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Saamen kielenvaihdos

Saami on Fenno-ugrinen kieli ja kuuluu Uralilaiseen kieliperheeseen. Viimeaikaiset arviot osoittavat 
Saamen puhujia olevan noin 38, 000. Saamelaisia on noin 50,000-100,000 ja monella saamelaisalueella 
saamenlaiseksi itsensä tunnistavia on enemmän kuin saamen puhujia (40). Tämä on erityisesti totta 
monilla rannikko- ja vuono-alueilla Finnmarkissa ja Tromssassa, Norjassa. Saamen kansa on altistettu 
mukautuspolitiikoille. Esimerkiksi ”norjalaistaminen” oli Norjan hallituksen virallinen politiikka, 
joka kesti 1880-luvuta 1970-luvulle saakka, johti kielenvaihdokseen saamesta norjan kieleen. 1970-
luvulla saamelaisliikkeen kuitenkin onnistui vähitellen vaikuttaa vähemmistöpolitiikkoihin Norjassa 
ja kielenmenetyksen korvaamisella oli korkea prioriteetti. Kielenelvytyksen roolia tässä kulttuuris-
poliittisessa prosessissa kuvaa hyvin seuraava tapahtuma. Yhdessä rannikolla sijaitsevassa saamelais-
kylässä jossa saamea puhuvat äidinkielenään pääasiassa yli 50-vuotiaat, poika joka opiskeli saamea 
yliopistossa, tuli äitinsä luokse ja sanoi: ”Täytyykö minun mennä yliopistoon oppiakseni saamea?” 
(41). Äiti ymmärsi ettei asioiden kuuluisi olla näin, josta tuli käännekohta hankittaessa saamenkieltä 
oppiaineeksi kouluihin alueella jolla sitä ei koskaan oltu opetettu. Oppilaat osoittivat halua oppia, 
jotkut vanhemmat toivat aloitteen koulun viranomaisille ja yhteisöstä tuli oppimateriaalin lähde. 
Tosin paikallisesta kirjoitetusta materiaalista oli pulaa. Samaan aikaan, vanhukset pitivät yllä rikasta 
suullista perintöä ja koulut kehittivät paikalliseen yhteisöön, sen historiaan ja kulttuurisiin perinteisiin 
perustuvan ohjelman. Oppilaat tekivät itse omat oppikirjansa vaihtelevista teemoista ekskursioita ja 
kenttätyötä yhteisön parissa, varten. Oppilaiden yhteisöistään keräämä tieto tuotiin takaisin yhteisöön 
ja tietojen antajat saivat tilaisuuden palautteen antamiselle. Suora yhteys koulun ja yhteisön välille 
perustettiin (42).       

Saamelaisliikkeen työ 1970- ja 1980-luvuilla on tuottanut tulosta. Saamelaiskulttuurin uudelleen-
voimistuminen ja kielenvaihdoksen pysäyttäminen ja kääntäminen kehittyivät hitaasti saamelaispiirin 
ytimestä alueille, joissa saamen kieli näytti olleen hävinneenä julkisista kuvioista jo vuosikymmeniä. 

Gunn-Britt Retter, Arktisen neuvoston alkuperäiskansojen sihteeristö

Kielenmenetyksen yleiskuvassa on onneksi myös 
esimerkkejä käänteisestä kielenvaihdoksesta, jossa 
alkuperäiskielet valtaavat alaa. Tähän kuuluu saa-
menkieli, jossa tapauskohtainen tutkimus osoittaa 
kuinka poliittinen, yhteiskunnallinen ja kulttuu-
rinen voimistuminen mahdollistaa kielen toipu-
misen. Samankaltaista kehitystä tapahtui 1800-lu-
vulla, kun poliittinen ja romanttinen nationalismi 
stimuloi standardisoidun ja puhdistetun islannin 
kielen (37) ja fär-kielen (38) elpymisen. 

Nämä esimerkit vahvistavat aikaisemman (37) 
havainnon, että kielenvaihdoksella ei ole kyse niin-
kään kielestä vaan yhteiskunnallisesta, poliittisesta 
ja taloudellisesta ilmiöstä.

Tärkeä kysymys on se, kuinka yksittäiset puhe-
yhteisöt menettelevät kielenvaihdoksen ja -mene-
tyksen kanssa. Johtaako ilmeinen yhteys kielen ja 
identiteetin välillä etnisten ja muiden ryhmäiden-
titeettien häviämiseen kielenvaihdosprosessin seu-
raksena? Onneksi on olemassa yhteisöjä ja ryhmiä 
kuten Nunavikin Inuktitutin puhujat, joissa lähes 
sata prosenttia väestöstä jatkaa kielen puhumis-
ta, ja jossa kieli suorittaa suuren määrän keskeisiä 
toimintoja nykyihmisen elämässä (43). Toisaalta, 
monille Alaskan Iñupiateille alkuperäiskielen 

käyttö rajoittuu yksittäisiin sanoihin ja lauseisiin 
ja erityisellä intonaatiolla puhuttuun ”kylä-eng-
lantiin” (”Village English”)(44). Silti, jopa Iñupia-
tien tapauksessa, ”kieli saattaa jatkaa symbolisten 
toimintojensa suorittamista jopa poissaollessaan” 
(45). Täten, vaikka monet Arktisen alueen alkupe-
räiskielistä saattavat menettää osan viestinnällisis-
tä toiminnoistaan englannille, venäjälle tai muille 
laajalle levinneille kielille, yksilöt ja ryhmät jat-
kavat kielen käyttämistä identiteetin symbolisina 
merkkeinä.

Uskonnot ja maailmankatsomukset: 
perinteiden ja kristinuskon yhdistäjät

2000-luvun alussa valtava enemmistö Arktisen alu-
een asukkaista on kosketuksissa kristinuskoon jos-
sain muodossa. Lukuisat protestanttikirkot hallit-
sevat pohjoista Fennoskandiaa, Islantia, Färsaaria, 
Grönlantia, Alaskaa ja osia pohjoista Kanadaa, kun 
taas Venäjän ortodoksikirkko vallitsee Venäjän fe-
deraation arktisia alueita, ja sillä on lisäksi vähäinen 
läsnäolo Alaskassa ja osissa Suomea. Viimeiseksi 
roomalaiskatollinen kirkko on erityisen voimakas 
osissa Kanadaa ja Alaskaa. Siitä, milloin kristinus-
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ko levisi Arktisen alueen eri osiin, on huomattavaa 
vaihtelua. Sen tapahtuessa lähes tuhat vuotta sitten 
pohjoisimmassa Euroopassa niin Venäjän Kauko-
idässä sijaitsevan Tsuktsin niemimaan asukkailla 
oli vain vähän ensikäden kokemusta kristinuskosta 
ennen 1990-lukua. Yleisesti ottaen 1700- ja 1800-
luvut olivat uskonnollisen kääntymisen keskeisiä 
ajanjaksoja Arktisella alueella.

On ollut lukuisia yrityksiä selittää Arktisen alu-
een kansojen nopeaa kääntymistä kristinuskoon 
(46). Useimmat kirjoittajista ovat yhtä mieltä siitä, 
että tämä on monien tekijöiden seurausta. Jossakin 
tapauksessa kuten Luulajan saamelaisten (47) us-
konnollinen muutos oli pakotettu, mutta monissa 
muissa tapauksissa alkuperäisasukkaiden toiminta 
oli paljon hienostuneempaa (48-49). Kristinuskon 
omaksuminen johti harvoin, jos koskaan, yhden 
uskonnollisen järjestelmän korvaamiseen toisella. 
Sen sijaan vanhat ja uudet uskomukset yhdistettiin 
uuteen järjestelmään, joka oli sekä kristillinen että 

Aleutit ja Venäjän ortodoksikirkko

Venäläinen ortodoksisuus on ollut merkittävä osa aleutilaisten elämää noin 1790-luvulta saakka, jol-
loin ensimmäiset lähetyssaarnaajat saapuivat ja perustivat kirkkoja useimpiin aleutti-yhteisöihin. Kun 
jotkut tutkijat ovat korostaneet ensimmäisen venäläis-aleutilaisen kohtaamisen (1741-1790) tuhoisaa 
vaikutusta ja roolia, jota kirkko pelasi pakottaen uusia sosiaalisiin määreitä, uskonnollisia institutioita 
ja materiaalista kulttuuria, toiset ovat osoittaneet aleutien kohtaamista edeltävän uskonnon ja orto-
doksisuuden välisiin samankaltaisuuksiin syinä uuden uskonnon hyväksymiselle. 

Venäjän ortodoksikirkko sai aikaan kiistämättömiä saavutuksia koulutuksessa ja kirjallisuudessa 
tukemalla perinteistä aleutti-kulttuuria ja suojelemalla heidän kieltään. Tämä mahdollisti molem-
pien kulttuureiden rauhanomaisen yhteenkietoutumisen. Suurimmalle osalle nykyajan Amerikan 
aleuteista Venäjän ortodoksikirkko on sidoksissa heidän elämänlankaansa. He ovat omistautuneitä 
seurakuntalaisia ja uskovat, että heidän esi-isänsä ottivat uskon avo-sylin vastaan yli kaksisataa vuotta 
sitten. Monet yhteisöt pitävät varovasti yllä tyylikkäitä kirkkorakennuksia, jotka eivät ole ainoastaan 
palvontapaikkoja vaan myös aleutien kulttuurin symboleita.

Commander Islandin aleutit kulkivat historiassa erilaista tietä. Heidän saarensa uudelleenasutettiin 
Atkan ja Attun saarilta läntisillä Aleuteilla 1820-luvulla. Nämä saaret eivät kuuluneet kauppaan Venä-
jän myydessä Alaskan Yhdysvalloille vuonna 1867, ja ihmiset erotettiin omista yhteisöistään. Venäjän 
vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen bolshevikit käännyttivät heidät ateismiin. Kun Venäjän orto-
doksikirkko alkoi saada uudelleen vaikutusvaltaa muuttuvassa neuvosto-jälkeisessä yhteiskunnassa 
1990-luvulla, Venäjän aleutit olivat käyneet täyden kierroksen. Venäjän ortodoksikirkko ei ole ainoa 
uskonto Aleuteilla tänä päivänä, ja uskonnon vaikutus aleutien yhteisölliseen elämään on yhä rajoitet-
tu. Ortodoksiseurakunta perustettiin Nikolskojen kylään vuonna 2000 ja asunto muutettiin ”kirkoksi”. 
Papit läheisestä Petropavlosvkista tulevat silloin tällöin suorittamaan häitä, kasteita ja muita toimia.

Aleuti-vanhin Vera Timoshenko muistelee, miten hänen äitinsä kertoi tarinoita Nikolskojen tiiviisti 
kutoutuneesta yhteisöstä ja ortodoksisen kirkon roolista opettaessaan ihmisiä olemaan humaaneja ja 
myötätuntoisia, työteliäitä ja tottelevaisia. Vera toivoo, että Nikolskoye rakentaisi oikean kirkon elvyt-
tämään ortodoksisuuden, joka aikaisemmin oli Commander Islandin asukkaiden henkinen perusta. 
Hän uskoo, että kirkon uudelleensyntyminen saattaisi ratkaista joitain yhteiskunnallisia ongelmia, ku-
ten alkoholismi, ja saattaisi opettaa ihmisiä kohtelemaan toisia ystävällisesti ja kunnioittavasti (52).

Victoria Gofman, toimitusjohtaja, 
Aleutien kansainvälinen yhdistys (Aleut International Association)

paikallinen (50). Joissain tapauksissa alun perin 
kolonisaation ekspansion mukanaan tuoma uskon-
nollinen perinne ei ainoastaan tullut osaksi, vaan 
jopa vahvisti, alkuperäiskansan kulttuurista iden-
titeettiä (51). Yksi esimerkki tästä ovat Aleutien 
saaret, kuten sivun 56 tekstilaatikossa kuvataan.

Esi-kristilliset uskonnolliset uskomukset Arkti-
sella alueella osoittivat paikallisen ja uskonnollisen 
vaihtelun runsauden. Joka tapauksessa useimmille 
niistä oli tyypillistä kahden laajan uskomusjärjes-
telmän kategorian – shamanismin ja animismin 
- piirteet (53). Shamanismi, jonka ulkopuoliset 
usein näkevät stereotyypillisenä ”Arktisen alueen 
uskontona”, ei koskaan ollut yhtenäinen usko-
musten järjestelmä, vaan vähäisen määrän yhtei-
siä elementtejä jakavan paikallisten tapojen kirjo 
(54). Shamaanin hahmo oli keskeinen, joskus mies, 
joskus nainen. Viimeaikoihin asti useimmilla Arkti-
sen alueen yhteisöillä oli toimijoita, jotka pystyivät 
”ohjaamaan” ja kommunikoimaan henkien kanssa.  
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Nämä shamaanit viettivät aikansa parantamis- ja 
muissa toimissa, jotka tähtäsivät yhteisöllisen ja 
yksilöllisen hyvinvoinnin lisääntymiseen. Pieni-
kokoisissa yhteisöissä nämä toimijat hallitsivat ää-
rimmäisen tärkeitä yhteisöllisiä asemia, mikä johti 
joskus myös vallan väärinkäyttöön.

Animismi on uskomus, jossa kaikki luonnonil-
miöt mukaan lukien ihmiset, eläimet ja kasvit, mut-
ta myös kivet, järvet, vuoret, sää ja niin edelleen, 
jakavat sielun tai hengen, joka antaa heille voimaa. 
Tämä havainto on useimpien Arktisen alueen us-
komus-järjestelmien (55) ydin, mikä tarkoittaa että 
ihmiset eivät ole ainoita, jotka kykenevät itsenäi-
seen toimintaan. Esimerkiksi viattoman näköinen 
lampi on aivan yhtä kykenevä kuin ihmisviholli-
nen tappamaan pahaa-aavistamattoman henkilön. 
Toinen Arktisen alueen uskonnollisen elämän pe-
riaatteista on ajattelutapa, jonka mukaan ihmiselle 
on annettu useita sieluja. Ajatus siitä, että ainakin 

yhden sielun täytyy olla ”vapaa” lähtemään ihmis-
ruumiista, on perusta shamaanin kyvyille kommu-
nikoida sielujen kanssa. 

Koska eläinten tappaminen ja syöminen antavat 
sirkumpolaaristen yhteisöjen peruselannon, eläin-
ten sielujen rituaalinen huolehtiminen on äärim-
mäisen tärkeää. Läpi koko pohjoisen rituaalit, joissa 
eläinten sielut ”palautetaan” henkisille isännilleen, 
ovat laajalle levinneitä varmistaen täten henkisen 
elämän kiertokulun. Useimmat petoeläimet saavat 
jonkinlaista rituaalista huomiota, näiden seremoni-
oiden yksityiskohdissa on kuitenkin huomattavaa 
vaihtelua. Yksi eläin on erityisesti palvottu yli mui-
den läpi Arktisen alueen, eli karhu (56). Uskonnol-
liset uskomukset ja käytännöt Arktisella alueella 
ovat aina olleet sidoksissa maahan ja näkyvän ja 
näkymättömän maiseman muihin aspekteihin, ja 
pyhät paikat ovat erityisen tärkeitä Arktisen alueen 
asukkaille (katso oheinen tekstilaatikko).

Pyhien paikkojen suojeluarvo: tapaustutkimus pohjoiselta Venäjältä

Pyhät paikat sijaitsevat säännöllisesti alueilla, joilla luonnonsuojelu on erittäin tärkeää alkuperäis-
kansoille: erittäin hyödyllisellä metsästysmaalla, rikkaan biodiversiteetin omaavilla alueilla, muutto-
reittien varrella, alueilla joita asuttavat harvinaiset lajit, kuten myös alueilla, joilla on ainutlaatuinen 
maasto. Arktinen kasvillisuuden ja eläimistön suojelu-ohjelma (The Program for Conservation of Arctic 
Flora and Fauna, CAFF) vähän aikaa sitten tuki Venäjän pohjoisten alkuperäiskansojen yhdistyksen 
(RAIPON) ehdotusta toteuttaa pilotti-projekti Venäjällä ja suojella alkuperäiskansojen pyhiä ja ritu-
aalisia paikkoja. Tarkoituksena on edistää alkuperäisasukkaiden kulttuurisen ja henkisen perinnön 
säilyttämistä Arktisella alueella paikoissa, joilla on pyhää merkitystä ja jotka nauttivat korkeasta 
biodiversiteetista ja luonnon arvosta, jotta voidaan näyttää toteen pyhien paikkojen suojeltuihin 
luonnonvaraisiin alueisiin sisällyttämisen välttämättömyys.

Sen lisäksi että kirjallisuus ja arkistot aiheista kuten alkuperäiskulttuuri, henkiset ja uskonnolliset 
ilmentymät, perinne-tietous, resurssien käyttö ja ympäristönsuojelu on kartoitettu asiantuntijat CAFF:
sta ja Alkuperäiskansojen sihteeristöstä (Indigineous Peoples Secretariat) ovat kehittäneet kyselylo-
makkeen, jota alueelliset tutkijat ja paikalliset, alkuperäiskansa-avustajat ovat käyttäneet tunnistaak-
seen pyhiä paikkoja. Kenttätutkimusten tulokset esitettiin sen jälkeen kun mukana olleiden yhteisöjen 
kanssa oli neuvoteltu. Ajatuksena on kehittää yksityiskohtaisia suosituksia valtion viranomaisille 
Jamalilla ja Kamtsakassa.

Jamal-Nenetsin Autonomisessa okrugissa tunnistettiin 263 pyhää paikkaa, kuvattiin ja koostettiin 
alkuperäisasukaiden kylänvanhimmilta saatujen haastattelujen perusteella. Koryakin autonomisessa 
okrugissa haastattelut Olojutorskyn läänin kylissä auttoivat kuvaamaan ja kartoittamaan 84 pyhää 
paikkaa. Kaikki kyselylomakkeet ovat arkistoituna RAIPON:in toimistossa, ja niitä voidaan käyttää 
tulevassa tutkimustyössä. Projekti etsii myös keinoja parantaa pyhien paikkojen suojelemista. Lop-
putuloksena näyttäisi siltä, että moderni sivilisaatio oppii viimeinkin alkuperäiskansoilta, jotka yhä 
palvovat luontoa elävänä olentona ja pitävät yhteyttä maahan selviytymisen tärkeimpänä ehtona. 
Yksi projektiin osallistuneista ilmaisi asian seuraavasti: ”Pyhät paikat tarkoittavat ympäristöä, mo-
raalisuutta ja elämän kunnioittamista.”

 Mikhail Todyshev, Tamara Semenova et al.,
 RAIPON 
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Maailmankatsomukset eivät ole rajoittuneet us-
konnollisuuden piiriin. Itse asiassa Arktisen alueen 
alkuperäiskansojen maailmankatsomuksille on 
tyypillistä holistinen luonne, mikä tarkoittaa sitä, 
ettei heitä voi helposti lokeroida uskonnollisten, 
taloudellisten, sosiaalisten tai muiden elementtien 
perusteella. Siitä huolimatta nämä Arktisen alueen 
maailmankatsomusten aspektit, kuten ”ekologiset” 
käytännöt ja uskomukset, jotka vaikuttavat ei-us-
konnollisilta ulkopuoliselle, eivät kohdanneet niin 
paljon vastustusta lähetyssaarnaajilta kuin ne käy-
tännöt, jotka olivat ilmeisemmin yliluonnollisiin 
voimiin liittyneitä. Samalla kun olisi naivia olettaa, 
että ekologiset uskomukset ja käytännöt eivät olisi 
muuttuneet ajan myötä (57), ”subsistenssi-ideolo-
gioiden” (58) sinnikkyys on silti huomattavaa. Ny-
kyaikainen gwichiläinen ajattelu ”subsistenssista” 

osoittaa kuinka muuttuvat ympäristölliset ja us-
konnolliset olosuhteet yhdistyvät kokonaisuudek-
si, kuten alla kuvataan. 

Taide: käytännöllistä kauneutta 
ja kaupallisia etuja        

Euro-amerikkalaisesti ymmärrettyä termiä taide 
– esineitä jotka on tehty pelkästään esteettisiin tar-
koituksiin – ei ollut olemassa Arktisella alueella en-
nen viimeaikoja. Arkeologinen tallenne mahtavine 
veistoksineen ja piirroksineen kuitenkin osoittaa, 
että Arktisen alueen kansat ovat tehneet esineitä, 
jotka olivat hyödyllisiä ja esteettisesti miellyttäviä, 
ikiajoista lähtien.

Ensimmäiset kohtaamiset ulkopuolisten kanssa 
antoivat uusia mahdollisuuksia taiteelliselle ilmai-

Gwichiläinen subsistenssi-maailmankatsomus

”Subsistenssi” tarkoittaa kapeasti rajattuna selviytymiskeinoja. Gwichiläisille se tarkoittaa paljon enem-
män. Hengellisen suhteemme jumalaan, kaiken olevan luojaan, lisäksi ”subsistenssi” on gwichiläisen 
kansakunnan olemus. Sillä pysymme elossa fyysisesti. Se palvelee meitä taloudellisesti ja henkisesti ja 
on avain selviytymiseemme kansana. Meille syötetään veden, ilman ja maan kasveja ja eläimiä. Puu 
antaa lämpöä ja asunnon sekä raaka-aineita työkaluille ja kuljetusvälineille, kuten veneille, lumiken-
gille ja toboggansseille [amerikkalaisten alkuperäiskansojen laajalti käyttämiä jalukseton reki].

Taloutemme rahaosuus on pieni mutta tärkeä subsistenssi-elämäntyylimme elementti. Keräämme 
puuta, turkiksia ja villieläimiä huutokaupattavaksi tai myytäväksi yleensä paikallisesti, mutta satun-
naisesti ulkomaille. Siinä kun jotkut ovat omaksuneet kokopäivä-työntekijän roolin, monet luottavat 
pääosin luonnonvaroihin, joita he pyydystävät tai keräävät täyttääkseen taloudellisen tarpeensa. 
Henkisyytemme on sidottu erottamattomasti veteen, maahan, ilmaan ja niissä oleviin voimavaroi-
hin. Suhteemme henkiseen maailmaan on aina toiminut luonnon kauneuden ja tietoisuutemme sen 
ympäröimistä kanavoimina. 

Selviämme yksilöinä ja yhteisönä ”subsistenssi”-elämäntapamme avulla. Voimavaroista riippu-
vainen kulttuurimme selviää esteettömällä liikkuvuudella ja pääsyllä voimavaroihin, joista olemme 
riipuvaisia. Esteetön liikkuvuus tarkoittaa sitä, että me jahtaamme voimavaroja, missä niitä on kaikkein 
runsaimmin, ja minne on helppo pääsy. Esteetön pääsy tarkoittaa, että me keräämme voimavaroja 
silloin kuin tarvitsemme niitä ja niin taloudellisella ja helpolla tavalla kuin mahdollista. Kun jatkam-
me tätä elämäntyyliä, niin rakennamme ja ylläpidämme läheisiä ja kanssaariippuvaisia siteitämme 
voimavaroihin ympärillämme.

Gwichiläinen identiteetti on maalaus yhdistymisestä maan ja luonnonvarojen kanssa. Näemme 
itsemme luonnon monimuotoisuuden rakenteellisena osana. Uskomme, että emme olisi kokonaisia, 
jos meidät erotettaisiin tästä maasta. Uskomme myös, että tämä maa ei olisi kokonainen ilman läs-
näoloamme. Hyvinvointimme on läheisesti sidoksissa kykyymme elää ja sopeutua maan mukana. 
Perheemme ja maahan perustuvat sidokset vahvistuvat, palautuvat ja elinvoimistuvat kun jatkamme 
”subsistenssi”-elämäntyyliämme. Koemme suunnattoman yhteenkuuluvuuden ja tarkoituksen tun-
teen kun selviämme maalla.

”Subsistenssi” kartoittaa kaikki gwichiläisten elämänvaiheet kehdosta hautaan. Gwichiläisiä nuo-
ria harjoitetaan varhaisesta vaiheesta alkaen yksityiskohtaisesti suhteessa luonnonympäristöön ja 
viljelemiseen, prosessointiin ja villien luonnonvarojen jakoon. Nämä suhteet voimaistuvat kun nuoret 
aikuistuvat johtajiksi. Elämän kiertokulku jatkuu he siirtäessään eteenpäin, mitä ovat oppineet van-
hemmiltaan ja virheiden kautta lapsilleen ja sukulaisilleen.

Craig L. Fleener, Gwichien kansainvälinen neuvosto (Gwich’in Council International) 
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sulle kuten esimerkiksi rautatyökalujen käyttöön-
otto. Kristilliset lähetyssaarnaajat ja hallituksen 
virkamiehet olivat kuitenkin usein vastuussa sen 
uskonnollisen perustan heikentämisestä, jolle suu-
rin osa Arktisen alueen taiteellisesta tuotannosta 
perustui. Joillakin alueilla, kuten Grönlannissa, tai-
de jäi eurooppalaisten traditioiden suoran vaiku-
tuksen alle jo aikaisessa vaiheessa. Grönlantilainen 
Aron Kangeqilainen (Aron of Kangeg) (1822-1869) 
tuli tunnetuksi Grönlannissa ja Tanskassa hänen 
inuiittien kyläelämää ja tarinoita kuvaavista elä-
väisistä vesiväritöistään. Toisilla alueilla, kuten 
Alaskassa ja monissa osissa Kanadan arktista 
aluetta, myynnissä olevat käsityöesineet antoivat 
tulonlähteen ”alkuperäiselle taiteelle”. Esimerkiksi 
hieno athabaskalainen helmityö hirven- ja karibun-
nahoilla oli suosittu ympäri Kanadan ja Alaskan 
arktisen ja sub-arktisen alueen (59).

Arktisen alueen taiteen saapuminen kansainvä-
lisille markkinoille on uutta. Yksi parhaiten tunne-
tuista esimerkeistä on Kanadan inuiittien julistei-
denteko. Vuonna 1948 James Houston, nuori ka-
nadalainen ei-inuiitti taiteilija matkusti pohjoiseen 
Nunavikin kylään Inukjuakiin tekemään luonnok-
sia. Houston ystävystyi paikallisen inuiittin kanssa, 
joka himoitsi tuontihyödykkeitä. Vaihtokaupaksi 
inuiitti toi hänelle pieniä eläinten saippuakivimal-
leja. Houston taivutteli Kanadan valtion myön-
tämään tukia saippuakivien kaiverrukselle, josta 
loppujenlopuksi tuli monien miljoonien bisnes 
inuiiteille. Vuosikymmen myöhemmin Houston 
oli muuttanut Cape Dorsettiin, Baffi nin saarelle 
ja toisti saman menestystarinan painotuotteilla. 
Siellä paikalliset inuiitti-taiteilijat tekivät piirrok-
sia painotuotteiden tekoon. Kuvat markkinoitiin 
Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, ja kysyntä ylitti 
pian tarjonnan. Kiitos maailmanlaajuisen media-
kattavuuden taiteilijat, kuten Kenojuak Ashevak 
ja Pudio Pudlat, tulivat kuuluisaksi inuiitti-taiteen 
keräilijöiden joukossa. Heidän töitään on museois-
sa, taide-gallerioissa ja yksityiskokoelmissa ympäri 
maapallon. 

Nyt 2000-luvun alussa alkuperäiskansojen taide 
kukoistaa sirkumpolaarisessa pohjoisessa. Risteily-
matkustajat ja matkailijat tuovat mielellään kotiin 
tuomisinaan esineitä, jotka kuvastavat eksoottista 
Arktista aluetta. Alaskassa ja Brittiläisen Kolum-
bian rannikolla lahjapuotien rutiinia on myydä 
alkuperäistaiteen massatuotettuja kopioita, jotka 
on tehty halvalla työvoimalla Aasiassa (59). Al-
kuperäiskansojen taiteen autenttisuus on joissain 
määrin suojattu valtion tuki-ohjelmalla, joka antaa 
taiteilijoilla leiman ja siten takaa heidän työnsä au-
tenttisuuden (60). Kuitenkin yhä useammat taitei-
lijat Arktisella alueella eivät halua tulla nähdyksi 
erityisinä etnisen ryhmän edustajina vaan globaa-

lin taidepiirin jäseninä. Mikä tahansa yksittäisen 
taiteilijan asema on, jäljellä jää vain se tosiasia, että 
lähes kaikki alkuperäiskansataide, joka tänä päivä-
nä tehdään Arktisella alueella, on luotu heitä talo-
udellisesti ja poliittisesti vahvemman kulttuurin 
kulutusta varten (61). 

Viime vuosina Arktisen alueen taiteen kehitys 
on mennyt pitkälti yli sen, mitä pidetään perin-
teisesti hienostuneena taiteena. Uudet taiteen 
muodot, kuten kirjallisuus ja elokuvien teko, ovat 
menestyneet. Esimerkiksi kriitikkojen palkitse-
ma elokuva Atanarjuat (”Nopea juoksija”) – jon-
ka on kirjoittanut Paul Apak Angilirq ja ohjannut 
Zacharias Kunuk – on ensimmäinen elokuva, joka 
on tehty Inuktitutissa. Lisäksi kirjoittajat kuten 
tsukti-novellisti Yuriy Rytkheu ovat onnistuneesti 
muuntaneet suullisen perinnön kirjoihin, joita lue-
taan ympäri Arktista aluetta ja muuta maailmaa. 
Lopuksi Arktisen alueen musiikin uudet muodot 
ovat kehittymässä, niihin yhdistellään perinteisiä 
elementtejä, kuten saamelaista joikaamista ja län-
simaisen populaarimusiikkia.

Yhtäläisyydet ja erot ei-arktisiin 
alueisiin verrattuina

Monet Arktisen alueen kulttuurisista valtasuun-
tauksista ovat seurausta pienen kokoluokan met-
sästäjä-keräilijä yhteisöjen ja suuren mittakaavan 
maatalous- ja teollisuusvaltioiden epätasapainoista 
kohtaamisesta. Mielenkiintoista Arktisen alueen 
kannalta on se, että nämä kohtaamiset tapahtuivat 
suhteellisen myöhään, ja että maataloudellis-/teol-
liskulttuuriset arvot määrättiin täytäntöön 1900-
luvulla. Samankaltaisuudet ei-arktisiin alueisiin 
ovat suurimmillaan vastaavien metsästäjä-keräilijä 
yhteisöjen kanssa esimerkiksi Australiassa ja Ama-
zonilla, jotka maatalouskulttuurit ovat vasta vähän 
aikaa sitten työntäneet syrjään. Kuitenkin Arkti-
sen alueen alkuperäiskansat ovat yleisesti ottaen 
vähemmän köyhtyneitä kuin heidän kolmannen 
maailman vastineensa. Ja, mikä tärkeämpää, he 
ovat osa suurempia yhteiskuntia, jotka ovat he-
ränneet tukemaan – yleensä – täydellisempiä kan-
salais- ja alkuperäisasukkaiden oikeuksia.

Vaihtelut Arktisen alueen sisällä 

Arktisen alueen eri osat kokivat kiivaan kohtaami-
sen ulkopuolisten kulttuuristen toimijoiden kanssa 
eri ajankohtina, mikä puolestaan usein määrittää 
sen millä laajuudella ei-Arktiset elementit sulautu-
vat paikallisiin kulttuuriperinteisiin. Esimerkkinä 
tästä on lähes täydellinen shamanististen perin-
teiden poispyyhkiytyminen saamelaisista maail-
mankatsomuksista tuhannen vuoden kristillisen 
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vaikutusvallan seurauksena. Valtiolliset politiikat 
ovat tärkeimpien muuttujien joukossa Pohjoisten 
alueiden nykyiselle kulttuuriselle kehitykselle. 
Neuvostoliiton 1900-luvulla toimeenpanemat po-
litiikat erosivat useimpien muiden Arktisen alueen 
maiden politiikoista. Lisäksi Islannin ja Färsaar-
ten kulttuuriset kehitykset erosivat huomattavasti 
muusta Arktisesta alueesta pääasiassa erilaisen 
asutushistorian takia. Kun nykyaikaisten islanti-
laisten ja färsaarelaisten esi-isien kulttuurinen taus-
ta oli epäilemättä ei-arktinen ja maataloudellinen, 
heidän jälkeläisensä voivat osoittaa yli tuhat kult-
tuurisen kehityksen vuotta Arktisella alueella.

Teeman yhteenveto

Ulkopuoliset ja Arktisen alueen asukkaat ovat va-
littaneet ”kulttuurin menetystä” vuosikymmeniä. 
Tämän kaltainen tuomitseminen sopii yhteen mit-
tavan kielellisen ja uskonnollisen tiedon katoami-
sen kanssa - se tosiasia että tietyt laulut, tanssit 
ja muut taiteen muodot ovat hävinneet käytöstä, 
että kielet kuolevat sukupuuttoon ja maailman-
katsomukset korvataan uusilla. Kuitenkin myös 
”kulttuurinen hyöty” ja ”kulttuurinen luomistyö” 
ovat osa Arktisen alueen kulttuurista todellisuut-
ta. Sanat, murteet ja kielet korvattiin uusilla ku-
ten uskonnot ja taiteen muodotkin. Mutta monet 
Arktisen alueen maailmankatsomuksen aspektit 
ovat myös kestäneet muutos- ja korvaamisproses-
sista huolimatta. Lopullisessa analyysissä kaikkein 
tärkein tekijä on se, samaistuuko kyseessä oleva 
paikallinen yhteisö sen asukkaiden tämänhetki-
sen kulttuurisen rakenteen kanssa. Kulttuuri on 
läheisesti sidoksissa identiteettiin ja olennainen 
kysymys on, että voitko pitää kieltä, jota puhut, ja 
hengellisiä elementtejä, jota kunnioitat, ”ominasi” 
riippumatta siitä mistä ne ovat ”kotoisin”.

Sosialisaatio, sukulaisuus 
ja uudet verkostot

Viime vuosikymmenten kiihtynyt muutos on tuo-
nut mukanaan aukkoja sukupolvien väliseen sosia-
lisaatioon ja tiedonvälitykseen. Näistä vaikeuksista 
huolimatta sukulaisuus ja perhesuhteet ovat py-
syneet keskeisinä, erityisesti alkuperäiskansoilla. 
Tämä pitää paikkansa kasvavissa Arktisen alueen 
kaupungeissa ja vieläpä urbaaneissa asutuksissa 
arktisen kotialueen ulkopuolella. Nykyaikaiset 
sosiaaliset verkostot sisältävät myös viimeaikais-
ten arktisten emigranttien yhteyksiä eteläisempiin 
kaupunkeihin, joista he tulivat, kuin myös eteläi-
siin immigrantteihin ja heidän sosiaaliseen alkupe-

räis-miljööseensä. Tämä osuus valaisee sitä, miten 
suhteet sukupolvien välillä, sukulais-verkostot, 
urbanisaatio ja paikallisten yhteisöjen siirtolaisuu-
den laajentuminen muovaavat nykyistä sosiaalista 
muutosta.  

Tiedon yhteisöllinen välittäminen 
sukupolvelta toiselle

Viimeaikaiset muutokset alkuperäisasukkaiden 
keskuudessa ovat olleet niin jyrkkiä, että ne on 
tulkittu ulkopuolella menneisyydestä ulos murtau-
tumisena ja joissain tapauksissa jopa yhteiskuntien 
ja kulttuureiden hajoamisena. Muuntautuminen 
on erityisesti yhdistetty suuriin kommunikaa-
tiokatkoksiin sukupolvien välillä. Näitä katkok-
sia voimistivat aivan yhtä yht’äkkiset kielelliset 
vaihdokset, joita käsiteltiin luvun aikaisemmassa 
osiossa. Monilla alueilla lapset olivat sisäoppilai-
toksissa, joissa ainoa kieli, jota he puhuivat, oli 
erilainen kuin heidän kotikielensä. Yhteydenpito 
heidän iso-vanhempiensa kanssa oli tällöin usein 
rajoittunutta. Arktisen alueen kehitys osoittaa, että 
vähemmistökieli voi kärsiä tappavia iskuja vain 
yhden tai kahden sukupolven aikana.

Murtuma sosialisaatiossa terävöityi, kun yhteis-
kunnalliset muutokset ja koulutusjärjestelmä hei-
kensivät perinteisten opetusjärjestelmien tärkeitä 
muotoja. Esimerkiksi monien alkuperäiskansojen 
joukossa suuri osa oppimisesta tapahtuu tarkkai-
lun ja matkimisen ennemmin kuin kirjoitetun tai 
puhutun sanan välityksellä. Tiedonvälitys tapah-
tuu myös myyttien ja tarinoiden muodossa, jotka 
väistämättä opettavat elämän opetuksia niille, jot-
ka ovat kulttuurisesti harjaantuneet tulkitsemaan 
niitä (62-63). Lisäksi esimerkiksi inuiittien keskuu-
dessa lapsia pidetään autonomisina olentoina, lä-
hisukulaisen sielun ruumiillistumana, jonka omaa 
valintaa ei saisi häiritä (64). Nämä perinteisen kult-
tuurin aspektit ovat törmänneet viimeaikoina käyt-
töön otettuun muodolliseen koulutukseen ja uusiin 
roolimalleihin. Kulttuurisesti herkän opetuksen 
toimeenpanon täytyisi uudistaa julkinen koulutus 
muiden sosialisaation muotojen mukana.

