Pohdimme erilaisia kehittämisideoita. Esille nousi Nellimin kylätalon Ikäih-
misten kerhotoiminta. Haastateltaville oli epäselvää, kuka sai osallistua kerhoon. 
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Tämän vuoksi olisi hyvä järjestää tiedotustilaisuus, jossa kerrottaisiin, millais-
ta toimintaa kerhossa järjestetään. Tapahtuman järjestäjinä olisivat diakonia-
työntekijä ja terveydenhoitaja yhteistyössä. Laatimalla erilaisia palvelurenkaita 
yhteistyössä kunnan, seurakunnan ja muiden palveluita tarjoavien tahojen kans-
sa voidaan vastata kasvavan eläkeläisjoukon tarpeisiin. Fyysistä toimintakykyä 
voitaisiin ylläpitää kunnallisen fysioterapeutin ja kylällä toimivan seurakunnan 
vapaaehtoisen avulla, esimerkiksi avustamalla ulkoilussa. Tulevaisuudessa tietolii-
kenneyhteyksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Vanhemman ikäpolven 
teknisen osaamisen kartuttua voitaisiin kehittää muun muassa jumalanpalveluk-
sien, aamuhartauksien ja jumppahetkien lähettämistä etäyhteyksin. Saamelais-
alueella korostuvat monikulttuurisuus ja monitoimijuus pohjoisen yhteistyön ja 
erilaisten verkostojen kehittämisessä (Palojärvi & Heikkilä, 2006–2009, 47). 

Nellimiläisiltä tuli toive diakoniapiiristä omalle kylälleen sekä työntekijästä, 
joka tekisi kaikenlaisia töitä eläkeläisten kotona eikä olisi rajoitettu vain joihinkin 
tiettyihin työtehtäviin. Partakkolaisilla oli toiveena diakoniatyöntekijän henkilö-
kohtaiset kotikäynnit. Helinin ym. (2010, 7–8) mukaan diakoniatyö luo omalle 
paikkakunnalle yhteisöllisyyttä, mikä muodostaa pohjan keskinäiselle luotta-
mukselle ja avunannolle. Diakoniatyö tarjoaa yksilöllistä kohtaamista sekä ryh-
mätoimintaa, kuten diakoniatyöntekijän vierailuja yksinäisen eläkeläisen luona, 
erilaisia kerhoja tai vertaistukiryhmiä.

Selvityksen tulokset osoittivat, että kylille kaivataan seurakunnan järjestämää 
toimintaa. Nellimin kylässä käynnistyi diakoniapiiri viime keväänä ryhmähaas-
tattelun jälkeen. Diakoniapiiri kokoontuu kerran kuussa vuorotellen jonkun ky-
läläisen kotona. Huomasimme, että ryhmätoiminta luo yhteisöllisyyttä erityisesti 
Nellimin kylälle. Myös Lintulahti (2012, 30) toteaa omassa opinnäytetyössään, 
että ryhmätoiminnalla on suuri vaikutus yhteisöllisyyden kokemiseen. Harvaan 
asutulla seudulla seurakunnan tuottamat palvelut korostuvat, koska yhteiskun-
ta ei pysty tuottamaan palveluita pitkien välimatkojen vuoksi (Thitz 2013, 48). 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinnon (2004, 14) mukaan maa-
seudulla ihmiset tuntevat toisensa paremmin kuin kaupungissa, joten siellä elää 
voimakkaammin naapuriapu ja talkoohenki sekä lähimmäisestä kannetaan vas-
tuuta enemmän. Syrjäisillä kylillä Lapissa toteutuvat asumisen hyvät elementit, 
muun muassa turvallisuus ja vapaus (Sodankylän Vanhustenkotiyhdistys ry 2017, 
9). Haastatteluissamme ilmeni tämä samainen asia. Nellimissä iäkkäämmät kylä-
läiset huomioitiin monin tavoin. Kylän yhteisistä tapahtumista tiedotettiin henki-
lökohtaisesti ja katsottiin, että naapuriin syttyivät valot aamulla. Lisäksi naapuri 
kävi esimerkiksi tarkistamassa kerran päivässä, että vanhus on päässyt sängystä 
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ylös. Diakoninen näkemys lähimmäisen auttamisesta toteutuu maaseudun ihmis-
ten keskuudessa.

Pohdinta
Molempien kylien eläkeläiset olivat liikuttuneita siitä, että olimme kiinnostunei-
ta heidän toiminnastaan syrjäisillä kylillä. Oma koti ja siihen liittyvä elinympä-
ristö tukevat eläkeläisten hyvinvointia. Se mahdollistaa itsemääräämisoikeuden, 
osallisuuden kokemisen ja luo mielekästä tekemistä. (Sosiaali- ja terveysministe-
riö 2013, 21.) Nykäsen tutkimuksen (2007, 75–78) mukaan tyytyväisyys kotona 
asumiseen ja oman elämän autonomiseen hallintaan ovat tärkeitä asioita ihmisille. 
Myös meidän opinnäytetyössämme tuli tämä asia ilmi. Partakon ja Nellimin ky-
läläiset ovat tottuneet tulemaan toimeen omillaan ja haluavat asua lähellä luontoa 
omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Kotona pärjäämisen esteitä ja uhkatekijöitä koskeviin kysymyksiin haasta-
teltavien oli vaikea vastata. Kysymyksen esitettyämme vietimme molemmissa 
haastattelupaikoissa hiljaisen hetken ennen kuin saimme vastauksia. Arvelimme 
kysymyksen olevan liian vaikea tai henkilökohtainen. Kuuluisiko se alkuperäis-
kansojen kulttuuriin, ettei vaikeuksista puhuta vieraille ihmisille? 

Erilaiset haastattelutilanteet ovat voineet vaikuttaa saamiimme tuloksiin sa-
moin kuin se, ettemme tavoittaneet kaikkia kyläläisiä. Haastattelutilanne itses-
sään on jännittävä niin haastattelijalle kuin haastateltavillekin. Arvelimme, että 
olisimme voineet saada laajempia vastauksia kysymyksiin, jos olisimme tehneet 
partakkolaisten haastattelun jonkun kotona omalla kylällä ja saamen kielellä.  