Joissain tapauksissa vanhemmat luulivat, että 
he parantavat lastensa mahdollisuuksia antamalle 
kouluttaa heidät vieraalla kielellä ja kulttuurilla, 
sen sijaan että olisivat kuormittaneet heitä perin-
nöllä, jonka sanottiin olevan vanhentunut ja turha. 
Tämänkaltainen murros sukupolvien välillä, joka 
oli yleistä 1900-luvun toisella puoliskolla, ja on yhä 
joillain alueilla, on luonut pullonkaulan yhteisöl-
liselle uusiutumiselle. Nykypäivänä vanhemmat 
kamppailevat kotitalouden pirstoutumisen ja te-
levisio-ohjelmien kanssa, kun he yrittävät antaa 
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roolimalleja, ja kun alkuperäiskansa-vanhimmat 
yrittävät saada yhteyden nuoriin. Tekstilaatikko 
alla kuvaa tätä nykyaikaista dilemmaa.

Sukulaisuus ja muut sosiaaliset verkostot    

Arktisella alueella sukulaisuus on jo vuosisatoja 
määrittänyt aviopuolisoiden valinnan, sen missä 
asut ja osallistumisen subsistenssiin ja rituaalisiin 
toimiin. Kuitenkin suvun ja sukulaisuuden mää-
ritelmät eivät anna samaa huomiota biologiselle 
sukulaisuudelle kuin useimmissa euroamerikka-
laisissa yhteiskunnissa. Sukulaisuuden määreet 
ovat joustavia ja monissa tapauksissa sosiaaliset 
suhteet ovat myös sukulaissuhteita. Sukulaisuus 
rakentaa yhteistyön ja avunannon sekä myös vält-
telyn ja hierarkian suhteita.

Valtaosaa Arktisen alueen yhteisöistä (esim. 
suurin osa inuiitti- ja yup’ik-, saamelais- ja tsukt-
si-yhteisöistä) kuvaavat kahdenväliset, periytyvät 
periaatteet, jotka sisällyttävät suvun. Tämä sekä 
isän että äidin suvun tunnustaminen antaa hyvät 
keinot sisällyttää laaja kirjo ihmisiä tunnustettujen 
sukulaisten joukkoon. Patrilineaarista perimystä 
esiintyy ainoastaan Pohjois- ja Keski-Siperian sa-

mojedi-, tunguusi- ja turkkilaisryhmien keskuu-
dessa, mikä on luultavasti Keski-Aasian vaikutus-
ta. Toisaalta matrilineaarinen perimys on vallalla 
vain Pohjois-Amerikan arktisen alueen luoteisosis-
sa, athabaska-ryhmissä Alaskassa ja vähemmissä 
määrin Kanadassa. Koska matrilineaariset järjestel-
mät tarvitsevat suhteellisen isoja ihmisryhmiä toi-
miakseen kunnolla, saattaa kahdenvälisyys useim-
pien Kanadan athabaskojen keskuudessa johtua 
resurssipaineesta ja euroamerikkalaisen laajentu-
misen aiheuttamasta väestön menetyksestä (67). 
Joskus athabaskojen sukulaisterminologiat käyt-
tävät tietyistä serkuista sanaa sulhanen, viitaten 
näin kulttuurisiin odotuksiin siitä, kenen kanssa 
täytyy mennä naimisiin.

Kun aikaisemmat tutkimukset kiinnittivät huo-
miota pääasiassa sukulaisjärjestelmien muodolli-
siin puoliin, viimeaikaisemmat tutkimukset ovat 
keskittyneet kulttuurisiin huomioihin, jotka ker-
tovat kuinka sukulaisuus ja muut sosiaaliset suh-
teet toimivat käytännössä. Esimerkiksi Barrowin 
ja Kangersuatsiaqin asukkaiden jokapäiväisessä 
elämässä inuiittien sukulaisuuden käsitteen jousta-
vuus tekee sukulaiseksi tulemisen neuvoteltavaksi 
ja melkein täysin biologisista yhteyksistä riippu-

Vanhemmuus ja nuorien ohjaaminen: ääniä Nunavutista

Ne lastenkasvatuskäytännöt, joita me noudatamme, eivät ole vanhemmiltamme opittuja, koska olimme 
liian nuoria oppiaksemme niitä lähtiesämme sisäoppilaitokseen. Me emme oppineet vanhemmiksi 
koulussakaan, koska siellä ei ollut vanhemman roolimallia jota seurata. Lapsemme ovat kasvaneet 
TV-aikana. He oppivat minkälaisia ”perheiden kuuluisi olla” siitä, mitä he näkevät: pääasiassa TV:
n perhekomedioista. Lisäksi, jotkut lapsista kärsivät alkoholin ja muiden päihteiden väärinkäytöstä. 
Me olemme ainoat omavaraisessa ydintaloudessamme, jotka yrittävät olla äitejä ja isiä, joitten pitäisi 
antaa rakkautta, kuria, iloa kuin myös saada heidät auttamaan talon töissä. [...] Nämä ovat muutoksia, 
jotka ovat tapahtuneet yhdessä sukupolvessa. Kuka kasvattaa lapset? Mitä kasvatusoppeja heille on 
annettu? Mitä kasvatustaitoja he välittävät eteepäin lapsilleen?

  Alexina Kublu, Iqaluit (Nunavut) (65)
”Meitä vanhempia on myös syyttäminen, koska emme puhu nuorille niin paljon nykyään. Me luo-
tamme opettajiin. Meidän vanhemmillamme ei ollut opettajia tai ketään muuta johon luottaa. [...] 
Jotkut ihmiset ajattelevat, että koska heidän lapsensa osaavat puhua englantia, vaikka he eivät edes 
itse ymmärrä heitä, nuorten olevan osaavampia kuin he ja seuraavat heitä siksi. Asia ei ole niin. [...] 
Ihmisten välillä on vaihtelua ajassa, jo´nka he käyttävät nuorille puhumiseen. Joskus heistä tulee liian 
saarnaavia ja joskus he kokonaan sivuuttavat heidät. Myöskään tämä ei ole hyvä nuorille ihmisille.”

  Nunavutin kylänvanhin Itinnuaq (66)
”Silloin kun olimme lapsia, meitä neuvottiin yrittämään olla hyviä ihmisiä. Me emme ole tehneet kaik-
kea, mitä esi-isämme tekivät, mutta meillä on se tieto, jonka vanhempamme välittivät meille. Mielestäni 
se jos voisimme suoda tämän tiedon heille, voisimme todella parantaa nuorten ihmisten elämää. Olen 
samaa mieltä siitä, että me vanhemmat emme ole siirtäneet tätä tietoa tarpeeksi nuorisollemme. Jos 
alkaisimme puhua heille siitä, mitä tiedämme, uskoisin että rikkomusten määrä vähenisi. Näyttää siltä, 
että piilottelemme tietouttamme. Olemme tehneet tämä sen luulon perusteella, että se on ristiriidassa 
kristinuskon kanssa. Meillä on paljon tietoutta, jota meidän pitäisi välittää eteenpäin.

  Nunavutin kylänvanhin Angutinngurniq (66) 
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mattomaksi asiaksi (69-71), kun taas nykyaikais-
ten Dolganin ja Nganasanin asukkaiden joukossa 
Taimyrin niemimaalla sukulaiset näyttelevät silti 
tärkeää osaa ruoan toimittamisessa, jakamisessa ja 
muissa jokapäiväisen elämän puolissa.

Sukulaisuuden merkitys ei ole vähentynyt urba-
nisaation mukana. Alla olevassa laatikossa oleva 
Grönlannista tehty tutkimus on kuvaus tästä.

Arktisen alueen maatalousyhteisöiden 
laajentuminen

Urbanisaatio on yleismaailmallinen ja hyvin tut-
kittu suuntaus. Arktisella alueella, jossa suoraan 
maasta eläminen määräsi alhaisen asumistiheyden 
ja hajanaiset asutukset, se on suhteellisen viimeai-
kainen ilmiö, joka on assosioitunut hyvinvointi-
valtiopolitiikan nousuun, teollistumiseen ja palk-
katyön leviämiseen. Väestön keskittyminen py-
syvissä asutuksissa tapahtui 1900-luvulla. Monet 
suurimmista Arktisen alueen kaupungeista ovat 
kasvaneet nopeaa tahtia ja muuttumassa yhä mo-
nikulttuurisemmiksi (73-76). Kaavio seuraavalla 
sivulla kuvaa urbanisaation nopeutta Grönlannissa 
vuoden 1950 jälkeen.

Viimeisinä vuosikymmeninä yhä kasvava määrä 
alkuperäiskansoja on myös asettumassa isompiin 
keskuksiin kauas kotialueiltaan. Esimerkiksi Os-

loa, Tukholmaa ja Helsinkiä leikkisästi nimitetään 
suurimmiksi saamelaiskyliksi tai siidoiksi Pohjois-
maissa (77). Viimeaikaisen tutkimuksen mukaan 
(78), noin 7000 grönlantilaista elää Tanskassa, mi-
kä vastaa 15% grönlantilaisista. Kaksi kolmasosaa 
heistä on naisia, ja he ovat levittäytyneet ympäri 
maan pääkaupunkiin keskittymisen sijaan. Vuon-
na 2001 noin 10% Kanadan inuiiteista eli Arktisen 
alueen ulkopuolella (79-80). Yup’ik ja Iñupiat An-
choragessa, Alaskassa (81-83) ovat viimeaikoina 
parhaimmin tutkittujen urbaanien alkuperäisyh-
teisöjen joukossa. Vuonna 2003 noin 10% Ancho-
ragen 274 000 ihmisestä oli kokonaan tai osittain 
alkuperäisasukkaita, mikä vastaa lähes 17% koko 
osavaltion alkuperäisväestöstä (84-85).

Fienup-Riordianin mukaan poismuutto kau-
punkeihin ei tarkoita siteiden katkaisemista koti-
yhteisöihin: ”Yup’ik-yhteisöt eivät ole hajoamassa 
vuotaen vähitellen kuiviin. Monien voidaan nähdä 
oikeastaan laajenevan ja uudelleenluovan itseään 
ennennäkemättömillä tavoilla tähän päivään saak-
ka, kun ne ovat yhtä vahvoja ja elinvoimaisia kuin 
milloin tahansa 2 500 vuoden historiansa aikana. 
[...] Vaikka maantieteellisesti paljon pidemmälle 
ulottuva kuin koskaan nykyaikainen yup’ik-yh-
teisö jatkaa hahmottumistaan laajalla, suurperhei-
den kesken jakamisella, jossa rahaa palkkatyöstä ja 
kaupallisesta kalastamisesta käytetään tukemaan 

Sukulaisuus urbaanissa Grönlannissa

Grönlannissa perhe on tärkeä myös monille ihmisille, jotka elävät kaupungeissa. Esimerkiksi Nuukissa, 
jossa perheenjäsenet joutuvat työskentelemään monta tuntia viikossa, sukulaisille muodostuu tärkeäk-
si viettää aikaa yhdessä vapaa-aikana, lomalla, perhejuhlissa ja vaikeina aikoina. Koska ihmiset elävät 
ison mittakaavan yhteiskunnassa, heidän täytyy myös pysyä yhdessä selviytyäkseen ulkopuolisista 
uhista. Sukulaisuuden roolia perheiden keskuudesta Upernavikissa, 1218 asukasta ja Nuukissa, 13 884 
asukasta (vuoden 2003 lukuja) koskevassa tutkimuksessa kerätyt mielipiteet kuvaavat tätä hyvin: 

”Perhe on henkilö, jolta saat tukea, en tiedä mitä tekisin ilman perhettäni. Tarvitsen perhettäni – se 
voi olla joko oma tai mieheni perhe.” (35-vuotias nainen)

”Yleisesti ottaen useimmat perheistä pysyvät yhdessä, mutta suuren osan aikaa he joutuvat työsken-
telemään. Sukulaisesi antavat sinulle voimaa ja auttavat sinut vaikeuksien läpi, sen takia on tärkeää, 
että perheet pysyvät yhdessä. Jos perheet eivät pysy yhdessä, heille on vaikeampaa kohdata vaikeudet, 
koska heillä ei ole ketään, joka tukisi heitä.” (67-vuotias nainen) 

”Uskon että perheet ovat enemmän jakautuneita ehkä näin, koska heillä on niin kiire, mutta on silti 
perheitä, jotka ovat vahvasti yhdessä. On erittäin tärkeää että perheet ovat yhdessä. [...] me opetamme 
lapsiamme ymmärtämään kuinka tärkeää meidän on pysyä yhdessä.” (nuori äiti, 35-vuotta)

Vaikka urbaania sukulaisuutta voi käyttää monilla eri tavoilla, perusajatus rakentuu muiden muassa 
moraalisen ja molemminpuolisen jakamisen, nimeämisen ja adoption odotusten ympärille. Sukulaisilla 
on monia erilaisia, keskinäisiä velvoitteita elämässään ja jakaminen määrittää perhettä. Perheenjäsenet 
pyrkivät pitämään sukulaiset yhdessä välttääkseen eristäytymisen ja sen, ettei ole ketään tukemassa 
ja jakamassa. Ihmiset voivat valita, suorittavatko he perheen velvollisuuksia vai eivät, ja jakaminen-
kaan ei aina tarkoita sitä, että sukulaisjärjestelmät ja yhteisöllisen järjestäytymisen muodot olisivat 
harmonisia.

Gitte Trõndheim, Grönlannin Yliopisto, Nuuk
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suurperheen tarpeita elonkorjuutoimien kirjossa” 
(86). Myöskään yup’ikien identiteetit eivät ole hy-
lätyt, vaan ne ovat vahvistuneet Anchoragessa, jos-
kin suosien yleistä yup’ik-perinnettä paikallisten 
perinteiden sijasta (87). Täten poismuutto laajen-
taa kotialueen kylien sosiaalista verkostoa antaen 
nostetta ”translokaalisille yhteisöille” – ainakin vä-
häksi aikaa (88). Samanlainen tutkimus on tehty 
inuiiteista Montrealissa, jossa näyttäisi siltä, että 
urbaanit inuiittit käyttävät etnistä identiteettiään 
sopeutumisvälineenä moni-etnisessä kaupungissa 
(89).   

Johtuen antropologian alkuperäisestä kutsu-
muksesta ”länsimaisena” järjestelmänä, joka täh-
tää ”eksoottisten toisten” tutkimiseen, vastaavia 
tutkimuksia eteläisistä maahanmuuttajasiirto-
kunnista Arktisella alueella on paljon vähemmän. 
Esimerkiksi tanskalaiset identiteetit Grönlannissa 
ovat vasta viimeaikoina herättäneet tutkijoiden, 
joukossa yksi grönlantilainen, huomion (90). 

Sukulais- ja yhteisöverkostojen sinnikkyys Ark-
tiselta alueelta urbaaneille alueille  muuttavien 
keskuudessa on yhteneväinen havaintojen kanssa 
urbaanissa Kaakkois-Aasiassa, Latinalaisessa Ame-
rikassa ja Afrikassa. Tähän mennessä kuviot ovat 
melko eroavaisia siitä kehityksestä, joka tapahtui 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa teollistumisen 
ja kaupunkilaistumisen yhteydessä.

Teeman yhteenveto

Useimmat Arktisen alueen yhteisöt ovat kokeneet 
lakkaamattomia ja vääristäviä muutoksia viime-

vuosikymmenten aikana. Sukupolvien välisen 
kommunikaation häiriintyminen on yhtä paljon 
yhteisöllisen uusiutumisen syy kuin seurauskin. 
Sukulaissiteet ja -verkostot eivät ole kuolleet pois 
kaupunkilaistumisen myötä, vaan pysyvät mer-
kityksellisinä ja identiteetin keskiössä kasvavissa 
Arktisen alueen kaupungeissa ja jopa urbaaneissa 
asutuksissa arktisen kotialueen ulkopuolella. 

Menettelytapoihin vaikutta-
via johtopäätöksiä 

Arktiset yhteisöt ja kulttuurit ovat erittäin sopeutu-
via ja sitkeitä ja täten hyvin varustettuja kestämään 
muutosta. Sitä tosiasiaa, että he liittyvät nykyai-
kaan pitäisi tarkastella positiivisesti, ennemmin 
kuin nostalgisoida menetetyillä perinteillä. Perin-
teiden olomuoto tulisi nähdä dynaamisena: perin-
teet eivät, eivätkä saisi, estää kehitystä.

Jos tässä on poliittinen oppitunti, se on, että 
isälliset asenteet, yläpuolelta kurottaminen ja ul-
kopuolelta pakotettu muutos ovat tuloksettomia, 
jopa silloin kuin ne näyttävät poikivan yhteiskun-
nallista ja kulttuurista kestävyyttä lyhyellä aikavä-
lillä. Pitkällä aikavälillä päätöksenteon vallan siir-
täminen keskitetyiltä paikallisille viranomaisille 
saattaisi olla kaikkein tärkein nopeaan muutokseen 
liittyvien yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ongel-
mien vähentämiseen auttava tekijä. Suuntausten 
kääntäminen, joiden alkuperä on vuosikymmenten 
tai satojen takana, vaatii kuitenkin pitkää ”norma-
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lisaation” prosessia. Täten asioiden ei voida olettaa 
parantuvan välittömästi.

Jokaisella Arktisella alueella on olemassa erityi-
syyden tunne eteläisemmistä alueista, jopa silloin 
kun ne ovat vieressä. Globalisaatio lisää maailman-
laajuisia yhteyksiä, mutta informaatio- ja kom-
munikaatioteknologiaa, josta se poikii, käytetään 
myös sirkumpolaaristen yhteyksien nopeuttami-
seen. Näin pan-arktisen identiteetin syntymistä 
voidaan rohkaista.

Lopuksi päätöstentekijöitten ei pitäisi ali-arvi-
oida sosiaalitieteiden tutkimustiedon ennustavaa 
voimaa. Yhteisöllisten ja kulttuuristen perinteinen 
monimutkaisuus tekee ennustukset, jotka lepäävät 
joidenkin tiettyjen tekijöiden ja suuntausten ekstra-
polarisaatiolla, parhaimmillaankin epävarmoiksi. 
”Yhteisösuunnitelmallinen” asian lähestyminen 
menneisyydessä todistaa näistä vaaroista. Nämä 
rajoitukset voidaan ylittää vain sijoittamalla lisää 

parempiin tietokokonaisuuksiin ja metodologisiin 
välineisiin.

Tiedonaukot

Useimmat Arktisen alueen valtiot eivät pidä erilli-
siä tilastotietoja koskien omien arktisten alueiden 
sosiaalisen ja kulttuurisen muutoksen avainindi-
kaattoreita. Esimerkiksi on käytännössä mahdoton-
ta selvittää Arktisella alueella puhuttujen, tiettyjen 
kielten puhujien lukumäärää, tai löytää luotettavaa 
tietoa Arktisen alueen asukkaiden uskonnollisista 
suuntauksista. Siksi me rohkaisemme Arktisen alu-
een valtioita ja Arktisen neuvoston pysyviä jäseniä 
aktiivisesti auttamaan Arktisen alueen tieteellisen, 
sosiaalisen tiedon keräämisessä ja jakamisessa.

Sosiaalisten ja kulttuuristen prosessien tutki-
musta Arktisella alueella on hallinnut antropolo-

Ruraali-urbaanit yhteydet Alaskassa

Tulin kiinnostuneeksi kaupunkilaistumisesta tehdessäni tutkimusta yup’ikien olkikorien sosio-eko-
nomisista ulottuvuuksista. Tutkimuksen ensimmäisinä vuosina, jolloin Annie Don, yup’ikilainen 
yhteistyökumppanini ja minä matkustimme säännöllisesti läpi Yukon-Kuskokwimin deltan kylien, me 
usein saavuimme yhteisöihin, joissa ei ollut ennalta järjestettyä oleskelupaikkaa. Melkein kaikkialla 
oli yksinasuva vanha ihminen, joka oli halukas ottamaan meidät sisään. Koska yup’ikille/inuiittille 
– varsinkin vanhalle ihmiselle – on epätavallista asua yksin, aloin tehdä kysymyksiä. ”Missä on tyt-
täresi?” kysyin. ”Muutti Anchorageen lapsien kanssa,” oli vastaus.

Samassa tajusin, että Annie, joka on asunut Anchoragessa vuodesta 1994, oli osa tätä muuttoa 
kuten pääosin hänen yup’ikeista koostuva naisystäväpiirinsä. Lisäksi Alaskan Alkuperäiskansojen 
käsityömessuilla (Alaska Federation of Natives Crafts Fair), joka pidetään Anchoragessa vuosittain 
lokakuussa, karkeasti arvioituna 75% myyjistä oli naisia. Joten mietin olikohan siirtolaisuus jakaan-
tunut tasaisesti miesten ja naisten kesken. Varmasti tämä väestötilasto heijastaa Anchoragen Alaskan 
alkuasukkaiden sukupuolihajontaa kokonaisuutena. Vuonna 2000 Anchoragessa asui hieman yli 7000 
yli 18-vuotiasta Alaskan alkuasukasnaista mutta vain 5500 miestä.

Kuinka urbaani sisäänmuutto vaikuttaa alkuasukasnaisiin? Yksi asia on, että he kohtaavat joka 
päivä poliittisia asioita, joita kohtaisivat vähemmän kylässä. Noin 50-75% kaupungeissa asuvista 
naisista elättää itsensä taiteen ja käsityön myynnillä. Nämä hyödykkeiden vetoavuus puolestaan 
riippuu eksoottisista raaka-aineista, kuten hylkeen nahasta, mursun mahasta ja korioljista, joita saa 
ainoastaan luonnosta. Kysymys siitä, saavatko urbaanit alkuasukaskansat jatkossakin oikeuden näihin 
resursseihin julkisella maalla, on täällä kuuman väittelyn alla, ja koska heidän elinkeinonsa riippuu 
tästä oikeudesta, he ovat alkaneet osallistua poliittiseen prosessiin aktiivisemmin kuin normaalisti. 
Vuonna 1998 Alaskan alkuasukkaiden järjestö, jonka kollektiivinen kärsivällisyys oli päätöksenteon 
puutteesta olemattomiin kulunut, julisti julkisen protestin ja kutsui Alaskan alkuasukkaat marssille 
ja mielenosoitukseen Anchoragen keskustaan. Alaskan alkuasukkaille yleisesti – ja Alaskan alkuasu-
kasnaisille erityisesti – suora vastustus, kuten mielenilmausmarssi, edusti lipsumista kulttuurisesti 
hyväksytystä riidanratkaisusta, joka taipuu suosimaan neuvottelua kiistojen ratkaisemiseksi. Hänen 
ystäväpiirissään kysymyksestä, että tulisiko osallistua vai ei, väiteltiin kiivaasti. Joten, kun kurvasin 
Annien pihaan hakeakseni hänet, mietin toimisiko hän. Mutta siellä hän oli ovensuussa. ”Se on las-
tenlapsilleni”, hän sanoi kiivetessään autoon, ”jos en voi mennä kotiin ja kerätä olkia, miten minä 
teen korini?” Hänen huomionsa kuvaa kaupungin ja maaseudun yhteyttä, joka hahmottaa niin paljon 
Alaskan alkuasukkaiden elämästä tänä päivänä.

Molly Lee, Fairbanksin Yliopisto, Alaska
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gian tieteenala. Samalla kun tämä on johtanut lu-
kuisiin loistaviin tutkimuksiin paikallisella tasolla, 
on alueellinen ja kansallinen tieto paljon harvinai-
sempaa.

Arktisen alueen sosiaalisen tutkimustyön ant-
ropologinen perintö on johtanut erityiseen kes-
kittymiseen alkuperäiskansaryhmiin ja kansoihin 
”seka-” ja ”tulokas-” ryhmien kustannuksella.

Antropologinen tutkimus entisessä Neuvosto-
liitossa keskittyi voimakkaammin menneisyyden 
tapahtumiin kuin muissa Arktisen alueen maissa. 
Täten nykyaikaisia trendejä Venäjän pohjoisessa 
koskevista tutkimuksista on pula, erityisesti kos-
kien toisen maailmansodan ja 1990-luvun välistä 
jaksoa.

Entinen Neuvostoliitto ei ole yksin laittaessaan 
enemmän painoa joillekin tutkimuksen aloille kuin 
joillekin muille. Useimmilla Arktisilla alueilla on 
loistavaa tietoa yhdestä tai toisesta yhteisöllisen ja 
kulttuurisen prosessin piirteestä joidenkin toisten 
kustannuksella. Sirkumpolaarinen tutkimusagen-
da ylittäisi näiden ”kansallisten” tutkimus agen-
doiden rajoitukset ja johtaisi kasvavaan kerätyn 
tiedon yhteensopivuuteen.

Samalla kun on pitävää todistusaineistoa yh-
teisöllisen ja kulttuurisen muutoksen yksittäisten 
aspektien vaikutuksista, on vähän ymmärrystä no-
pean muutoksen kumulatiivisista vaikutuksista. 
Tämä tiedonaukko vähentää entisestään nykyisen 
tietouden heikkoa ennustusarvoa.

Luvun yhteenveto

Arktiset yhteisöt ja kulttuurit ovat käyneet läpi 
muutoksia ikimuistoisista ajoista alkaen, mutta 
1900-luku johti ennennäkemättömään yhteisöllisen 
ja kulttuurisen muutoksen määrään ja nopeuteen. 
Kuitenkaan edes nopean muutoksen aikakaudet 
eivät ole hävittäneet perinteisiä arktisia yhteisöl-
lisiä ja kulttuurisia järjestelmiä. Oikeastaan nyky-
ajan Arktista aluetta hahmottavat ”alkuperäisen” 
ja ”länsimaisen” elementtien vaihtelevat yhdis-
telmät. Nämä vaihtoehtoisesti ”menetyksenä” tai 
”innovaationa” nähdyt yhteisölliset ja kulttuuriset 
prosessit johtavat väistämättä ”vanhan” ja ”uuden” 
sekoittamisen uusiin muotoihin. Riippuu Arktisen 
alueen asukkaista minkälainen yhdistelmä palve-
lee heidän tulevaisuuden tarpeitaan parhaiten.

Arktinen alue on ”kasvanut” huomattavasti vii-
me vuosikymmeninä. Eivät ainoastaan  yhteydet ja 
yhteistyön taso ole kasvaneet sirkumpolaarisessa 
pohjoisessa – varsinkin Neuvostoliiton pohjoisen 
avautumisen jälkeen – vaan Arktisen ja ulkopuoli-
sen yhteisöjen keskinäiset yhteydet ovat tulleet yhä 
ilmeisemmiksi. Kun eteläisten voimakeskusten 

vaikutus Arktisen alueen yhteisöihin on jo kauan 
sitten huomattu, arktiset yhteisöt ovat vähitellen 
laajentamassa otettaan etelään kuljettaen näin ark-
tisia yhteisö- ja kulttuuriperinteitä alueille, jotka 
ovat kaukana tundrasta ja pohjoisista metsistä.
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Taloudellinen toiminta luo ja jakaa vaurautta, jo-
ta yksilöt, taloudet ja yhteiskunnat voivat käyttää 

pyrkiessään erilaisiin yhteiskunnallisiin ja aineel-
lisiin tavoitteisiin. Siksi talous on  inhimillisen 
kehityksen perimmäinen ulottuvuus. Arktisella 
alueella ns. subsistenssi-toiminnat ovat olleet tär-
keitä paikallisille talouksille, mutta alue on myös 
yhteydessä Arktisten valtioiden ja globaaliin talo-
uteen. Näiden yhteyksien tärkeys on lisääntynyt 

4 Talousjärjestelmät

viime aikoina. Esimerkkeihin kuuluvat öljyn, maa-
kaasun ja mineraalivarojen hyväksikäyttö, mutta 
myös alueen jättimäisten biologisten voimavarojen 
hyödyntäminen. Hallituksen tai valtion tukemat 
julkiset palvelut kuvaavat läheistä yhteyttä kan-
sallisiin talouksiin. Kokonaisuutena tarkasteltuna 
Arktisen alueen talous on tarpeeksi iso ollakseen 
geopoliittisesti tärkeä.

Tämän luvun ensimmäinen osa tarkastelee Ark-
tista aluetta kokonaisuutena ja kuvaa sen taloutta 
tutkimalla kolmea pääpiirrettä: suuren skaalan 
resurssien hyväksikäyttöä, tuotannon puutetta 
sekä julkisten palveluiden ja tulonsiirtojen hallit-
sevaa roolia. Toinen osa erottelee periaatteelliset 
samankaltaisuudet ja eroavuudet Arktisen alueen 

Tutkimusalue
Tässä luvussa käsiteltävä sirkumpolaarinen alue sisältää kaikki Arktisen alueen päällekkäiset poliittiset 
tai hallinnolliset yksiköt, joista olennaiset tietokokonaisuudet on julkisesti saatavilla. Ne ovat:

Alaska
Kanadassa: Yukon, Luoteisterritoriot (NWT), Nunavut (NU), Nunavik ja Labdaror
Grönlanti
Färsaaret
Islanti
Norjassa: Nordland, Tromssa, Finnmark ja Huippuvuoret
Ruotsissa: Västerbotten ja Norrbotten
Suomessa: Oulun ja Lapin läänit

Venäjän federaatiossa: Karjalan, Komin ja Sahan tasavallat; Arkangelin, Murmanskin, Tjumenin, Kamt-
satkan ja Magadanin oblastit; Nenetsin, Hanti-Mansin, Jamal-Nenetsin, Krasnojarsk Krain, Taimyrin 
(Dolgan-Nenets), Evenkin, Korjakin ja Tsuktin autonomiset okrugit

Muutamat alueet Venäjän federaatiossa ulottuvat Arktisen alueen ulkopuolelle kuten esim. Tjume-
nin oblast. Ne on kuitenkin sisällytetty kokonaisuudessaan tarkasteluun, koska Venäjän Goskomstatin 
julkaisemia taloustietoja ei ole saatavilla pienemmässä skaalassa. Tässä luvussa katettu alue vastaa 
tarkasteltua aluetta aikaisemmissa tutkimuksissa, joita käytetään identifi oimaan taloudellisia trendejä 
ja muutoksia (1, 2, 3).   
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eri osien kesken, kun taas kolmas osa käsittelee 
kaikkein tärkeimpiä viimeaikaisia suuntauksia, jot-
ka tulevat vaikuttamaan Arktisen alueen talouden 
tulevaisuuteen.

Arktisen alueen talouden 
teollinen jakautuminen

Edellä mainitut kolme piirrettä asettavat Arktisen 
alueen taloudellisen tilanteen erilleen muista maa-
ilman alueista (4, 5). Ensinnäkin, virallinen talous 
perustuu pääasiassa voimavarojen suuren skaalan 
hyödyntämiseen. Toiseksi, perheeseen perustuva 
kaupallinen kalastus tai tavanomainen metsäs-
tys, kalastus, karjankasvatus ja keräilytoiminta 
ovat yhä tärkeitä. Kolmanneksi, suurta osaa ku-
lutuksesta, erityisesti julkisia palveluita, tuetaan 

keskushallinnolta alueellisille hallituksille ja yksi-
löille suoritetuilla tulonsiirroilla. Arktisen alueen 
talouden globaaliin yhteyteen asettamisen jälkeen 

artikkelin tämä osuus kuvaa Arktisen alueen talou-
den erilaisia sektoreita.

Globaali näkökulma

Kokonaisuudessaan huomioonotettuna Arktisen 
alueen virallisen talouden tuotanto yltää 230 mil-
jardiin dollariin ($US-PPP). Joten tämä olisi sir-
kumpolaarisen koko Arktisen alueen bruttokan-
santuote. Seuraavat vertailut tekevät mahdolliseksi 
arvioida Arktisen alueen merkitystä maailmanta-
louden kannalta.

Kyseinen tuotanto vastaa yhtä neljäsosaa koko 
Kanadan taloudesta ja 80% koko Saudi-Arabian 
taloudesta, maailman johtavasta öljyntuottajasta 
ja myyjästä. Se lähenee Belgian koko talouden ar-
voa ja on yhtä suuri kuin koko Venäjän federaati-
on talous. Se ylittää Ruotsin talouden, maan jonka 
väestöllinen painoarvo on hieman samankaltainen 
kuin edellä määritetyn Arktisen alueen kanssa, ja 
joka on maailman eniten teollistuneitten valtioiden 
joukossa.    

Mitä tämä tulos tarkoittaa? Ensimmäiseksi ja tär-
keimmäksi, se tarkoittaa sitä, että Arktisen alueen 
tuotanto on huomattavaa suuruusluokkaa. Tuotan-
to perustuu suurilta osin Arktisen alueen valtavien 
luonnonvarojen intensiiviseen hyödyntämiseen, ja 
alueen virallinen talous pyöriikin näiden suurten, 
pääomavaltaisten toimintojen ympärillä.

Luonnonvarojen suuren mittakaavan 
hyödyntäminen: keskeistä 
Arktisen alueen taloudelle

Arktisia alueita ympäröivät maat ovat pitkään 
pitäneet alueita valtavina luonnonvarojen varan-
toina. Aluksi hyödynnettiin kalakantoja, valaita ja 
turkiksia, sitten alueet paljastuivat huomattavan 

$US-PPP – määritelmä

Virallisen talouden kuvaamiseen ja analysoimiseen käytetty tieto tulee eri valuutoissa ja koskee eri vuosia. 

Mahdollistaakseen vertailtavuuden täytyy tehdä kaksi muunnosta: ensimmäinen muuntaa kansalliset va-

luutat yleiseksi valuutaksi, ja toinen saa tiedon viittaamaan yhteiseen (siis samaan) vuoteen. Toisin sanoen 

tiedon täytyy ensin käydä läpi muunnos tilassa, jota seuraa muunnos ajassa. PPP tekee mahdolliseksi va-

luuttojen välisten muunnoskertoimien saamisen, jotka poistavat erot hintatasoissa maitten välillä (6). Tapa, 

jolla PPP lasketaan, koostuu käytännössä keräämällä tietoa kuvitteellisen tuote- ja palvelukorin hinnasta 

tietystä maassa ja vertaamalla tätä sitten viitekoriin. Jos viitekori esimerkiksi maksaa 100 US$ Yhdysval-

loissa vuonna 2000 ja 947 Ruotsin kruunua Ruotsissa, muuntokerroin on 9.47 kruunua yhtä Yhdysvaltojen 

dollaria PPP kohden. Yhteisen sopimuksen mukaan julkistettu tieto ilmaistaan $ US PPP:nä. Kaiken tiedon 

Yhdysvaltoihin ”siirtämisen” jälkeen yhteinen vuosi selvitetään käyttämällä BKT defl aattoria (GDP defl a-

tor), joka mittaa kaikkien alueen tai maan taloudessa tuotettujen ja käytettyjen tuotteiden ja palveluiden 

hintojen vaihtelut. 
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monimuotoisiksi ja omaavan suunnattomia mää-
riä muita luonnonresursseja, kuten mineraaleja ja 
fossiilisia polttoaineita. Tänä päivänä Arktisten 
maitten taloudellista toimintaa kuvaa metallisten 
mineraalien, arvometallien, hiilivetyjen sekä arvo- 
ja puolijalokivien, 

kuten myös rannikkomerien kalojen, suuren 
mittakaavan hyödyntäminen. Alkutuotanto edus-
taa 60 miljardia $US-PPP:tä, mikä vastaa lähes ko-
ko Saudi-Arabian vientiä tai Brasilian koko viennin 
arvoa.

Mineraalien ja hiilivetyjen suuren mittakaavan 
hyödyntäminen on keskeistä muutamien arktis-
ten maitten kansantaloudelle. Tämä on erityisesti 
totta Venäjällä, jossa arktisilla alueilla on valtaisat 
varannot kultaa (Magadan, Tsukotka), nikkeliä 
(Murmansk, Krasnojarsk), tinaa (Saha, Tsukotka)  
ja timantteja (Saha). Myös raakaöljyn ja kaasun et-
sintä on massiivista, erityisesti Jamalo-Nenetsin ja 
Hanti-Mansin autonomisilla alueilla (7,8).

Kanadassa on laajaa mineraalien ja hiilivetyjen 
hyödyntämistä Luoteisterritorioissa, Nunavutissa 
ja Nunavikissa. Mineraalien hyödyntäminen on 
myös keskeinen taloudellinen toiminto Finnmar-
kissa, Norjassa ja Norrbottenissa ja Västerbotte-
nissa, Ruotsissa. Alaska louhii huomattavia määriä 
öljyä Beaufortinmerellä, ja alueella sijaitsee yksi 
maailman suurimmista sinkkikaivoksista.

Kun teollisen mittakaavan luonnonvarojen hyö-
dyntäminen luo huomattavaa vaurautta, näitä toi-
mintoja toteutetaan  pääasiassa arktisten alueitten 
ulkopuolella olevien markkinoiden tarjontaan. Li-
säksi luonnonvarat kuuluvat pääasiassa Arktisen 
alueen ulkopuolisille pääomalähteille, jotka kont-
rolloivat toimintaa ja tuottoa. Muutamat suuret 
yritykset dominoivat louhintatoimintoja, ja jotkut 
niistä ovat läsnä muutamissa Arktisissa maissa. 
Tämä sopii hyvin yhteen ”luonnonvararaja-alue” -
konseptin kanssa (9,10), jossa massiiviset rikkaudet 
menevät vientiin ja ainoastaan murto-osa tuloista 
ja tuotosta jää (alueelle).

Joskus voimavarojen hyödyntäminen luo talou-
dellisia kerrannaisvaikutuksia paikallisille alueille 
(katso myös Luku 8. Yhteisöjen elinvoimaisuus). Sel-
laisissa tapauksissa nämä suuren luokan toimin-
not edustavat paikallisten ja alueellisten talouksien 
syvintä ydintä, jonka ympärillä valtava asetelma 
sivutoimintoja pyörii, mukaan lukien infrastruk-
tuurin (tiet, satamat ja lentokentät)  ja palveluiden 
organisoinnin (kuljetus, kauppa ja asuminen). Tä-
ten näillä toiminnoilla, jopa näissä olosuhteissa, 
joissa kerättyjen voimavarojen myynnistä saatavat 
suorat tulot ja tuotot eivät jää kyseiselle alueelle, on 
kuitenkin huomattavia taloudellisia seuraamuk-
sia.

Toisissa tapauksissa nämä suuren mittakaavan 
toiminnat ovat kokonaan erossa alueellisesta sosio-
ekonomisesta ympäristöstä. Niitä suoritetaan itse-
näisesti, eikä niillä ole käytännössä taloudellista 
vaikutusta lähipiirissä oleviin pysyviin yhteisöihin. 
Tässä tilanteessa koko taloudellinen toiminta, ku-
ten myös louhinta ja tukitoiminnat, tuovat hyödyk-
keitä pelkästään muulle maailmalle. Taloudellisen 
irtikytkeytymisen ilmiö, mikä on myös tyypillistä 
”luonnonvararaja-alueelle”, edustaa äärimmäistä 
tapausta muttei ole kuitenkaan harvinaista Arkti-
sella alueella.

Suuren mittakaavan resurssien hyödyntämisellä 
on huomattava vaikutus paikalliseen luontoon ja 
ihmisympäristöön. Esimerkkejä ovat kullan ja nik-
kelin louhinnasta vapautuvat myrkylliset päästöt, 
jotka ovat aiheuttaneet ongelmia jotka ovat yhä 
ratkaisematta. Niissä tapauksissa, joissa asukkaat 
oleskelevat tai käyttävät maata, joka on hyödynnet-
tävien alueiden rajalla, mikä on yleistä Alaskassa, 
Kanadan pohjoisilla alueilla ja Pohjois-Venäjällä, 
vaikutukset ihmisten elinympäristöön ovat monin-
kertaisia, ja usein huonosti dokumentoituja (11, 12, 
13). Vaikutuksiin kuuluvat teollisuuden päästöi-
hin liittyvä heikko terveydentila ja myös paikal-
listen hallitusten ja kansalaisyhteiskuntien (liitot 
ja yhdistykset) vaikuttajien alisteinen asema. Ne 
saattavat myös tuoda mukanaan pakotettuja muu-
toksia, kuinka kansat liikkuvat maalla kalastus-, 
metsästys- tai ansastusalueilla ja voivat vähentää 
tällaisten perinteisten aktiviteettien tuottavuutta, 
kun maata häiritään (14, 15, 16, 17). Yhteiskunnal-
lisesti ajatellen teollisen sektorin ja muun väestön 
välillä on usein epätasaisuuksia elintasossa ja yh-
teiskunnallisessa asemassa, mikä usein korreloituu 
etnisyyden kanssa.

Yhteenvetona, tapaa jolla suuren mittakaavan 
resurssien hyödyntämistä organisoidaan tänään 
Arktisella alueella kuvastaa ulkopuolinen kont-
rolli ja resurssien liikkuminen pois alueelta. Ylei-
sesti ottaen paikallisten ja alueellisten talouksien 
välillä ei ole olemassa paljon päällekkäisyyksiä ja 
vaikuttaa epätodennäköiseltä, että nämä toiminnat 
loisivat taloudellisia vaihtoehtoja, jotka mahdollis-
taisivat paikallisten yhteisöjen selviytymisen sen 
jälkeen kun resurssien hyödyntämistoiminnot on 
lopetettu. Täten on vaikeaa nähdä, kuinka nämä 
toiminnot voivat antaa panoksensa kestävään ke-
hitykseen alueella.

Kalastus pysyy talouden selkärankana

Lähes kaikilla Arktisen alueen rannikko- ja saa-
ristoalueilla muodostavat kalataloudet ja kalastus 
yleensä yhden talouden selkärangoista. Färsaarilla 
se on tärkein toimiala muodostaen yli viidennek-
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sen bruttokansantuotteesta. Saalistus on moni-
muotoistunut ja sisältää huomattavaa valaanpyyn-
tiä. Kalastus on samalla tavalla hyvin tärkeätä ja 
yhtäläisesti monimuotoistunutta Grönlannissa, 
jonka rapusaalis tekee alueesta maailman toisek-
si suurimman ravunviejän. Lämpimät ja kylmät 
merivirtaukset tulevat yhteen Islannin ympärillä 
ja luovat erityisen rikkaat kalastusmahdollisuu-
det. Kalastus onkin ollut pitkään tärkeaä Islannin 
kansantaloudelle. Sekä Grönlannissa ja Islannissa 
alkutuotantosektorin tuotanto perustuu suuresti 
kalastukseen.

Rannikkokalastuksella on huomattava taloudel-
linen merkitys Alaskassa, Pohjois-Norjassa ja koko 
pohjoisella Venäjällä. Esimerkiksi käytännössä jo-
kaisella norjalaisella rannikkokylällä ja kaupungil-
la on oma kalastussatamansa. Tämän lisäksi järvi- 
ja jokikalastusta harjoitetaan kaikkialla Arktisella 
alueella, ja se on merkittävää paikallisille talouksil-

le. Esimerkiksi sekä kaupallinen että tavanomainen 
makean veden kalastus on ollut ja on yhä, tärkeätä 
Dene-kansalle Kanadan Luoteisterritoriossa.

Kalastus voidaan organisoida monien erilaisten 
hyödyntämisjärjestelmien mukaan. Teollinen, teh-
daslaivoihin perustuva kalatalous osoittaa monia 
samankaltaisuuksia mineraali- tai hiilivetyresurs-
sien suuren mittakaavan erottamisen kanssa. Nii-
hin voi liittyä sekä pääoman että työvoiman tuonti 
ulkomailta ja sekä resurssien että tuoton vieminen 
pois alueelta. Tällaisissa tapauksissa paikallisen 
taloudellisen vaurauden luominen saattaa olla 
parhaimmillaankin hataralla pohjalla. Muutamilla 
arktisilla alueilla alueelliset viranomaiset tai yrittä-
jät omistavat tehdaslaivat itse ja vastaavasti voivat 
vaatia hyödyn (tai mitä kutsutaan ”vuokraksi”) 
alueen sisälle ja siten suosia myös paikallista työ-
voimaa.  

Sopimukset hyödynjaosta: vallitseva suuntaus Arktisen alueen suurliiketoiminnassa

Red Dogin kaivos, maailman suurin sinkkirikasteen tuottaja, sijaitsee Alaskan Brooks Rangen DeLong-vuorilla 
noin 144 kilometriä Kotzebuesta etelään ja 88 kilometriä Tsuktsinmerestä. Paikka löydettiin vuonna 1953, kai-
vostoiminnan kehittäminen alkoi vuonna 1986 ja oli valmis vuoden 1989 marraskuuhun mennessä. Toiminta 
ja tuotanto alkoivat joulukuussa 1989. Avolouhoksellaan ja kauhakuormaaja -toiminnallaan Red Dogin kai-
voksen tuotantokapasiteetti on 600 000 tonnia sinkkirikastetta vuodessa. Kaivosta laajennettiin vuonna 1998 ja 
uudestaan vuonna 2001. Vuonna 2003 se tuotti 579 300 tonnia sinkkirikastetta ja 124 900 tonnia lyijyrikastetta. 
Myllystä rikaste kuljetetaan kuorma-autoilla vuoroveden aikaan satamalaitoksiin, jossa se säilötään ennen 
aluksiin lastaamista. Arktisesta sijainnistaan johtuen Red Dogin kaivoksella on 100 päivän kesäkuljetuskausi, 
jonka kuluessa rikastettu malmi kuljetetaan Pohjois-Amerikan, Aasian ja Euroopan markkinoille.

Kiinnostus Red Dogin kaivokseen ei piile ainoastaan sen koossa, sen yhdistymisessä suuriin korporaatioihin 
tai sen toimintojen tilallisessa jaossa. Kiinnostus piilee enemmänkin kaivoksen ja Luoteis-Alaskan alkuperäis-
kansojen yhdistyksen (Northwest Alaska Native Association, NANA) korporaation välisissä suhteissa. Alaskan 
alkuasukkaiden maavaateet Yhdysvaltoja vastaan saatiin sovittua vuonna 1971. NANAn korporaatio on yksi 
Alaskan alkuasukkaiden vaatimuksia käsittelevän Alaska Native Claims Settelement Act-lain (ANSCA) yhte-
ydessä luoduista liitoista. Cominco ja NANA sopivat vuonna 1982 maan laaja-alaista vuokraamisesta koskien 
esiintymän edelleen kehittämistä. Sopimuksen mukaan Cominco rahoitti, rakensi ja nyt operoi kaivosta ja 
myllyä tuotettujen rikasteiden markkinoinnin lisäksi. NANA saa vuosittaiset rojaltit maksun muodossa, joka 
vastaa 4,5% vuosituoton arvosta. Tämä lukema pysyy voimassa kunnes Cominco saa takaisin sijoittamansa 
pääoman korkojen kera. Sen jälkeen NANA vastaanottaa osuuden kaivoksen nettotuloista; tämä osuus tulee 
olemaan 25% ja tulee nousemaan 5%:lla viiden vuoden ajanjaksoa kohden aina 50%:in saakka. Lisäksi sopimus 
sisältää provisioita NANA:n jäsenten kouluttamiseen ja palkkaamiseen, ja kaikki Red Dogin työpaikat menevät 
ensisijaisesti päteville alkuperäisasukkaille NANA:n alueella. Tuloksena on, että NANAn jäsenet täyttävät yli 
50% 365 työpaikasta. Sopimus myös sisältää osuudet palkkaamis- ja ostamispreferensseihin, subsistenssi-re-
surssien suojeluun sekä vaihteleviin konsultaatio- ja hyväksyttämismekanismeihin.

Tämä on yksi ensimmäinen tunnetuista hyödynjakosopimuksista Arktisella alueella ja osoittaa lisääntyvän 
yleisen tavan pyrkiä maksimoimaan resurssien hyödyntämisen hyödyt Arktisen alueen asukkaille sen sijaan että 
jatketaan ”erottavan” kehityksen mallia. Tätä myös käytetään vaimentamaan resurssien hyödyntämisen negatii-
visia vaikutuksia mukaan lukien luomalla provisioita sulkemisjaksoa varten kaivoksen eliniän loppuvaiheessa. 
Muiden työkalujen ohella, kuten ympäristön ja yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi, tämä on yksi tapa 
parantaa resurssien hyödyntämistä huomioimalla Arktisen alueen asukkaiden kasvavan hyödyn näkökulma. 
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Kalastus voidaan myös organisoida tavalla, 
jossa laivan kapteeni-omistaja palkkaa pienen 
miehistön tai hoitaa kaiken työn itse, joskus per-
heenjäsenten kanssa. Tämä työntäyteinen järjes-
telmä, joka on levinnyt laajalle sirkumpolaarisessa 
pohjoisessa, on äärimmäisen tärkeä, ei ainoastaan 
taloudellisesti, mutta myös yhteiskunnallisesti ja 
poliittisesti. Se sisältää huomattavan määrän työ-
paikkoja (yli 20% Grönlannissa, noin 5% Islannissa 
ja Pohjois-Norjassa). Se tuo mukanaan sopimusten 
tekoa, neuvotteluja ja kompromisseja toimijoiden 
välillä - kuten kaupallisia keskusteluita paikallis-
ten toimittajien, ostajien ja prosessointilaitosten 
kanssa -, kunnallisten, alueellisten ja kansallisten 
hallitusten kanssa osallistumista säädöksiä koskien 
jne.. Kontrastina tehdaslaivoja käyttäville teollisel-
le kalastukselle nämä kalastajat toimittavat kalaa 
paikallisille kalamarkkinoille. Lisäksi, niin kauan 
kuin kalakannat eivät ole ylipyydettyjä, ne toimit-
tavat taatun, pitkän ajan toiminnan. Kalakantojen 
ryöstökalastus on kuitenkin paikallisten kalastaji-
en hallinnan ulkopuolella, mikä useita sukupolvia 
käytössä ollut toiminta on myös altis ulkopuolisille 
vaikutuksille, jotka saattavat jopa uhata sen selviy-
tymistä (19, 20, 21, 22). Lisää tietoa kalatalouksista, 
katso Luku 7. Luonnonvarojen Hallinta ja Luku 11. 
Sukupuolikysymykset.

Tuotanto on hyvin rajoitettua

Pois lukien tavanomaisesta pyynnistä ja kaupalli-
sesta kalastuksesta ja poronhoidosta saatu ruoka 
suurin osa Arktisella alueella kulutetusta ruuasta 
ja muista tuotteista on tuontitavaraa. Tuotanto on 
rajoitettua. Joillakin alueilla tämä sektori on sur-
kastunut,  ja toisilla sitä ei koskaan otettu käyttöön. 
Paikoissa joissa se pysyy tärkeänä, se ei yleensä ole 
kovin monimuotoistunutta. Esimerkiksi Islannissa 
ja Grönlannissa tuotanto keskittyy pääasiassa ka-
lan prosessointiin, josta suurin osa menee vientiin. 
Joillain Pohjois-Venäjän alueilla kaivostoiminta on 
johtanut mineraalien pääasialliseen jalostukseen.

Yksi muutamista Arktisen alueen tuotantotoi-
minnoista on elektroniikkateollisuus Oulun alu-
eella Pohjois-Suomessa. Tämä sektori on hyvin 
dynaaminen kehitys- ja tuotantotoiminnassa ja sii-
hen sisältyy yrityksiä kuten Nokia, joka työllistää 
yli 3000 ihmistä alueella. Tämä on enemmän kuin 
5000 työpaikkaa elektroniikkateollisuudessa, mikä 
edustaa noin 10% työpaikoista  jalostussektorilla 
(31, 32 ,33). Tilanne on poikkeuksellinen. Oulun 
alue on yksi harvoista, joka on onnistunut ylittä-
mään vaikeudet tuotantoteollisuuden luomisessa 
Arktisella alueella. Johtuen useimpien arktisten 
alueiden maantieteellisestä eristyksestä tuotanto-
kustannukset ovat korkeita. Kun erityisiä raakama-

teriaaleja voidaan löytää alueen sisältä, teknologia, 
koulutettu työvoima ja pääoma täytyy tuoda muu-
alta suurimman osan ajasta. Kuljetuskustannukset 
eivät vaikuta ainoastaan tuotantoon itseensä; ne 
myös aiheuttavat kuluja kun tuotteet toimitetaan 
marketteihin, joilla on taipumus sijaita Arktisen 
alueen ulkopuolella. Seurauksena kulut ovat usein 
liian korkeat onnistuneeseen kilpailuun Arktisen 
alueen ulkopuolisten tuottajien kanssa, joilla on 
enemmän pääsyä voimavaroihin (mukaan lukien 
halvemmat kuljetusjärjestelmät). Siksi on vaikeata 
tuottaa tarpeeksi taloudellisia hyödykkeitä pitääk-
seen yllä kaupallisia toimintoja.

Yleisesti ottaen sirkumpolaarisen pohjoisen roo-
li globaalissa taloudessa on epäsymmetrinen: se vie 
raaka-aineita suuressa mittakaavassa kehittyneille 
alueille ja tuo suurimman osan valmiista tuotteista 
omaan kulutukseensa. Vain osa ruokatoimituksista 
on paikallisesti tuotettuja.

Julkiset palvelut dominoivat palvelusektoria

Palvelusektori on kehittynyt vahvasti monissa 
Arktisen alueen osissa. Sektori sisältää sellaisia 
aloja kuten vähittäiskauppa, liikenne ja turismi 
sekä myös koulutus, terveydenhuolto ja julkisen 
sektorin hallinto. Palvelusektori edustaa lähes kol-
mea neljäsosaa Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan 
taloudesta ja arviolta kaksi kolmasosaa muiden 
alueiden taloudesta, pois lukien pohjoinen Venäjä, 
jossa se muodostaa hieman yli puolet bruttokan-
santuotteesta (GDP).

Vähittäiskauppa ja kuljetus vastaavat noin 12:
sta 25%:in palvelusektorista. Palvelusektorin si-
sällä kuljetuksella on tärkeä paikka Arktisen alu-
een taloudessa. Se luo 5-12%:in tuotannon arvosta 
alasta riippuen. Helpottamalla pitkänmatkan liik-
kuvuutta kuljetussektori on tärkeä viedessä pai-
kallisia kauppatavaroita, joista pohjoiset kulutta-
jat ovat riippuvaisia. Se myös rohkaisee pohjoista 
turismia.

Matkailu on hyvin kehittynyttä muutamilla alu-
eilla, ja sillä on kasvava merkitys Arktiselle talou-
delle. Taloustilastojen nykyisellä tasolla on kuiten-
kin lähes mahdotonta asettaa tälle palveluelinkei-
nolle mitään lukuarvoa. Vuosikymmen sitten Ve-
näjä pois lukien vierailijoiden määrä arvioitiin 1,9 
miljoonaksi, joista puolet oli Alaskassa ja 500.000 
pohjoisessa Skandinaviassa (34). Ei ole olemassa 
merkkejä siitä, että tämä toimiala olisi vähentynyt 
viime vuosikymmenenä. Päinvastoin jotkut alueet 
ovat antamassa matkailun kehittämiselle korkean 
prioriteetin. Tämä on tilanne esimerkiksi Islannissa 
ja Suomessa ja lähes kaikilla alueilla, joilla matkai-
lu on vähemmän kehittynyttä, yrityksiä tehdään 
toimialan kehittämiseksi.
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Tästä huolimatta julkiset palvelut vastaavat pää-
osasta palvelusektorista. Tähän sisältyy julkinen 
hallinto, terveydenhuolto ja koulutus. Yhdessä 
julkiset palvelut muodostavat toiseksi suurimman 
toimialan kaikissa Arktisena alueen osissa ja edus-
tavat osaa bruttokansantuotteesta, joka vaihtelee 
20-25% välillä (esimerkiksi Alaskassa), aina 40% 
saakka Kanadassa ja Fennoskandiassa (35) (katso 
tekstilaatikko seuraavalla sivulla).

Teeman yhteenveto

Seuraavat kolme piirrettä asettavat Arktisen alueen 
taloudellisen tilanteen erilleen maailman muista 

alueista: Ensinnäkin, Aktista aluetta on käytetty 
suurena resurssivarastona kehittyneiden maiden 
energiatarpeiden tyydyttämiseksi. Alueen viralli-
nen talous perustuu pääasiassa mineraalien, hii-
livetyjen ja merestä saatavien resurssien suuren 
mittakaavan hyödyntämiseen. Suuri osa jäljelle-
jäävästä virallisen talouden osasta pyörii näiden 
toimintojen ympärillä. Kontrastina Arktisiin alu-
een valtioihin niiden pohjoisilla alueilla on vain 
vähän teollisuutta.

Toiseksi, suurta osaa kulutuksesta, erityisesti 
julkisia palveluita, tuetaan tulonsiirroilla, keskus-
hallinnoilta alueellisille hallituksille ja yksilöille. 
Tulonsiirrot ovat kuitenkin pieniä verrattuna tu-
loihin alueellisesta tuotannosta, ja jos arktisilla alu-
eilla olisi poliittista voimaa kerätä veroja Arktisen 
alueen suuren luonnonvarojen hyödyntämisestä, 
niin tulonsiirroista riippuvaisuuden taso olisi luul-
tavasti erilainen.

Kolmanneksi, perheeseen perustuva kaupalli-
nen kalastus tai tavanomainen metsästys, kalastus, 
karjankasvatus ja keräilytoiminta ovat yhä tärkeitä 
sekä siihen osallistuneiden taloudelle että identi-
teetille. Nämä toiminnat liittyvät erottamattomasti 
rahatalouteen. Siksi niiden toimittamiseen käytetyt 
keinot, tehokkuus ja jakometodit ovat tärkeitä kan-
san tulojen ja heidän elintasonsa kannalta.

Subsistenssi-toiminnat näyttelevät yhä osaa

Biologiset resursseja korjataan myös pienen skaalan subsistenssi-toiminnassa. Erityisesti maaseutu- ja 
alkuperäisväestöt vahvistavat virallisen talouden ulkopuolisia perinteisiä käytäntöjä, joihin kuuluvat 
kalastus, metsästys ja ansastus, kuten myös hedelmien, sienien ja linnunmunien kerääminen.

Tämä tavanomainen korjuu muodostaa huomattavan osan talouksien ja yhteisöjen ruokavaliosta 
Arktisen alueen joissain osissa (23, 24, 25, 26). Alaskassa viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että 
maaseudun kylien vuosittainen tuotanto vaihtelee yleisesti 69,5:n ja 301,8:n kg välillä per henkilö 
(27, 28). Kanadan arktisella alueella vuosittainen korjuu syötävänä painona vaihtelee 84:n ja 284:n 
kg välillä per henkilö (29). Viimeisin arvo vastaisi tuotantoa ennen kuin mitään muita ruuan lähteitä 
oli saatavilla. Grönlannissa valtaosa talouksista syö tämän tyyppistä ruokaa viisi kertaa viikossa tai 
useammin. Päivittäinen kulutettu määrä arvioidaan keskimäärin 0,33 kg/päivä/henkilö. Kun mark-
kinoille tarkoitettu ”mukavuuksien tuotanto” lasketaan mukaan, perinteisessä korjuu toiminnoissa 
tuotetut määrät vaihtelevat 1,21:stä 3,50 kg/per henkilö/päivä riippuen maksetusta työvoimasta ja 
korjuuseen osallistumisen asteesta (30).

Tavanomaiset korjuutavat eivät ole ainoastaan kulttuurisesti, mutta myös taloudellisesti, tärkeitä 
paikallisesti vaikkakin niiden roolit vaihtelevat alueesta, etnisestä ryhmästä, kaupunki- tai maaseu-
tuasetelmasta ja sukupolvesta riippuen. Tämä korjuu on tärkeää johtuen sen panoksesta ruuan tuo-
tantoon ja kulutukseen. Maasta saatu ruoka on yksi vähistä vaihtoehdoista tuontiruualle Arktisella 
alueella, ja joillain alueilla sen panos ruuan kulutuksessa on keskeinen. Se on myös tärkeää sen antaessa 
tarkoitusta elämälle, koska tavanomaiset toiminnat luovat yhteyksiä sekä menneen ja nykyisen että 
yhdessä asuvien ihmisten välille. Toimintoja kutsutaan tavanomaisiksi, koska ne luovat uudelleen 
Arktisella alueella asuvien ihmisten menneet tavat. Yhtälailla ja yleisemmin ne ovat selkeästi moder-
niin maailmaan ankkuroituina, sillä ne asettavat perinteen yhteen pääoman, modernin teknologian, 
nykypäivän tietotaidon ja hallinnollisten säädösten kanssa.     
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Arktisen alueen talouden 
maantieteellinen jakautuminen

Yleiset taloudelliset piirteet vaihtelevat läpi Arkti-
sen alueen ja vaihtelevat huomattavasti sekä talou-
den koon suhteen että rakenteellisesti siirryttäessä 
alueelta toiselle. Tämä osio sisältää muutamia kan-
sainvälisiä ja sisäisiä vertailuita alueiden välillä. Se 
yrittää arvioida eri alueiden panosta koko sirkum-
polaariseen talouteen sekä eroja kunkin pohjoisen 
alueen ja sen emämaan välillä. Se myös ehdottaa 
tapoja analysoida virtauksia Arktisen alueen ja 
muun maailman välillä.

Alueellinen vaihtelu kokonaistuotannossa

Venäjän federaatio tuottaa noin kaksi kolmasosaa 
sirkumpolaarisella Arktisella alueella luodusta 
kokonaisvauraudesta. Tämä osuus ylittää pitkäl-
ti kaikkien muiden alueiden ja maiden panoksen. 
Venäjän pohjoinen on sirkumpolaarisen maailman 
laajin ja asutetuin alue. Suurta ei-uusiutuvien luon-
nonvarareservien teollista hyödyntämistä on jat-
kettu hyvin suuressa mittakaavassa koko alueella 
vuosikymmeniä, ja se onkin Venäjän yleisen talou-
den selkäranka.

Julkinen hallinto toimialana

Palvelusektori vastaa puolesta kolmeen neljäsosaan Arktisen alueen koko taloudellisesta tuotannosta, ja julki-
nen hallinto vallitsee tätä sektoria. Muutamilla alueilla, joilta tietoa on saatavilla, julkisen hallinnon palvelut 
vastaavat yli viidenneksestä virallisesta taloudesta. Joillain alueilla pääosa kaikesta palkkatyöstä kuuluu tälle 
sektorille, jota voidaan oikeutetusti kutsua teollisuudeksi.

Tällä julkisen hallinnon, muihin sektoreihin verrattuna, ”ylikehityksellä” on ainakin 50 vuotta taaksepäin 
ulottuva historia. Alaskassa, pohjoisessa Kanadassa ja Grönlannissa se voidaan selittää kansallisvaltioiden 
politiikalla siirtää inuiittiväestö pysyviin asumuksiin. Tämä politiikat olivat erityisen vallitsevia kahden eri 
ajanjaksojen kuluessa. Ensimmäinen tuli Arktisen alueen militarisoinnin mukana toisen maailmansodan ja 
sitä seuraavan kylmän sodan myötä, kylmä sota toi maailman huomion inuiitteja vaivaavaan materiaaliseen 
hätään, joka aiheutui  turkiskaupan jyrkästä laskusta vuoden 1929 jälkeen. Valtiot ottivat vastuun pysyvien 
kylien rakentamisesta ja toistuvien toimintakulujen hoitamisesta. Toinen ajanjakso sijoittuu samaan aikaan 
mielettömän 1960-luvun kulutuksen kasvun ja 1970-luvun öljykriisin kanssa. Nämä antoivat pontta Poh-
jois-Amerikan himolle tavoitella Arktisten alueen fossiilisia polttoaineresursseja. Samaan aikaan alkuperäis-
kansat kuitenkin vastustivat muiden esittämiä vaateita näistä resursseista. He halusivat taatun pääsyn sekä 
alueelle että resurssien käyttöön että myös korvauksen hyödyntämisestä koituvista tappioista. He vaativat 
huomattavaa paikkaa poliittisessa päätöstenteossa sen koskiessa heidän omia asioitaan. Julkisen hallinnon 
rakenteen uudistaminen ja kasvu oli seurausta seuraavista sopimuksista: Alaska Natives Claims Settelement 
Act (ANCSA-1971), James Bayn ja Pohjois-Quebecin sopimus (James Bay and Northern Québec Agreement, 
JBNQA-1975), Koillis-Quebecin sopimus (Northeastern Québec Agreement, NEQA-1978), Grönlannin Home 
Rule-itsehallinto (1979), Inuvialuit Final Agreement-sopimus (IFA-1984).

Tarina ei ole kokonaan erilainen Luoteis-Venäjällä. 1900-luvun alussa suoritettu maantieteellinen tutkimus-
retki paljasti alueen malmiesiintymien runsauden (36). Kaivoskaupunkien rakentaminen vuosien 1900 ja 1930 
välillä keskitetyn Neuvostojärjestelmän puitteissa johti suuriin julkisiin menoihin. Alkuperäiskansoilla ei ollut 
kuitenkaan samaa vaikutusvaltaa kuin Pohjois-Amerikassa. Saamelaiset ja komilaiset poronhoitajat näkivät 
laidunmaittensa muuttuvan asteittain, joko kaivosten, kaupunkien ja teitten rakentamisen tai saastumisen, 
vaikuttaessa ympäristöön pakottaen heidät vaihtamaan aluetta ja joissain tapauksissa taloudellista toimintaa. 
Komit rajoitettiin omaan piiriinsä vuonna 1921, joka muuttui vuonna 1936 Sosialistiseksi neuvostotasavallaksi. 
Neuvostoliiton hajottua vuonna 1990 tämä yksikkö on ottanut Komin tasavallan nimen. Mitä saamelaisiin tulee 
he ovat levittäytyneet halki Pohjoismaiden (Norja, Ruotsi, Suomi) ja Venäjän Barentsin alueen.

Yhteenvetona julkisen hallinnon koko Arktisen talouden sisällä on yhteydessä resurssien hyödyntämiseen 
ja hyödyntämisestä nouseviin huoliin.   
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Islanti sekä Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisosat 
ovat kaikkein tiheimmin asutettuja alueita Arkti-
sella alueella. Yhdessä ne edustavat kolmea neljäs-
osaa Venäjän federaation ulkopuolisesta Arktisesta 
alueesta. Ne edustavat useita yleispiirteitä. Esimer-
kiksi niiden viestintäverkostot, liikenneinfrastruk-
tuurit (mukaan lukien kattavat tiejärjestelmät), 
kaupalliset ja henkilökohtaiset palvelut ja julkiset 
palvelut ovat huomattavan edistyneitä. Niiden 
palvelusektorit ovat eniten kehittyneiden joukos-
sa polaarisessa maailmassa, ja globaalisti niiden 
taloudellinen monimuotoisuus on kehittyneintä 
näillä alueilla. Kokonaisuutena nämä alueet anta-
vat tärkeän panoksen sirkumpolaarisen pohjoisen 
koko talouteen yltäen lähes yhteen viidennekseen 
kokonaisvolyymista.

Pohjois-Amerikan panos Arktisen alueen ko-
konaistaloudessa vaihtelee huomattavasti alueis-
ta riippuen. Alaskalla on toisiksi tärkein osuus 
sirkumpolaarisessa mittakaavassa. Tämä johtuu 
massiivisesta öljynporauksesta ja sen kuljetuk-
sesta Prudhoe Baystä etelään Alaskan putkilinjaa 
pitkin ja monimuotoistuneesta taloudesta, erityi-
sesti osavaltion eteläisissä ja urbaaneissa osissa. 
Vastakohtana Kanadan pohjoisen panos globaaliin 

sirkumpolaariseen vauraudenluontiin on paljon 
vaatimattomampi, sen väestön ollessa hajaantu-
neena valtaville alueille ja sen aluetalouksien ol-
lessa paljon vähemmän monimuotoistuneita kuin 
Pohjois-Euroopassa olevat.

Erilaisuudet maitten kesken ja sisällä

Kun katsotaan BKT:n kokonaisarvoa verrattuna 
BKT:hen per henkilö eri alueilla, niin joitakin huo-
mattavia eroja löytyy. Kun pohjoinen Venäjä tuottaa 
yli 66% sirkumpolaarisen Arktisen alueen koko-
naisbruttokansantuotteesta, BKT per henkilö Venä-
jällä on hyvin alhainen, itse asiassa ainutlaatuisen 
alhainen. Kuvion toisessa päässä Alaskan BKT per 
henkilö on korkein arktisten alueiden joukossa ja 
kaukana sirkumpolaarisen keskiarvon yläpuolella. 
Kanadassa, jonka panos globaaliin arktiseen talo-
uteen on vaatimaton, on toiseksi korkein BKT per 
henkilö. Nämä erot ovat monien tekijöiden tulosta 
kuten esimerkiksi Alaskan resurssien hyödyntämi-
sen mittakaavan suhde väestöön. Venäjällä suu-
ri väestö ja yleisesti huono taloudellinen tilanne 
mukaan lukien alhaiset hinnat selittävät suurelta 
osalta tilannetta. 

”Sirkumpolaaristen, arktisten alueiden bruttotuotannon sektorijakautuma”
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Kiinnostavimpia ovat ne sisäiset eroavaisuudet, 
joita voidaan havaita tilastoista. Pohjoisen Venäjän 
talous edustaa huomattavaa osuutta koko Venäjän 
federaation taloudesta. Tämä osuus ylittää roimasti 
muiden Arktisten valtioiden pohjoisten osien tilan-
teen (poikkeuksena on Islanti, joka on ainoa ko-
konaan Arktisella alueella sijaitseva maa). Tämä 
tukee aikaisemmin tehtyä johtopäätöstä Venäjän 
talouden tärkeydestä sirkumpolaarisissa ja glo-
baaleissa talouksissa ja (mikä) tärkeintä, valaisee 
pohjoisen suurta roolia koko Venäjän taloudessa.

Fennoskandian pohjoisten alueiden talous edus-
taa myös huomattavaa osuutta kunkin pohjoismaan 
taloudessa. Tämä voidaan nähdä todisteena joi-
denkin erityistoimialojen avainroolista kansallisille 
talouksille (eli mineraaleja ja kalataloutta Pohjois-
Norjassa, tuotantoa ja kauppaa Pohjois-Suomessa, 
jne.). Se on myös merkki taloudellisesta monimuo-
toisuudesta sen lisäksi, että palvelusektori on suh-
teellisen hyvin kehittynyt. Lisäksi näiden maiden 
pohjoiset osat ovat paljon enemmän integroitunei-
ta kansallisiin talouksiin. Toisissa Arktisen alueen 
osissa panostus maan kansalliseen talouteen on 
paljon vaatimattomampaa, siitä huolimatta että se 
saattaa olla strategisesti hyvin tärkeä, esimerkiksi 
olla osa valtion resurssitoimituksia.

Per henkilö tasolla laskettuna erot maiden vä-
lillä paljastavat toisen piirteen Arktisen alueen ta-
loudellisesta todellisuudesta, nimittäin tuotannon 
korkean arvon suuren mittakaavan resurssien ke-
hittämisessä suhteessa väestön kokoon. Tarkemmin 
sanottuna BKT per henkilö on korkeampi Venäjän 
pohjoisilla alueilla kuin federaatiossa kokonaisuu-
tena, ja tilanne on samankaltainen Pohjois-Kana-
dassa ja Alaskassa. Pohjoiset maa-alueet voidaan 
nähdä vauraina paikkoina suhteessa kansalliseen 
tilanteeseen, ja itse asiassa jotkin niistä, joilla esiin-
tyy voimavarojen suuren mittakaavan hyödyntä-
mistä, nähdäänkin usein sellaisina.

Se, mitä tilastot eivät paljasta, ovat huomatta-
vat eroavaisuudet, joita on olemassa saman maan 
eri osien välillä. Esimerkiksi Venäjän federaation 
sisällä massiiviset taloudelliset toiminnat ovat suu-
resti keskittyneet tietyille alueille: Tjumenin oblast 
luo yhtä paljon vaurautta kuin Venäjän federaati-
on seitsemän muuta arktista aluetta yhteensä, ja 
Krasnojarsk Krai luo yhtä paljon vaurautta kuin 
Alaskan osavaltio. Kanadan sisällä taloudelliset 
osoittajat vaihtelevat laajasti niiden alueiden, joil-
la on mineraalien suuren mittakaavan hyödyntä-
mistä, kuten Luoteisterritoriot, ja niiden alueiden, 
joissa tämän sortin kehitys on rajoitetumpaa kuten 
Labrador, välillä. Tämä viittaa vakaviin alueellisiin 
eroihin, jotka täytyisi analysoida kunnolla ja laa-
jemmilla tiedoilla.

Tuonti ja vienti

Tuonnin ja viennin tase on huonosti dokumentoi-
tua. Se on kuitenkin tarkastelun  arvoista tutki-
muksellisesta näkökulmasta. 

Kuten aikaisemmin todettu, Arktinen alue vie 
raaka-aineita, kuten mineraaleja, kaasua ja öljyä, 
kalaa ja meriruokaa, tyydyttääkseen teollisen ke-
hityksen ja massakulutuksen tarpeet. Luonnonva-
roja hyödyntävien teollisuuksien suuren luokan 
läsnäolo tuottaa huomattavaa vaurautta. Se myös 
lisää maantieteellistä erilaisuutta: alueet, joilla on 
luonnonvaroja, ovat yleisesti ottaen vauraampia 
ja alueet ilman tällaisia voimavaroja (johtuen riit-
tämättömistä määristä tai aikaisemman hyödyn-
tämisen aiheuttamasta ehtymisestä) ovat yleensä 
köyhempiä. Lopuksi tämä lisää yhteiskunnallista 
kerrostumista näiden vientisektorien hyvin palkat-
tujen työntekijöiden ja urakkaa tekevien yritysten 
ja muiden sektoreiden huonommin palkattujen 
työläisten välillä.

Tämän tyyppisessä toiminnassa ei viedä aino-
astaan luonnonvaroja vaan myös hyötyjä. Useim-
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miten vientiyritykset ovat tytäryhtiöitä kansallille 
tai ylikansallisille yhtiöille, jotka toimittavat niille 
pääomaa, teknologiaa ja tieto-taitoa, jotka lopulta 
johtavat maailman kaupan markkinoille. Yleisesti 

ne maksavat rojalteja ja veroja keskushallinnoille, 
joiden määräysalueella ne toimivat. Lopuksi ne 
maksavat osinkoa osakkailleen.

Elintasokuilut ovat huomattavia Arktisella alueella

Elintaso on epätasaisesti jakautunut halki sirkumpolaarisen Arktisen alueen. Tässä tekstilaatikossa ver-
taillaan yksilöiden virallisia tuloja joko palkkatyöstä, tulonsiirroista tai sijoituksista.