Jatkotutkimuksena voisi selvittää, ovatko eläkeläiset valmiita virtuaaliseen koh-
taamiseen vai haluavatko he kokea asiat aidosti ja oikeasti läsnä olevina. Suurten 
ikäluokkien jäädessä eläkkeelle voisi virtuaaliselle kohtaamiselle olla enemmän 
tarvetta kuin nykyisen vanhemman ikäluokan kohdalla. Haastatteluissa ilmeni, 
että vanhemman sukupolven edustajat ovat lämpimiä ihmisiä, todella vähään tyy-
tyväisiä, onnellisia ja tasapainoisen oloisia luontosuhteineen. Lisäksi vaatimatto-
muus, nöyryys ja oman selviytymisen korostaminen tulevat ilmi tilanteessa kuin 
tilanteessa. Luonnon keskellä koetaan syvää rauhaa ja hiljaisuutta. Opinnäyte-
työmme osoitti, kuinka seurakunta voi olla tukemassa eläkeläisten kotona pärjää-
mistä yhteistyössä kunnan ja muiden palveluiden tarjoajien kanssa.
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Maritta Rantakeisu

KATSE ETEENPÄIN – LAPIN 
RAJAVARTIOSTON VARUSMIESTEN 
VOIMAVARAT JA JAKSAMISTA 
KUORMITTAVAT TEKIJÄT 
VARUSMIESPALVELUKSESSA.

Johdanto

Sotilaallinen maanpuolustuksemme perustuu yleiseen asevelvollisuu-
teen, joka koskee kaikkia 18 vuotta täyttäneitä miespuolisia Suomen 
kansalaisia (L 1438/2007). Puolustusvoimilla on päävastuu varusmies-
koulutuksen toimeenpanosta. Varusmieskoulutuksen suorittamisesta 

Rajavartiolaitoksessa säädetään Rajavartiolaitoksen hallintoon perustuvassa laissa 
ja rajavartiolaissa (L 194/1995; L556/2007).  Rajavartiolaitos kouluttaa varusmie-
hiä Lapin ja Pohjois-Karjalan rajajääkärikomppaniassa sekä Raja- ja merivartio-
koulun erikoisrajajääkärikomppaniassa Imatralla.  

Naiset voivat osallistua maanpuolustukseen suorittamalla varusmiespalve-
luksen vapaaehtoisena (L 194/1995; L556/2007). Rajavartiolaitoksessa naisia 
koulutetaan vain Pohjois-Karjalan rajajääkärikomppaniassa Onttolassa. Varus-
miespalvelus kestää miehistöön kuuluvilla rajajääkäreillä 165 vuorokautta ja joh-
tajakoulutuksessa olevilla upseerikokelailla ja alikersanteilla 347 vuorokautta. 
(Rajavartiolaitos. Varusmieskoulutus.)
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Asevelvollisuuslaissa (L1438/2007) määritellään, että asevelvollisen tulee ter-
veydellisten ominaisuuksiensa perusteella suoriutua palveluksesta omaa, muiden 
tai koko palvelujärjestelmän turvallisuutta vaarantamatta. Sotilaan on pystyttävä 
toimimaan psyykkisesti haastavissa ja kuormittavissa tilanteissa, jotka muuttuvat 
nopeastikin (Sotilaan käsikirja 2017, 267). 

Varusmiespalveluksen onnistuminen edellyttää hyvää psyykkistä ja sosiaalista 
toimintakykyä, kuten nopeaa palautumista kuormittavista ja henkisesti stressaa-
vista tekijöistä. Varusmiespalvelus vaatii hyvää itsetuntemusta, vuorovaikutustai-
toja, sopeutumista sotilaalliseen kuriin ja tahtoa täyttää annetut tehtävät. (Sotilaan 
käsikirja 2017, 267.) Varusmiespalvelus tarjoaa nuorelle mahdollisuuden itsenäis-
tymiseen ja antaa valmiuksia elämään.  

Opinnäytetyölläni haluan kiinnittää huomiota varusmiespalveluksessa sel-
viytymisen tukemiseen, jotta vältyttäisiin nuorten ennenaikaisilta palveluksen 
keskeytymisiltä.

Varusmiespalveluksen erityispiirteet Lapin rajavartioston 
rajajääkärikomppaniassa
Lapin rajavartioston rajajääkärikomppania Ivalossa on Suomen pohjoisin ja saame-
laisalueella toimiva varusmieskoulutusyksikkö. Se antaa monipuolisen maastossa 
tapahtuvan tiedustelukoulutuksen sodanajan tehtäviin reilulle kahdellesadalle va-
rusmiehelle vuodessa. Metsä- ja tunturimaastot tarjoavat vaihtelevat ja haastavat 
harjoitusalueet Lapin luonnossa.

Varusmiespalvelus on sotilaallisten taitojen oppimista sekä arktisissa olosuh-
teissa selviytymistä. Lapin rajavartioston tiedustelijat oppivat koulutuksessa sulau-
tumaan maastoon näkymättömäksi. Heitä yhdistää kärsivällisyys, luotto itseensä 
ja palveluskaveriin. Ivaloon koulutukseen hakeutuvalta edellytetään palveluskel-
poisuusluokkaa A, perusterveyttä ja hyvää peruskuntoa. Näkökyvyssä ei saa olla 
suuria poikkeavuuksia, ja kuulon on oltava hyvä. Karsivia tekijöitä ovat muun 
muassa tuoreet ja vaikeat tuki- ja liikuntaelinvaivat sekä vaikeat ihotaudit. Hen-
kisen tasapainon on oltava hyvä – erityisesti stressinsietokyvyn. (Terveystarkastus-
ohje 2012, 41.) Ivalon palveluspaikaksi valinneet kokevat luonnossa liikkumisen 
omaksi vahvuudekseen, mikä on myös suositus paikkaan hakeutuvalle (Rajavar-
tiolaitos. Varusmieskoulutus). 

Elämänolosuhteiden muutokset siviili- ja sotilaselämän välillä aiheuttavat vah-
voja tunteita (Mielenterveysopas 2014, 14–18). Varusmiespalveluksen onnistumi-
nen vaatii hyvää henkistä jaksamista ja hyvinvointia. Henkinen jaksaminen on 
hyvinvoinnin kokemusta ja onnellisuutta. Hyvinvoinnin kokemukseen vaikut-
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tavat esimerkiksi Allardin (1976, 38) mukaan elinolot, sosiaaliset suhteet ja oma 
persoonallinen kasvu. Varusmiespalvelus onnistuu, kun nuori on terve ja hänen 
sosiaaliset suhteensa ovat kunnossa. 

Henkisen jaksamisen tukeminen on osa mielenterveyden edistämistä. Tasa-
painoinen olo edistää hyvinvointia. Ihmisen elämänhallinta, itsetunto ja sosiaali-
set taidot nähdään vahvuutena. Toivo lisää uskoa itseen, ja siten ihminen kykenee 
vastaanottamaan myös epäonnistumisia. Jälkimmäinen ei ole aina itsestäänsel-
vyys nuorten miesten keskuudessa. Epäonnistuminen syventää pettymyksiä. Epä-
onnistuminen voi jäädä nuoren alitajuntaan vaikuttaen nuoren hyvinvointiin. 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Mielenterveyden edistäminen, 2014.) 