Venäjän elintaso on Arktisen alueen heikoin. Lisäksi joillain pohjoisen Venäjän alueilla on paljon alhaisemmat 
henkilökohtaiset tulot kuin kansallinen keskiarvo ja dramaattisesti alhaisemmat kuin sirkumpolaarisen alu-
een keskiarvo. Tämä on tilanne Karjalan tasavallassa, Arkangelin alueella, Tamyrin autonomisessa okrugissa 
kuten myös Kaukoidässä, Kamtsatkassa ja Magadanissa sekä Koryakin ja Tsuktin autonomisissa okrugeiden 
piireissä. Jopa alueilla, jotka ovat suhteellisen rikkaita mineraalivaroista, kuten Sahan tasavalta, keskimääräi-
nen henkilökohtainen tulo saattaa jäädä alle muun Arktisen alueen keskiarvon. Vaikka palkat ovat yleensä 
korkeita kaivosteollisuudessa, niistä nauttii vain pieni osa väestöä. Esimerkiksi Sahan tasavallassa noin 16% 
työvoimasta on palkattuna kaivosalalla, jossa palkat ovat korkeampia. Valtavalle, muiden teollisuuden haaro-
jen työntekijöiden, enemmistölle, palkat ovat alempia verrattuna kaivosteollisuuteen ja suurimman osan ajasta 
myös verrattuna muihin arktisiin alueisiin. Syrovatskin mukaan (37) poronkasvattajan palkka on yleensä alle 
600 US $ vuodessa. Toisin sanoen kuilu eri talousalueiden tulojen välillä on erityisen huomattava ja väestön 
valtaosalla on kansallista tai muun Arktisen alueen keskiarvoa alhaisemmat tulot. Muutaman muun alueen 
taloutta, kuten Jamal-Nenets ja Hanti-Mansin autonominen okrug, ajaa jättimäisen mittakaavan öljyn ja maa-
kaasun hyödyntäminen. Näillä alueilla henkilökohtaiset tulot ovat jopa neljä kertaa Venäjän huonompien 
alueiden keskimääräisiä henkilökohtaista tuloa korkeammat.

Tilanne on jokseenkin erilainen Fennoskandiassa, Islannissa ja Grönlannissa. Sirkumpolaarisessa vertai-
lussa tulot asettuvat keskialueelle. Elintaso Islannissa ja Grönlannissa on korkeampi kuin Venäjällä. Yleisesti 
näillä alueilla elintasoa myös tuetaan epäsuorasti julkisten palvelujen huomattavilla tuilla. Tämä on kuiten-
kin vähemmän tilanne Venäjän pohjoisessa näinä päivinä, mikä saattaa auttaa selittämään levenevää kuilua 
Arktisen alueen eri osien välillä. Alueellisia eriarvoisuuksia esiintyy kuitenkin myös Fennoskandiassa. Jotkut 
keskusalueet toimittavat korkeasti palkattuja työpaikkoja, kun palkat pohjoisessa periferiassa ovat yleisesti 
alhaisemmat (38). Erot urbaanien keskusten ja maaseudun välillä ovat myös tärkeitä sekä täällä että Grönlan-
nissa aiheuttaen suuria vastakohtia suurten kunnallisten keskuksien ja pienten asutuksien välillä (39).

Elintaso on korkein Pohjois-Amerikan arktisella alueella Alaskan sijoittuessa ensimmäiseksi. Täälläkin 
huomattavia sisäisiä eroja esiintyy. Esimerkiksi Kanadan Luoteisterritoriossa työntekijät saavat korkeita palk-
koja kaivosteollisuudessa, jonka seurauksena tulot per henkilö ovat korkeita. Nunavutissa parhaiten palkatut 
työpaikat ovat hallituksen sektorilla, ja keskiarvo on alhaisempi kuin muualla Kanadan arktisella alueella. 
Nunavikissa Chabotin viimeaikainen työ (40) osoittaa, että yli 50% inuiittien talouksista edustaen 68% ko-
konaisväestöstä eli alhaisen tulorajan alapuolella. Vertikaaliset tutkimukset ovat osoittaneet, että Nunavikin 
inuiitit ansaitsevat vähemmän kuin ei-inuiittityöntekijät tällä alueella, mutta kuilu on hitaasti kapenemassa (41).       
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Vahvana vastakohtana ja rajoitetusta tuotanto-
toiminnasta johtuen Arktinen alue tuo kauppata-
varaa ja palveluita suuressa mittakaavassa täyt-
tääkseen sisäiset vaatimukset. Ruoka on yksi niistä 
vähistä hyödykkeistä, joissa Arktinen alue kykenee 
joskus täyttämään oman kysyntänsä elintarvikete-
ollisuutensa avulla. Arktinen alue tuo raakaöljy-
tuotteita koneita ja moottoreita varten jopa alueilla, 
jotka tuottavat raakaöljyä, ja sähköä alueille, jotka 
tuottavat sähköä vesivoimalla. Alue tuo pääomaa 
ja teknologiaa kaikkiin tarkoituksiin mukaan lu-
kien tavanomainen karjanhoito, metsästys ja ka-
lastus. Tällaiset toiminnat ovat siksi sisällytettyinä 
markkinoiden logiikkaan. Toiminnan laajuus on 
niin huomattava siksi, että valtiontuen poisvetä-
minen poronhoidolta loi dramaattisen takaiskun 
Pohjois-Venäjällä. Yleisesti ottaen maantieteellinen 
eristyneisyys tuo korkeampia kuluja tuottajille ja 
kuluttajille, koska kuljetus ja työvoimakulut ovat 
korkeampia arktisilla alueilla. Maahantuojat käyt-
tävät etelä-pohjoinen -kanavia tavalla, joka liittää 
kunkin maan pohjoisen talouden läheisesti metro-
poleihin. Tästä seuraten useimmat sijoitukset Ark-
tiselle alueelle saavat aikaan kerrannaisvaikutuk-
sia kauempana etelässä, koska ne yleisesti luovat 
uutta tuontia.

Tämä epätasapaino (raaka-aineiden kuin myös 
taloudellisten lainojen) viennin ja tuonnin välil-
lä on uusi elementti epäsymmetrisissä suhteissa 
Arktisen alueen ja muun maailman välillä. Yksi 
pääosoituksista on se, että alueille itselleen on lähes 
mahdotonta pystyä kattamaan julkisten palvelui-
den kulut, kun otetaan huomioon niiden valtion 
tuloja koskevan kapasiteettinsa rajoitukset. Suu-
rimman osan ajasta ne eivät voi hyötyä suurten yh-
tiöiden tuloista, koska yhtiöt ovat niiden määräys-
vallan ulkopuolella. Myös arktisilla alueilla, joilla 
on rajoitetusti tai ei ollenkaan suuren mittakaavan 
luonnonvarojen hyödyntämistä, pääkaupunkialu-
eiden täytyy kattaa julkisten palveluiden kulut.

Tulonsiirrot ovat toisenlaista tuontitavaraa, joka 
voi jossain tapauksessa olla korvaamaton rahoi-
tuksen lähde, jota tarvitaan julkisten palveluiden 
minimaalitason ylläpitämiseen. Tämä on tapaus 
esimerkiksi Venäjän Kaukoidässä. Joissain tapa-
uksissa kyseessä on kuitenkin maksu, joka täytyy 
maksaa kyseisen maa-alueen resurssien hyödyntä-
misen kapasiteetin ylläpitämiseksi. Tämä on tilan-
ne joillakin alueilla, joissa luonnonvarojen suuren 
luokan hyödyntäminen on tuottanut huomattavia 
tuottoja, ja joissa keskukset haluavat pitää alueel-
lisen määräysvaltansa. Tulonsiirtoja on olemassa 
myös alueilla, joissa demokraattinen asetelma 
sallii asukkaiden puolustaa oikeuksiaan olla mu-
kana kaupanteossa. Neuvottelut niin kutsutuista 

”hyödynjakosopimuksista” kuuluvat tähän kate-
goriaan.

Teeman yhteenveto

Yleisesti ottaen taloudelliset erikoispiirteet vaihte-
levat läpi Arktisen alueen osoittaen huomattavia 
variaatioita sekä talouden koossa että rakenteessa 
alueelta toiselle siirryttäessä. Kun Venäjän panos 
sirkumpolaariseen talouteen on korkein, väestön 
elinolosuhteet siellä ovat alhaisimmat. Fennoskan-
diassa talous on yleisesti monipuolisempaa kuin 
Arktisen alueen muissa osissa. Halki Pohjois-Ame-
rikan panos sirkumpolaariseen talouteen on hyvin 
vaihteleva. Suhteellisen vaurauden suurin keskit-
tymä on Alaskassa. Kuilut vauraiden ja köyhien 
alueiden välillä näyttävät olevan joka puolella, 
mutta ovat äärimmäisimmät Venäjällä ja Pohjois-
Amerikassa. Lopuksi arktisten alueiden ja muun 
maailman väliset epäsymmetriset suhteet täytyisi 
dokumentoida tilastollisesti, jotta voitaisiin saada 
tarkentavia johtopäätöksiä.

Suuntaukset ja ennusteet

Arktisen alueen ja muun maailman välisten lisään-
tyvien yhteyksien myötä Arktisen alueen talouden 
tulevaisuus on korkeasti riippuvainen globaalista 
taloudesta ja poliittisista suuntauksista. Näihin 
kuuluvat mineraali- ja hiilivetyresurssien keskei-
nen merkitys, joka jatkuu, ja myös yksityisen omis-
tuksen lisääntynyt vaikutusvalta.

Jatkuva rooli voimavarareservinä

Suurin osa Arktisen alueen tämänpäiväisistä ta-
loudellisista piirteistä oli itsestään selviä jo vuonna 
1978, kun Armstrong, Rogers ja Rowley (42) jul-
kaisivat työnsä sirkumpolaarisen alueen maan-
tieteestä, politiikasta ja taloudesta. Esimerkiksi 
resurssien hyödyntäminen ja suuren mittakaavan 
vienti mainittiin, mikä on ollut tilanne pitkän ai-
kaa monilla alueilla. Sugdenin historiallinen ke-
hitysmalli yhteen avaintuotteeseen perustuvina, 
toisiaan seuraavina aaltoina (43, 44) on myös yhä 
asiaankuuluva. Kaksi alueiden päätyyppiä, jot-
ka hän kuvasi ns. ”Luonnonvara-raja-alueina” ja 
”Taantuvina alueina”, ovat yhä olennaisia tänä 
päivänäkin (45). Nämä talouden ilmiöt luovat pe-
rustrendit Arktisella alueella ja ovat erottamaton 
osa alueen roolia ja sen voimavaroja globaalissa 
taloudessa. Siksi niiden voidaan varmasti olettaa 
olevan asiaankuuluvia.

Turkiksia ja valaita käytetään yhä tavanomaises-
sa taloudessa suuressa määrin, mutta ne eivät enää 
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ole tavoitelluimpia luonnonvaroja. Yli vuosisadan 
ajan mineraaliresurssit, erityisesti hiilivedyt, ovat 
ottaneet sen roolin haltuunsa Arktisella alueella. 
Tämä hyödyntäminen tulee luultavasti jatkumaan 
tulevina vuosina riippuen kolmesta periaatteel-
lisesta tekijästä. Ensinnäkin, Arktisella alueella 
runsaasti esiintyvien metallien, kuten nikkelin ja 
kullan, hyödyntäminen olisi mahdollista nousevil-
la hinnoilla, jotka muuttaisivat etäisten esiintymien 
hyödyntämisen kannattavaksi, huolimatta yleisistä 
korkeista tuotanto- ja kuljetuskuluista (46). Tämä 
edellyttää sitä, että näiden metallien kysynnän täy-
tyisi pysyä vahvana pitkällä aikavälillä.

Toiseksi, huolimatta raakaöljyn kysynnän hei-
kosta lisääntymisestä muutamina viime vuosina, 
taloudelliset ja geopoliittiset tekijät ovat antaneet 
OPEC:n ulkopuolisille maille uuden roolin tuo-
tannossa. Toimitukset ovat erityisesti nousussa 
Venäjällä (josta on tullut maailma toisiksi suurin 
öljyn viejämaa), Kanadassa ja Yhdysvalloissa (47). 
Huomattava osa kehittelyn alaisista reserveistä si-
jaitsee näiden maiden pohjoisissa osissa: läntisessä 
Siperiassa, Luoteisterritorioissa ja Mackenzie-joen 
deltalla, sekä Beaufortinmerellä.

Kolmanneksi, maakaasun kulutus maailmal-
la on ollut kasvussa. Tulevina vuosikymmeninä 
uudet maakaasuputki-projektit, jotka kuljettavat 
tätä polttoainetta Arktiselta alueelta markkinoille, 
kuten eteläiseen Kanadaan, Yhdysvaltoihin, Län-
si-Eurooppaan ja Kiinan hyvin nopeasti kasvavil-
le markkinoille kuljettavia, kiihdyttäisivät tämän 
tyyppistä hyödyntämistä. Yhdessä nämä suunta-
ukset, jos ne toteutetaan, tulevat ikuistamaan Ark-
tisen alueen taloudellisen roolin valtavana luon-
nonvarareservinä.

Yksityistäminen tulee vaikuttamaan 
taloudellisen kehityksen muotoon 

Yksityistäminen on yleinen suuntaus, joka pätee 
myös Arktiseen alueeseen. Tämä suuntaus itses-
sään ei muuta Arktisen alueen taloudellista raken-
netta. Siitäkin huolimatta, se tulee vaikuttamaan 
tapahtuvan taloudellisen kehityksen muotoon mu-
kaan lukien metalli- ja energiasektorit. Tämä on 
myös erityisesti totta Venäjän tapauksessa, mutta 
se pätee myös Arktisen alueen muissa osissa.

Neuvostoliiton hajoamisen vuonna 1991 jälkeen 
pohjoinen Venäjä on käynyt läpi perinpohjaisia 
muutoksia. Poliittisesta perspektiivistä tarkastel-
tuna alueellisten rakenteiden uudelleenluominen 
sekä tasavaltojen ja alueiden suorittama painostus 
ovat johtaneet federaation kehittymisen liittoval-
tiomaista järjestelmää kohti (48). Lisääntynyt voi-
ma alueilla ja tasavalloissa on luonut maaperää 
dynaamisesti kehittyville alueellisille talouksille. 

Silti samaan aikaan talouden yksityistäminen on 
johtanut huomattaviin taloudellisiin laskusuh-
danteisiin pohjoisilla alueilla. Esimerkiksi vähem-
män teollistuneissa kaupungeissa valtionyritysten 
myyntiä yksityisille kiinnostuneille käytettiin tilai-
suutena päästä eroon edelliseltä hallitukselta peri-
tyistä yhteiskunnallisista velvoitteista. Tämä johti 
yksityistämisen laajentumiseen kattamaan myös 
palvelut kuten terveydenhuollon ja päivähoidon. 
Näihin palveluihin vaikutettiin suuresti, ja ne lähes 
loppuivat. Nämä ilmiöt sysäsivät uusia taakkoja 
kansalaisille ja vahingoittivat heidän elämänlaa-
tuaan.

Monet kaupungit pohjoisella Venäjällä kokivat 
maastamuuton aaltoja, satojen tuhansien ihmisten 
kansanvaelluksen (49) (katso myös Luku 2. Arktisen 
alueen väestö), tällainen oli esimerkiksi Murmans-
kin tapaus. Jotkut rikkaimmista kaupungeista 
olivat vaikutuksen piirissä. Tätä maastamuuttoa 
tuki osittain keskushallinto, jonka uusi poliittinen 
rakenne suosi liikkumisen vapautta ja joka ei enää 
tähdännyt maastamuuton estämiseen. 1990-luvun 
taloudellisen kuohunnan seassa, erityisesti Kau-
koidässä, monet julkisten viranomaisten hylkää-
mät kylät autioituivat ja niistä tuli aavekaupunkeja 
(50).

Yksityistämispolitiikan toimeenpanemisella oli 
perustavanlaatuinen vaikutus monien yhteisöjen 
taloudellisiin käytäntöihin, erityisesti koillisilla 
alueilla mukaan lukien Jakutia, Tsukotka, Maga-
dan ja Kamtsatka. Nämä yhteisöt ovat erikoistu-
neet poronhoitoon. Keskushallinnon purkamisen 
seurauksena kotimaisten porojen määrä putosi yli 
yhden kolmanneksen vuosien 1991 ja 1999 välillä, 
2.2 miljoonasta 1.4 miljoonaan päähän (51). Yksi 
tämän taloudellisen toiminnan vähentämisen tulos 
on ollut enemmän paikallaan pysyvä elämäntapa 
porojen jutaamisen sijaan.

Kun toimitusverkostot, jotka tukivat tuotantoa ja 
takasivat sen jakamisen, katkesivat tai tulivat kat-
konaisiksi, kansojen täytyi myös tehdä suurempia 
sijoituksia metsästys-, kalastus- ja ansastustoimin-
taan. (52, 53). Dolganien ja Nganansanien keskuu-
dessa, jotka ovat eristäytyneempiä kuin menneinä 
kolmenakymmenenä vuotena, proteiinin päälähde 
tulee subsistenssi- metsästyksestä, -kalastuksesta ja 
-keruusta (54). Ennen Neuvostoliiton purkamista 
porot ja kalat hankittiin paikallisten markkinoiden, 
valtion yritystoiminnan ja urbaaneissa keskuksissa 
olevien kauppojen kautta. Tänä päivänä kotimai-
sen ja yhteisöjen epävirallisten sektorien tärkeys on 
lisääntynyt, ja elintarviketuotteiden markkinoiden 
ulkopuolinen jakautuminen on kehittynyt. Kun 
paikallisilla asukkailla ei enää ole rahaa moderniin 
teknologiaan, saaliin monipuolisuus on lisäänty-
nyt kun etäisyys siihen on laskenut (54). Lyhyes-
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ti todettuna menneiden aikojen toiminnat, jotka 
koostuivat biologisten resurssien pääasiallisesta 
hyödyntämisestä alkuperäiskansojen keskuudes-
sa, ovat ilmestyneet uudelleen.

Yksityistäminen ei vaikuta ainoastaan Pohjois-
Venäjään. Grönlanti on jatkanut valtion yrityksen-
sä rakenteellista uudistamista esimerkiksi elin-
tarvikekaupan sektorilla. Aikaisemmin KNI:ksi, 
(Kalaallit Niuerfi at or Greenland Trade) kutsutun 
Grönlannin valtion yrityksen toiminnat ajettiin alas 
ja luotiin kaksi erillistä yritystä, joissa yksityiset int-
ressit tulevat olemaan vastedes vahvasti mukana. 
Yhden odotetaan palvelevan avainmarkkinoiden 
keskuksia. Toinen, joka on vastuussa vähemmän 
asutettujen yhteisöjen toimituksista, tulee saamaan 
taloudellista tukea. Hallituksen tukemaa, pääasi-
assa etäisyyksistä johtuvia alueellisten epäkohtien 
lieventämiseen tähdättyä yhtenäisen hinnoittelun 
käytäntöä on muutettu (56).

Uusliberaalin talouspolitiikan toiset aspektit 
ovat vaikuttaneet kautta koko Arktisen alueen. 
Esimerkiksi Kanadan pohjoisessa on määrätty 
rajoituksia työntekijöiden vakuutuksiin ja yhteis-
kunnallisiin avustuksiin. Myös valtion palveluissa, 
kuten terveyshuollossa, koulutuksessa ja tuetus-
sa asumisessa, on ollut leikkauksia. Seurauksena 
paikkakunnat, kuten Nunavut ja Nunavik, ovat 
kokeneet ja kokevat yhä vakavia puutteita kun-
nollisessa asumisessa. Rannikkoalueilla, joilla vuo-
denajasta riippuvainen kalastus tuottaa valtaosan 
rahatuloista, sosiaaliturvan myöntämisen tiuken-
tuneilla kriteereillä on huomattavia seurauksia. 
Toisin sanoen ne voimat, jotka edistävät globali-
saatiota yksityistämisen keinoin ja uusliberaalilla 
talouspolitiikalla, vaikuttavat Arktiseen alueeseen 
tänä päivänä ja tulevat myös vaikuttamaan tulevai-
suuden kehitykseen.

Kumppanuutta ja kilpailua

Pohjoinen kokee talouden monimuotoistumista 
erityisesti Islannissa, Fennoskandiassa ja osissa 
Alaskaa, joissa taloudet eivät ole niin keskittyneitä 
yhden luonnonvaran suuren mittakaavan hyödyn-
tämiseen. Esimerkkeihin kuuluvat matkailun ke-
hitys, erityisesti ekoturismi tai ”vihreä matkailu”, 
missä Pohjois-Suomi ja Islanti toimivat malleina.

Huomattavaa monimuotoistumista tapahtuu 
pohjoiseen talouteen osallistuvien toimijoiden 
keskuudessa, jossa yksityistäminen on avannut re-
sursseja uusille sijoittajille. Kansainvälinen kump-
panuus, esimerkiksi energiasektorilla venäläisten 
ja norjalaisten yritysten välillä, on yleisempää kuin 
koskaan ennen.

Tietyillä alueilla asukkaat ovat itse tekemisissä 
kehityksen kanssa ja saavat osan kertyvistä voi-

toista, tai ainakin joitain hyödyistä. Tämä on eri-
tyisesti totta alueilla, jotka ovat luonnonvaroiltaan 
rikkaita, ja joilla on tarpeeksi poliittista voimaa saa-
dakseen asukkaat puolustamaan vaatimuksiaan ja 
samalla kunnioittaa suunniteltua kehitystä. Tätä 
ilmiötä voidaan tarkkailla Jamal-Nenetsin ja Hanti-
Mansiskin alueilla, joilla poliittiset uudistukset ja 
strategisten energiaresurssien yltäkylläisyys ovat 
mahdollistaneet alueellisen voiman syntymisen. 
Samaan tapaan tämä on todistettu alueilla, joilla 
suuret yhtiöt ovat päässeet sopimuksiin paikallis-
ten ja alueellisten viranomaisten kanssa yleensä 
hyödynjakosopimusten puitteissa. Joissain tapauk-
sissa paikalliset viranomaiset tai asukkaiden yhdis-
tykset itse tulevat sijoittajiksi tai yrittäjiksi. Tämä 
aktiivinen paikallinen osallistuminen vähentää 
hyödyntämisen haitallisimpia vaikutuksia, koska 
asukkaiden huolen aiheet on otettu huomioon.

Yhteiskunnallinen kerrostuminen voi lisääntyä 
sekä yhteisön sisällä että yhteisöjen ja alueiden 
välillä riippuen kuitenkin siitä, kuka hyötyy ke-
hityksestä ja kuka ei (ks. Luku 8. Yhteisöjen elinvoi-
maisuus). Lisäksi tämän ilmeisen lähentymisen roh-
kaisema taloudellinen aktiviteetti lisää kilpailua 
luonnonvaroista. Alueilla, joilta puuttuu itsenäistä 
poliittista voimaa, paikalliset, haavoittuvat väestöt 
tulevat kokemaan kilpailun vaikutukset läheisem-
min. Esimerkkejä tällaisista tilanteista saattavat olla 
saamelaiset poronhoitajat, jotka kohtaavat vakavaa 
kilpailua metsäteollisuuden taholta Suomessa ja 
kaivosteollisuuden taholta Murmanskin alueella. 
Toinen on nenetsien poronhoitajat, jotka kohtaa-
vat kilpailua öljy- ja maakaasuteollisuuden taholta 
Arkangelissa.

Yhteenveto

Kokonaisuutena tarkasteltuna Arktisen alueen 
virallisella taloudella on perustavaa laatua oleva 
geopoliittinen merkitys. Se mahdollistaa raaka-ai-
neiden tuotannon, joka tyydyttää osaltaan teollis-
tuneen maailman tarpeita.

Luonnonvarat ovat kuitenkin jakautuneet epä-
tasaisesti sirkumpolaarisella alueella ja niiden hyö-
dyntämisen ehdot vaihtelevat suuresti. Alueilla, 
jotka ovat rikkaita mineraaliresursseista ja joissa 
kansalaisyhteiskunta käyttää oikeaa vaikutusval-
taa julkisella näyttämöllä, varantojen hyödyntä-
mistä valvotaan. Esimerkiksi isojen yhtiöiden 
täytyy taata kiemuraisten toimien kautta, että ym-
päristövaikutukset minimoidaan, tai että talou-
den kerrannaisvaikutukset paikallisille väestöille 
maksimoidaan.

Tämän tyyppinen valvonta on kuitenkin viime-
aikaista ja eikä sitä esiinny joka puolella. Päinvas-
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toin on olemassa lukuisia suuren mittakaavan mi-
neraalien ja hiilivetyjen tuotanto-operaatioita, jotka 
on toimitettu – ja jotka yhä toimitetaan jatkossakin 
– osoittamalla vähäistä huolta luontoa ja ihmisten 
elinympäristöä kohtaan. Nämä tilanteet ovat ylei-
siä alueilla, joilla paikallisilla asukkailla on vain 
vähän sanottavaa kasvotusten keskushallinnoille 
tai suurille teollisuuksille. Näin esimerkiksi yhden 
teollisuusalan kaupungeissa, joissa vallalla olevan 
teollisuuden haaran huomattava valta mahdollis-
taa työntekijöiden, heidän perheidensä ja muiden 
asukkaiden suoranaisen pakottamisen vallitseviin 
olosuhteisiin.

Toinen johtopäätös Arktisen alueen talousjär-
jestelmien tarkastelemisesta on valtion keskeinen 
rooli. Vastaamalla työpaikkojen suurimmasta 
määrästä monilla alueilla valtio on hyvin tärkeä 
taloudellinen toimija. Valtio myös on tärkeässä so-
vittelijan roolissa yksityisten intressien ja kansa-
laisyhteiskunnan välillä, esimerkiksi varmistaak-
seen että kansalaisyhteiskunnan odotukset toistu-
vat yritysten käytännöissä. Valtion väliintulo on 
satunnaisesti ollut ratkaisevaa mahdollistaessaan 
Arktisen alueen asukkaiden suuremman roolin 
markkinataloudessa, ei ainoastaan työntekijöinä 
vaan myös yrittäjinä.

Globaali trendi, joka myös heijastuu Arktiselle 
alueelle, on valtion vetäytyminen ja yksityistämi-
nen. Se voi olla yhtä voimakkaasti vaikuttava, ku-
ten Venäjällä Neuvostoliiton sortumisen jälkeen, 
tai yhtä osittaista kuin Grönlannissa. Monissa tapa-
uksissa vetäytyminen on jakanut asukkaat ja vai-
kuttanut siihen, että Arktisen alueen taloudellinen 
tulevaisuus on epävarmempi. Yhteiskunnallisten 
käytäntöjen saattaa täytyä muuttua ensisijaisiksi 
tasapainottaakseen tätä epävarmuutta. 

Tiedonaukot 

Luonnonvarojen käytön kehittäminen Arktisella 
alueella perustuu laajaan käytäntöjen kirjoon. Jot-
kut perustuvat puhtaaseen markkinaideologiaan, 
kun taas toiset antavat tilaa yhteiskunnallisille ja 
ympäristöllisille huolille. Tämän luvun laajuus ei 
antanut mahdollisuutta syvälliseen analyysiin nii-
den erilaisten käytäntöjen merkityksestä arktisessa 
maailmassa. Tämän kuuluisi olla yksi AHDR:n jäl-
kipuinnin aiheista.

Useimmissa Arktisen alueen osissa taloudel-
linen kehitys nähdään parhaana tapana edistää 
yhteiskunnallista kehitystä. Suhteet taloudellisen 
ja yhteiskunnallisen kehityksen välillä eivät kui-
tenkaan ole itsestään selviä, eivätkä automaatti-
sia tai suuntaa vailla. Esimerkiksi joillain alueilla 
markkinaideologian vallalla olo on luonut suuria 

yhteiskunnallisia ongelmia, johtukoot ne sitten so-
siaaliohjelmien vähentymisestä tai Arktisen alueen 
asukkaiden yhteiskunnallisen ja ympäristöllisen 
ympäristön vahingoittamista. On olemassa selkeä 
tarve syventää taloudellisen ja inhimillisen ke-
hityksen välistä suhdetta Arktisella alueella, sen 
sijaan että oletetaan sen, mikä on hyvää yhtiöille, 
olevan hyvää myös yhteiskunnalle. Tämä malli 
täytyisi haastaa empiirisesti Arktisen alueen yh-
teydessä ja myös analysoida tietokokonaisuuksia 
yhteisesti sekä taloudellisessa ja yhteiskunnallises-
sa kehityksessä. 

Joillain alueilla taloudelliset tuotot luonnonva-
rojen hyödyntämisestä ovat niin merkittäviä että ne 
voisivat kattaa julkisten palveluiden kulut, jos ai-
noastaan alueelliset viranomaiset hallitsisivat tuot-
toja. Toisilla alueilla tuotot on uudelleen suunnattu 
alueellisille viranomaisille, mutta tämän kaltaisten 
järjestelyjen lopputuloksista on tehty vain vähän 
arvioita. Täytyisi käynnistää tutkimusaloitteita 
tämän analysoimiseksi ja alueellisen hallituksen 
järjestelyiden ja niiden tulosten tutkimiseksi. Täl-
lainen aloite olisi hyödyllinen sellaisilla arktisilla 
alueilla, jotka kokevat taloudellisia ja yhteiskun-
nallisia muutoksia, joista on olemassa vain vähän 
malleja vertailua varten. Suuri tutkimusaloite 
täytyisi käynnistää auttamaan ja antamaan valoa 
käytettävissä olevien käytäntöjen laajalle kirjolle. 
Tämä voisi olla AHDR:n jälkipuinnin erityinen 
kohde. Yksi monimutkaisuus tämänkaltaisen yri-
tyksen suorittamisessa on asiaankuuluvien tieto-
kokonaisuuksien hankkimisen vaikeus.

Todellakin, tätä raporttia tehtäessä on koettu 
vaikeuksia hankittaessa sellaisia tilastollisia tie-
tokokonaisuuksia Arktiselta alueelta, jotka mah-
dollistaisivat kurinalaisen vertailun. AHDR olisi 
hyötynyt huomattavasti sisäänpääsystä sirkum-
polaarisiin tilastoihin. Kapasiteettimme syventää 
ymmärrystämme taloudesta ja yhteiskunnallisesta 
tilanteesta Arktisen alueen eri osissa on suuresti 
rajoittunut tilastotietojen puuttumisen vuoksi.    

Luvun yhteenveto

Arktisen alueen virallinen talous perustuu pääasi-
assa luonnonvarojen (eli mineraalit, öljy ja maakaa-
su sekä kala) suuren mittakaavan hyödyntämiseen, 
josta suurin osa menee vientiin. Palvelusektori on 
hyvin kehittynyt Arktisen alueen monissa osissa, 
kun taas teollisuus näyttelee pienempää osaa. Jul-
kisia palveluita tuetaan usein maksujen siirroilla 
keskushallinnolta, mutta yleisesti ottaen enemmän 
rahaa virtaa ulos Arktiselta alueelta kuin sinne 
jää.



86  Ympäristöministeriön raportteja  4 | 2007

Arktisen alueen luonnonvarojen suuren mitta-
kaavan hyödyntäminen on tärkeää useille alueen 
maiden kansantalouksille kuten myös globaalita-
loudelle. Tämä on erityisesti totta Venäjän arkti-
sella alueella.

Talouden koko ja rakenne vaihtelevat maiden 
välillä ja sisällä. Kuilut vauraiden ja köyhien aluei-
den välillä näkyvät joka puolella, mutta ovat kaik-
kein suurimpia Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa.

Arktinen alue luultavasti jatkaa luonnonvarojen 
reservinä muulle maailmalle. Uusia suuntauksia 
ovat resurssien yksityistäminen ja taloudellisen 
kumppanuuden uudet muodot.
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Arktisen alueen poliittiset järjestelmät ovat eu-
rooppalaisten ja euroamerikkalaisten valtioiden 
ekspansiivisen siirtomaapolitiikan käynnistämän 
historiallisen kehityksen tulos. Alkuperäiskansojen 
myöhemmin esittämät vaatimukset itsehallinnon 
saavuttamiseksi ovat aiheuttaneet useiden uusien 
autonomisten itsehallintoalueiden perustamisen. 
Tämä historiallinen kehitys ei ole ollut samanai-
kaista arktisen alueen kaikissa osissa. Jokin alue 
on saatettu kolonisoida jo vuosisatoja sitten, kun 
taas toiset alueet on saatettu liittää emämaan alai-
suuteen vasta toisen maailmansodan jälkeen.  Eräs 
tärkeimmistä tässä luvussa käsiteltävistä trendeistä 
on arktisen alueen kansallisvaltion rakentaminen 
ja sitä seuraava siirtomaapolitiikan purkaminen ja 
alueellisen autonomian lisääntyminen.  

Nykyisin suurin osa maapallon arktisesta alu-
eesta kuuluu valtioihin, joiden asukkaista valtaosa 
asuu alueen ulkopuolella, ja joissa valtioiden ja nii-
den pohjoisten alueiden väliset poliittiset rakenteet 
ovat erilaisia. Tämä hallintojärjestelyjen huomat-
tava vaihtelu heijastuu demografi sissa, maantie-
teellisissä ja poliittisissa vaihteluissa. Kaikkialla on 
kuitenkin yhteisenä teemana alkuperäiskansojen 
asioiden integroiminen paikallisen, valtiollisen 
ja alueellisen hallinnon valtavirran järjestelyihin. 

Tämä kehitys on toinen tässä luvussa käsiteltävä 
päätrendi. 

Poliittisten järjestelmien eroista huolimatta poh-
joisten, arktisten alueiden politiikalle on yhteistä 
alkuperäiskansojen lisääntyvä osallistuminen po-
liittisiin prosesseihin. Tämän luvun päähuomio 
kohdistuu siis alkuperäiskansojen vaikutusmah-
dollisuuksien kehittymiseen Arktisen alueen po-
liittisissa järjestelmissä. 

Kansakunnan rakentaminen 
ja kolonialismin purkaminen

Arktisen alueen nykyiset poliittiset rakenteet ovat 
osin kansallisvaltioiden historiallisen rakentami-
sen ja uusien valtioiden synnyn tulosta. Arktinen 
alue nähtiin rajaseutuna ja kolonialismista ja as-
similaatiosta muodostui pohjoisiin, arktisiin alu-
eisiin rajoittuvien valtioiden päästrategioita kan-
sallisvaltion rakentamisen yhteydessä. Tämä osa 
kuvaa kansakunnan rakentamisen käsitettä ja luo 
pohjoisten alueiden kansallisvaltioiden rakentami-
sen ajankohtaan liittyvän historiallisen yhteyden.

Kansakunnan rakentamisen käsite

Kansakunnan rakentaminen tarkoittaa prosessia, 
jossa valtion keskeisiin vaatimuksiin valtion alueen 
taloudellisesta ja kulttuurisesta standardoinnista 
vastataan vastavaatimuksilla poliittisesta osallis-
tumisesta ja vaurauden uudelleenjaosta. Arktisen 
alueen yleinen kehitys on noudattanut Stein Rok-
kanin kuvaamia kansallisvaltion rakentamisen 
vaiheita, joissa kansallisvaltion muodostumista 
ja alueen yhdistämistä seuraa standardoiminen ja 
kulttuurinen integraatio (1). Ihmisoikeuksien vah-
vistuminen ja yleinen demokratisoituminen ovat 
pakottaneet valtiot muuttamaan tätä käytäntöä, 
mutta vastaukset ovat vaihdelleet historian ja val-
tiollisen järjestelmän mukaan. Arktisella alueella 
kansallisvaltion rakentaminen oli prosessi, jossa 

5 Poliittiset järjestelmät
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hajanaiset yhteisöt yhdistettiin uusiksi autonomi-
siksi poliittisiksi yhteisöiksi. Jotkin näistä toimista 
johtivat uusien valtioiden muodostumiseen, kun 
taas muut perustuivat alkuperäiskansojen itsemää-
räämispyrkimyksiin.

Kansakunnan rakentamisprosessit aiheuttivat 
valtion ja sen väestön tiiviimmän integroitumi-
sen. Enää ei pitäisi olla mahdollista tehdä valtion 
kansalaisiin vaikuttavia päätöksiä täysin ilman ta-
vanomaisia kommunikaatiokanavia päättäjien ja 
päätösten vaikutuksen tuntevien kansalaisten vä-
lillä. Eräs näiden prosessien tärkeä ristiriitasuhde 
koskee keskuksen ja äärialueiden välistä tilannetta. 
Esimerkkeihin arktista aluetta koskevasta oman 
aikakautensa pohdinnoista kuuluvat keskustelut 
demokraattisesta legitimiteetistä ja poliittisen kan-
salaisuuden lujittamisesta, resurssien uudelleenja-
kamisesta ja hyvinvointivaltion kasvamisesta.

Kansallisvaltion rakentaminen on pitkäaikainen 
prosessi, johon kuuluu paljon muutakin kuin kan-
sallisvaltion muodostumisprosessin viimeinen ja 
lopullinen pyrähdys. Lisäksi kansallisvaltion ra-
kentamisen jälkeen saattaa tapahtua integraatiota 
korkeammalla, ylikansallisella tasolla, kuten tällä 
hetkellä voidaan havaita esimerkiksi Euroopan 
unionissa.

Kansallisvaltion rakentamisen tarkoitus on var-
mistaa poliittinen vakaus ja poliittisten instituuti-
oiden hyväksyntä esimerkiksi erilaisten etnisten 
lojaliteettien ylitse. Tämä prosessi voi kuitenkin 
aiheuttaa ongelmia, jotka liittyvät kansallisvaltion 
käsitteen ymmärtämiseen homogeenisena. Kan-
sallisvaltion rakentamisprosessissa valtiolla on 
useita vaihtoehtoja suhtautumisessaan kansalli-
siin vähemmistöihin ja alkuperäiskansoihin. Poh-
joisessa virallinen vähemmistöpolitiikka on ollut 
assimilaatio. 

Assimilaation vastapainona kansalliset vähem-
mistöt ja alkuperäiskansat ovat ottaneet kansallis-
valtion rakentamisen käsitteen omaan käyttöönsä. 
Tällöin kansallisvaltion rakentaminen viittaa alku-
peräiskansojen pyrkimyksiin kasvattaa mahdolli-
suuksia itsehallinnon ja itsemääräävän, kestävän 
yhteisön ja taloudellisen kehityksen saavuttami-
seen. Siihen kuuluu myös itsehallinnon instituuti-
oiden rakentaminen.

Siirtomaahistorian viimeiset jäänteet

Arktinen alue kolonisoitiin eri aikakausina. Vaik-
ka Euroopan ja Aasian pohjoisten alueiden alku-
peräiskansat joutuivatkin kauppiaiden, lähetys-
saarnaajien ja valtionhallinnon edustajien valtaan 
1700- ja 1800-luvuilla, jotkin Kanadan pohjoisosien 
alueet säilyivät lähes itsenäisinä yhteisöinä pitkälle 
1900-luvulle. Tämä asymmetrinen kehitys on tär-

keä tekijä etsittäessä syitä sirkumpolaaristen alu-
eiden poliittisten toimien eroihin. 

Jotkin pohjoiset alueet olivat helposti kaivos-
miesten, lähetyssaarnaajien ja kauppiaiden saa-
vutettavissa jokia tai rannikoita pitkin. Kun nämä 
uudisasukkaat asettuivat paikoilleen, he ottivat 
alkuperäiskansojen maat ja alueet käyttöönsä ja 
alistivat alkuperäiskielet ja -kulttuurit. Muut alu-
eet olivat vaikeasti saavutettavissa ja niitä hallittiin 
ainoastaan kauppa-asemien tai hajallaan sijaitse-
vien valtionhallinnon edustajien avulla. Alkupe-
räiskansat säilyivät enemmistönä näillä jälkim-
mäisillä alueilla. Nämä demografi set tekijät olivat 
myöhemmin tärkeässä osassa arktisten alueiden ja 
erilaisten poliittisten rakenteiden kansallisvaltion 
rakentamisessa.

Lisäksi kansallisvaltion rakentaminen ja poliitti-
set rakenteet arktisella alueella ovat määräytyneet 
sen mukaan, kuinka kolonisaatio asetti kansalliset 
rajat alueille, joilla ei aiemmin ollut rajoja tai alueil-
le, joilla rajat eivät olleet vakiintuneita. Esimerkiksi 
saamelaiset asuttavat nykyisin neljän eri valtion 
-  Norja, Ruotsi, Suomi ja Venäjä - rajojen jakamaa 
aluetta. 

Pohjois-Amerikan kolonisoinnin aikana inuiitit 
alistettiin erilaisten poliittisten ylivaltojen alaisuu-
teen: Newfoundland, Quebec ja Luoteisterritoriot 
(Kanada) sekä Alaska (Yhdysvallat). Kaikilla näillä 
alueilla oli voimakkaat tahot, jotka hallitsivat inu-
iitteja, esimerkiksi Hudson Bay Company, Kanadan 
kuninkaallinen ratsupoliisi ja Luoteisterritorioissa 
kirkko. Kanadan valtio ryhtyi toimijaksi arktisella 
alueella suurelta osin vasta toisen maailmasodan 
jälkeen.

Joillakin alueilla kolonisaation vanavedessä seu-
ranneet lähetyssaarnaajat muodostivat jakolinjoja 
uskonnon tai kirjoitusjärjestelmien perusteella. 
Näin tapahtui esimerkiksi inuiittien ja Pohjois-
Amerikan intiaanien yhteydessä. Sen lisäksi, että 
nämä ryhmät liitettiin eri uskontokuntiin, Kanadan 
länsiosissa inuiittien kieltä ryhdyttiin kirjoittamaan 
latinalaisin aakkosin, kun taas Pohjois-Amerikan 
itäosissa asuvat inuiitit käyttivät erityisesti suunni-
teltua tavukirjoitusta. Tämän merkitystä ei voi ali-
arvioida. Kun esimerkiksi Grönlanti alkoi kehittyä 
poliittisena toimijana jo 1800-luvun puolivälissä, 
Kanadassa, jossa uskonto tai kirjoitus ei yhdistä-
nyt inuiitteja, Nunavutin luontiprosessi käynnistyi 
vasta 1970-luvulla.  Vastaavasti ensimmäinen grön-
lanninkielinen sanomalehti ilmestyi vuonna 1861 
kun taas ensimmäinen inuiitinkielinen (nunavutin-
kielinen) ilmestyi yli sata vuotta myöhemmin. 

Venäjän pohjoisosissa alistettiin tsaarin vallan 
alle useita erillisiä alkuperäiskansojen ryhmiä 
1700-luvulta alkaen. Tsaarin hallintojärjestelmä 
rohkaisi klaanitason identiteetin muodostumista. 
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Myöhemmin, neuvostovallan aikana, suuremmat 
kieliryhmät havaittiin tärkeiksi organisaatioyksi-
köiksi ja kyseiset ryhmät alkoivat tunnistaa itsensä 
yhtenäisiksi kansoiksi. Tätä kannustettiin luomalla 
standardisoitu kirjoitettu kieli joillekin pohjoisille 
ryhmille etnoterritoriaalisten yksiköiden luomisen 
muodostamisen yhteydessä 1930-luvulla.  Nämä 
etnoterritoriaaliset ryhmät kuitenkin kattoivat 
ainoastaan osan kansoista, joita varten ne muo-
dostettiin. Esimerkiksi Evenkin autonominen alue 
kattoi ainoastaan alle puolet evenki-kansasta ja 
nenetsit jaettiin kolmen eri autonomisen alueen 
kesken sekä näiden alueiden ulkopuolella oleviin 
alueisiin. Tällaiset rajat estivät kansallisten liikkei-
den kehittymisen alkuperäiskansojen keskuudes-
sa. Myös ”porvarilliseksi nationalismiksi” kutsut-
tua toimintaa voimakkaasti vastustava valtiollinen 
politiikka esti tätä. Neuvostoliiton luoma lakiin 
perustuva luokittelu ”pohjoisen vähälukuiset kan-
sat” kuitenkin auttoi pan-aboriginaalin identiteetin 
kehittymistä. Tämä auttoi alkuperäiskansoja koor-
dinoimaan yhteisiä asioitaan ja lopuksi, neuvos-
tokauden loppuaikoina, aktiivisesti vastustamaan 
etnisyyttä tuhoavaa valtion politiikkaa (2-3).

Assimilaatio ja tunnustaminen

Toinen maailmansota ja sen jälkiselvittelyt, eri-
tyisesti kylmä sota, muodostivat käännekohdan 
koko sirkumpolaariselle pohjoiselle. Tämä koskee 
myös Neuvostoliittoa, vaikka sen keskitetty laa-
jentuminen pohjoisille, arktisille alueille toteutui 
ennen toista maailmansotaa. Vaikka keskushallin-
not eivät olisi olleet kiinnostuneita näistä alueista 
aikaisemmin, napa-alueiden sotilaallinen merkitys 
muutti tämän tilanteen. Pohjoismaissa (mukaan 
lukien Grönlanti ja Färsaaret) hyvinvointivaltion 
ideologia ja sen tavoite kattavasta sosiaaliturvasta, 
muodollisesta tasa-arvosta ja taloudellisesta uudel-
leenjärjestelystä olivat lisäsyitä kohdistaa huomio-
ta pohjoisille alueille.   

Toisen maailmansodan jälkeisen kehityksen 
eräs toinen osatekijä oli assimilaatiopolitiikan jat-
kaminen. Alkuperäiskansat oli tarkoitus integroida 
valtavirtayhteiskuntaan. Kuten Luvussa 3. Yhteisöt 
ja kulttuurit. Muutos ja peräänantamattomuus, ku-
vataan, alkuperäiskansojen kielet vaiennettiin ja 
lapset pakotettiin sisäoppilaitoksiin. Pitkältä ajalta 
saadut esimerkit kuitenkin osoittavat, että assimi-
laation ja alkuperäiskansojen ainutlaatuisen ase-
man tunnustamisen välistä heiluriliikettä on tapah-
tunut. Tämän prosessin yksityiskohdat vaihtelevat 
alueittain, eivätkä ne liity pelkästään asymmetri-
seen kolonisaatioon, vaan myös arktisen alueen 
valtioiden sisäiseen poliittiseen tilanteeseen. 

Fennoskandia: Fennoskandiassa saamelaisten ja 
kansallisvaltioiden väliset suhteet ovat historial-
lisesti esiintyneet monissa eri muodoissa eri aika-
kausina. Ensimmäiselle kaudelle, keskiajalta 1800-
luvun puoliväliin, oli tyypillistä valtion ekspansio-
nismi ja hegemoniapyrkimys pohjoisilla alueilla. 
Suhtautuminen saamelaisiin oli sovitteleva (4) ja 
sekä Ruotsi-Suomen että Tanska-Norjan valtiot 
tunnustivat saamelaisten oikeudet. Kun Tanska-
Norjan ja Ruotsi-Suomen väliset rajat vedettiin 
vuonna 1751, laadittiin sopimuksen lisäpöytäkir-
jaksi niin kutsuttu Lappekodisill-sopimus. Tämän 
laillisen asiakirjan tärkein saamelaisten oikeuksia 
koskeva painotus on ”saamelaiskansan säilyttä-
minen”.

Toisena kautena, noin vuodesta 1850 vuoteen 
1950, muodostui toisenlainen suhde. Tällöin to-
teutettiin useita kolonisaatiotoimia. Paikalliset 
oikeudet poistettiin ja niiden tilalle luotiin uusi 
hallintojärjestelmä, joka rohkaisi muuttoliikettä 
saamelaisalueille (5). Assimilaatiosta tuli valtion 
virallinen pyrkimys. Pohjolan maantieteellinen si-
jainti ja raja-alueiden turvallisuuskysymykset ovat 
eräs jyrkän assimilaatiopolitiikan selitys (6). Tämä 
politiikka vaikutti myös norjalaisiin kveeneihin, 
jotka ovat suomalaisista maahanmuuttajista pol-
veutuva vähemmistökansa.

Toisen maailmansodan jälkeen pohjoismaiset 
hyvinvointivaltiot ottivat käyttöön yksilön oikeuk-
siin perustuvan tasa-arvon käsitteen. Kun yksilön 
oikeuksia määritettiin, kulttuurisen tai etnisen 
identiteetin ei katsottu olevan tärkeä. Saamelais-
ten tunnustaminen valtion tasa-arvoisiksi jäseniksi 
toisen maailmansodan jälkeen oli siten yksittäisten 
jäsenten tunnustamista, ei erillisen etnisen ryhmän 
tai kansan jäsenten tunnustamista. Sodanjälkeinen 
aika kuitenkin käynnisti mielipiteen muutoksen 
siinä, millaiseksi kansallisvaltio käsitti saamelai-
set kansana. Suomi oli ensimmäinen valtio, joka 
ryhtyi tutkimaan saamelaisasioiden eri puolia ja 
muodostamaan institutionaalisia kanavia saame-
laisten vaatimusten käsittelemiseksi (7). Norjassa 
parlamentti päätti, että aiempi assimilaatiopoli-
tiikka kuuluu menneisyyteen. Tällainen muutos 
ei tällöin ollut ilmeinen Ruotsissa, jossa valtion 
politiikkaan tehtiin joitakin muutoksia vasta 1970-
luvun alussa (9).  

 Venäjä: Pian vuoden 1917 vallankumouksen jäl-
keen neuvostohallinto loi lakiin perustuvan luokan 
”pohjoisen vähälukuisille kansoille”, jotka väitetyn 
takapajuisuutensa vuoksi tarvitsivat erityisapua 
sosialismin saavuttamiseksi. Tähän luokkaan liitet-
tiin noin 26 kansaa, vaikka tämä määrä vaihtelikin 
ajan mittaan valtiovallan ajoittain alentaessa ryh-
miä ja liittäessä niitä muihin ryhmiin tai kumotessa 
tällaisia päätöksiä ja päättäessä kansojen olevan 
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erillisiä. Neuvostohallitus perusti 1930-luvulla joil-
lekin näistä kansoista etnoterritoriaalisia hallinto-
yksiköitä (joilla tosin ei ollut paljoakaan todellista 
valtaa), tuki joidenkin alkuperäiskansojen kielten 
kirjoitusjärjestelmien kehittämistä ja aluksi aloitti 
opetuksen näillä kielillä. Lääketieteellisiä palve-
luja ja kauppaosuuskuntia perustettiin kaikkialle 
pohjoisille alueille. Valtio myös kollektivisoi poh-
joisen asukkaiden porolaumat ja metsästystarvik-
keet, vainosi alkuperäiskansojen rikkaita jäseniä ja 
uskonnollisia johtajia (shamaaneja), yritti asuttaa 
elämäntavaltaan paimentolaiset poropaimentolais- 
ja metsästäjäkansat mahdollisimman tehokkaasti 
paikalleen ja perusti sisäoppilaitosjärjestelmän. 
Nämä kaksi jälkimmäistä toimenpidettä aiheut-
tivat alkuperäiskansojen perheiden hajoamisen. 
Alkuperäisten, pääasiallisesti alkuperäiskansojen 
asutusten yhdistäminen suuremmiksi monietni-
siksi kyliksi lisäsi assimilaatiopaineita. 

1930-luvulla alkanut ja toisen maailmansodan 
jälkeen vahvistunut Neuvostoliiton autarkiapoli-
tiikka johti valtion voimakkaasti kannustamaan 
pohjoiseen suuntautuvaa muuttoliikettä sekä re-
surssien kehittämiseksi että valtion suvereniteetin 
korostamiseksi myös valtion reuna-alueilla. 1900-
luvun puoliväliin mennessä alkuperäiskansoista 
oli tullut vähemmistökansalaisia useimmilla Neu-
vostoliiton pohjoisilla alueilla. Väestönlaskennoista 
ilmeni alkuperäiskansojen väkiluvun hidas kasvu 
ja jopa absoluuttinen väkimäärän väheneminen 
1960- ja 1970-luvuilla, mikä aiheutui sekä korkeasta 
kuolleisuudesta että venäläistämisestä.

Alaska: Alun perin Venäjän kolonisoima Alaska 
myytiin Yhdysvalloille vuonna 1867. Venäjän har-
joittama ankara politiikka alkuperäiskansoja koh-
taan vaikutti pääasiassa tulevan Alaskan alueen 
eteläisiin ja lounaisiin osiin, mutta Yhdysvaltain 
alaisuudessa koulutusta ja uskontoa käytettiin 
Alaskan kaikkien alkuperäiskansojen assimiloimi-
seen. Alaskan alkuasukkaat hyväksyttiin vasta 
1930-luvulla mukaan Yhdysvaltain yleisen alku-
peräiskansoja koskevan politiikan piiriin, eikä vuo-
den 1934 Intiaaniasioiden uudelleenjärjestelylaki 
(Indian Reorganization Act), joka päätti alkuperäis-
kansoihin kohdistuneen assimilaatiopolitiikan Yh-
dysvaltain muissa osissa, koskenut Alaskaa. Tähän 
mennessä useimmissa Alaskan alkuasukaskylissä 
oli itsehallinto, johon usein yhdistettiin länsimais-
vaikutteisia perinteisiä hallintomuotoja. Vuonna 
1936 em. lakia täydennettiin siten, että se määritti 
myös Alaskan alkuasukaskylille oikeuden ”järjes-
tää itsensä uudelleen hallintoa ja liiketoimintaa 
varten yhteisen ammatin, yhdistyksen tai tarkoin 
rajatulla yhdyskunnassa, yhteisössä tai maaseu-
dulla asumisen perusteella.” Toisen maailmanso-

dan jälkeisen kehityksen tärkein vaikutus oli, että 
Alaskasta tuli osavaltio vuonna 1959.

Kanada: Alkuperäiskansojen kuninkaallinen neu-
vosto (Royal Commission on Aboriginal Peoples) 
ilmoittaa vuonna 1996 julkaistussa raportissaan, 
että Kanadan politiikkana on 150 vuoden ajan ollut 
assimilaation edistäminen. Tavoitteena on ollut as-
similaatio, vaikka oman laillisen aseman saaneiden 
intiaanien ja inuiittien sekä mestitsien kohteluissa 
onkin ollut eroja (10-11).  Hallituksen esitys niin 
kutsutussa vuoden 1969 valkoisessa paperissa, jos-
sa esitettiin, että Indian Act -laki olisi kumottava ja 
reservaattien alueet tulisi siirtää provinssien hallin-
taan, nähtiin assimilaation kiihdyttämisenä (10). 
Reservaatteihin erottelun ja assimilaation välinen 
näennäinen ristiriita ohitettiin olettamalla, että alu-
eellinen erottelu oli assimilaation valmistelua (11). 
Hallitus hylkäsi nämä ehdotukset vuonna 1970.  
Perustuslakia muutettiin vuonna 1982 siten, että 
voimassa olevat alkuperäisasukkaiden oikeudet ja 
sopimukset tunnustettiin ja vahvistettiin. Myös in-
tiaanit, inuiitit ja mestitsit kuuluvat perustuslaissa 
”alkuperäiskansan” aseman saaneiden joukkoon. 

Grönlanti: Ensimmäinen tanskalainen siirtokunta 
perustettiin Grönlantiin vuonna 1721. Uskonnon, 
kielen ja hallintotoimien suhteen assimilaatio on ai-
na kuulunut Tanskan siirtomaapolitiikkaan. Myös 
kolonialismin purkamista, joka alkoi aikaisemmin 
kuin muissa Arktisen alueen osissa, käytettiin 
osana tätä politiikkaa. Kolonialismin purkaminen 
aloitettiin ylhäältä ja tanskalaisten poliittinen suh-
tautumista kolonisoituihin kansoihin voisi luon-
nehtia ”hyväntahtoiseksi paternalismiksi”. Kolo-
nialismin purkamisesta ja epäsuorasta hallinnosta, 
jotka todennäköisesti saivat innoituksensa Euroo-
pan poliittisesta kehityksestä 1800-luvun puoli-
välissä, tuli Grönlannin hallinnon tärkeitä osia. 
1860-luvun alkuvuosina käyttöön otetut vaaleilla 
valituista grönlantilaisista (ainoastaan miespuoli-
sista) ja siirtomaahallinnon jäsenistä muodostetut 
kvasidemokraattiset piirivaltuustot olivat ensim-
mäinen askel tähän suuntaan. Näillä valtuustoilla 
oli runsaasti sosiaalisia ja laillisia toimintoja, mutta 
tärkeintä oli siirtomaakaupan tuoton osuuden ja-
kaminen takaisin ammattimetsästäjille. Valtuustot 
olivat tärkeitä myös siksi, että tämä oli siirtomaa-
kautena ensimmäinen kerta, kun grönlantilaiset 
olivat tekemisissä poliittisten ja laillisten päätösten 
kanssa. Vuoteen 1911 mennessä vaaleilla valitut 
kunnanvaltuustot korvasivat nämä piirivaltuustot 
ja samalla perustettiin kaksi epäsuorasti valittua 
maakuntavaltuustoa. Naiset saivat äänioikeuden 
vuonna 1948.
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Kolonialismin purkaminen ja neuvottelut

Yritykset hajauttaa hallintoa valta säilyttäen olivat 
looginen rinnakkaismenetelmä arktisten valtioiden 
assimilaatiopolitiikoille. Grönlanti on tästä varhai-
nen esimerkki, ja toisen maailmansodan jälkeen 
poliittista valtaa on siirretty kaikkialla arktisella 
alueella. Varhaiset valtion ohjaamat kolonialismin 
purkamispyrkimykset eivät kuitenkaan ole hillin-
neet paikallisia ja alkuperäisväestön oikeuksia kos-
kevia vaatimuksia tai yrityksiä rakentaa uusia po-
liittisia yksiköitä arktiselle alueelle. Pohjois-Ame-
rikassa ja Grönlannissa kolonialismin purkaminen 
on leimallisesti tapahtunut alkuperäiskansojen ja 
keskushallintojen välisin neuvotteluin. Tämä ei 
kuitenkaan ole asian laita saamelaisten ja näiden 
valtiollisten neuvottelukumppanien välisessä suh-
teessa, sillä alkuperäiskansan edustajien ja valtion 
välisten neuvottelujen periaatetta ei ole hyväksyt-
ty. Sen sijaan poliittisten ja alueellisten oikeuksien 
selvittämiseksi on Suomessa, Norjassa ja Ruotsis-
sa muodostettu julkishallinnon komiteoita, joiden 
työn muodollinen tulos on ollut saamelaiskäräjien 
muodostaminen. Tutkimukset saamelaisten oike-
uksien selvittämiseksi ovat edelleen käynnissä. 

Grönlanti ja Färsaaret: Varhainen esimerkki it-
sehallinnon saavuttamisesta neuvotteluteitse on 
Islanti, joka on arktisen alueen ensimmäinen täysin 
itsenäistynyt territorio. Islanti oli vuodesta 1918 
alkaen Tanskan valtakuntaan kuuluva de facto 
itsehallinnollinen valtio, mutta siitä tuli täysin 
itsenäinen vuonna 1944. Toisen maailmansodan 
aikana Islannin puolueet työskentelivät yhdessä 
uuden perustuslain luomiseksi, ja uusi perustus-
laki alistettiin kansanäänestykseen vuonna 1944. 
Kansanäänestyksen tuloksena Islanti julistautui 
itsenäiseksi valtioksi. Färsaarilla enemmistö ää-
nesti toisen maailmansodan jälkeen itsenäisyyden 
puolesta, mutta Tanskan hallitus hylkäsi tuloksen. 
Itsenäisyyden sijaan uuden maakuntahallituksen 
valintaa seurasi joukko neuvotteluja, joiden tulok-
sena saavutettiin itsehallinto vuonna 1948.

Vaikka tanskalaisten ankara suhtautuminen fär-
saarelaisten itsehallintovaatimuksiin vuonna 1948 
hidastikin prosessia, vaatimusten toteutumista ei 
voitu estää. Tilanne Grönlannissa oli samanlainen. 
Tanskan vuoden 1953 uuden perustuslain myötä 
Grönlannista ja Färsaarista tehtiin Tanskan valta-
kunnan erillisalueita. Färsaarilla oli ollut edustus 
Tanskan parlamentissa vuodesta 1849 alkaen. Nyt 
Grönlanti jaettiin kahteen vaalipiiriin, joista kumpi-
kin lähetti edustajan Tanskan parlamenttiin. Aluk-
si ainoastaan Länsi-Grönlanti kuului alueeseen ja 
maakuntahallitusta johti tanskalainen kuvernööri. 
Vuonna 1962 myös Itä-Grönlanti ja Pohjois-Grön-
lanti sisällytettiin itsehallintoalueeseen ja vuodesta 

1967 alkaen hallitus on valinnut puheenjohtajansa 
itse. Vuonna 1975 perustettiin nykyaikainen kun-
nallishallinto, jolla oli laajat toimeenpanovaltuudet 
sekä tuloveroon perustuva talous. Tässä tilanteessa 
grönlantilaiset ottivat poliittisen aloitteen käsiinsä 
ja vaativat siirtomaapolitiikan purkamista. 

Kolonialismin purkaminen sai alkukipinän 
muutamaa vuotta aiemmin, kun nuorten polii-
tikkojen uusi sukupolvi otti ohjat käsiinsä. Eräs 
näistä oli Moses Olsen, joka valittiin Tanskan par-
lamenttiin vuonna 1971. Pian huomattiin, että par-
lamentin grönlantilaisten ja tanskalaisten jäsenten 
ei katsottu olevan tasa-arvoisia ja tätä syrjinnän 
tunnetta edelleen korosti lokakuussa 1972 pidet-
ty kansanäänestys Tanskan jäsenyydestä Euroo-
pan yhteisössä (myöhemmin Euroopan unioni). 
Vaikka Grönlannissa huomattava enemmistö oli-
kin Euroopan yhteisöön liittymistä vastaan, siitä 
tuli kuitenkin Tanskan enemmistön vuoksi jäsen. 
Grönlannin neuvoa-antavassa maakuntahallituk-
sessa ehdotettiin komitean perustamista Grönlan-
nin itsehallintomahdollisuuksien selvittämiseksi. 
Jo muutamaa kuukautta myöhemmin Grönlannin 
asioiden ministeri, itsekin grönlantilainen, perus-
ti itsehallintokomitean, joka muodostui Tanskan 
parlamentin grönlantilaisista jäsenistä ja maakun-
tahallituksen jäsenistä.

Komitean tuottamassa raportissa suositeltiin 
jäsenistöltään puoliksi tanskalaisista ja puoliksi 
grönlantilaisista muodostuvan itsehallintokomis-
sion perustamista. Tanskan parlamentti hyväksyi 
komitean raportin, joka vahvistettiin Grönlannissa 
tammikuussa 1979 pidetyssä kansanäänestyksessä. 
Tämän tuloksena oli, että Grönlantiin saatiin itse-
hallinto 1.5.1979. Itsehallintoprosessi erosi kaikista 
aiemmista Grönlannin kolonialismin purkamista 
koskevista aloitteista siinä, että toisin kuin 1800- lu-
vun ja 1900-luvun alkupuolen tanskalaisten viran-
omaisten aloitteesta tehdyissä ja näiden valvomis-
sa uudistuksissa, itsehallintoprosessin juuret olivat 
Grönlannissa ja sen käynnistivät grönlantilaiset, 
jotka myös veivät asiaa eteenpäin ja muodostivat 
itselleen aseman, jossa pystyivät neuvottelemaan 
Tanskan valtion kanssa.

Alaska: Alaskan viimeaikaisessa poliittisessa 
historiassa on ollut kaksi erityisen merkitsevää 
tapahtumaa. Ensimmäinen näistä oli Alaskan 
hyväksyminen osavaltioksi vuonna 1959, johon 
aloite ja kannatus tulivat Alaskasta. Osavaltioksi 
hyväksyminen loi lisäpainetta alkuperäiskansojen 
maavaatimusten sopimiseksi neuvotteluissa, mikä 
puolestaan muodosti pohjan nykyiselle poliittiselle 
organisaatiolle, erityisesti Alaskan alkuasukkaiden 
vaatimuksia käsittelevälle Alaska Native Claims 
Settlement Act (ANCSA) -laille, joka hyväksyttiin 
Yhdysvaltain kongressissa vuonna 1971.
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ANCSA-lakiin johtava prosessi alkoi 1960-lu-
vun alussa, kun joukko Alaskan alkuasukkaiden 
järjestöjä perustettiin. Vuonna 1966 Alaskan alku-
asukkaiden johtajat perustivat osavaltion laajuisen 
Alaskan alkuasukkaiden organisaation, the Alaska 
Federation of Natives (Alaskan alkuasukkaiden 
liitto). Hallituksen ja näiden alkuperäiskansojen 
edustajien välillä ei ollut muodollisia neuvotteluja, 
vaan kaikki vaikuttaminen tapahtui lobbaamalla. 
Ensimmäistä maavaatimuksia koskevaa lakia, joka 
tuotiin Yhdysvaltain kongressiin vuonna 1967 ja 
joka hyväksyttiin kongressissa vuonna 1971, ei siis 
koskaan muodollisesti esitetty alkuperäiskansojen 
edustajien ryhmille eivätkä ihmiset, joita laki koski, 
vahvistaneet tai ratifi oineet sitä. Tämä nosti esille 
uuden alkuasukkaiden kansallisten johtohahmojen 
ryhmän. Tämä ryhmä ohitti heimojen hallitukset, 
jotka eivät osallistuneet liikkeeseen aktiivisesti. 
Vuoden 1971 jälkeen Alaska Federation of Nati-
ves -järjestön poliittinen vaikutusvalta vahvistui 
entisestään. Erityisesti äskettäin muodostetuista 
Alaskan alkuasukkaiden alueellisista osakeyhti-
öistä, jotka kuuluvat Alaska Federation of Natives 
-järjestöön, on tullut Alaskan talouden merkittäviä 
vaikuttajia.

Kanada: Kanadan arktiset alueet säilyivät siir-
tomaaterritorioina vielä kauan sen jälkeen, kun 
muilla arktisilla alueilla oli jo siirrytty demokra-
tiaan. Useimmissa yhteisöissä kunnallishallinto 
perustettiin vasta 1950- ja 1960-luvuilla. Inuiitit 
saivat äänestää liittovaltion vaaleissa vasta vuonna 
1962 ja territorion vaaleissa vuonna 1966. Luoteis-
territorion alkuperäisasukkaiden voimakas liike 
käynnisti 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla sarjan 
alkuperäisasukkaiden ja liittovaltion sekä territori-
on hallitusten välisiä neuvotteluja.

Kanadan arktisten alueiden alkuperäiskansat 
valitsivat ANCSA-lain tyyliset maavaatimussopi-

mukset. He menivät kuitenkin pidemmälle kuin 
Alaskan alkuasukkaat ja vaativat heti neuvotte-
lujen alusta lähtien, että myös taloudelliset, sosi-
aaliset, kulttuuriset ja poliittiset oikeudet liitetään 
mukaan. Tämä heijasteli varsin suurelta osin sitä, 
että toisin kuin Alaskassa, arktisen alueen alkupe-
räiskansat muodostavat enemmistön näiden aluei-
den väestöstä. Ensimmäinen näistä sopimuksista 
oli inuiitteihin ja cree-intiaaneihin vaikuttava Ja-
mesinlahden ja Pohjois-Quebecin sopimus. Useissa 
tapauksissa ensimmäiset sopimukset hylättiin, sillä 
niiden tarjoama itsehallinto ei ollut riittävän laaja. 
Kanadan pohjoisosissa on suuri määrä alkuperäis-
kansoja, joilla kullakin on omat prioriteettinsa ja, 
kuten nykyisin vaikuttaa olevan, oma sopimuksen-
sa (katso seuraavan sivun laatikkoteksti). 

Fennoskandia: Toisin kuin Pohjois-Amerikassa 
ja Grönlannissa, Fennoskandiassa keskushallin-
not eivät ole siirtäneet poliittista valtaa uusille 
itsehallintoyksiköille, vaan ne ovat ainoastaan 
delegoineet käytännön auktoriteettia ja tiukasti 
rajattuja tehtäviä.  Tästä huolimatta on havaittu 
merkkejä siitä, että neuvottelut saattavat olla toi-
miva strategia pyrittäessä jakamaan/hajauttamaan 
hallintoa valtion ja alkuperäiskansojen välillä myös 
Fennoskandiassa, kuten Norjan Ruijassa ehdo-
tettua maanhallintalakia seuranneet keskustelut 
ovat osoittaneet. Tämän lain oli tarkoitus päättää 
1970- ja 80-luvuilla saamelaisten maaoikeuksien ja 
Altaan perustettavan vesivoimalaitoksen välisestä 
ristiriidasta alkanut prosessi. (Katso myös Luku 6, 
Oikeusjärjestelmät). 

Ruijaa koskevaa Finnmark-lakia on kritisoitu 
runsaasti saamelaiskäräjillä. Myös Norjan halli-
tuksen asettamat lakiasiantuntijat ovat arvostelleet 
lakia. Arvostelun kärki kohdistuu saamelaisten 
maaoikeuksien vaillinaiseen tunnistamiseen ja tun-
nustamiseen yksityisellä, kunnallisella ja yhteisellä 

Alaskan alkuasukkaiden järjestöt

Alaskassa on runsaasti muodollisia organisaatioita, joita yleensä kutsutaan Alaskan alkuasukkaiden järjes-

töiksi. Alaskan alkuasukkaan hallitsevat niitä, mutta useimmissa tapauksissa ne perustuvat länsimaiseen 

malliin eikä niillä ole perinteistä alkuasukasrakennetta tai -toimintatapaa. Jotkin näistä perustettiin 1900-lu-

vun alkupuolella, mutta suurin osa on myöhempiä tulokkaita. Eräs ensimmäisistä Alaskan alkuasukkaiden 

järjestöistä oli Sitkassa vuonna 1912 perustettu Alaska Native Brotherhood, jonka muodosti yhdeksän tlingitiä 

ja yksi thimshian-intiaani. Ensisijainen tavoite oli varmistaa Alaskan alkuasukkaille äänioikeus. Äänioikeus 

myönnettiin vuonna 1924, kun Yhdysvaltain kongressi hyväksyi kansalaisuuslain, jonka mukaan kaikista 

alkuasukkaista tuli Yhdysvaltain kansalaisia.

Suurin osa nykyisin aktiivisista Alaskan alkuasukkaiden järjestöistä polveutuu 1960-luvulla perustetuista 

voittoa tuottamattomista alueellisista järjestöistä. Nämä järjestöt perustivat alueellisia kaupallisia osakeyhtiöitä 

Alaska Native Claims Settlement Act (ANCSA) -lain suomin mahdollisuuksin. Tällöin voitiin muodostaa yli 

kaksisataa alueellista kyläosakeyhtiötä.
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tasolla. Saamelaiskäräjät on ilmoittanut, että laki ei 
ole valtiota sitovien kansallisten ja kansainvälisten 
sääntöjen mukainen eikä se myöskään ole valtion 
alkuperäiskansoihin kohdistuvien moraalisten ja 
poliittisten velvoitteiden mukainen. Kansainväli-
sen standardin, ILO:n sopimuksen 169, merkitystä 
korostetaan erityisesti suhteessa artikloihin 14 ja 15, 
jotka koskevat tarvetta saada suostumus kyseisiltä 
alkuperäiskansoilta sekä maan omistusoikeuden 
tunnustaminen ja kyseisten maa-alueiden tunnis-
taminen. Vuoden 2003 jälkipuoliskolla käynnis-
tettiin alustava vuoropuhelu Norjan parlamentin, 
sen lakiasiain komitean ja saamelaiskäräjien välillä 
asian edistämistä auttavien toimien löytämiseksi. 
Mutta koska saamelaisten oikeuksia ei ole määri-
tetty ja tunnustettu kunnolla, ei ole vielä varmaa, 
onko neuvotteluille pohjaa.

Suomen saamelaislain mukaan valtiollisilla 
viranomaisilla on velvollisuus neuvotella saame-
laiskäräjien kanssa kaikissa laajoissa ja tärkeissä 
tapauksissa, jotka suoraan tai erityisesti koskevat 
saamelaisten asemaa alkuperäiskansana. Tähän 
velvoitteeseen kuuluu muutakin kuin pelkkiä 
konsultaatioita, sillä siihen kuuluu myös velvoite 
pyrkiä löytämään ratkaisu neuvottelemalla saame-
laiskäräjien kanssa (13). Käytännössä tämä kuiten-
kin lähinnä tarkoittaa oikeutta tulla kuulluksi ja 
sanoa mielipiteensä.

Venäjä: Venäjän pohjoisilla alueilla vallan ha-
jauttaminen on edistynyt hitaammin kuin muilla 
arktisilla alueilla. 1990-luvun alkuvuosina jotkin 
”etnisistä” alueellisista hallintoyksiköistä pystyi-
vät lisäämään valtaansa suhteessa Moskovaan 
hyväksymällä luonnonvarojen käytöstä, kulttuu-
risesta kehityksestä ja muista seikoista määräävää 
lainsäädäntöä ja panemalla se käytäntöön. Nämä 
”etniset” yksiköt ovat kuitenkin pääasiassa yleisiä 
hallituksia ja alkuperäisväestöt muodostavat aino-
astaan pienen vähemmistön (1 - 15 %) niissä vielä 
viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneen 
venäläisten ja muiden kansallisuuksien poismuut-
toliikkeen jälkeenkin. Näin alkuperäiskansojen 
mahdollisuus vaikuttaa tällaisten alueellisten hal-
litusten päätöksentekoon on pysynyt pohjoisilla 
alueilla vähäisenä. Monilla alueilla alueelliset hal-
litukset hyväksyivät lakeja ja käytäntöjä, jotka ei-
vät täyttäneet keskushallinnon alkuperäiskansojen 
oikeuksia koskevia vaatimuksia.

1990-luvun loppuvuosina presidentti Putin yrit-
ti hillitä vallanhajauttamisen kehitystä ja saattaa 
alueelliset käytännöt liittovaltion määräysten mu-
kaisiksi. Venäjän alkuperäiskansojen ryhmät ovat 
usein hakeneet liittovaltiolta turvaa perinteisten 
elinkeinojen harjoittamista uhkaavien alueellisten 
hallitusten käytäntöjä vastaan, erityisesti runsaasti 
maata vaativien teollisuuden kehityshankkeiden 

yhteydessä.  Vuonna 1990 perustettu näennäispo-
liittinen järjestö, Venäjän pohjoisten alkuperäis-
kansojen liitto (Russian Association Indigenous 
Peoples of the North, RAIPON) ja sen paikalliset 
osastot ovat saavuttaneet jonkin verran menestystä 
maaoikeuksia ja itsehallintoa tukevien liittovaltion 
ja alueellisten lakien muotoilussa (15-16).

”Pohjoisen vähälukuisten alkuperäiskansojen” 
luokkaan erillisiksi etnisiksi ryhmiksi itsensä tun-
tevien ihmisten yhteisöjen mahdollisuus vedota 
hallitukseen tämän tunnustuksen saamiseksi on 
tärkeä 1990-luvun jälkeinen kehitys. Neuvostoai-
kana valtio määritti tällaisen tunnustuksen ”an-
saitsevat” ryhmät ja poisti säännöllisesti ryhmiä 
tunnustettujen ”pohjoisten kansojen” luettelosta. 
Valtion vahvistama ryhmien oma tunnustaminen 
on tuottanut huomattavan lisäyksen pohjoisten 
kansojen määrässä, 26:sta noin 40:än, mukaan lu-
kien useita ryhmiä, jotka olivat aiemmin valtion 
tunnustamia mutta sittemmin luettelosta poistet-
tuja.