Hyvinvointi on oman itsensä tuntemista ja toisen ihmisen huomioimista. Hy-
vät ihmissuhteet ja arkielämän hallittavuus, kuten terveydentila ja turvallinen eli-
nympäristö, auttavat ihmistä selviytymään (Ollikainen 2016, 34). Kun ihminen 
elää tasapainoista elämää, hän kykenee paremmin ottamaan uusia asioita vastaan 
(Mattila & Aarninsalo 2009, 21–25). Kykyihinsä luottava ihminen onnistuu pää-
semään yli omista vastoinkäymisistään, ja näin hän luottaa itseensä yhä enemmän. 
Sopeutuminen oman ryhmän toimintaan luo hyvinvoinnin kokemusta (Vuorileh-
to, Larri, Kurki & Hätönen 2014, 30–31). Kykyihinsä luottava ihminen uskoo it-
seensä ja luottaa toisiin. Henkinen jaksaminen edesauttaa selviytymistä fyysisistä, 
psyykkisistä ja sosiaalisista haasteista varusmiespalveluksessa. 

Pitkittynyt sairastumiskierre, tapaturma tai sopeutumishäiriö estää koulutusta-
voitteiden saavuttamisen. Seurauksena voi olla palveluksen keskeytyminen (Terve-
ystarkastusohje 2012, 16–17). Ennenaikainen palveluksen keskeytyminen voi johtaa 
syrjäytymiseen. Syrjäytyminen on ulkopuolelle jäämistä niin koulutuksesta, työelä-
mästä kuin sosiaalisesta elämästä. (Hänninen & Tolvanen 2014, 6.) Syrjäytyneestä 
nuoresta voidaan puhua vasta, kun nuorella ei ole ajatustakaan omasta tulevaisuu-
desta eikä nuori tartu tarjottuun apuun (Huttunen 2017, 9). Varusmiespalveluksen 
keskeytyminen on henkilökohtainen tragedia nuorelle. Sillä voi olla vaikutusta myö-
hemmin nuoren sopeutumiseen työelämään (Nuoret pohjoisessa -tutkimus 2014).

Varusmieskoulutuksen onnistumisesta vastaa komppanian päällikkö yhteis-
työssä rajajääkärikomppanian muun henkilöstön kanssa. Kouluttajien positiivi-
nen asenne varusmiehiä kohtaan on yksi tärkeimmistä asioista, joilla vahvistetaan 
varusmiesten suhtautumista varusmiespalvelukseen (Salminen 2010, 46–47). Va-
rusmiehen tulee luottaa omiin kykyihinsä ja ryhmähenkeen. Toimiva yhteisö ja 
sosiaalisuus luovat toimintaedellytykset ryhmässä olemiseen ja lisäävät paineen-
sietokykyä (Mikola & Sarvanto 2016, 26–27).
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Kyselytutkimus varusmiesten hyvinvointiin vaikuttavista asioista
Olen tutkinut opinnäytetyössäni Lapin rajavartioston varusmiesten hyvinvointiin 
vaikuttavia asioita varusmiesten itsensä kokemana. Kyselyn aihe nousi rajajääkäri-
komppaniasta. Aikaisempaa tutkimusta ei ole tehty. Kyselylomakkeen laatiminen 
alkoi Raja- ja merivartiokoulun tutkimus- ja tietopalveluyksiköstä helmikuussa 
2017 saadun tutkimusluvan jälkeen. Kysymyslomakkeen suunnittelussa käytin 
apuna erilaisia opinnäytetöitä ja muuta kirjallisuutta. Kysymykset liittyivät koko 
palvelusajan haasteisiin ja erilaisiin tuen lähteisiin huomioiden palvelusolosuhteet 
pohjoisessa. 

Kysely toteutettiin Lapin rajavartioston rajajääkärikomppaniassa toukokuussa 
2017 sähköisenä Webropol-kyselynä. Tiedonkeruumenetelmäksi valitsin kysely-
lomakkeen, koska lomakkeen täyttö sopi parhaiten komppanian aikatauluihin. 
Kyselylomakkeella ajattelin saavani myös laajan tutkimusaineiston. Webropol-ky-
selyn avulla saa nopeasti analysoitua vastauksia.  

Määrällisessä tutkimuksessa kuvaillaan tämän hetkistä tilannetta (Heikkilä 
2014, 8). Lapin rajavartioston varusmiehistä ei ollut aiheeseen liittyvää aikaisem-
paa tutkimustietoa. Tutkimuksen validiteetin eli luotettavuuden huomioin kysy-
mysten laadinnassa. Kysymykset liittyivät vain tutkimusongelmaan. 

Suljetuissa kysymyksissä oli useita eri vastausvaihtoehtoja. Viikko ennen ky-
selyn avautumista oli infotilaisuus, missä kerroin kyselyn tarkoituksen. Kysely 
perustui vapaaehtoisuuteen, ja vastaajat pysyivät anonyymeinä eli tunnistamatto-
mina. Rajajääkärikomppanian kanssa oli sovittu vastausajankohta, joka mahdol-
listi varusmiehille kyselyyn vastaamisen palvelusajalla.  

Rajajääkärikomppaniassa oli tutkimusajankohtana paikalla 105 varusmiestä. 
Vastaajista 347 vuorokauden palvelusta suorittavia oli 16 upseerikokelasta, 34 ali-
kersanttia ja 22 aliupseerioppilasta. Miehistöön kuuluvia rajajääkäreitä eli 165 
vuorokauden palvelusta suorittavia vastaajia oli 33. Kyselyyn vastasi 81 varusmies-
tä (n=81). Kokonaisvastausprosentti oli 77 %. 

Valtakunnallisella tasolla varusmieskoulutuksen keskeyttämisprosentti on 
noin 10 % (Puolustusvoimat. Tiedote 2016). Se on ollut samaa luokkaa Lapin ra-
javartiostossakin vuosina 2016–2017 (Lapin rajavartiosto. Rajajääkärikomppania. 
Tilastointi 2017). Kyselyyn oli mahdollista vastata viikon ajan.