Teeman yhteenveto

Viime vuosikymmeninä on pyrkimyksenä ollut 
uudistaa Arktisen alueen poliittisia järjestelmiä 
kolonialismin purkamisen vuoksi. Tämä trendi 
voidaan nähdä osana kansallisvaltioiden rakenta-
misprosessia, jossa valtiolla on historiallisesti ollut 
hallitseva osa, homogeeninen kansallisvaltio oli 
ihanne ja assimilaatiostrategia oli virallinen käy-
täntö. Pohjois-Amerikassa tämän jälkeen seurasi 
usein vallan hajauttaminen, siis auktoriteetin siir-
täminen keskushallinnolta alueelliselle tasolle. Tä-
män vuoksi kansainvälisten ihmisoikeuskehitysten 
inspiroimat alkuperäiskansojen kansallisvaltion 
rakentamisprosessit onnistuivat luomaan yhtey-
den alkuperäiskansojen poliittisten pyrkimysten 
ja nykyaikaisen Arktisen alueen kansallisvaltion 
rakentamisen välille. Kanadassa ja Grönlannissa 
alkuperäiskansat tavoittelivat kolonialismin pur-
kamista neuvottelemalla keskushallinnon kanssa. 
Fennoskandiassa taas keskushallinnot ovat aino-
astaan delegoineet käytännön auktoriteettia, kun 
taas Venäjällä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeistä 
hallinnon hajauttamista seurasi uusi keskittämi-
nen. Alkuperäiskansojen pyrkimys itsehallintoon 
on useissa arktisen alueen osissa ollut tärkein ha-
jauttamiseen vaikuttava voima. 
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Kanada: neuvottelujen ja sopimusten tilkkutäkki.

Luoteisterritorioiden inuiitit esittivät ensimmäiset itsehallintovaatimuksensa 1970-luvun alkupuolella ja tämä voi-

makas itsehallintopyrkimys johti jo vuonna 1976 Nunavutin perustamiseen. Vaikka inuvialuitit (läntisimmät inu-

iitit) pian erosivatkin prosessista, perusvaatimukset säilyivät ennallaan, kunnes Nunavut sai lainvoiman vuonna 

1994. Vuonna 1976 alkanut prosessi oli pitkä ja monimutkainen. Vuonna 1982 kaikki Luoteisterritorion asukkaat 

äänestivät territorion jakamisesta. Nunavutin alueella 82 % äänestäjistä kannatti jakoa ja tämä määrä oli suurempi 

kuin territorion läntisten osien jakoa vastaan ollut enemmistö. Vuonna 1991 inuiittien neuvotteluryhmä ja hallitus 

tekivät puitesopimuksen ja vuonna 1992 määritettiin tarkka raja kaikkien alkuperäiskansojen kesken pidetyssä 

kansanäänestyksessä. Nunavutin alueen inuiitit ratifi oivat sopimuksen samana vuonna erillisessä kansanäänes-

tyksessä ylivoimaisella ääntenenemmistöllä. Kanadan parlamentti hyväksyi Nunavut-lait vuonna 1993 ja Nunavut 

toteutui vuonna 1999. Vaikka inuiiteilla ei aluksi ollut valittuja edustajia, Kanadan hallitus suostui neuvottelemaan 

inuiittien johtavien järjestöjen kanssa. Ensimmäinen inuiitti valittiin parlamenttiin Ottawaan vuonna 1979, samana 

vuonna kuin alkuperäiskansat saivat avainaseman Luoteisterritorion juuri valitussa lakia säätävässä kokouksessa.  

Luoteisterritorion hallitus osallistui neuvotteluihin vasta myöhemmin, mikä edelleen vahvisti inuiittien puolesta 

neuvottelevien tahojen legitimiteettiä. 1980-luvulla Kanadan inuit Tapirissat onnistui lobbaamaan erillisen liittoval-

tion vaa-lipiirin, Nunatsiaqin, perustamisen, mikä varmisti inuiittien edustuksen Ottawan parlamentissa.

Kansanäänestykset ja neuvottelut olivat merkittäviä osia myös keskushallinnon ja Kanadan muiden osien alku-

peräiskansojen välisissä neuvotteluissa, vaikka olosuhteet ovatkin olleet erilaisia. Nunavikissa prosessia vaikeutti 

vuoden 1975 maasopimus. Kanadan ja Québecin hallitukset sekä teollisuuden yhtiöt halusivat käyttää alkuperäis-

kansojen maata vesivoimaloiden perustamiseen ja inuiitit sekä Pohjois-Québecin creet hyväksyivät Jamesinlahden 

ja Pohjois-Québecin sopimuksen huomattavan painostuksen jälkeen. Vaikka sopimus hyväksyttiinkin kansanää-

nestyksessä neuvoteltuna laillisena puitteena alkuperäiskansojen oikeuksien, maavaatimusten ja -omistuksen sekä 

koulutuksen, terveydenhuollon ja talouden suhteen, Nunavikin inuiitit eivät milloinkaan ole tunteneet sopimusta 

omakseen. Myös toiveita aluehallinnon alaisesta poliittisesta autonomiasta eläteltiin. Tämä käsite on hyväksytty 

vähitellen Kanadan liittovaltiorakenteen yleisen hallinnon erääksi tasoksi (katso Nunavut-territorio). Useita tähän 

tavoitteeseen tähtääviä aloitteita on tehty. Näistä voidaan mainita esimerkiksi kansanäänestys, perustuslaillisiin 

asioihin keskittyvä vaali ja inuiittien perustama perustuslakikomitea. Nunavikin poliittinen sopimus, jonka allekir-

joittajina olivat inuiitteja edustava Nunavik-puolue, Québecin hallitus ja Kanadan hallitus, allekirjoitettiin 5.11.1999. 

Tämä on askel kohti Nunavikin kaikki asukkaat kattavaa yleistä hallitusta Québecin ja Kanadan poliittisten raken-

teiden puitteissa, mutta useita ongelmia on edelleen jäljellä eikä lopullista sopimusta ole saavutettu syyskuuhun 

2004 mennessä.

Indian Brotherhood (Intiaaniveljeskunta) perustettiin vuonna 1969 edustamaan noin 7 000 intiaania, joita sopi-

mukset koskevat, ja jotka ovat niiden kahden johtajan jälkeläisiä, jotka tekivät denejen ja kruunun väliset sopimukset 

vuosina 1899 ja 1921. Denet julkaisivat vuonna 1975 Dene Declaration -julistuksen, jossa mainittiin denejen oikeus 

perinteisiin maihinsa, itsemääräämiseen ja Kanadan perustuslain mukaiseen erikoisasemaan. 

Luoteisterritorion dene-heimot esittivät Kanadan hallitukselle maitaan koskevan vaatimuksen vuonna 1976. 

Tämä sai neuvottelut käyntiin vuonna ja vuonna 1988 allekirjoitettiin Dene-Métis -yhdistyksen ja liit-tovaltion hal-

lituksen välinen puitesopimus, joka hyväksyttiin vuonna 1990. Monet denet eivät kuitenkaan hyväksy sopimusta, 

sillä heidän oli luovuttava alkuperäiskansan jäsenen statuksesta saadakseen maata ja taloudellisia kompensaatioita. 

Denejen kokouksessa esitettiin vaatimuksia neuvottelujen käynnistämisestä uudelleen, minkä tuloksena aloitettiin 

neuvottelut yksittäisten maavaatimusten ja itsehallinnon osalta. Gwich’in-, sahtu dene- ja mestitsikansat pääsivät 

pian sopimukseen liittovaltion hallituksen kanssa. Tämän jälkeen muut kansat ovat seuranneet esimerkkiä tai 

neuvottelut ovat käynnissä niiden osalta. Useisiin tähän asti neuvotelluista sopimuksista sisältyy lauseke itsehal-

lintoneuvotteluista. Eräässä tapauksessa sopimukseen kuuluu reservaatin perustaminen Treaty Land Entitlement 

(Oikeutus sopimuksen mukaisiin maihin) -prosessin mukaan. 

Yukonin intiaanien komitea perustettiin vuonna 1973 ja vuosina 1976 ja 1984 solmittiin kaksi alus-tavaa maavaati-

muksia koskevaa sopimusta. Yukonin intiaanien komitean yleiskokous kuitenkin hylkäsi kummankin sopimuksen. 

Pääsyy tähän oli Yukonin ensimmäisten kansojen itsehallinto-oikeuksien ja -valtuuksien puuttuminen. Neuvotteluja 

jatkettiin vuonna 1985 ja tällä kertaa yhteisön osallistumista ja ensimmäisten kansojen kantoja painotettiin enemmän. 

Yukonin ensimmäiset kansat sekä liittovaltion ja territorion hallitus allekirjoittivat vuonna 1993 kattosopimuksen, 

jonka jälkeen yksittäiset Yukonin ensimmäiset heimot viimeistelivät itsehallintosopimukset. Nämä sopimuk-set 

tulivat voimaan 14.2.1995, kun Yukon First Nation Land Claims Settlement Act (Canada) (Yu-konin ensimmäisen 

kansan maavaatimussopimuslaki) -laki ja Yukon First Nation Self-Government Act (Canada) (Yukonin ensimmäisen 

kansan itsehallintolaki) -laki hyväksyttiin.  Kahdeksalla Yu-konin neljästätoista ensimmäisestä kansasta on tällä 

hetkellä lainvoimaiset itsehallintosopimukset. (12).
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Arktisen alueen 
hallintajärjestelmät

Alkuperäiskansojen erikoisaseman tunnustavien 
erilaisten hallintarakenteiden monilukuisuus on 
ollut tärkeä kehityssuunta arktisen alueen poliit-
tisissa järjestelmissä. Tähän trendiin kuuluu run-
saasti uusia sopimuksia ja instituutioita. Kaksi 
pääluokkaa ovat yleinen hallinto ja etninen itse-
hallinto.

Asymmetria ja territoriaalisuus 
analyyttisen kehyksen pääakseleina

Useimmat poliittiset järjestelmät kattavat useita 
kulttuureja. Nämä kulttuurit saattavat tuottaa iden-
titeettejä, jotka politisoituvat (17-19). Todennäköi-
syys sille, että kulttuurinen tai etninen identiteetti 
politisoituu, on lisääntynyt poliittisen itsehallinnon 
periaatteen levitessä globaalin kommunikaation 
avulla. Voimme siis odottaa identiteetiltään yksi-
löllisten ryhmien esittämien vaatimusten määrän 
kasvavan. Edellä laatikossa kuvattu Kanadan poh-
joisosien tilanne on hyvä tämän trendin kuvaus. 

Samalla valtioiden vastaukset tällaisiin vaati-
muksiin suhtautumiseksi muuttuvat todennäköi-
sesti yhä samankaltaisemmiksi, sillä valtioiden 
historiallisten vastausten, esimerkiksi kansan-
murhan, karkotusten, sorron, assimiloinnin tai 
jopa eroamisvaatimukseen suostumisen ei katsota 
olevan legitiimiä nykyisissä demokraattisissa jär-
jestelmissä. Valtiot siis turvautuvat yhä enemmän 
jonkinlaiseen päätöksentekovallan hajauttamiseen 
näiden vaatimusten täyttämiseksi (20).

Päätösvallan hajauttaminen identiteetiltään yk-
silöllisille ryhmille ei ole niin yksinkertaista kuin 
se ensivilkaisulla näyttäisi olevan. Toisen maail-
mansodan jälkeisen kauden lyhyt arviointi nostaa 
esiin kaksi tämän monitahoisen seikan erityisen 
tärkeää ulottuvuutta: territoriaalisuuden aste ja 
asymmetrian aste.

Puhtaasti territoriaaliseen tyyppivastaukseen 
kuuluu valtiorakenteen jonkinlainen alueellistami-
nen tai federalisoitumiskehitys. Jos tämä tehdään 

symmetrisesti, päätäntävalta hajautetaan territo-
riaalisille alueille noudattaen ehdottomasti peri-
aatetta, jonka mukaan kaikilla eri territoriaalisilla 
yksiköillä asuvilla henkilöillä on samat oikeudet 
riippumatta kuulumisesta identiteettiryhmiin (jus 
solis -periaate). Jos hajauttaminen taas toteutetaan 
asymmetrisesti, joillakin alueilla eläville henkilöil-
le myönnetään suuremmat autonomiset oikeudet 
kuin muilla alueilla elävillä henkilöille yksilöllisten 
identiteettien perusteella (jus sanguinus -periaate).

Alkuperäisasukkaiden vaatimuksien käsittelyn 
yhteydessä Kanadassa on luotu asymmetrinen 
liittovaltio, jossa joillakin alueilla on enemmän 
autonomiaa kuin muilla alueilla, järjestelmään si-
sältyy siis territoriaalisuus ja asymmetria. Myös 
Neuvostoliitossa luotiin asymmetrinen federalis-
mi. Neuvostoaikana järjestelmä oli käytännössä 
fi ktiivinen, mutta nyt se ilmenee monilla eri ta-
voilla, jotka vaihtelevat alueen ”statuksen” sekä 
väestöresurssien ja luonnonvarojen mukaan.

Myös hajautusprosesseja, joissa territoriaali-
suuden käsitettä ei lainkaan ole, on käytetty. Saa-
melaiskäräjien äänioikeutettujen laskenta on tästä 
esimerkki. Kuka tahansa, joka täyttää tietyt iden-
titeettiä koskevat vaatimukset (subjektiivinen itse-
määritys ja objektiivinen kielivaatimus), on oikeu-
tettu äänestämään vaaleissa, riippumatta maantie-
teellisestä sijainnistaan asuinmaassaan. Vastaavasti 
taas niillä, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, ei ole 
tätä oikeutta. Tämä tarkoittaa, että joillakin valtion 
asukkailla on tietyn identiteettiryhmän jäsenyyden 
perusteella suurempi oikeus autonomiaan kuin 
muilla maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Päätöksentekovallan hajauttaminen nykyises-
tä valtiokoneistosta voi siis tarkoittaa, että yksilöt 
saavat poliittista, kulttuurista ja/tai taloudellista 
autonomiaa alueelliseen yksikköön kuulumisen, 
identiteettiryhmän jäsenyyden tai näiden kahden 
yhdistelmän perusteella. Tämä tuottaa kaksiulot-
teisen asteikon, jota voidaan käyttää identiteetti-
ryhmien esittämien vaatimusten ja valtion vasta-
usten analysoimiseen.

Ryntäykset ja laskukaudet

Ryntäyksillä ja niiden jälkeisillä laskukausilla on ollut pitkäaikaisia vaikutuksia poliittiseen ke-
hitykseen, sillä ne ovat pakottaneet alkuperäiskansoja toimimaan yhdessä.  Näin kävi esimerkik-
si suunniteltaessa 1970-luvulla putken vetämistä Beaufortinmereltä Mackenzien laaksoon. Tämä 
muodosti suoran ärsykkeen Kanadan alkuperäiskansojen liikkeelle ja maaoikeuksien vaatimiselle. 
Vastaavasti saamelaisten itsemääräämisoikeuspyrkimyksen käynnisti Altajoen padon rakentaminen 
1980-luvun alkuvuosina, vaikka saamelaisten maavaatimusten historia onkin alkanut jo tätä ennen.     
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Itsemääräämisoikeus

Arktisen alueen kontekstissa valtion vastauksia 
asymmetrian ja territoriaalisuuden suhteen ei voi 
käsitellä kiinnittämättä huomiota alkuperäiskanso-
jen erikoisasemaan ja niiden itsemääräämisoikeu-
teen. Kuten Luvussa 6. Oikeusjärjestelmät tarkemmin 
kuvataan, itsemääräämisperiaate on kansainvälisen 
lain perusperiaate. Viimeaikaisissa keskusteluissa 
sen on katsottu koskevan myös alkuperäiskanso-
ja, vaikka sen on perinteisesti katsottu koskevan 
kansallisvaltion oikeutta suhteessa muihin valti-
oihin. Käsite on kuitenkin dynaaminen ja itsemää-
räämisen sisältö sekä kansan tunnusmerkit ovat 
muuttuneet ajan mittaan, erityisesti Yhdistyneissä 
kansakunnissa.

Kansojen itsemääräämisen organisoimisesta ja 
institutionalisoinnista on useita malleja eikä kan-
sojen itsemääräämisoikeuden periaate määritä, 
keitä kansat ovat tai mikä itsemääräämisen kohde 
tai yksikkö voi olla. Pyrkimys alkuperäiskansojen 
itsehallintojärjestelyihin tuntuu erityisen sopivalta 
tilanteissa, joissa alkuperäiskansojen ryhmä muo-
dostaa pysyvän vähemmistön. Tästä on esimerkki-
nä Pohjois-Fennoskandian saamelaisten perinteiset 
kotimaat ja Yukonin ensimmäiset kansat. Alueelle 
muualta muuttaneista on näillä alkuperäiskanso-
jen alueilla ajan mittaan tullut enemmistö. Tätä 
voidaan verrata alueisiin, joilla alkuperäiskansat 
ovat enemmistönä, esimerkiksi Grönlantiin ja Nu-
navutiin, jotka ovat yleisten hallitusten alaisuu-
dessa. Valtioiden vastaukset alkuperäiskansojen 
vaatimuksiin itsemääräämisoikeudesta ovat muut-
tuneet koko ajan samankaltaisemmiksi. Alueilla, 
joilla alkuperäiskansat muodostavat jatkuvan vä-

hemmistön, muodostetaan kaksinkertaisia hallin-
tojärjestelmiä.

Sirkumpolaarisessa pohjoisessa on erityyppisiä 
hallituksia. On ollut erityisen haasteellista löytää 
tapoja, jotka ottavat alkuperäiskansojen oman his-
torian ja niiden senhetkisen laillisen statuksen huo-
mioon. Useimmat arktisen alueen itsehallintora-
kenteet ja instituutiot perustuvat läntisiin lakeihin 
ja säädöksiin. Mikään arktisen alueen itsehallinto-
malleista ei suoranaisesti perustu tavanomaiselle 
hallinnolle, vaikka paikalliset kulttuurit heijastu-
vatkin poliittisten toimielinten mahdollisuuksiin 
ja tekoihin. Rakenteissa voidaan havaita olevan 
kaksi perustyyppiä: yleinen hallitus ja itsehallin-
tojärjestelyt.

Yleinen hallitus

Yleiset hallitukset ovat mukana itsehallintojärjes-
telyissä ja uusien territorioiden luomisessa, joten 
kaikki tietyn ikärajan ylittäneet henkilöt ovat ää-
nioikeutettuja ja vaalikelpoisia lakiasäätävän ko-
kouksen vaaleissa. Tämä koskee sekä Grönlannin 
itsehallintohallitusta ja sen parlamenttia että Nu-
navutin hallitusta ja sen lakiasäätävää kokousta. 
Virallisesti etnisyys ei ole relevantti tekijä poliit-
tisen järjestelmän missään osassa. Tämä ei koske 
ainoastaan kansallista ja paikallista hallintoa, vaan 
myös poliittisia puolueita. Itsehallintojärjestelyt 
ovat territoriaalinen vastaus päätöksenteko-oike-
uksien hajauttamiseen. Alkuperäiskansat muodos-
tavat enemmistön näissä äskettäin muodostetuissa 
poliittisissa yksiköissä. 

Venäjällä yleisen hallinnon erityismuunnoksia 
ovat autonomiset alueet (okruga), kansalliset alu-

Alkuperäiskansojen ääni alueellistamisprosessissa.

Alkuperäiskansojen oikeudet tunnustavien hallintojärjestelmien kehittyminen on joissakin tapauksissa 
samanaikaista alueellistamisprosessin kanssa, kuten esimerkiksi Euroopan unionissa. Tähän kuuluu 
uusia alkuperäiskansojen ja valtaväestön liittoumia. Esimerkiksi eurooppalaisessa alueellistamispro-
sessissa, joka on selvästi havaittavissa Ruotsissa ja Suomessa, myös saamelaisyhteys on tärkeä, ja se 
vaikuttaa sekä valtiolliseen suhtautumiseen saamelaisiin että suoraan saamelaisiin. Suomen ja Ruotsin 
EU-jäsenyydet ovat erityisesti luoneet tarpeen laajentaa EU:n profi ilia pohjoisella ulottuvuudella poh-
jan luomiseksi Venäjän ja Baltian maiden vakaus- ja turvallisuusyhteistyötä varten. Arktisen alueen 
alkuperäiskansojen edut ovat tärkeä seikka myös Euroopan unionin ja Kanadan välisessä yhteistyössä. 
Pohjoisen ulottuvuuden toisen toimintaohjelman, 2004-2006, liitteessä 2 mainitaan: “Kaikkien pohjoi-
sen ulottuvuuden kumppaneiden on kiinnitettävä erityishuomio alkuperäiskansojen etuihin suhteessa 
taloudelliseen toimintaan, erityisesti resursseja kuluttavaan teollisuuteen, siten, että alkuperäiskan-
sojen perinnäisiä itsemääräämisoikeuksia, maaoikeuksia ja kulttuurisia oikeuksia suojellaan.” Tämä 
lausunto on saamelaiskomitean ja saamelaiskäräjien komitean EU:n komissiolle tekemän työn tulos. 
(Lisätietoja pohjoisen ulottuvuuden käytännöistä on Luvussa 12. Sirkumpolaarisen pohjoisen kansainväliset 
suhteet ja geopolitiikka.)
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eet (rayony) ja hallintokunnat (sel’ksie administrat-
sii). Kansalliset alueet ja hallintokunnat, jotka 
alun perin perustettiin 1920- ja 30-luvuilla mutta 
poistettiin 1930-luvun loppupuolella, on herätetty 
uudelleen henkiin 1990-luvulla useilla pohjoisilla 
alueilla.  Vaikka tällaisten piirien, alueiden ja hal-
lintokuntien hallitukset edustavatkin yleistä hal-
lintoa, viimeaikainen lainsäädäntö on osoittanut, 
että alkuperäiskansoille voidaan antaa etuoikeu-
tettua kohtelua, esimerkiksi paikkakiintiö hallinto-
elimissä (21).  Alkuperäiskansat ovat määrällisessä 
enemmistössä pääosin hallintokuntien tasolla.

Itsehallinto ja kaksirakenteisuus

Arktisella alueella on ryhdytty myös edistämään 
alkuperäiskansojen autonomiaa alueilla, joilla ne 
ovat vähemmistönä, laillisten ja poliittisten järjeste-
lyjen avulla. Tämä kehitys on luonut kaksinkertai-
sen hallintojärjestelmän, jossa alkuperäiskansojen 
poliittiset järjestelyt toimivat samalla maantieteel-
lisellä alueella samanaikaisesti yleisen hallinnon 
kanssa. Tästä on useita esimerkkejä.

Kanadassa Yukonin ensimmäisten kansojen itse-
hallintosopimuksiin sisältyy lainsäädäntövalta se-
kä valta tehdä päätöksiä alkuperäisten kulttuuriar-
vojen ja instituutioiden mukaisella tavalla. Lisäksi 
ne muodostavat itsehallinnolle laajan ja joustavan 
kehyksen, joka kehittyy Yukonin ensimmäisten 
kansojen määrittämällä vauhdilla. Tähän mennessä 
Yukonin ensimmäiset kansat ovat saaneet yksinoi-
keuden säätää omaa hallintoaan ja sisäisiä asioitaan 
koskevia lakeja.  Niillä on myös valtuudet säätää 
koko Yukonin alueen kansalaisiin liittyviä lakeja ja 
muita lakeja, jotka koskevat kaikkia asutusalueella 
asuvia henkilöitä. Itsehallintosopimuksen mukaan 
Yukonin ensimmäiset kansat ja liittovaltion halli-

tus määrittävät alueet, joilla Yukonin ensimmäisten 
kansojen lait ohittavat liittovaltion lait, jos niiden 
välillä on ristiriita.  

Alaskan heimojen hallitukset ovat myös julkisen 
hallintojärjestelmän kanssa rinnakkainen itsehal-
lintojärjestelmä. Heimojen hallituksen on organi-
soitu kaksitasoisesti. Yhteisöjen alkuasukasväestö 
voi vaikuttaa useisiin päivittäiseen elämään liitty-
viin asioihin heimoneuvostojen avulla. Ylemmällä 
tasolla on 12 voittoa tuottamatonta alkuasukasliit-
toa. Yhdessä heimoneuvostojen kanssa niiden vai-
kutusvalta sosiaalisissa asioissa ja kulttuurikysy-
myksissä on erittäin suuri. Kaupungeissa ja kylissä 
toimii näiden alkuperäiskansojen itsehallintora-
kenteiden kanssa rinnakkain kaikkien asukkaiden 
valitsema valtuusto. Jopa maaseutuyhteisöissä, 
joissa Alaskan alkuperäisasukkaat muodostavat 
enemmistön, on yleensä kaupunginvaltuusto, jo-
ka toimii rinnakkain heimoneuvostojen kanssa. 
Yleinen hallintojärjestelmä toimii siis valtiollisella 
tasolla ja aluetason (borough) organisaatioissa, jot-
ka toimivat kaupunginvaltuustojen ja valtion väli-
sellä tasolla. Kahdella Alaskan alueella, North Slo-
pe Borough’ssa ja Northwests Arctic Borough’ssa, 
iñupiat-enemmistö on voinut hyödyntää alueen 
öljy- ja mineraalivaroja paikallisen itsehallinnon 
toimien edistämisessä. Lisätietoja on Luvussa 7. 
Luonnonvarojen hallinta.

Muita esimerkkejä alkuperäisasukkaiden julki-
sen hallinnon kanssa rinnakkaisesta itsehallinnosta 
ovat Norjan, Ruotsin ja Suomen saamelaiskäräjät, 
jotka perustuvat kunkin valtion saamelaislakeihin. 
Nämä elimet ovat etnisiä hallituksia, ja ainoastaan 
saamelaisilla on oikeus rekisteröityä, äänestää, 
asettua ehdolle ja tehdä esityksiä näissä vaaleis-
sa. Pohjoismaiset saamelaislait asettavat äänes-
täjäkunnalle sekä objektiivisia että subjektiivisia 

Grönlannin itsehallinto ja Nunavut

Grönlanti sai itsehallinnon 1.5.1979. Kaikki 18 vuotta täyttäneet Tanskan kansalaiset, jotka ovat asuneet 
vähintään kuusi kuukautta Grönlannissa, ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia itsehallintoparlamen-
tin vaaleissa. Tilapäisesti Grönlannin ulkopuolella asuvia grönlantilaisia varten on erikoissääntöjä. 
Tanskalaiset eivät ole koskaan olleet merkittävässä osassa Grönlannin itsehallintoparlamentissa. Tällä 
hetkellä ainoastaan yksi 31:stä jäsenestä on tanskalainen (tanskalaiset muodostavat 12 % väestöstä). 
Viime aikoina on pyritty saamaan useampia grönlantilaisia osallistumaan poliittiseen järjestelmään 
ja hallintoon, 20 vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna grönlantilaisten määrä johtavissa asemissa 
onkin lisääntynyt huomattavasti.

Nunavutissa kaikilla täysi-ikäisillä kanadalaisilla on äänioikeus ja heidät voidaan valita lakisäätävään 
kokoukseen. Tilapäisesti Nunavutin ulkopuolella asuvalla inuiitilla ei ole erityisoikeuksia Nunavu-
tissa. Nunavutin hallitukselle myönnetyt oikeudet ja vastuut noudattavat Kanadan liittovaltion yleisiä 
sääntöjä, vaikka jatkuva vallan hajauttamisprosessi siirtääkin yhä enemmän valtaa Ottawasta Nuna-
vutiin ja muille alueille. Tämä tekee näistä alueista jatkuvasti tasa-arvoisempia Kanadan provinssien 
kanssa.
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ehtoja. Kaiken perustana oleva subjektiivinen ele-
mentti on itsensä saamelaiseksi tunteminen, kun 
taas objektiiviset ehdot liittyvät saamenkieleen. 
Tärkein saamelaiskäräjien takuu on juuri se, että ne 
ovat saamelaisten itsensä itseään varten valitsemia. 
Nämä käräjät käyvät auktoriteettikysymyksistä 
jatkuvaa vuoropuhelua pohjoismaiden hallitusten 
kanssa, ja jonkin verran hallinnollisiin seikkoihin 
liittyvää valtaa onkin siirretty niille. Muodollisesti 
saamelaiskäräjien asema on puhtaasti neuvoa-an-
tava. Todellisuudessa niillä on kuitenkin keskeinen 
poliittinen rooli kansallisissa perustuslaillisissa jär-
jestelmissä saamelaisten poliittisiin kysymyksiin 
liittyvissä seikoissa, ja ne toimivat hallintoeliminä 
ja toimeenpanoeliminä valtioiden päätoimintalin-
jojen toteuttamisessa. Saamelaisten kansana saa-
vuttamat poliittiset oikeudet voidaan ymmärtää 
saamelaisten kansallisiin perustuslakeihin saavut-
taman voimakkaamman vaikutusvallan konteks-
tissa (22).

Saamelaiskäräjien poliittisen autonomian vah-
vistamisprosessi on ollut kaikkein merkittävin 
Norjassa. Viime aikoina solmitut Norjan saamelais-
käräjien ja maakuntien väliset sopimukset voivat 
luoda yhteistyölle pohjan myös alueellisella tasol-
la. Tähän asti saamelaiskäräjät ovat solmineet sopi-
mukset kahden pohjoisimman maakunnan kanssa. 
Sopimuksiin sisältyy saamelaisille poliittisesti tär-
keisiin seikkoihin liittyvien toimien koordinointi 
ja yhteistyö sekä velvollisuuksien ja vastuiden ja-
kamisen valmistelu. 

Kysymys saamelaisten vaikutusvallasta ei liity 
pelkästään yksittäiseen valtioon ja sen alkuperäi-
seen saamelaisvähemmistöön, vaan se on valti-
oiden rajat ylittävä kysymys. Saamelaiskäräjien 
välinen virallinen kansainvälinen yhteistyöelin 
on Saamelainen parlamentaarinen neuvosto. Sen 

toiminta suuntautuu lähinnä Euroopan unioniin 
päin. 

Kanadalaisen ja pohjoismaisen järjestelmän itse-
määräämisjärjestelyjen vertailusta ilmenee liitoval-
tiojärjestelmän edut verrattuna unitaarisiin valtio-
järjestelmiin. Toimeenpanovallan ja lainsäädäntö-
vallan jakamisen periaate liittovaltiojärjestelmissä, 
joissa liittovaltion sisäinen lainsäädäntövalta on 
jaettu kansalliselle hallitukselle ja sen aliyksiköille, 
luo tilaa sekä itsehallintojärjestelyjen kompetens-
sin että alueellisten yleisten hallitusten kompetens-
sin laajentamiselle. Unitaarisissa valtioissa vallan 
siirto tai delegoiminen on yleisempää. Näin myös 
saamelaisten tapauksessa. Tällainen vallan hajaut-
taminen ei kuitenkaan poista keskushallituksen 
valtaa säätää vallan hajauttamisen  kohteena ole-
viin seikkoihin liittyviä lakeja. Grönlannin suhteen 
on kuitenkin havaittava, että Tanskan parlamentti 
ei voi kumota itsehallintoa.

Maavaatimussopimukset

Hallitusten kolmas vastaustyyppi alkuperäis-
kansojen vaatimuksiin on ollut maavaatimuksia 
koskevien sopimusten neuvotteleminen. Näin 
muodostuneet poliittiset rakenteet voivat toimia 
rinnakkain sekä yleisten hallitusten että itsehal-
lintohallitusten kanssa. Alaskan melko monimut-
kaisessa hallintorakenteessa vuoden 1971 Alaska 
Native Claims Settlement Act-lain (ANCSA) perus-
teella muodostetut alkuasukkaiden korporaatiot 
kuuluvat tähän kolmanteen vaihtoehtoon. ANCSA 
oli sirkumpolaarisen pohjoisen ensimmäinen mo-
derni maavaatimuksia koskeva sopimus, ja sen 
vuoksi periaatteet ja rajoitukset ovat olleet erittäin 
tärkeitä esimerkiksi Kanadan pohjoisosissa kehi-

Saamelaiskäräjät

Suomen saamelaiskäräjät saivat toimivaltuuden tammikuussa 1996 ja niillä on 21 valittua jäsentä. Nor-
jan saamelaiskäräjät perustettiin vuonna 1989 ja niihin kuuluu Norjan 13 vaalipiiristä valitut 39 edusta-
jaa. Vuonna 1993 perustetut Ruotsin saamelaiskäräjät muodostuvat 31 jäsenestä, jotka valitaan yhdestä, 
koko maan kattavasta vaalipiiristä. Näiden saamelaiskäräjien tehtävät ja toimet eroavat toisistaan, mut-
ta niille on yhteistä niiden kyky nostaa esille asioita ja antaa julkilausumia niiden toimialaan liittyvistä 
seikoista. Suomessa perustuslaissa suojattu kulttuuriautonomia, viranomaisten neuvotteluvelvollisuus 
ja saamelaiskäräjien edustusoikeus ja -velvollisuus ovat tärkeitä tätä itsehallintoa vahvistavia seikkoja. 
Tähän verrattuna Norjan saamelaiskäräjien asema on laillisesti melko heikko, mutta se ovat kuitenkin 
onnistunut kehittymään keskeiseksi poliittiseksi vaikuttajaksi. Norjan saamelaiskäräjien taloudellinen 
asema on myös paljon parempi kuin Suomen ja Ruotsin saamelaiskäräjien (13).
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tetyille malleille. Nämä korporaatiot ovat usein 
avainasemassa alkuperäiskansojen keskuudes-
sa ja ne ohjaavat monia arkipäivään vaikuttavia 
seikkoja. Vaikka korporaatiot itse asiassa ovatkin 
voittoa tuottavia yrityksiä, niitä tulee käsitellä hal-
lintorakenteina. 

Maavaatimussopimuksen perusajatus on, että 
alkuperäiskansat luovuttavat alkuperäisasukkai-
den oikeuksiin perustuvia alueellisia oikeuksia. 
Näistä oikeuksista luovutaan vastineena tiettyjen 
maa-alueiden hallinnasta ja kertakaikkisesta rahal-
lisesta korvauksesta. Alaskassa alkuperäiskansat 
saivat 11 % vaatimistaan maista. Maita ja rahallisia 
korvauksia hallinnoimaan perustettiin 13 alueellis-
ta osakeyhtiötä ja yli 200 kyläkorporaatiota, jotka 
toimivat yrityslain mukaan ja joiden osakkeen-
omistajia ovat rekisteröidyt alkuperäisasukkaat. 
Alaskan alkuperäisasukkaan statuksen tärkein eh-
to on syntyperä. Kun ANSCA hyväksyttiin vuonna 
1971, kaikki, jotka voivat todistaa neljäsosan ve-
renperimän, voivat liittyä alkuasukasosakeyhtiöön 
ja ryhtyä osakkeenomistajaksi. Ainoastaan ennen 
vuotta 1971 syntyneillä voi ANSCAn mukaan olla 
osakkeita, mutta osakkeita voi periä.

Kanadan maavaatimussopimukset, esimerkik-
si Jamesinlahden ja Pohjois-Québecin sopimus 
(1975), Inavialuitin lopullinen sopimus (1984) ja 
Nunavutin maavaatimussopimus (1993) noudat-
tavat pääperiaatteeltaan Alaskan mallia. Erittäin 
tärkeä ero kuitenkin on, että nämä ovat kattavia 
sopimuksia, jotka koskevat maan ja rahallisen 
korvauksen lisäksi useita muita esimerkiksi maan 
ja luonnonvarojen käyttöön, työllisyyteen sekä 
ympäristökysymysten hallintaan liittyviä etuja. 
Nunavut-sopimukseen sisältyy myös poliittinen 
suostumus Nunavutin yleisen hallinnon järjestä-
misestä. Maan hallinta ja sen käytön ohjaaminen 
on Kanadassa rajallisempaa kuin Alaskassa, se on 
myös demokraattisempaa ja muistuttaa enemmän 
yleistä hallintolaitosta. Nunavutissa maita ja ra-
hallisia korvauksia tarkkailee inuiittien valitsema 
organisaatio, Nunavut Tunngavik Inc. Tämä orga-
nisaatio käyttää huomattavaa poliittista valtaa, ja 
välillä esiin nouseekin kysymys siitä, kummalla 

valta Nunavutissa todellisuudessa on: Tunngavik 
Inc:illä vai Nunavutin hallituksella.

Tähän mennessä maavaatimussopimukset ovat 
olleet merkittävässä asemassa lähinnä Pohjois-
Amerikan arktisilla alueilla. 

Venäjällä ”maavaatimusten” kehitys on ollut toi-
senlaista (23).  Alkuperäiskansojen ryhmät, jotka 
haluavat jatkaa ”perinteisiä” tapojaan, esimerkiksi 
metsästystä ja porotaloutta, voivat anoa maaosuut-
ta. Näistä maista tulee tämän jälkeen teoriassa erot-
tamattomia ja ne suljetaan teollisen rakentamisen 
ulkopuolelle, elleivät oikeuden haltijat suostu 
tällaiseen kehityksen. Venäjän pohjoisosiin on pe-
rustettu satoja tällaisia territorialisoituja ryhmiä 
(obshchiny), vaikka tämän toteuttamisen helppous 
vaihteleekin huomattavasti alueellisesti. Obschinyn 
perustamista koskeva liittovaltion laki vuodelta 
2000 ohitti paikalliset asetukset (tai niiden puuttu-
misen) (24).  Pääoman puute ja neuvostoajan jälkei-
nen valtion tukien romahtaminen johtivat monien 
näiden alueiden katoamiseen pian niiden perusta-
misen jälkeen. Samanaikaisesti teollisuuden intres-
sit ovat estäneet muiden ryhmien mahdollisuuden 
hankkia tällaisia maita (25-26).  