Varusmiesten voimavarat
Tärkeimmiksi tuen antajiksi komppaniassa nousivat omat palveluskaverit (48 %). 
Vastanneet (n=81) olivat yhtä mieltä (98 %) siitä, että komppaniassa on hyvä ryhmä-
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henki. Sotilaselämään sopeutuminen on sidoksissa koko ryhmän osana toimimiseen. 
Esimies-alaissuhteen muodostuminen on merkittävä tekijä sotilaallisessa organi-
saatiossa. Vastaajista (n=81) suurin osa (85 %) piti omaa varusmiesryhmänjohtajaa 
oikeudenmukaisena ja ”hyvänä jätkänä”. Varusmiesryhmänjohtaja on johtajakoulu-
tuksessa upseerikokelas ja alikersantti. Maastoharjoituksissa paras tukija oli oma pal-
veluskaveri (69 %). Yli neljäsosa (27 %) vastaajista (n=81) valitsi itsensä parhaimmaksi 
tuen antajaksi. Kantahenkilökunnalta eli kouluttajilta ja kenttäsairaanhoitajilta va-
rusmiehet kokivat saavansa tukea. Tukea pidettiin pääosin riittävänä (79 %).

Terveysasemalla lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolla varusmiehet saavat pe-
rustason terveyden- ja sairaudenhoitoa. Lääkärin vastaanotto on keskimäärin 2–3 
kertaa viikossa noin kolme tuntia. Suurin osa vastaajista koki saavansa lääkäriltä 
tukea omaan jaksamiseensa (79 %). Samaa mieltä sairaanhoitajan antamasta tuesta 
oli 88 % vastaajista (n=81). Sairaanhoitajalta odotettiin keskusteluhetkiä erityisesti 
omaan jaksamiseen liittyvissä asioissa. Sosiaalikuraattorin toimintaa pidettiin riit-
tävänä (81%). Sosiaalikuraattori on varusmiehen ensisijainen etuusturvan neuvoja. 

Varusmiespalvelukseen sisältyy eettisen ja psyykkisen toimintakyvyn kou-
lutusta sotilaspapin pitämänä. Sotilaspappi on osa varusmiehen tukiverkkoa ja 
tarjoaa ajatuksia ja ohjausta eettiseen arviointikykyyn. Sotilaspapin oppitunnit 
keskittyvät ohjeistusten mukaan opetukseen ja sielunhoitoon. (Sotilaan käsikirja 
2017, 271–272.) Vastaajista 75 % oli tyytyväisiä hengelliseen osuuteen varusmies-
koulutuksessa. 21 % koki silti enemmän tarvetta sotilaspapin läsnäololle. Tukea 
siviilistä pidettiin myös tärkeänä. Tärkeimmiksi tukijoiksi nousivat läheiset ystä-
vät, kumppanit ja vanhemmat.

Varusmiesten jaksamista kuormittavat tekijät 
Varusmiespalvelukseen tulo tietää muutosta totuttuihin toimintatapoihin (Salmi-
nen 2010). Kyselyssä tulivat esille palvelukseen ja siviilielämään vaikuttavat asiat. 
Kiireen koki yli puolet (62 %) vastanneista (n=81) suurimmaksi haasteeksi. Kiire 
tuntui kaikkialla ja osalla koko palveluksen ajan. Yhteydenpitoa läheisiin pidettiin 
haastavana. Sen koki lähes puolet (48 %) vastaajista ongelmallisena. Yhteydenpi-
toa läheisiin vaikeutti oman vapaa-ajan puute. 

Oman vapaa-ajan puute vaikeutti sopeutumista kolmanneksella (33 %). Soti-
laallinen kuri hankaloitti viihtymistä neljänneksellä (26 %) vastanneista (n=81). 
Sotilaallinen kuri tuli esille fyysisenä rasituksena ja kiireenä. Käytännön järjeste-
lyjä pidettiin hankalina eikä ymmärretty aina koulutukseen liittyviä tehtäviä. Aa-
muheräämiset tuntuivat kuormittavan palveluksen alkuvaihetta yli neljänneksellä 
(28 %) vastaajista (n=81).
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Varusmieskoulutus Lapin rajavartiostossa tapahtuu suurelta osin maastos-
sa. Maastossa pitkät valvomiset vaikuttivat henkiseen jaksamiseen lähes puolella  
(46 %) vastanneista (n=81). Tämä näkyi unen puutteena ja fyysisenä sekä psyyk-
kisenä väsymyksenä. Vastaajista (n=81) lähes neljäsosa (22 %) koki vuodenaika-
vaihteluiden vaikeuttavan palveluksessa jaksamista. Talvella pimeys ja kylmyys 
hankaloittivat liikkumista. Erityisesti hiihtäminen ahkio perässä vaikeakulkui-
sessa tunturimaastossa vähensi motivaatiota. 

Puolella (47 %) vastanneista (n=81) siviilielämän asiat hankaloittivat palve-
luksessa olemista. Suurimpana ongelmana pidettiin omien asioiden hoitamisen 
vaikeutta (30 %). Omien asioiden hoitamisessa nousivat näkyvimmin esille ra-
ha-asiat. Siitä huolimatta suurimmalla osalla (85 %) vastanneista taloudellinen 
tilanne ei vaikuttanut henkiseen jaksamiseen varusmiespalveluksessa. Reilu vii-
desosa (22 %) vastanneista (n=81) koki ihmissuhdemuutosten, kuten eron kump-
panista, vaikuttavan varusmiespalvelukseen. 

Keskeisimmät tutkimustulokset
Varusmiesten keskeisimmiksi tukijoiksi varusmiespalveluksessa ilmenivät tutki-
muksen mukaan omat palveluskaverit ja läheiset. Palveluskavereiden tuki liittyy 
hyvään ryhmähenkeen. Samanlaisia tutkimustuloksia on saatu aiemmista tutki-
muksista. (Salminen 2010; Lehtinen 2009.) Samoin aikaisemmissa tutkimuksis-
sa ryhmähengen kokeminen tuli esille voimaannuttavana. Kaverisuhde voi olla 
jopa elinikäinen. Lapin rajavartioston terveysaseman sairaanhoitajalta odotettiin 
kuuntelijan roolia ja tukemista. Hengelliset asiat koettiin tärkeiksi kriisin aikana. 
Palveluksen aikana kaivattiin oppitunteja henkisestä jaksamisesta. Kyselyssä tuli 
esille varusmiesten toive tulla kuulluksi terveydenhoitohenkilöstön vastaanotolla 
niin terveysasemalla kuin maastossakin.    