Tämän kehityksen kanssa rinnakkainen kehitys-
linja on ollut paljon suurempien ”luonnon perintei-
sen käytön alueiden” perustaminen. Nämä alueet 
ovat teollisuuden kehityksen ulkopuolelle jätetty-
jä alueita (obshchina-maat voivat olla päällekkäin 
näiden alueiden kanssa tai kokonaan niiden sisä-
puolella) (27-28). Tällaisten ”luonnon perinteisen 
käytön alueiden” perustamisen salliva liittovaltion 
laki hyväksyttiin vuonna 2001 (29). Alkuperäiskan-
sojen ryhmät pyrkivät nyt muodostamaan useita 
tällaisia ”malliterritorioita” lain sovellettavuuden 
haasteiden havaitsemiseksi.

Teeman yhteenveto

Laajemman alueellisen autonomian ja alkuperäis-
kansojen itsemääräämisoikeuden vaatimusten 
avulla on onnistuttu muodostamaan Arktiselle 
alueelle sekä uusia alueellisia yleisiä hallituksia 
että erilaisia alkuperäiskansojen itsehallinnon 

Suktul – jukagir-kansan itsehallinto

Eräs lukumäärältään pienimmistä Venäjän pohjoisista kansoista on jukagir-kansa, jonka kotimaahan 
kuuluu Venäjän koillisosan alueita, mukaan lukien Sahan tasavalta (Jakutia) ja Magadanin provinssi. 
Sahan tasavallan jukagirit onnistuivat hankkimaan itselleen erityislain, joka takaa jukagireille itse-
hallinnon kahdessa hallintokunnassa, joihin suuri osa kansan väestöstä on keskittynyt, Nelemnoessa 
ja Andrushkinossa. Tasavalta sääti vuonna 1998 tätä koskevan lain, joka tunnetaan jukagirinkielisellä 
itsehallintoa tarkoittavalla sanalla suktul. Tasavallan muut alkuperäiskansat ovat harkinneet vastaa-
vaan itsehallintolakiin pyrkimistä. 
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muotoja. Toisaalta voidaan havaita yleinen pää-
töksentekovallan hajauttamisen trendi. Samalla 
kuitenkin myös territoriaalisuuden ja asymmet-
rian määrä vaihtelevat runsaasti eri itsehallinto-
järjestelmien kesken. Joillakin alueilla on itse asi-
assa kaksinkertaiset rakenteet, joissa nämä kaksi 
hallintotyyppiä ovat olemassa rinnakkain. Joskus 
rakenteisiin kuuluu myös maavaatimussopimus-
ten yhteydessä luotuja osakeyhtiöitä. Laajemmas-
sa perspektiivissä tätä voidaan kuvata prosessiksi, 
jossa etnisistä ja kulttuurisista identiteeteistä tulee 
poliittisia identiteettejä. Tällöin Arktisen alueen 
ihmisten on osattava suhtautua moninkertaisen 
poliittisen identiteetin vaihteleviin asteisiin. Jokin 
näistä voi liittyä henkilön etniseen ryhmään, toi-
nen taas paikalliseen tai alueelliseen hallitukseen, 
kolmas valtioon ja joissain tapauksissa jopa ylikan-
sallisiin elimiin, esimerkiksi Euroopan unioniin. 
Kun ihmiset oppivat elämään asymmetristen jär-
jestelyjen kanssa, oletamme, että voimme havaita 
Arktisen alueen poliittisten järjestelmien legitimi-
teetin yleisen lisääntymisen ja siirtymän yhdestä, 
eksklusiivisesta poliittisesta identiteetistä kohti 
moninkertaisia, yhteensopivia identiteettejä Mar-
tínez Herreiran kartoittamien trendien mukaisesti 
(20).  Lisäksi oletamme, että kun alkuperäiskanso-
jen vaatimuksia otetaan huomioon Arktisen alueen 
demokraattisissa valtioissa, niiden on ryhdyttävä 
suuntautumaan kohti jonkinlaista useista kansal-
lisuuksista muodostuvaa demokratiaa Michael 
Keatingin kuvaamalla tavalla (30).      

Keskeiset johtopäätökset

Historiallisesti kansallisvaltioiden rakentamis-
prosessit ovat Arktisella alueella noudattaneet 
kansallisvaltion muodostamisen, standardoinnin 
ja integraation teoreettista mallia. Historiallisesti 
suhtautumista alkuperäiskansoihin voidaan ku-
vata paternalistiseksi, jossa valtion käsitys integ-
roinnista oli niin puheiden kuin tekojen tasolla 
käytännössä assimilaatiota. 

Valtioiden tarve ja halu käyttää Arktisen alueen 
luonnonvaroja liittyy läheisesti valtioiden siirto-
maahistoriaan. Samanaikaisesti alkuperäiskansoil-
la on ollut tunnustettu erikoisasema, jota kuvaavat 
historialliset sopimukset Pohjois-Amerikassa, enti-
sen Neuvostoliiton ”Pohjoisen vähälukuisten kan-
sojen” virallinen luokitus, Grönlannin itsehallinto 
ja Fennoskandian saamelaisten oikeuksien histori-
allinen tunnustaminen. Arktisen alueen valtioiden 
erityispiirre on ollut alkuperäiskansojen toiminta 
itsenäisinä poliittisina tekijöinä nykyaikaisessa 
kansallisvaltion rakentamisprosessissa.

Nykyisin niin muodollisena ihanteena kuin 
käytännön politiikkanakin tuntuu olevan yleisesti 
hyväksytty alkuperäiskansojen vaikutusvallan li-
sääminen, vaikka todelliset poliittiset ja hallinnol-
liset ratkaisut vaihtelevatkin valtiosta toiseen. Eräs 
alueellisen autonomian kasvuun läheisesti liittyvä 
vastaus on yleisten hallitusten perustaminen. Tämä 
ratkaisu on ollut näkyvin alueilla, joilla alkupe-
räiskansat muodostavat enemmistön.  Itsehallinto 
on ollut toinen ratkaisu, ja se saattaa olla osa kak-
sinkertaista järjestelmää, jossa alkuperäiskansojen 
järjestelyt toimivat samanaikaisesti saman alueen 
yleisen hallinnon kanssa. Itsehallinnon instituutiot 
voivat toimia jopa valtionhallinnon eliminä saame-
laiskäräjien tapaan.

Osallistumisen tasosta päätöksenteon hajautta-
misessa, territoriaalisuuden asteessa ja itsehallinto-
järjestelmien asymmetriassa tulee kriittinen tekijä. 
Neuvotteluissa on voitava osoittaa alkuperäiskan-
sojen korkea osallistumisaste. Tämä on tapahtunut 
neuvoteltaessa maavaatimussopimuksista Kana-
dassa, ja se on leimannut myös itsehallintojärjes-
telyjen toteuttamista Grönlannissa. Millään muilla 
pohjoisilla, arktisilla alueilla alkuperäiskansat eivät 
ole olleet samanarvoisia neuvottelukumppaneja al-
kuperäiskansojen erikoisjärjestelyjen toteuttamis-
vaiheessa.
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Tiedonaukot

Arktisen alueen nykyaikaiset itsehallintojärjestelyt 
ovat edelleen suhteellisen tuoreita, ja tulevaisuu-
dessa tehtävät vertailututkimukset voivat todennä-
köisesti antaa lisätietoja erilaisten poliittisten järjes-
telyjen vaikutuksesta inhimilliseen kehitykseen.

Ihmisten osallistumista poliittisiin järjestelmiin 
ja poliittisen toiminnan kannalta tärkeisiin toimiin 
ja instituutioihin, kuten esimerkiksi tiedotusväli-
neet, on tutkittava lisää. 
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varojen hallinnan. Erillisessä lyhyessä artikkelis-
sa käsitellään kahden arktisen valtion, Kanadan 
ja Yhdysvaltojen, esittämiä kantoja osana yritystä 
käsitellä Yhdistyneiden Kansakuntien alkuperäis-
kansojen oikeuksien julistusta.

Oikeuden kehityksen 
trendit ja perinteet

Tässä luvussa käsitellään pääosin Arktisen alueen 
valtioiden sisäisiä lakeja eikä niinkään kansainvä-
listä oikeutta. Arktisen alueen valtioiden oikeusjär-
jestykset ja niiden nykyiset kehityssuunnat kuulu-
vat kuitenkin globaaliin kontekstiin. Tässä osassa 
luodaan siksi lyhyt katsaus Arktiseen alueeseen 
liittyviin globaaleihin kehityssuuntiin ja oikeus-
käytäntöön liittyviin perinteisiin.

Oikeusjärjestelmien globaali kehitys 
kohti tiiviimpää integraatiota

Oikeusvertailun tutkijat ovat havainneet useita 
globaaleja trendejä. Eräs näistä on suuntautumi-
nen kohti demokratiaa ja ihmisoikeuksia sekä lail-
lisuusperiaatteen korostaminen (1). Useiden eri 
alojen tutkijat ovat korostaneet myös globalisoitu-
mistrendiä (2) sekä eri oikeusjärjestelmien tiiviim-
pää integroitumista. 

Globalisoitumistrendi heijastuu kansainväli-
sen kaupan sääntöjen kehittymisessä Maailman 
kauppajärjestön sekä alueellisten kaupallisten ja 
poliittisten aloitteiden (3) kautta. Se heijastuu myös 
yleisten ihmisoikeusnormien (4) kehityksessä sekä 
monenkeskisten ympäristönsuojelu-sopimusten 
kasvavassa määrässä. Näitä ovat esimerkiksi ilmas-
tonmuutosta koskeva puitesopimus ja sen Kioton 
pöytäkirja, Tukholman POP-sopimus sekä Wienin 
sopimus ja otsonikerrosta heikentäviä aineita kos-
keva Montrealin pöytäkirja (5-6), jotka kaikki ovat 
tärkeitä myös Arktisen alueen kannalta. 

Johtava kirjoittaja: 

Nigel Bankes, Calgaryn yliopisto, Kanada.

Avustavat kirjoittajat: 

Guðmundur Alfreðsson (Raoul Wallenberg -
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Oikeusjärjestys, laki, luo välttämättömän toimin-
taympäristön kestävän kehityksen sosiaalisille, 
taloudellisille ja ekologisille tavoitteille. Luonnon 
järjestelmiä ei voi hallita, mutta sosiaalisten jär-
jestelmien ja luonnon järjestelmien välisen vuoro-
vaikutuksen inhimillistä osaa voi yrittää hallita. 
Oikeus, laki, on keskeinen väline näiden vuoro-
vaikutusten hallinnassa. Oikeusjärjestys auttaa 
määrittämään omaisuuden ja omistamisen kaltai-
set peruskäsitteet. Se auttaa oikeuksien ja velvol-
lisuuksien määrittämisessä ja niin yksilöiden kuin 
kansojenkin ihmisoikeuksien suojelemisessa.

Tässä luvussa on kolme pääaihetta, joita käsi-
tellään Arktisen alueen oikeusjärjestelmien glo-
baalien trendien ja perusominaisuuksien lyhyen 
esittelyn jälkeen. Ensimmäinen näistä aiheista on 
alkuperäiskansojen oikeuksien tunnustamisen 
yleistyminen. Toinen käsittelee luonnonvarojen 
omistusta. Kolmas on oikeusjärjestykseen perus-
tuvan vallan siirtäminen alueellisille hallituksille. 
Kussakin aiheessa käsitellään tapoja, joilla arktiset 
alueet voivat palauttaa itselleen maan ja luonnon-

6 Oikeudelliset järjestelmät
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Näiden globaalien kehityssuuntien lisäksi ana-
lyytikot kiinnittävät yhä enemmän huomiota kan-
sainvälisen oikeuden ja kansallisen oikeuden suh-
teeseen (7-8). Koska kansainvälinen oikeus vaatii 
tiukempia sitoumuksia (9) kansallisilta hallituksil-
ta, kansainvälistä oikeusjärjestystä ja sen lainsää-
däntöprosesseja koskevien kysymysten merkitys 
lisääntyy jatkuvasti (10). 

Oikeusjärjestelmien integroinnin ja yhdenmu-
kaistamisen suuntaus on selkeimmin nähtävissä 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Tämä on ha-
vaittavissa esimerkiksi toisen järjestelmän lakien 
vapaaehtoisena käyttöönottamisena. Tämä eroaa 
eurooppalaisen kolonisaation aikakaudelle tyypil-
lisestä uusien normien tuomisesta pakkokeinojen 
avulla (11). Vaikka oikeusjärjestelmien integraatio 
valtioiden rajojen yli lisääntyykin, oikeusjärjestel-
mät samalla erikoistuvat jatkuvasti yhä pienem-
miksi osa-alueiksi esimerkiksi ympäristöoikeuden, 
kauppaoikeuden, alkuperäiskansojen oikeuden ja 
terveysoikeuden aloilla.

Näiden suuntausten merkitykset Arktisen alu-
een oikeusjärjestelmiin ovat kolmitasoisia. Ensim-
mäiseksi kansainvälisen ihmisoikeussäännöstön 
kehittyminen luo standardit, joiden perusteella 
Arktisen alueen kansallisia lakeja arvioidaan. 
Toiseksi oikeusjärjestelmien yhdenmukaistami-
nen luo mahdollisuuksia toisilta alueilta peräisin 
olevien ajatusten tuomiseen yhteisten ongelmien 
ratkaisemiseksi. Kolmanneksi, jatkuvasti kasvava 
tietoisuus globaalista vuorovaikutuksesta vaatii 
toimia myös oikeuden suhteen sekä kansallisel-
la että kansainvälisellä tasolla, useilla eri alueilla 
kaupasta ympäristöön.

Oikeusjärjestelmien erilaisuus

Historian, perinteen ja sosiokulttuuristen arvojen 
jäljet näkyvät kansallisissa oikeusjärjestelmissä. 
Näiden perinteiden sisällä arktisen tietoisuuden 
ilmaantuminen on erittäin uusi kehityssuunta. 
Näin ollen ei ole yllättävää, että Arktisen alueen 
oikeusjärjestelmät ovat heterogeenisiä.

Yhdysvalloissa on common law -järjestelmä, jol-
le on tyypillistä oikeusistuinten päätösten korosta-
minen oikeuden itsenäisenä lähteenä (12). Kana-
dassa tämä common law -järjestelmä on yhdistynyt 
Quebecin siviilioikeusjärjestelmään ja Kanadassa 
katsotaankin olevan kaksimuotoinen oikeusjärjes-
telmä. Siviilioikeusjärjestelmän juuret ovat rooma-
laisessa oikeudessa ja perinteisesti siinä luotetaan 
kattavaan kirjoitettuun lakiin oikeusjärjestelmän 
tuottaman materiaalin järjestämiseksi. Pohjoismai-
set oikeusjärjestelmät perustuvat varauksin siviili-
oikeuden perinteeseen, sillä roomalainen oikeus ei 
ole ollut keskeisessä osassa niiden kehityksessä.  

Pohjoismaiden yhteinen historia on ollut pal-
jon tärkeämpi vaikuttaja, ja se onkin varmistanut 
Pohjoismaiden oikeusjärjestelmien läheisen vuo-
rovaikutuksen (12). Marxismin oma oikeusteoria 
edellytti entisen Neuvostoliiton sijoittamista eril-
liseen luokkaansa, mutta nykyisin Venäjän katso-
taan kuuluvan siviilioikeutta käyttävien maiden 
joukkoon. Vaikka siviilioikeus- ja common law -
järjestelmien välinen perimmäinen ero säilyykin, 
maailmanlaajuisella integraatiolla on mahdollisuus 
purkaa sitä. Näkyvissä on myös merkkejä yhteises-
tä näkökannasta lainsäädäntötoimien uudemmilla 
alueilla, esimerkiksi ympäristövaikutusten arvioi-
mista, uhanalaisia lajeja ja luonnonvarojen käyttöä 
koskevissa säännöissä.

Yhtälailla olennainen oikeusjärjestelmien väli-
nen ero on liittovaltioiden ja unitaaristen valtioiden 
välinen ero. Liittovaltiossa liittovaltion hallituk-
sella on yksinoikeus kansainvälisissä asioissa (ja 
ainoastaan liittovaltion hallitus on kansainvälinen 
oikeushenkilö), mutta liittovaltion sisäinen lain-
säädäntöoikeus on jaettu liittovaltion hallituksen 
ja liittovaltion aliyksiköiden kesken.    

Unitaarisissa valtioissa kaikki lainsäädännöl-
linen valta kuuluu kansalliselle hallitukselle, ja 
alueilla sekä kunnilla on ainoastaan delegoitua 
lainsäädäntövaltaa. Tanska, Suomi, Ruotsi, Norja 
ja Islanti ovat kaikki unitaarisia valtioita. Kana-
da, Venäjän federaatio ja Amerikan Yhdysvallat 
ovat liittovaltioita, mutta tätä karkeata jakoa on 
täsmennettävä. Esimerkiksi Kanadan pohjoisosien 
kolmella territoriolla ei ole provinssin asemaa liit-
tovaltion aliyksikkönä. Venäjän liittovaltiojärjestel-
mä on toisenlainen, sillä liittovaltion hallituksella 
on laajat lainsäädäntöoikeudet ja koska liittoval-
tioon kuuluu niin runsaasti ja niin monia erilai-
sia liittovaltion aliyksiköitä. Federaatioon kuuluu 
89 ”subjektia”, esimerkiksi tasavaltoja, oblasteja, 
okrugeja ja autonomisia alueita.

Unitaariset valtiot voivat sallia jonkinasteisen 
lainsäädäntövallan siirron paikallisille tai alueelli-
sille hallituksille, mutta tämä ei poista keskushal-
linnon valtaa säätää niitä koskevia lakeja. Tanskan 
suhteet Grönlantiin ja Färsaariin muodostavat tästä 
säännöstä poikkeuksen. Tanskan parlamentti on 
käytännössä luopunut oikeudestaan säätää näiden 
kahden alueen paikallisia asioita koskevia lakeja 
niiden itsehallintojärjestelyjen myötä (Färsaaret 
vuodesta 1948 ja Grönlanti vuodesta 1979 lähtien). 
Yleisemmät asiat, esimerkiksi puolustus, kansalai-
suus ja pankkiasiat ovat edelleen Tanskan keskus-
hallinnon vastuulla (13). Vaikka ulkopolitiikka ja 
sopimusten solmiminen onkin Tanskan hallituk-
sen yksinoikeus, sekä Färsaarten että Grönlannin 
itsehallintohallitukset ovat omaksuneet oikeuden 
neuvotella kahdenvälisesti Euroopan unionin ja 
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muiden elinten kanssa esimerkiksi kalastukseen 
liittyvistä kysymyksistä.

Tanska, Ruotsi ja Suomi ovat Euroopan unionin 
jäseniä. Federalismin käsite on Euroopan unionis-
sa edelleen kiistanalainen, mutta Euroopan unio-
ni vaatii, että sen jäsenet luovuttavat tietyn osan 
itsemääräämisoikeudestaan EU:n instituutioille. 
Ei näin ollen ole väärin sanoa Euroopan unionin 
olevan käytännössä liittovaltio tai jäsenvaltioiden-
sa liittovaltio kaikilla muilla tavoilla paitsi nimel-
lisesti. Euroopan unioni on alkuajoistaan lähtien 
kasvattanut jäsenmääräänsä ja syventänyt jäsen-
valtioiden välistä integraatiota huomattavasti. 

Kun Tanska liittyi Euroopan unionin edeltäjään, 
Euroopan yhteisöön, Grönlanti kuului tähän so-
pimukseen, mutta Grönlanti neuvotteli Euroopan 
unionista irrottautumisen vuonna 1985. Nykyisin 
Grönlannin asema on sama kuin muiden Euroo-
pan unionin kanssa liitossa olevien merentakaisten 
maiden ja alueiden asema. Taloudellisten suhtei-
den pääelementti perustuu jatkuviin kalastusso-
pimuksiin (14), joiden perusteella Grönlanti sallii 
EU:n kalastajien käyttää Grönlannin vesialuetta 
vastineena huomattavista taloudellisista eduista. 
Färsaaret eivät koskaan ole kuuluneet Euroopan 
unioniin.

Euroopan unionin sisäisen syventyvän integ-
raation vuoksi monet kansallisvaltion toimival-
taan tyypillisesti kuuluvat seikat ovat nyt suoraan 
sitovien EU:n asetusten tai tulokseltaan sitovien 
mutta jonkin verran kansallista autonomiaa salli-
vien direktiivien alaisia. Sen lisäksi, että Euroopan 
unioni saattaa osallistua maatalous- ja ympäris-
töpolitiikan kaltaisten ”sisäpoliittisten” päätösten 
tekoon, sillä on myös yksinoikeudellinen tai jaettu 
toimivalta monissa kansainvälisissä asioissa. Täl-
laisia asioita ovat Arktisen alueen valtioita koske-
vat ympäristöseikat, esimerkiksi ilmastonmuutos, 
otsonikato sekä hitaasti hajoavat orgaaniset yh-
disteet. Jäsenvaltioiden on muotoiltava yhteinen 
kanta turvallisuus- ja ulkopoliittisiin kysymyksiin 
ja noudatettava sitä. Tämän vuoksi EU:n säännöt 
ja poliittiset käytännöt ovat tärkeitä välineitä EU:n 
arktisen alueen jäsenille monissa eri asioissa.

Erilaisten oikeusjärjestelmien muodollisten 
erojen lisäksi on toinenkin ero, joka saattaa olla 
tärkeämpi: rajalinja, jonka toisella puolella ovat 
ne Arktisen alueen valtiot, jotka ovat jo pitkään 
sitoutuneet edustukselliseen demokratiaan, seka-
talouteen sekä laillisuusperiaatteeseen. Ja toisella 
puolella on Venäjä, jossa totalitaaristen hallitusten 
ja keskusjohtoisen talouden perinne katkesi vasta 
Neuvostoliiton romahtamiseen. Nämä dramaatti-
sesti erilaiset perinteet vaikuttavat siihen, kuinka 
kansalaiset kokevat valtioon liittyvät oikeutensa. 
Ne vaikuttavat myös siihen, kuinka kansalaiset 

käyttävät oikeusistuimia ja vaativat oikeutta. Ne 
vaikuttavat omistusoikeuden käsitteeseen ja mieli-
piteeseen laillisuusperiaatteesta sekä oikeusjärjes-
telmää koskevaan keskusteluun. Vaikka Neuvos-
toliiton romahtaminen aiheuttikin muodollisella 
tasolla valtavia institutionaalisia ja oikeudellisia 
muutoksia, perinteet eivät muutu hetkessä. Lail-
lisuusperiaate on pikemminkin jatkuva prosessi 
kuin valmis projekti (2, 15 - 17).

Kaiken kaikkiaan Arktisen alueen oikeusjärjes-
telmät ovat huomattavan erilaisia globaaleista yh-
denmukaistamistrendeistä huolimatta.

Alkuperäiskansojen oikeudet

Yksi sekä kansainvälisen että kansallisen oikeu-
den päätrendeistä on alkuperäiskansojen oikeuk-
sien tunnustamisen ja suojaamisen parantuminen. 
Tässä osassa tarkastellaan, missä määrin Arktisen 
alueen alkuperäiskansat nauttivat lain suomaa 
tunnustusta ja suojaa. Osan alussa tarkastellaan 
kansainvälisen oikeuden takaamaa suojaa, minkä 
jälkeen tarkastellaan alkuperäiskansojen asemaa 
Arktisen alueen valtioiden kansallisissa oikeusjär-
jestelmissä. Tarkastelun pääpaino on kolonialismin 
purkamisen oikeusprosessissa ihmisoikeussään-
nöstön avulla. 

Kansainvälinen oikeus suo laajemman 
tunnustuksen kansojen oikeuksille

Kansainvälisen oikeuden soveltamisala on lisään-
tynyt voimakkaasti toisen maailmansodan jäl-
keen. Historiallisesti kansainvälinen oikeus ei ole 
voinut määrätä siitä, kuinka valtio kohtelee omia 
kansalaisiaan, mutta nykyisin kansainvälisten ih-
misoikeussäännösten kasvava kenttä asettaa tätä 
koskevat vähimmäisvaatimukset. Suuri osa tätä 
koskevasta lainsäädännöstä käsittelee yksilöiden 
ihmisoikeuksia (siis perustason kansalaisoikeuksia 
ja poliittisia oikeuksia), mutta tärkeimmissä koh-
dissa tunnustetaan myös kollektiivinen oikeus: 
kansojen itsemääräämisoikeus. Tämä ihmisoikeus 
on erottamattomasti yhteydessä kaikkiin muihin 
ihmisoikeuksiin. Tämä kansojen oikeus on myös 
kaikkien muiden ihmisoikeuksien nauttimisen ja 
käyttämisen edellytys.   

Kansainvälisessä ihmisoikeussäännöstössä on 
kiinnitetty yhä enemmän huomiota myös muihin 
kollektiivisiin oikeuksiin, esimerkiksi vähemmis-
töjen oikeuteen kieleen ja kulttuuriin sekä alkupe-
räiskansojen erillisiin oikeuksiin. Kansainvälisten 
ihmisoikeussopimusten määrittämät standardit 
ovat universaalisti merkittäviä, mutta vastaaviin 
kansainvälisiin sopimuksiin kuuluu Yhdistynei-
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den kansakuntien tukemien globaalien sopimusten 
lisäksi Euroopassa tai Amerikan mantereella päte-
viä alueellisia sopimuksia.

Alkuperäiskansojen oikeuksien toteutumisen 
varmistamiseksi kansainvälisen ihmisoikeus-
säännöstön puitteissa on kaksi perustapaa. Toi-
nen näistä määrittää alkuperäiskansojen oikeudet 
kuulumaan tasa-arvon ja syrjimättömyyden ylei-
siin periaatteisiin (18). Tämä tapa korostaa, että 
historiallisen syrjinnän korjaaminen saattaa vaa-
tia erityistoimenpiteitä. Se korostaa myös sitä, että 
alkuperäiskansat ovat “kansoja” itsemääräämis-
oikeuden tarkoittamassa hengessä. Tähän sisältyy 
oikeus omien luonnonvarojen säilyttämiseen ja 
oikeus omaan toimeentuloon, kuten Kansalaisoi-
keuksien ja poliittisten oikeuksien sopimuksen ja 
Taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien johdanto-
artiklassa mainitaan. Esimerkkejä on laatikkoteks-
tissä jäljempänä.
Koska valtavirran ihmisoikeussopimuksissa ei ole 
onnistuttu riittävästi käsittelemään alkuperäis-
kansojen tilannetta, on syntynyt toinen menet-
telytapa: erityisesti alkuperäiskansojen suojaa-
miseksi tarkoitetut kansainväliset sopimukset. 
Tämä toimintatapa on tuottanut Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO:n) itsenäisissä maissa asuvia al-
kuperäis- ja heimokansoja koskevan sopimuksen 
169. Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeus-
toimikunnan puitteissa yritetään myös jatkuvasti 
luoda alkuperäiskansojen oikeuksien julistusta. 
Arktisen alueen kahdeksasta maasta ainoastaan 
Tanska ja Norja ovat ratifi oineet ILO:n sopimuksen 
169. Ruotsi on allekirjoittanut sopimuksen ja sekä 
Ruotsi että Suomi tutkivat mahdollisuuksia sopi-
muksen ratifi oimiseksi. Venäjä on ilmoittanut, että 
se on aloittanut ratifi ointiin liittyvät valmistelutyöt. 
Sopimus 169:n artikla 14 käsittelee maaoikeuksia ja 
se on tässä yhteydessä erityisen tärkeä. 
Erityisesti alkuperäiskansojen oikeuksia korosta-
va menettelytapa ilmenee myös monenkeskisistä 
ympäristösopimuksista. Tästä esimerkkinä toimi-
vat jatkuvat toimenpiteet alkuperäisyhteisöjen ja 
paikallisten yhteisöjen ekologista tietämystä käsit-
televän biodiversiteettisopimuksen artiklan 8(j) ai-
kaansaamiseksi. Institutionaalisesti tämä menette-
lytapa on aiheuttanut Yhdistyneiden kansakuntien 
alkuperäiskansojen ongelmia käsittelevän pysyvän 
neuvottelukunnan perustamisen (22). Arktisen 
alueen alkuperäiskansat ovat avainasemassa täs-
sä neuvottelukunnassa. Puheenjohtaja on tunnet-
tu saamelainen, Ole Henrik Magga.  Nämä kaksi 
menettelytapaa eivät ole keskenään yhteen sovit-
tamattomia. Esimerkiksi eräs alkuperäiskansojen 
oikeuksien julistuksen luonnoksen tavoitteista on 
tehdä selväksi, että kansainvälisen ihmisoikeuslain 

perimmäiset normit koskevat yhtä lailla myös al-
kuperäiskansoja.
Yhteenvetona mainittakoon, että toisen maail-
mansodan jälkeisten vuosikymmenien aikana ta-
pahtunut kansainvälisten ihmisoikeussopimusten 
laaja hyväksyminen on muuttanut kansainvälisen 
oikeuden luonteen ja laajuuden sekä luonut stan-
dardeja, joiden mukaan alkuperäiskansoja koske-
via maiden sisäisiä lakeja ja käytäntöjä arvioidaan. 
Tämä työ on osa laajemmasta kolonialismin purka-
misprosessista, eikä sitä ole vielä saatu päätökseen. 
Monet peruskysymykset ovat edelleen kiistanalai-
sia. Jotkin Arktisen alueen valtioista vaikuttavat 
olevan vastahakoisia hyväksymään perusihmisoi-
keuksien syrjimättömyysperiaatteen käyttämisen 
myös alkuperäiskansojen osalta.

Tässä luvussa ei arvioida, missä määrin Ark-
tisen alueen valtiot noudattavat alkuperäiskan-
sojen oikeuksien suojaamista koskevia kansain-
välisiä sopimuksia. Tämän osan loppuosassa 
tarkastellaan sen sijaan Arktisen alueen valtioi-
den sisäisiä lakeja neljän kysymyksen valossa:

1. Missä määrin kukin valtio tarjoaa erityistä perustuslakiin 
perustuvaa suojaa alkuperäiskansojen oikeuksille?
2. Kuinka kukin valtio suojelee alkuperäiskansojen kielioi-
keuksia?
3.  Kuinka kukin valtio suojelee alkuperäiskansojen maaoi-
keuksia?
4. Kuinka kukin valtio suojelee alkuperäiskansojen hallinto-
oikeuksia?

Neljä Arktisen alueen valtiota on suojannut 
alkuperäiskansojen oikeudet perustuslaissa

Neljä kahdeksasta Arktisen alueen valtiosta - Ka-
nada, Suomi, Norja ja Venäjä - on suojannut alku-
peräiskansojen oikeudet perustuslain tasolla. Islan-
nissa suojelu ei ole ongelma. Ruotsin perustuslaki 
viittaa saamelaisten etuihin porotaloudessa, mutta 
perustuslaissa ei taata saamelaisten oikeuksien ja 
etujen muodollista suojaa. Liittovaltiot (esimerkik-
si Yhdysvallat) saattavat suojella alkuperäiskanso-
jen oikeuksia epäsuorasti esimerkiksi erottamalla 
alkuperäiskansat osavaltioiden lakien soveltami-
sesta liittovaltion aliyksiköissä.

Kielioikeudet

Alkuperäiskansojen kielet ovat tärkeä osa alkupe-
räisen kulttuurin harjoittamista, ylläpitämistä ja el-
vyttämistä. Kielioikeuksien tunnistamista voidaan 
tutkia esimerkiksi sen mukaan, mille alkuperäis-
kansojen kielille on myönnetty ”virallinen” status. 
Kieli on ”virallinen”, jos hallituksella on velvol-
lisuus tiedottaa kyseisellä kielellä ja jos kyseisen 
kielen käyttäminen on sallittua ainakin joillakin 
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virallisilla tasoilla, kuten lakia säätävässä elimessä 
tai oikeusistuimissa. Arktisen alueen useimmilla 

alueilla yleinen trendi on kohti alkuperäiskansojen 
kielten lisääntynyttä tunnustamista ja suojelua.

Voiko yleistä kansainvälistä ihmisoikeussäännöstöä käyttää alkuperäiskansojen oikeuksien suojaa-
miseen?

Arktisen alueen alkuperäiskansat ovat yrittäneet käyttää oikeuttaan vedota ihmisoikeuskomiteaan 
kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien (erityisesti sen 27. artiklan) vastaisista väitetyistä rikko-
muksista tämän sopimuksen lisäpöytäkirjan ehtojen mukaisesti. Eräs tällainen tapaus on Länsman et 
al. vastaan Suomi vuonna 1992 (19). Vetoomuksen tekijät, saamelaiset poromiehet, väittivät, että valtio 
toimi artiklan 27 mukaisten alkuperäisasukkaiden oikeuksien vastaisesti sallimalla kaivostoiminnan 
perinteisellä ja pyhällä alueella.

”Valtioissa, joissa on etnisiä tai uskonnollisia vähemmistöjä tai kielivähemmistöjä, tällaisiin vähem-
mistöihin kuuluvilta henkilöiltä ei saa kiistää oikeutta yhdessä muiden ryhmään kuuluvien kanssa 
toimia oman kulttuurinsa mukaisesti, harjoittaa omaa uskontoaan tai käyttää omaa kieltään.”

Ihmisoikeuskomitean mukaan porotalouden harjoittaminen niin perinteisin kuin nykyaikaisinkin 
tavoin on artiklan 27 mukaiseen suojeluun kuuluva saamelaiskulttuurin olennainen elementti, mutta 
kaikki valtion toimenpiteet eivät kuitenkaan muodosta artiklan 27 mukaisten oikeuksien loukkaamis-
ta. ”Kysymys ... on siitä, onko vaikutus niin olennainen, että se tehokkaasti estää [vetoajien] oikeuden 
kulttuurioikeuksiensa nauttimiseen kyseisellä alueella.” Ihmisoikeuskomitea huomautti, että arvion 
tehdessään se ottaisi huomioon vähemmistöjen aktiivisen osallistumisen itseään koskeviin päätöksiin. 
Lopuksi ihmisoikeuskomitea ilmoitti päätöksenään, että suunniteltujen toimien mittakaavan vähäi-
syys ei muodosta artiklan 27 mukaisten oikeuksien loukkaamista, mutta varoitti, että mittakaavaltaan 
suuremmat, laajennetut toimet saattavat muodostaa loukkauksen. 

Ihmisoikeuskomitea on korostanut, että valtio saattaa joutua tekemään positiivisia toimia vähem-
mistöjen eduksi (20). Vaikka vetoaja voikin käyttää ihmisoikeuskomiteaa sopimuksen yksittäisten 
oikeuksien puolustamiseen, lisäpöytäkirjamenettelyä ei voi käyttää kansojen oikeuksien suojaami-
seen, mukaan lukien artiklan 1 itsemääräämisoikeus (20). Ihmisoikeuskomitean kanta on kuitenkin, 
että kansainväliseen kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien sopimuksen allekirjoittaneiden 
valtioiden maakohtaisten raporttien tulee kattaa artiklan 1 oikeudet.

Rotusyrjinnän vastainen komitea (21) vastaavasti edellyttää, että allekirjoittajavaltio raportoi al-
kuperäiskansojen asemasta ja lisäksi se “edellyttää allekirjoittajavaltioita tunnistamaan alkuperäis-
kansojen oikeudet omistaa, kehittää, hallita ja käyttää yhteisömaitaan, -alueitaan ja -luonnonvarojaan 
sekä suojaamaan näitä oikeuksia...” (22).
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Grönlannin virallisia kieliä ovat grönlanti ja 
tanska, ja itsehallintolain mukaan pääkieli on grön-
lanti (24). Färsaarten itsehallintolaissa on vastaava 
muotoilu (25).

Saamen kielen osalta sekä Suomen että Norjan 
perustuslaissa taataan tiettyjä alkuperäiskansojen 
kieliin liittyviä oikeuksia. Suomessa saamea voi 
käyttää saamelaisalueella oikeusistuimissa ja vaih-
televassa määrin eri virastojen ja viranomaisten 
kanssa asioitaessa. Tämä vahvistetaan uudessa, 
1.1.2004 voimaan tulleessa saamen kielilaissa (26). 
Norjan saamelaislain luku 3 on omistettu saamen 
kielen oikeuksille, ja siinä tunnustetaan oikeus 
käyttää saamea yhteyksissä paikallisten ja valtiol-
listen viranomaisten kanssa sekä oikeusistuimissa 
saamen kielen hallinnollisella alueella. Tähän alu-
eeseen kuuluvat Karasjok, Kautokeino, Nesseby, 
Porsanger, Kåfjord ja Tana. Ruotsin saamen kieltä 
koskeva lainsäädäntö on Suomen ja Norjan mallien 

Itsenäisissä maissa asuvia alkuperäis- ja heimokansoja koskeva ILO:n yleissopimus 169: Artikla 14 

1. Kyseisten kansojen omistus- ja hallintaoikeus niiden perinteisesti asuttamiin maihin on tunnustet-
tava. Lisäksi on ryhdyttävä toimiin kyseisten kansojen oikeuksien takaamiseksi myös maihin, jotka 
eivät ole näiden kansojen yksinomaisessa käytössä, mutta joihin kansoilla on perinteisesti ollut käyt-
töoikeus elinkeinoa ja perinteisiä toimiaan varten. Tässä suhteessa on erityishuomiota kiinnitettävä 
paimentolaiskansojen ja kiertoviljelyä harjoittavien kansojen tilanteeseen. 
2. Hallitusten on ryhdyttävä toimiin kyseisten kansojen perinteisesti käyttämien maiden tunnistami-
seksi ja omistus- ja hallintaoikeuksien suojaamiseksi tehokkaasti. 
3. Valtiollisessa oikeusjärjestelmässä on ryhdyttävä riittäviin toimiin kyseisten kansojen maavaati-
musten ratkaisemiseksi.

mukainen. Vuoden 1999 saamen kieltä koskevan 
lain mukaan Kiirunan, Jokkmokkin, Jällivaaran ja 
Arjeplogin kuntien saamelaisilla on oikeus käyt-
tää saamea suullisesti ja kirjallisesti paikallisten ja 
valtiollisten viranomaisten kanssa sekä oikeusis-
tuimissa. 