Kouluttajien antamaan tukeen oltiin tyytyväisiä maastossa, mutta palaut-
teen antamista ja tarkennettuja ohjeistuksia kaivattiin enemmän. Kouluttajilta 
toivottiin erityisesti positiivista palautetta. Kouluttajat komppanian päälliköiden 
johdolla ovat avainasemassa motivoimisessa ja kannustavan ilmapiirin saavutta-
misessa.  Aikaisemmissa tutkimuksissa (Kapulainen 1994; Lehtinen 2009; Salmi-
nen 2010) on todettu varusmiesten motivaation olevan yksi tärkeimmistä asioista 
varusmiespalveluksen onnistumisen kannalta. Tässä tutkimuksessa motivaatio ei 
kuitenkaan tullut esiin kovinkaan merkittävänä tekijänä.  

Kirkollisen työn oppitunteihin oltiin tyytyväisiä. Kaivattiin tapaamishetkiä ja 
pienimuotoisia keskustelu- tai hartaustilaisuuksia maastoharjoituksiin.
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Kyselytutkimukseni mukaan suurimpana ongelmana pidettiin kiirettä ja oman 
ajan puuttumista. Sotilaallinen kuri tunnustettiin kovaksi, mikä näkyi muun 
muassa kiireen kokemisena. Oman ajan puuttuminen esti yhteydenpidon lähei-
siin ja kumppaniin. Hyvinvoivan parisuhteen tiedetään edistävän nuoren henkis-
tä jaksamista. Blomqvist ja Kangasluoma (2015) korostavat samanlaisia ajatuksia 
omassa terveydenhoitotyön opinnäytetyössään.

2000-luvulla syntyneille kännykkä ja sosiaalinen media ovat jokapäiväinen osa 
elämää. Niiden vaikutus näkyy nuoren hyvinvoinnissa ja sosiaalisessa elämässä. 
(Silta tulevaisuuteen. Jyväskylän yliopisto.) Varusmiehillä kännykän käyttöä on 
palveluksessa rajoitettu. Kyselyssä kännykän käytön rajoitusta pidettiin ristiriitai-
sena, ja se vaikeutti henkilökohtaisten asioiden hoitamista.  

Johtopäätökset ja pohdinta
Varusmiesten henkinen hyvinvointi on tärkeä osa varusmieskoulutuksen onnistu-
mista. Vastaajien mielestä komppanian vahvuutena oli hyvä ryhmähenki. Kukaan 
ei kokenut olevansa yksinäinen. Paras tuki löytyi varusmieskavereista. Onkin pie-
nen komppanian etu, että kaikki tuntevat toisensa.

Kyselyssä varusmiehet kokivat kiireen suurimpana haasteena, ja se ilmeni koko 
palveluksen ajan. Kiirettä kohdattiin maastoharjoitusten valmisteluiden aikana, 
mikä suurelta osin johtui kouluttajien tavoittamattomuudesta ja epätarkkojen oh-
jeistusten antamisesta. Kyselyssä tuli esiin selvä viesti, että varusmiehet kaipaavat 
avoimuutta, selviä ohjeistuksia ja kannustavampaa otetta koko varusmiespalveluk-
seen. Samoja tutkimustuloksia löytyi Salmisen (2009) ja Lehtisen (2009) tutki-
muksissa. Kiire ymmärrettiin lähinnä koulutuskulttuurisena ilmiönä, johtamisen 
yhtenä keinona, mutta myös yhtenä arvovallan viestinä. 

Kyselyssä tuli esille, että yhteydenpito läheisiin, erityisesti kumppaniin, oli 
liian rajoittunutta. Blomqvist ym. (2015) korostavatkin, että parisuhde on varus-
miehelle enemmän voimavara kuin kuormittava tekijä. Nuoren on hyvä saada olla 
yhteydessä läheisiin ja kumppaniin mahdollisimman paljon. Samaa on huomioitu 
Porin prikaatissa reilun vuoden ajan uudistetulla koulutusmetodilla. Porin prikaa-
tissa on kiinnitetty huomiota varusmieskoulutuksen kannustavuuteen järkiperäis-
tämällä sitä. Turhista vanhanaikaisista menetelmistä on luovuttu. Varusmiehille 
on järjestetty omaa henkilökohtaista vapaa-aikaa sosiaalisten suhteiden hoitami-
seen. Ennenaikaisten palvelukeskeytysten määrä on vähentynyt. (Helsingin Sano-
mat. Päivänlehti. Varusmiespalvelus 2015.) Tarvitaanko enää jäykkää sotilaallista 
kuria ja vastaako se enää modernin yhteiskunnan toimintamalleja ja meidän ta-
paamme elää? 
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Myös Mikolan ym. (2016) tutkimuksessa todettiin, että yhteiskunta on muut-
tunut. Nuoret arvostavat avoimuutta ja ajattelevat kriittisesti vanhoista toimin-
tatavoista. Osalla varusmiespalvelusta suorittavista henkinen hyvinvointi tulee 
jatkossakin vaikeutumaan, jos palveluksen käytäntöjä ei muuteta joiltakin osin. 

Ihmisillä on erilainen kyky kestää haastavia tilanteita ja selviytyä niistä. 
Terveysaseman sairaanhoitajalta odotettiin kannustavaa ja kuuntelevaa otet-
ta varusmiesten henkilökohtaisissa kriiseissä. Sotilaspastorin läsnäoloa toivottiin 
maastoharjoituksiin, sillä maastoharjoitukset koettiin niin haastavina henkisesti.   

Kristillinen ihmiskäsitys ohjaa työtäni. Se on pyyteetöntä auttamista hädän 
hetkellä. Kaikilla meillä on ihmisarvo, eikä sitä voi toinen riistää. Varusmiespal-
velusaika tulee hyödyntää mahdollisimman hyvin, mutta ei pidä unohtaa inhi-
millisyyttä.  Varusmiesten motivaation puute ei käynyt tutkimuksessani ilmi niin 
suurena ongelmana kuin odotin. Jatkotutkimuksena voisi tehdä kyselyn tai haas-
tattelun palveluksen alkuvaiheessa, kun palvelukeskeytykset ovat korkeimmillaan. 
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Miia Marjaranta

TIERVÂ, MII KULLOO? – HOITOTYÖN 
SANASTO KOHTAAMISEN TUEKSI

Johdanto

Innostus sanakirjan tekemiseen lähti käytännön kohtaamisista inarinsaamelais-
ten vanhusten kanssa: asiakkaan äidinkielen käyttämisestä on kokemukseni 
mukaan ollut hyötyä hoitotilanteissa. “Tiervâ, mii kulloo?” on inarinsaamea 
ja tarkoittaa “Terve, mitä kuuluu?”. Kyseinen lause oli niitä harvoja sanontoja, 

joita spontaanisti tuli mieleen vähäisen kielen opiskelun jälkeen. Usein kohtaa-
misissa kaipasin jotakin konkreettista apuvälinettä, jonka avulla voisi palauttaa 
mieleen itselle vieraan kielen fraaseja ja sanontoja. Ajatus taskussa olevasta lunt-
tilapusta alkoi kehittymään hoitajan apuvälineenä toimivaksi taskusanakirjaksi.

Saamelaisten kotiseutualueella on tarvetta saamen kielen taitoisille hoito- ja 
kirkonalan työntekijöille. Erityisesti ikäihmiset voivat puhua saamea omana äi-
dinkielenään. Asiakkaalla on oikeus käyttää äidinkieltään asioidessaan terveys- tai 
kirkonalan palveluissa, mutta alan ammattilaisilta ei aina löydy riittävää kielitaitoa 
(Lukkarinen 2001, 74). Asiakkaan äidinkielen käyttäminen mahdollistaa aidos-
ti asiakas- ja kulttuurilähtöisen kohtaamisen asiakkaan ja ammattilaisen välillä.

Erittäin uhanalaisen inarinsaamen kielen puhujilla ei aina ole mahdollisuut-
ta käyttää äidinkieltään asiointiin. Inarinsaameksi ei ole ollut saatavilla hoito-
työhön soveltuvaa yhteen koottua sanastoa. Opinnäytetyön kehittämistehtävänä 
olen tehnyt hoitotyön suomi–inarinsaame-sanaston, joka on tarkoitettu hoitajan 
avuksi perushoidossa ja päivittäisissä toiminnoissa. Sanaston käyttäminen edis-
tää inarinsaamea äidinkielenään puhuvien, etenkin ikäihmisten, mahdollisuutta 
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käyttää ensimmäisenä opittua kieltä terveydenhuollon ja evankelisluterilaisen kir-
kon palveluissa. Inarinsaamenkielinen hoitotyön sanasto edistää lisäksi erittäin 
uhanalaisen kielen asemaa ja on kannustimena lisäämässä kielen puhujien mää-
rää. Taskusanakirjaksi tuotetussa hoitotyön sanastossa on helposti saatavilla hoi-
totyön ydinsanastoa, tervehdyksiä ja kuulumisten vaihtoon liittyviä ilmauksia, 
joiden avulla asiakkaan voi kohdata kunnioittavasti hänen omalla kielellään. Tas-
kusanakirjasta on lisäksi tehty mobiililaitteeseen ladattava versio helpottamaan 
sanakirjan saatavuutta. 

Äidinkielen merkitys kohtaamisessa
Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen (1. 
Moos 1:27). Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokainen ihminen on arvokas eikä 
arvo perustu omiin ansioihin (Jolkkonen 2016). Holistisen ihmiskäsityksen mu-
kaan ihminen on biopsykososiaalinen kokonaisuus, eli ihmisen tarpeisiin, elämään 
ja vaikeuksiin on monia tarkastelunäkökulmia, mikä täytyy ottaa huomioon koh-
taamisessa (Nykänen 2006). Ruhalan mukaan holistinen eli kokonaisvaltainen ih-
miskäsitys kattaa myös hengellisyyden ja henkisyyden (Rauhala 1989).

Ihmisen kohtaaminen on ensiarvoista ja kokonaisvaltaista hoitotyössä. Hoi-
totyössä kohtaavat hoitaja ja hoidettava, mutta myös hoidettavan odotukset ja 
toiveet sekä hoitajan ammattikäytännöt ja hänen persoonallisuutensa. (Kyngäs, 
Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen & Renfors 2007, 11.) 

Hoitotyön paradigmassa keskeisiä käsitteitä ovat ihminen, ympäristö, terveys 
ja hoitaminen (Sarajärvi, Matila & Rekola 2011, 25–27). Näiden käsitteiden poh-
jalta avainasemaan nousee kielen merkitys esimerkiksi muistisairaan inarinsaa-
melaisen kohtaamisessa. Hänen näkökulmastaan hoitotieteen paradigma voisi 
näyttäytyä seuraavalla tavalla: ihminen elää jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympä-
ristön kanssa. Hoitajan ja hoidettavan välillä on yhteinen kieli, jonka avulla kom-
munikoidaan puolin ja toisin. Hoitajan inarinsaamen kielen osaamattomuus tuo 
haasteita ymmärrettävään vuorovaikutukseen, mikä voi näyttäytyä esimerkiksi 
negatiivisena hoitomyönteisyytenä. 

Toisaalta asiakas on myös moniulotteinen kokonaisuus, jossa näkyvät sekä fyy-
sinen, psyykkinen, sosiaalinen, kulttuurinen että hengellinen puoli. Kulttuurisuu-
den ja sosiaalisuuden osa-alueisiin kuuluvat myös lähtemättömänä osana kielen 
käyttäminen ja osaaminen. Ymmärretyksi tuleminen vaikuttaa hoitotyöhön, ja 
samalla hoitomyönteisyys lisääntyy. Kieli on avainasemassa asiakkaita, omaisia 
ja ympäristöä kohdatessa. Kielen avulla vuorovaikutuksesta tulee asiakaslähtöis-
tä hoitotyötä.
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Inarinsaame on yksi kolmesta Suomessa puhutusta saamen kielestä. Erittäin 
uhanalaisen inarinsaamen kielen ydinaluetta on Inarin kunta, jossa sitä on pe-
rinteisesti puhuttu. Kielen puhujia on noin 300 henkeä. Kielen asema vaikutti 
hälyttävältä vielä 1990-luvulla, mutta tehokkaan elvytystoiminnan avulla kielen 
puhujien määrä on lähtenyt kasvuun erityisesti nuorten keskuudessa. Inarinsaa-
melaiset, joita on noin 600, ovat Inarin kunnan alkuperäisväestöä. (Kotimaisten 
kielten keskus. Kielitieto. Kielet. Saame; Saamelaiskäräjät. Saamelaiset. Saamen 
kielet 2014.) 

Suomi–inarinsaame-hoitosanasto vastaa käytännön hoito- ja diakoniatyön 
tarpeeseen. Taskuun mahtuva kirja on helppo apuväline tilanteissa, joissa täy-
tyy nopeasti löytää sanoja ja sanontoja inarinsaameksi. Mobiililaitteisiin ladatta-
va sanasto on helposti saatavilla paikasta riippumatta. Pienilläkin saamen kielen 
sanoilla ja sanonnoilla voi kohdata ihmisen kulttuurilähtöisesti. Inarinsaamen-
kielisten hoitoalan sanakirjojen ja sanastojen puutteen vuoksi kielen käyttäminen 
hoitotilanteissa on jäänyt kielitaitoisten hoitajien vastuulle. Näin äidinkieliset ina-
rinsaamelaiset ja etenkin muistisairaat ovat olleet eriarvoisessa asemassa kuin kan-
taväestö, koska heitä ei ole voitu kohdata heidän omalla äidinkielellään.

Kielelliset oikeudet
Sairaanhoitajien eettisissä ohjeissa kehotetaan hoitajaa kohtelemaan toista ihmis-
tä lähimmäisenä ja toimimaan tehtävässään oikeudenmukaisesti siten, että hän 
kohtaa potilaan arvokkaana ihmisenä huomioiden yksilön arvot, vakaumuksen 
ja tavat. Sairaanhoitaja hoitaa jokaista potilasta yhtä hyvin ja kunkin yksilöllis-
ten tarpeiden mukaisesti, unohtamatta potilaan äidinkieltä. (Sairaanhoitajaliitto 
1996.)

Eettisten ohjeiden lisäksi asiakaslähtöisyyteen velvoittavat erilaiset lait, kuten 
laki potilaan asemasta ja oikeuksista (Juujärvi, Myyry & Pesso 2011, 55). Sosiaa-
li- ja terveyspalveluissa asioidessa on tapana käyttää valtakieltä vähemmistökielten 
sijaan. Asiakkaan oikeuksista voivat olla tietämättömiä niin asiakas itse kuin hen-
kilökuntakin. Asiakkaiden on tutkittu aloittavan kommunikoinnin valtakielellä, 
jos he eivät ole tietoisia henkilökunnan taidoista ja halusta käyttää asiakkaan äi-
dinkieltä. Näin ollen usein äidinkielen merkitys jää huomiotta hoitojen yhteydes-
sä. (Lukkarinen 2001.)

Saamelaiskulttuurissa saamen kieli on tärkeä osa kulttuuria. Ei puhuta pelkäs-
tä kommunikaatiovälineestä, vaan kieli ilmentää arvoja. Perinteisillä saamelaisilla 
elinkeinoilla, kuten poronhoidolla, kalastuksella sekä pyyntiin ja käsitöihin liitty-
villä ryhmillä, on oma erityisterminologiansa. Termistö on osa saamelaiselinkei-
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non harjoittajan ammattitaitoa ja kulttuurillista perimätietoa. Kieli kuvaa myös 
luontosuhdetta ja ympäröivää todellisuutta. Erityisesti saamelaiskulttuurin luon-
tosidonnaisuus näkyy kielessä rikkaana ja laajana luontoa koskevana sanastona. 
(Saamelaiskäräjät. Saamelaiset. Saamen kielet 2014.)

Saamen kielen asemaa ylläpidetään ja kehitetään Suomessa aktiivisesti. Saame-
laiskäräjät antaa suosituksia kielilainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Kotimaisten 
kielten keskuksen tehtävänä on ohjata ja kehittää yleiskieltä sekä neuvoa ja ohjata 
kielikysymyksissä. (Vuolab-Lohi 2007.)

Saamelaisten kielellisistä oikeuksista on säädetty useassa laissa. Laki sosiaali-
huollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta (L812/2000) ja laki potilaan asemas-
ta ja oikeuksista (L785/1992) takaavat jokaiselle oikeuden saada lainsäädännön 
mukaista palvelua omalla äidinkielellään. Suomen perustuslaki varmistaa saame-
laisten aseman alkuperäiskansana, jolla on oikeus oman kielen ja kulttuurin yllä-
pitämiseen ja kehittämiseen (L731/1999). Saamen kielilaki (L1086/2003) turvaa 
saamelaisille perustuslaissa säädetyn oikeuden käyttää omaa äidinkieltään viran-
omaisasioinnissa saamelaisalueella.

Hoitotyön sanakirja
Ajatus sanakirjasta lähti käytännön kohtaamisista inarinsaamelaisten vanhusten 
parissa. Oma kielitaidon puute toi riittämättömyyden tunnetta hoitotilanteissa ja 
siten innosti kehittämään apuvälinettä työhön. Inarinsaameksi ei ollut saatavilla 
hoitotyön sanastoa. 

Taskusanakirja on erityisesti hoitajille tarkoitettu työkalu, jota he voivat hyö-
dyntää kohdatessaan inarinsaamelaisen asiakkaan. Pienikin kielen huomioiminen 
viestittää kulttuuria kunnioittavasta ja asiakaslähtöisestä asenteesta. Sanakirjassa 
on otettu huomioon pieni koko, jotta se kulkisi aina mukana hoitajan taskussa ja 
siten palvelisi mahdollisimman monipuolisesti. Mobiililaitteisiin ladattava versio 
mahdollistaa taskusanakirjan nopean käytön missä tahansa maan kolkassa, jossa 
sille ilmenee tarvetta.

Kohtasin harjoittelussa potilaan, jonka käytöksessä oli ollut aggressiivisia piir-
teitä. Hoitajia oli kehotettu menemään hoitotilanteisiin pareittain turvallisuuden 
vuoksi. Potilaan taustoista kävi ilmi, että hänen äidinkielensä oli saame ja hänellä 
oli muun muassa muistisairaus. Hoitotilanteeseen mennessämme ajattelin kohda-
ta hänet toivottamalla huomenta hänen äidinkielellään. Potilas vastasikin minulle 
hyvin iloisesti huomenta, johon jatkoin saameksi sen, mitä kielitaitoni antoi myö-
ten. Hoitotilanne oli hyvin rauhallinen ja hoitomyönteinen, enkä kokenut mitään 
aggressiivisuuden merkkejä hänessä.
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Uskon, että kielellä oli suuri merkitys potilaalle ja hänen turvallisuudentunteel-
leen. Hän koki tuttuuden tunnetta saadessaan kommunikoida omalla kielellään, 
vaikka ympäristö oli vieras. Jään  murtamiseen potilaan ja hoitajan välillä ei aina 
tarvita paljon kielen osaamista, niin kuin oma kokemukseni osoitti. Rohkeus käyt-
tää jo vähäistäkin kielitaitoa on parempi kuin olla käyttämättä kieltä ollenkaan.

Kehittämistyön aineisto on muokkaantunut hoitotilanteissa eteen tulleista 
käytännön tarpeista, kuten edellä esitetty kuvaus osoittaa. Aineistoa on kerätty 
myös Inarinsaamea hoitohenkilökunnalle -kurssilla. Aineiston pohjalta on tuotettu 
opinnäytetyönä Hoitotyön taskusanakirja suomi-inarinsaame. Sanakirjan visuaa-
lisessa ilmeessä on pyritty hyödyntämään inarinsaamelaista värimaailmaa ja TaM 
Erja Tuhkalan ammatillista osaamista taiton ja graafisen toteutuksen osalta. Ina-
rinsaamen kielellisen tarkistuksen on tehnyt Sámi Giellagáldussa Neeta Jääskö. 
Suomen kielessä on pyritty käyttämään puhuttua arkikieltä. Hoitotyön taskusa-
nakirjan tekeminen on liittynyt Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalu-
eella –hankeeseen ja samalla alueelliseen kehittämistyöhön saamelaisalueella.

Pohdinta
Kieli ja kulttuuri ovat yhtä, ja jos kieli katoaa, katoaa myös tietoa ja osaamista. 
Kun kieltä tuetaan, tuetaan samalla kulttuurien monimuotoisuutta kansainväli-
sesti. Todellisuutemme rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jossa kieli on 
tärkeässä osassa (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 12). 

Kieli on avainasemassa välitettäessä aikaisempien sukupolvien kulttuuriperin-
töä. Kielellisen symbolijärjestelmän avulla voidaan kuvailla ympäristöä ja yksilön 
sisäistä maailmaa sekä suhdetta näiden välillä. (Lukkarinen 2001.)

Käytännön työssä olen huomannut, että kieli määrittää saamelaista identiteet-
tiä aivan kuten vanhat perinteiset elinkeinot, porot, luonto ja pukeutuminenkin. 
Samalla tavalla kuin kieli rakentaa yhteisöä, se myös rakentaa siltaa kahden kult-
tuurin välillä.

Uskon, että vastaavanlaiselle taskusanakirjalle voisi olla käyttöä myös koltan 
kielellä. Sanakirjaa voisi käydä esittelemässä hoitohenkilökunnalle ja samalla in-
nostaa käyttämään saamea vuorovaikutuksessa potilaiden kanssa.

Kieli ei säily pöytälaatikossa eikä kulu käytössä. Sanakirja on minun panokse-
ni erittäin uhanalaisen inarinsaamen kielen elvyttämiseen. Haluaisin nähdä kiel-
tä käytettävän aktiivisesti. Toivon sanakirjan innostavan hoitajia käyttämään ja 
opettelemaan kieltä ja näin luovan positiivista ilmapiiriä kielen kehityksen tueksi. 
Puhuttu kieli on ihmisten välisen kommunikaation edellytys ja perusta hyvään 
kohtaamiseen. 
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LOPUKSI 

Sairaanhoitaja-diakonissaopiskelijoiden valmistuessa ja hankkeen tullessa 
maaliinsa olemme saavuttaneet jotain aivan uutta: ensimmäistä kertaa 
on toteutettu sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaiskulttuurikon-
tekstissa ja siitä on tuotettu opetuksen malli. Jatkossa se on edelleen ke-

hitettävissä ja sovellettavissa eri koulutusaloille ja kulttuureihin. 
Hankkeen ja koulutuksen yhteistyönä syntynyt osaaminen jakautuu eri toimi-

joille. Osaamista jää saamelaisalueelle, jossa Saamelaisalueen koulutuskeskus voi 
jatkossakin osallistua saamelaiskulttuurin integroimiseen kenties eri koulutusas-
teilla toteutuviin koulutusohjelmiin. Myös uudet ammattilaiset sijoittuvat pääosin 
saamelaisalueelle töihin, hoitotyön ja diakonian tehtäviin. Sen myötä saamelais-
asiakkaan ja -potilaan kohtaaminen paranee ja uudet ammattilaiset voivat olla yl-
peitä erityislaatuisesta osaamisestaan.   

Vastaavalle koulutukselle on jatkossakin tarvetta, sillä monissa ammateissa 
tarvitaan saamelaiskulttuurin osaamista ja saamen kielen taitamista. Näitä am-
matteja on kaikilla koulutusasteilla, joten uusia avauksia niiden tiimoilta jäädään 
odottelemaan.

Diakonia-ammattikorkeakoulussa kehittyi hankkeen aikana saamelaiskult-
tuuriosaamista, ja ammattikorkeakoulu aktivoitui arktisen alueen toimijana sekä 
solmi yhteistyösuhteita muihin arktisen alueen toimijoihin. Jatkossakin Diak toi-
mii hankkeissa arktisella alueella.   

 Opiskelijoiden opinnäytetyöt ovat kehittäneet hoito- ja diakoniatyötä saa-
melaisalueella. Yhtenä aiheena on ollut Lapin rajavartioston varusmiesten voi-
mavarojen riittävyys varusmiespalveluksen aikana. Toisen työn myötä Utsjoen 
päihdetyössä tiedetään jatkossa enemmän omaisten tuen tarpeesta ja voidaan 
kehittää palveluja edelleen. Inarin seurakunnan toimintaa on kehitetty harvaan 
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asuttujen kylien osallisuuden suhteen. Lisäksi on tuotettu video kulttuurisen 
osaamisen lisäämiseksi ja suomi–inarinsaame-taskusanakirja hoitotyöntekijöille. 
Tavoitteena on siis aina potilaan ja asiakkaan kohtaamisen ja hoitamisen toteutu-
minen parhaalla mahdollisella tavalla. 

Koulutusyhteistyötä aloittaessamme saamelaisalueella esitettiin toivomus. Sen 
mukaan tästä opiskelijaryhmästä olisi tärkeää saada saamelaisalueelle vähintään 
yksi opettaja, yksi hoitotyön esimies ja yksi tutkija. Opiskelijoiden valmistuessa 
nyt ammattikorkeakoulusta kaksoistutkinnolla jäämme odottamaan, mihin toi-
ve johtaa. 

Hankkeen tärkeimpänä tuloksena on vuoden 2018 aikana valmistuvia sairaan-
hoitajia ja diakonissoja, joita onnittelemme lämpimästi. Samalla haluamme kiittää 
yhteistyökumppaneitamme niin koulutuksen kuin hankkeenkin tiimoilta! 
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DIAK TUTKIMUS -sarjassa julkaistaan uutta ja innovatiivista tietoa tuotta-
via tieteellisiä tutkimuksia Diakonia-ammattikorkeakoulun opetus-, tutkimus- ja  
kehittämistoiminnan alueilta. Julkaisut ovat monografioita tai artikkelikokoelmia.

DIAK TYÖELÄMÄ -sarjassa julkaistaan tutkimus- ja kehittämisraportteja 
sekä opinnäytetöitä, jotka ovat tuottaneet innovatiivisia ja merkittäviä työelämää  
kehittäviä tuloksia. Sarjaan voivat tarjota julkaisuja Diakonia-ammattikorkea-
koulun työntekijät, opinnäytetyöntekijät ja ulkopuoliset kirjoittajat.
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