Venäjällä perustuslain artikla 68 määrittelee vi-
ralliseksi kieleksi venäjän. Perustuslaki ei myönnä 
alkuperäiskansojen kielille virallisen kielen ase-
maa, vaikka sama artikla takaakin kaikille kan-
soille (siis alkuperäiskansoille ja muille kuin alku-
peräiskansoille) oikeuden säilyttää oma kielensä. 
Federaation tasavallat voivat myöntää virallisen 
kielen aseman muille kielille, mutta käytännössä 
tätä mahdollisuutta ei ole käytetty alkuperäiskan-
sojen kielten aseman vahvistamiseen.

Kanadassa alkuperäiskansojen kielioikeuksia ei 
ole suojattu perustuslain tasolla, mutta viimeisten 
10 - 15 vuoden aikana kaikissa Arktisen alueen 

territorioissa on ryhdytty lainsäädännöllisiin toi-
menpiteisiin virallisen tunnustuksen saamiseksi 
alkuperäiskansojen kielille. Esimerkiksi Luoteis-
territorioiden virallisia kieliä koskevan lain mu-
kaan ”chipewyan, cree, dogrib, englanti, ranska, 
gwich’in, inuktitut ja slave ovat territorion virallisia 
kieliä”. Tämä sallii kaikkien käyttää mitä tahansa 
näistä kielistä lakia säätävän kokouksen keskuste-
luissa ja muissa toiminnoissa. Viralliseen asemaan 
kuitenkin tyypillisesti liittyvät monet muut oikeu-
det (esimerkiksi säädösten kieli ja oikeus käyttää 
kieltä oikeusistuimissa) kuitenkin rajoittuvat rans-
kaan ja englantiin. Nunavutin uuden territorion 
hallitus yrittää päästä kielioikeuksia pidemmälle 
ja yhdistää inuiittien tiedot ja arvot varsinaiseen 
hallintoprosessiin (27). 

”Virallinen” asema on kuitenkin ainoastaan osa 
kielioikeuksien kokonaisuudesta. Täydellisempi 
arvio käsittelee myös tiedotusvälineissä alkupe-
räiskansojen kielille ja kouluissa opetukseen käy-
tettäville kielille tarjottua tukea. Vaikka alkuperäis-

kansojen kielillä ei esimerkiksi olekaan virallista 
asemaa Alaskassa, osavaltiossa säädettiin vuonna 
2000 laki alkuperäiskansojen kielten opetuksesta. 
Tämä laki sekä dokumentoi alkuperäiskansojen 
kielten katoamisuhan että sallii kieliopetuslauta-
kuntien perustamisen koulujen johtokuntiin ja jois-
sain tapauksissa jopa edellyttää sitä. (Katso Luku 
10: Koulutus)

Oikeus maahan ja luonnonvaroihin

Alkuperäiskansojen omistusoikeuksia on käsi-
teltävä erikseen maahan liittyvän yhteyden kult-
tuurisen merkityksen sekä maan ja luonnonva-
rojen omistusoikeuteen liittyvien potentiaalisten 
taloudellisten etujen vuoksi. Tässä suhteessa on 
havaittavissa kaksi yleissuuntaa. Ensimmäisessä 
näistä kyseenalaistetaan entistä kuuluvammin aja-
tus siitä, että valtiot ovat saaneet omistusoikeuden 
alkuperäiskansojen asuttamiin maihin asutuksen 
tai suvereniteetin hankkimisen myötä (28). Toisen, 
vähemmän kehittyneen suunnan mukaan Arktisen 
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Yhdistyneiden kansakuntien alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen luonnos

Alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen luonnokseen kuuluu 45 artiklaa. Osa artikloista käsittelee 
perusihmisoikeuksia, esimerkiksi alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeutta ja alkuperäiskansojen 
oikeutta vapauteen kansallisuuteen perustuvasta sorrosta ja kulttuurin hävittämisestä. Muut artikkelit 
käsittelevät maiden ja luonnonvarojen omistusta ja hallintaa sekä oikeutta olla suostumatta perinteisten 
alueiden kehityssuunnitelmiin. Eräät artiklat käsittelevät myös kielellisiä oikeuksia ja muita sosiaalisia 
ja kulttuurisia oikeuksia.

Alun perin julistuksen luonnos hyväksyttiin alkuperäiskansojen työryhmässä vuonna 1993. Tämä 
työryhmä perustettiin vuonna 1982 ihmisoikeustoimikunnan alikomiteaksi. Työryhmä muodostuu 
itsenäisistä asiantuntijoista ja alikomitean jäsenistä, mutta se on avoin kaikille alkuperäiskansojen edus-
tajille ja näiden yhteisöille ja järjestöille. Kun alkuperäiskansojen työryhmä oli hyväksynyt luonnoksen 
julistuksen, ihmisoikeustoimikunta, perusti työryhmän käsittelemään julistusta, jotta Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokous hyväksyisi sen kansainvälisen alkuperäiskansojen vuosikymmenen aikana 
(1993 - 2004). Tämän jälkeen työryhmä on kokoontunut vuosittain. Alkuperäiskansojen edustajat ovat 
osallistuneet aktiivisesti sen työhön, mutta ainoastaan ihmisoikeustoimikuntaan kuuluvien maiden 
hallituksilla on äänioikeus. Nykyinen prosessi on siis valtiokeskeisempää kuin varhaisempi työ. 

Työn eteneminen on tavattoman hidasta ja perusartikloista on vielä erimielisyyksiä. Jotkin hallituk-
set esimerkiksi vastustavat sanan “kansat” käyttämistä julistuksen luonnoksessa nimenomaan siksi, 
että itsemääräämisoikeus koskee “kansoja”. Toiset korostavat alueellisen yhtenäisyyden periaatetta 
sillä perusteella, että vaikka alkuperäiskansoilla onkin itsemääräämisoikeus, itsemääräämisoikeuden 
tulee rajoittua sisäiseen itsemääräämiseen (23). Alkuperäiskansojen omistusoikeutta maahan ja luon-
nonvaroihin koskevista artikloista ei myöskään ole saavutettu konsensusta.

Alkuperäiskansojen oikeudet takaavat pykälät perustuslaeissa

Kanada: osa 35: “Aiemmin myönnetyt Kanadan alkuperäiskansojen oikeudet ja sopimusoikeudet 
tunnistetaan ja vahvistetaan.”

Suomi: pykälä 17: “Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on
oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää
saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla.” pykälä 121: “Saamelaisilla on saamelaisten kotiseutu-
alueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto sen mukaan kuin lailla säädetään.” 

Norja: Artikla 110a: ”Valtion viranomaisten on luotava olosuhteet, jotka sallivat saamelaisten säi-
lyttää ja kehittää kieltään, kulttuuriaan ja elämäntapaansa.”

Venäjä: Artikla 68(3): ”Venäjän federaatio takaa kaikille kansoilleen oikeuden säi-
lyttää äidinkielensä ja luoda olosuhteet kielen tutkimista ja kehittämistä varten.”
Artikla 69: ”Venäjän federaatio takaa vähälukuisten alkuperäiskansojen oikeudet kansainvälisessä 
laissa ja Venäjän federaation solmimissa sopimuksissa yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti 
ja standardien mukaisesti.”

Ruotsi: Luku 2, artikla 20: ”Saamelaisten oikeudesta porotalouden harjoittamiseen säädetään lail-
la.” 

alueen valtiot saattavat olla siirtymässä alkuperäis-
kansojen maankäyttöoikeuden tunnustamisen mi-
nimalistisesta asemasta kohti yksinoikeudellisen 
omistusoikeuden tunnustamista (29-30) Yhdysval-
lat ja Kanada ovat itse asiassa ryhtyneet toimiin 
tiettyjä valittuja ja sovittuja maita koskevan yk-
sinoikeuden myöntämiseksi alkuperäisasukkail-
le. Muissa Arktisen alueen maissa, esimerkiksi 
Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä, alku-
peräiskansojen omistusoikeudet ovat edelleen kes-

kustelun aiheena. Toisin kuin Kanadassa ja Yhdys-
valloissa, ainakin Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa 
tämä keskustelu perustuu pitkälti kansainvälisten 
sopimusten, erityisesti Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO:n) sopimuksen 169, noudattamiseen.

Pohjoismaissa oikeusistuimet ovat olleet merkit-
tävässä osassa omistusoikeutta ja luonnonvaroja 
koskevien kysymysten ratkaisemisessa. Esimer-
kiksi Ruotsin Korkein oikeus Skattefjällsmålet-
tapauksessa (Verovuori-tapaus) hylkäsi vuonna 
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1981 saamelaisten vaatimukset omistusoikeudesta 
Jämtlannin läänissä lähellä Norjan rajaa. Oikeus 
kuitenkin esitti, että saamelaisten vaatimukset saat-
tavat olla pitävämpiä pohjoisemmilla alueilla, joilla 
saamelaisten maan ja luonnonvarojen käyttö ovat 
intensiivisempiä (29). Norjassa saamelaisalueelle 
Alta-jokeen rakennettavaa patoa koskevat erimie-
lisyydet johtivat saamelaisten oikeuskomitean pe-
rustamiseen. Tämä komitea julkaisi vuosina 1984 ja 
1997 raportit saamelaisten oikeuksista sekä Norjan 
että kansainvälisen oikeuden mukaan (28). Norjan 
Korkein oikeus on tunnustanut saamelaisten omis-
tusoikeuden Selbu- ja Svartskogen-päätöksissään 
(31). Lisäksi Norjan kansanedustuslaitos, suurkärä-
jät, harkitsee parhaillaan (2003) uutta lakia, Ruijan 
maalakia. Tässä laissa tunnustetaan saamelaisten 
ja muiden kuin saamelaisten Norjan kansalaisten 
(32) erilliset oikeudet Ruijan alueella, katso seuraa-
van sivun laatikkoteksti. Norjan hallitus on myös 
nimittänyt vuonna 2001 saamelaisten oikeuskomi-
tean tutkimaan saamelaisten maaoikeuskysymystä 
Ruijan eteläpuolella olevilla alueilla.

Suomi on tutkinut saamelaisten maaoikeusky-
symystä aktiivisesti vuodesta 1999 lähtien pyrkies-
sään tekemään päätöksen Kansainvälisen työjärjes-
tyksen sopimuksen 169 ratifi oinnista. Hallituksen 
toimeksiannosta on laadittu useita asiantuntija-
raportteja, joissa tutkitaan saamelaisalueen maan 
omistusoikeuteen liittyviä kysymyksiä (34).  

Tällä hetkellä Suomen oikeusministeriö on ni-
mittänyt nelijäsenisen ryhmän tutkimaan tilannet-
ta. Tämän hankkeen on määrä valmistua vuoden 
2004 loppuun mennessä. Ruotsin tilanne on vas-
taava, ja myös siellä tutkitaan Kansainvälisen työ-
järjestön sopimuksen 169 vaikutuksia (35). Ruotsin 
kanta on, että se ei voi ratifi oida sopimusta, ennen 
kuin poronhoitoalueen rajat on määritetty, minkä 
vuoksi Ruotsissa on nimitetty rajakomitea (36) laa-
timaan esityksiä saamelaisten poronhoitoalueen 
rajojen määrittämiseksi.

Kanadassa Kanadan korkeimman oikeuden 
Delgamuukw-päätös (37) on selkeä peruste alku-
peräiskansojen omistusoikeuden käsitteen tun-
nustamiseksi Kanadan laissa. Vaikka tämän pää-
töksen kokonaisvaikutuksia käsitelläänkin vielä 
alioikeuksissa (38-39), Delgamuukw-päätöksen 
mukaan alkuperäiskansojen omistusoikeus saattaa 
sisältää huomattavat oikeudet luonnonvaroihin, 
myös öljyyn ja kaasuun. Kanadan arktisella alueel-
la useimmat omistusoikeusvaatimukset on sovittu 
neuvottelemalla maaoikeussopimuksia. Yhdysval-
tain hallitus on ottanut samanlaisen kannan hy-
väksyessään Alaskan alkuasukkaiden vaatimuksia 
käsittelevän Alaska Native Claims Settlement Act 
(ANCSA) -lain vuonna 1971. Maan ja luonnon-
varojen omistusoikeuden alkuperäisasukkaiden 

alueellisille yhtiöille ja kyläyhtiöille siirtämisen 
lisäksi ANSCA sisälsi lauseen, jonka tarkoitus oli 
peruuttaa muut Alaskassa vielä olevat alkuperäis-
kansojen oikeudet ja omistusoikeudet. Useimmissa 
uusissa kanadalaisissa maavaatimussopimuksissa 
on vastaavia lausekkeita. Alkuperäiskansojen me-
rioikeudet ja mahdollinen omistusoikeus ovat vielä 
epävarmoja.

Venäjän pohjoisilla alueilla on yli 30 määrälli-
sesti vähälukuista kansaa sekä monimutkainen 
alkuperäiskansoja koskevien liittovaltion lakien ja 
Venäjän federation aliyksiköiden lakien verkosto 
(40). Vuodesta 1990 alkaen on tehty yrityksiä alku-
peräiskansojen maaoikeuksien ja luonnonvarojen 
käyttöoikeuksien tunnustamiseksi.

Liittovaltion varhainen toimi, presidentin ukaasi 
397 vuodelta 1992, kehotti liittovaltion aliyksiköitä 
perustamaan ”perinteisen käytön alueita”, jotka 
eivät olisi käytettävissä teolliseen toimintaan ilman 
alkuperäiskansojen suostumusta (16, 41). Tämän 
ja muiden tähän liittyvien aloitteiden toimeenpa-
no on ollut ”maantieteellisesti epäsäännöllistä” 
eivätkä monet hallitukset reagoineet mitenkään 
(41-42) Liittovaltion hallitus on sittemmin hyväk-
synyt useita tätä ukaasia täydentäviä lakeja. Näitä 
lakeja ovat esimerkiksi ”Vähälukuisten alkuperäis-
kansojen oikeuksien takuut Venäjän federaatiossa 
(1999)”, ”Venäjän federaation pohjoisen, Siperian ja 
Kaukoidän vähälukuisten alkuperäiskansojen yh-
teisöjen [obshchina] organisoiminen (2000)” ja ”Ve-
näjän federaation pohjoisen, Siperian ja Kaukoidän 
vähälukuisten alkuperäiskansojen luonnonvarojen 
perinteisen käytön alueet (2001). 

Alkuperäiskansojen oikeuksien alueellistamis-
yritykset ovat perustuneet obshchinoiden (per-
heklaanien tai kuntien) (jälleen)muodostamiseen 
(16, 43). Obshcina voi pyytää okrugilta tai oblas-
tilta maaosuutta metsästyksen ja porotalouden 
kaltaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamista 
varten. Omistusoikeus säilyy valtiolla. Käytäntö 
on kuitenkin vaihdellut. Vaikka sekä alkuperäinen 
ukaasi että vuoden 2000 liittovaltiotasoinen laki 
on tarkoitettu suoraan alkuperäiskansoja varten, 
alueelliset lait (esimerkiksi Sahan tasavallassa) 
viittaavat usein yleisemmin perinteisiä elinkei-
noja harjoittaviin (43). Oikeuden muodossa on 
paljon vaihtelua. Ukaasi tarkoitti maiden myöntä-
mistä ikuisiksi ajoiksi, mutta monissa tapauksissa 
myönnetty kausi on ollut paljon lyhyempi. Näiden 
maiden käyttöoikeutta ei ole siirretty, ja Venäjällä 
vastustetaan maan ja luonnonvarojen yksityis-
tämistä vielä varsin yleisesti. Vaikka perinteisen 
käytön alueiden tunnustaminen ja maaosuuksien 
myöntäminen obshchinoille tarjoaakin suojaa vä-
hälukuisille kansoille, on myös tapauksia, joissa 
alkuperäiskansat ovat menettäneet oikeuden maa-
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Ruijan maalaki -esitys

Norjan hallitus jätti huhtikuussa 2003 uuden lain, Finnmarksloven-lain (Ruijan maalaki), suurkäräjien 
hyväksyttäväksi. Lain tavoite on Ruijan maa-alueiden ja luonnonvarojen hallinta “tasapainoisesti sekä 
ekologisesti kestävällä tavalla saamelaiskulttuurin, porotalouden, taloudellisten etujen ja sosiaalisen 
elämän sekä alueen asukkaiden ja koko suuren yleisön etujen mukaisesti”.

Pääkeino tämän tavoitteen saavuttamiseksi on laissa ehdotettu Ruijan hallintakomitea, jossa on 
yhtä monta jäsentä Ruijan maakuntahallinnosta sekä Sámediggistä (saamelaiskäräjistä) sekä kunin-
kaan nimittämä seitsemäs jäsen. Komitean vastuualueeseen kuuluvat oikeus olla hyväksymättä vil-
jelemättömän maan käytön muutoksia tai esityksiä tällaisen maan myymisestä tai vuokraamisesta. 
Jotkin asiat voidaan siirtää saamelaiskäräjille. Komitean on otettava päätöksenteossaan huomioon 
myös saamelaiskäräjien esittämät ohjeet, jotka saattavat käsitellä arvioita siitä, kuinka muutokset 
viljelemättömän maan käytössä vaikuttavat saamelaiskulttuuriin, porotalouteen, taloudelliseen toi-
mintaan ja sosiaaliseen elämään. Joissakin tapauksissa lopullinen päätösvalta on kuninkaalla. Muut 
Ruijan maalain ehdot suojaavat Ruijan maakunnan muiden asukkaiden pyyntioikeuksia ja joissakin 
tapauksissa myös muiden norjalaisten oikeuksia. 

Saamelaiskäräjät on esittänyt voimakasta kritiikkiä lakiesitystä kohtaan, sillä siinä ei oteta huomi-
oon Alta-joen patokonfl iktin jälkeen perustetun saamelaisten oikeuksia käsittelevän komitean työtä. 
Saamelaiskäräjien mielestä laki ei ole Kansainvälisen työjärjestön sopimuksen 169 eikä kansainvälisen 
kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien sopimuksen Norjalle asettamien vaatimusten mukainen. 
Kaksi suurkäräjien lakikomitean toimeksiannosta toimivaa oikeustieteen professoria on esittänyt 
samanlaisia epäilyksiä, ja rotusyrjinnän vastainen komitea on esittänyt oman huolestuneisuutensa 
siitä, että toimi “rajoittaa huomattavasti saamelaisväestön hallinta- ja päätöksentekovaltaa maan ja 
luonnonvarojen käyttö- ja omistusoikeuskysymyksissä Ruijan maakunnassa” (33). Tämän lakiesityk-
sen kohtalo ei vastaavasti ole selvä.

han ja luonnonvaroihin. Tällainen on esimerkiksi 
Murmanskin hallinnon päätös vuokrata osa Ponoi-
joesta yksityiseen kalastuskäyttöön ottamatta Kuo-
lan niemimaan saamelaisten ja nenetsien etuja huo-
mioon. Toisissa tapauksissa (esimerkiksi Siperian 
Hanti-Mansiskin alueella) suvun ja klaanin maat 
on siirretty öljy- ja kaasualan käyttöön joko otta-
matta perinteisiä omistajia ensinkään huomioon tai 
ainoastaan nimellistä korvausta vastaan (16).

Hallinto-oikeudet

Kansan itsehallintovalta on itsemääräämisen tär-
keä osa. Missä määrin - ja miten - Arktisen alueen 
valtioiden oikeusjärjestelmät tunnustavat alkupe-
räiskansojen itsemääräämiskyvyn? Kuten Luvussa 
5. Poliittiset järjestelmät kuvataan, Arktisella alueel-
la on kahdenlaisia itsehallintojärjestelmiä: territori-
aalinen tai alueellinen yleinen hallitus, jonka avul-
la on saatettu saavuttaa huomattava itsehallinnon 
aste, sekä alkuperäiskansan jäsenyyteen perustuva 
itsehallinto. Jompaakumpaa tapaa suosivaa tren-
diä on vaikea havaita. 

Grönlannin itsehallinto ja Nunavut ovat kaksi 
tunnettua esimerkkiä yleisistä hallituksista. Alas-
kassa tilanne on monimutkaisempi. Yhdysvallois-

sa liittovaltion tason intiaaneja koskevien lakien 
”yksinkertaisin periaate” on heimon itsehallinnon 
myötäsyntyisen itsehallinto-oikeuden tunnus-
taminen (45), mutta tämän tulkinnan merkityk-
sen käsitteleminen ei ole helppoa Alaska Native 
Claims Settlement Act (ANCSA) -lain valossa. 
Väite vaikuttaa olevan, että alkuperäisasukkaiden 
kylät jatkavat itsemääräävinä yksikköinä, mutta 
niillä ei ole alueellista perustaa (46). Yhdysvaltain 
ylimmän oikeusistuimen mukaan päätös maiden 
siirtämisestä alkuperäisasukkaiden yhtiöille hei-
mohallitusten sijaan oli ristiriidassa näihin maihin 
sovellettavan heimojen verotuslain kanssa. Tästä 
huolimatta heimohallituksilla on edelleen oikeus 
säätää jäseniään ja muita sisäisiä asioita koskevia 
lakeja esimerkiksi adoptiota, heimojen oikeusis-
tuimia ja sisäistä hallintoa koskevissa asioissa (45). 
Tämän lisäksi Alaskan alkuperäiskansat ovat joilla-
kin alueilla voineet myös hyödyntää demografi sta 
enemmistöään ja käyttää laajoilla alueilla yleisen 
hallituksen malleja lainsäädäntövallan harjoitta-
miseen esimerkiksi omaisuusverotuksen ja suun-
nitteluvallan suhteen.

Asema ei ole yhtenäinen Kanadassakaan. Nun-
avutissa on käytössä yleinen hallitus, samoin kuin 
Quebecin pohjoisosien Nunavikissä. Vastakkaisia 
esimerkkejä on Yukonissa ja Luoteisterritorioissa, 
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joissa maavaatimussopimukset tunnustavat et-
nisyyteen perustuvan lainsäädäntövallan. Tämä 
koskee esimerkiksi Yukonin itsehallintosopimuk-
sia (48).   

Luoteisterritorioissa on käynnissä neuvotteluja 
vastaavan itsehallintokyvyn tunnustamiseksi.

Venäjän kaikilla autonomisilla alueilla alueel-
le muuttanut väestö on paljon runsaslukuisempi 
kuin alkuperäinen väestö eikä yleisen hallituksen 
mallin avulla pystytä tuottamaan alkuperäiskan-
sojen itsehallintoa (49). Tällöin obshchinasta on 
tullut itsehallinnon alueellinen perusta. Toinen 
mahdollisuus liittyy alkuperäiskansojen alueiden 
(rayony) ja (neuvostoaikana perustettujen) alkupe-
räiskansojen kylähallintojen käyttämiseen, mutta 
alkuperäisväestö on enemmistönä suhteellisen 
harvoilla alueilla. Joissakin tapauksissa kylät ovat 
yhdistäneet obshchinan ja alkuperäisväestön kylän 
vallan. Kaiken kaikkiaan itsehallinnon maantie-
teellistä tilaa Venäjällä voi parhaiten kuvata saa-
rekkeiseksi (50).
Pohjoismaista kolme on muodostanut saamelais-
käräjät: Suomi vuonna 1973 (varsinainen saame-
laiskäräjät aloitti toimintansa 1996), Norja vuonna 
1989 ja Ruotsi vuonna 1993. Vaikka näillä käräjillä 
ei olekaan lainsäädäntövaltaa, niiden asema kon-
sultoivina eliminä ja neuvonantajina on merkit-
tävä. Esimerkiksi Suomessa valtiolla on velvolli-
suus neuvotella saamelaiskäräjien kanssa kaikista 
laaja-alaisista ja tärkeistä toimista, jotka saattavat 
vaikuttaa saamelaistan asemaan alkuperäiskan-
sana, mukaan lukien päätökset valtion maiden 
ja kaivosetujen käytöstä. Norjan saamelaiskäräjät 
voi omasta aloitteestaan tuoda esille mitä tahansa 
saamelaisiin vaikuttavia asioita ja kysymyksiä (51). 
Venäjällä ei ole saamelaiskäräjiä.

Teeman yhteenveto

Kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan oikeu-
den kehitys toisen maailmansodan jälkeen tarjoaa 
alkuperäiskansoille huomattavan laajan suojelun. 
Arktisen alueen valtioiden sisäiset lait kuvaavat 
valtioiden reaktioiden laajaa kirjoa. Vaikka alku-
peräiskansojen oikeus kieleen tunnustetaankin yhä 
yleisemmin, maan omistusoikeuden tunnustami-
nen on vastahakoisempaa. Oikeusistuimet ovat 
usein toimineet katalysaattoreina tilanteissa, joissa 
maaoikeudet on tunnustettu laajemmin.   

Myös yleisten hallitusten ja alkuperäiskansojen 
hallitusten rooleista alkuperäiskansojen itsehallin-
topyrkimysten toteuttamisessa keskustellaan. Alu-
eilla, joilla alkuperäiskansat ovat selkeästi enem-
mistönä (esimerkiksi Nunavutissa ja Grönlannis-
sa), yleinen hallitus on otettu käyttöön itsehal-
linnon mahdollisena toteuttamistapana. Alueilla, 

joilla alkuperäiskansat ovat vähemmistönä ja joilla 
keskustelu keskittyy asumiseen, toimeentuloon ja 
perinteisiin tapoihin alkuperäiskansojen perinnäis-
tapojen sijaan sekä korostetaan pikemminkin syr-
jimättömyyden muotoa kuin itse asiaa, hallinnon 
yleiset muodot eivät onnistu alkuperäiskansojen 
etujen puolustamisessa enemmistövallalta.

Omistusoikeudet ja oikeus 
käyttää luonnonvaroja

Arktisen alueen luonnonvarat ovat rikkaat, mutta 
kuka on niiden omistaja? Tässä osassa kuvataan 
Arktisen alueen valtioiden omistussuhteita, omis-
tuksen jakaumaa ja hallintaa liittovaltioissa sekä 
malleja, jotka sallivat yksityisten osapuolten hank-
kia yleisiä luonnonvaroja. Tämän yleiskuvauksen 
lisäksi lisätietoja on Luvussa 7. Luonnonvarojen hal-
linta.

Julkinen vai yksityinen omistusoikeus

Vaikka alkuperäiskansojen vaatimukset maan-
omistuksesta ovatkin lisääntyneen viime aikoina, 
koko Arktisella alueella on huomattavan yhden-
mukainen käytäntö maan pinnan julkisen omistuk-
sen suhteen. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita, 
että noin 90 % Suomen saamelaisten kotiseutualu-
een maasta on valtion omistuksessa. Ruotsin luvut 
ovat vastaavia. Valtion omistusoikeus on yleisintä 
myös niissä valtioissa, esimerkiksi Yhdysvallois-
sa, joissa maan yksityisomistus on merkittäväm-
pää maan muissa kuin arktisissa osissa. Joissain 
tapauksissa valtiovallan pysyvä omistusoikeus 
luonnonvaroihin on määrätty laissa. Esimerkiksi 
Alaskan osavaltion muodostamista koskeva laki 
edellyttää osavaltiota varaamaan mineraalioikeu-
det aina maan pinta-alan myynnin yhteydessä. 
Muissa tapauksissa julkinen omistusoikeus on yk-
sinkertaisesti perusajatus tai käytäntö edellyttää 
sitä (esimerkiksi Suomessa, Grönlannissa, Kana-
dassa, Venäjällä, Ruotsissa ja Norjassa). Islannissa 
ja muissa pohjoismaissa maa voi olla yksityisen tai 
valtion omistuksessa ja valtion omistamia maita 
voi käyttää rajoitetun yksityisen omistusoikeuden 
mukaisesti esimerkiksi karjan kesälaitumena. Poh-
joismaissa maan omistusoikeuteen yleensä sisältyy 
myös luonnonvarojen omistusoikeus, vaikka nii-
den käyttöoikeus onkin huomattavan säänneltyä. 
Arktisen alueen öljyn ja kaasun merenpohjavarat ja 
mineraalivarat ovat kaikkialla valtion omistukses-
sa, vaikka alkuperäiskansat saattavat esittää niihin 
omistusoikeusvaatimuksia.
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Grönlannin ja Färsaarten itsehallinto

Grönlannin itsehallintohallitus perusti vuonna 1999/2000 itsehallintokomitean, jonka tehtävä oli tutkia 
kansainvälisen oikeuden kehityksen vaikutuksia Grönlannin asemaan ja paikkaan. 

  Komitea muodostui yhdeksästä Landsstyren (maakuntahallituksen) nimittämästä jäsenestä ja 
sen tarkoitus oli hankkia näkemyksiä muilta alkuperäiskansoilta sekä kansainvälisen oikeuden ja 
itsemääräämisen tutkijoilta ja asiantuntijoilta. Komitean päätiivistelmässä käsiteltiin itsemääräämistä 
ja luonnonvaroja, taloudellista strategiaa ja teollista kehitystä, yleistä hallintoa ja väestöresursseja, 
omavaraisuutta, kieltä, suurentuvaa kapasiteettia ja poliittista kehitystä; mahdollisuutta muodostaa 
yhteinen komitea Tanskan kanssa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kumppanuussopimuksen avulla; ja 
vuoden 2006 kansanäänestystä. Inuiittien Ataqatigiit- ja Siumut-puolueiden muodostaman hallituksen 
alainen itsehallinnon, mineraaliluonnonvarojen ja oikeuden ministeriö edistää prosessia alkuperäis-
kansojen itsemääräämisen toteuttamiseksi. 

Färsaarten itsehallinto on kehittynyt toiseen suuntaan ja se saattaa noudattaa Islannin muodostamaa 
esimerkkiä. Islannin Althing lakkautettiin vuonna 1800 ja Islanti joutui Tanskan välittömään alaisuu-
teen. Vuonna 1830 alkaneen itsenäistymiskamppailun jälkeen Islanti sai vuonna 1904 itsehallintohal-
lituksen, jolla oli lainsäädäntö- ja toimeenpanovalta. Vuoden 1918 sopimus Tanskan ja Islannin välillä 
teki Islannista itsenäisen maan, joka edelleen tunnusti Tanskan kuninkaan. Islanti kumosi sopimuksen 
vuonna 1944 sopimuksen ehtojen mukaisesti ja julistautui tasavallaksi. Autonomiaa tai Tanskasta 
eroamista kannattavat puolueet saivat enemmistön huhtikuussa 1998 pidetyssä Färsaarten Lagtingin 
vaaleissa ja syyskuussa 1999 Färsaarten hallitus julkaisi Färsaarten itsenäisyyttä koskevan valkoinen 
paperi -raportin. Raportissa päädyttiin suosittelemaan useiden erilaisten vaihtoehtojen joukosta vuo-
den 1918 Tanskan ja Islannin välistä sopimusta Färsaarten ja Tanskan välisen liiton malliksi (47).

Luonnonvarojen julkinen omistus 
liittovaltiojärjestelmissä

Arktisen alueen unitaarisissa valtioissa omistus-
oikeus uusiutumattomiin luonnonvaroihin on 
keskushallituksilla paikallisten tai alueellisten 
hallitusten sijaan. Kanadassa kaikki julkisen val-
lan omistuksessa olevat luonnonvarat olivat aivan 
viime aikoihin asti liittovaltion hallituksen omis-
tuksessa. Luoteisterritorioissa ja Nunavutissa asia 
on vieläkin näin, mutta ei Yukonissa. Kanada siirsi 
öljy- ja kaasuoikeuksien hallinnan ja valvonnan 
Yukonille vuonna 1998 ja muut luonnonvarat (vet-
tä lukuun ottamatta) vuonna 2003. Ajan mittaan 
myös Luoteisterritoriot ja Nunavut saanevat vas-
taavat oikeudet. Näiden territorioiden merialueet 
ovat territorioiden ja liittovaltion hallitusten yh-
teishallinnassa. 

Alaskassa liittovaltion hallitus omistaa huomat-
tavan määrän maata, mukaan lukien kansallisia 
metsiä, suuria kansallispuistoja sekä eläintensuoje-
lualueita. Liittovaltion hallitus omistaa myös stra-
tegiset öljyvarat. Loput kuuluvat pääosin osaval-
tiolle tai alkuperäisasukkaiden yhtiöille. Liittoval-
tion omistamien luonnonvarojen siirto osavaltiolle 
on epätodennäköistä niin lähitulevaisuudessa kuin 
pidemmälläkin ajanjaksolla.

Venäjällä on aivan toisenlainen liittovaltiomalli. 
Perustuslain mukaan sekä liittovaltion hallituksel-

la että liittovaltion aliyksiköillä on valtaa mineraa-
liluonnonvaroihin, mikä muodostaa niin kutsutun 
”kaksiavaimisen järjestelmän”. Liittovaltion halli-
tus on laatinut lain, jonka mukaan kaikki maanalai-
set luonnonvarat kuuluvat liittovaltiolle. Yhteinen 
lainsäädäntö on otettu käyttöön sopimuksilla, jotka 
siirtävät kaikkien tai joidenkin maanalaisten luon-
nonvarojen esiintymisen lisensoinnin valtuuden 
alueille (esimerkiksi Komin tasavallalle ja Sahali-
nin oblastille) (52). Näin ollen alueille on siirretty 
runsaasti valtaa.

Grönlannissa on käytössä kaksiavaimisen pe-
riaatteen toinen versio. Itsehallintolain mukaan 
luonnonvarat kuuluvat Grönlannin asukkaiden 
perusoikeuksiin. Mineraalivaroja koskevan lain 
mukaan kaikki luonnonvarojen kaivu- tai hyö-
dyntämisluvat on kuitenkin hyväksytettävä sekä 
Tanskan hallituksessa että itsehallintohallituksessa. 
Luonnonvarojen (mineraalien sekä öljyn ja kaasun) 
yhteishallinnasta vastaa yhteinen komitea, jossa 
on sama määrä itsehallinnon ja Tanskan edusta-
jia. Kaivostoiminnasta saatavat varat jaetaan 50:50 
näiden kahden hallituksen kesken siten, että jos 
tulot ovat yli 500 miljoonaa DKK vuodessa, näi-
den tulojen jako järjestetään erikseen. Tällä hetkellä 
tuotanto on varsin rajallista. 

Färsaarilla Tanska on tunnustanut vuodesta 
1992 alkaen, että Färsaarten hallituksella on toi-
meenpano- ja lainsäädäntövalta maanalaisiin luon-
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Tasa-arvo ja itsemäärääminen Arktisella alueella

Puolestapuhujan puheenvuoro: 
Dalee Sambo Dorough, Inuiittien 
sirkumpolaarinen konferenssi*

Sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset voimat ovat 
tuottaneet niin historiallisesti kuin vielä nykyisin-
kin kattavia ei-toivottuja seurauksia lähes kaikkiin 
inuiittien, saamelaisten ja muiden Arktisen alueen 
alkuperäiskansojen elämään ja perinteisiin aluei-
siin. Näiden toimien korjaamisessa kansainvälisen 
yhteistyön uudet tasot sekä sitoutuminen ihmisoi-
keuksiin ovat olennaisen tärkeitä. Tämä on osa uut-
ta, parhaillaan havaittavissa olevaa demokratian 
vaihetta, joka on synnyttänyt alkuperäiskansojen 
äänille, kielille ja näkemyksille “kansainvälisen 
yleisön”. 

Kansojen itsemääräämisoikeus

Yhdistyneet kansakunnat on vuodesta 1982 lähti-
en pyrkinyt luomaan ihmisoikeuksien vakiotason 
alkuperäiskansojen oikeuksien käsittelemiseksi 
(1). YK:n peruskirjan mukaan Yhdistyneet kansa-
kunnat ja sen jäsenvaltiot ovat erityisesti vastuussa 
kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien kunnioittami-
sesta ja noudattamisesta. Arktisen alueen alkupe-
räiskansoille on varmistettava täysi oikeus ihmis-
oikeuksien harjoittamiseen ja nauttimiseen ilman 
syrjintää. Lähestyminen ihmisoikeuksien kautta on 
erittäin hyvä tapa käsitellä kolonialismin ja riiston 
lamauttavaa ja edelleen jatkuvaa perintöä. 

Tasa-arvo on ihmisoikeuksien perusta. Arktisen 
alueen ja maapallon muiden alueiden alkuperäis-
kansojen osalta tasa-arvo ei vielä ole toteutunut. 
Se, että monet valtiot eivät ole täysin kunnioitta-
neet tätä periaatetta, ilmenee alkuperäiskansojen 
ja valtioiden välisistä maan ja luonnonvarojen 
omistusta sekä itsemääräämistä koskevasta vuo-
ropuhelusta. 

Kansainvälisen kansalaisoikeuksien ja poliittis-
ten oikeuksien sopimuksen ja taloudellisten, sosi-
aalisten ja sivistyksellisten sopimuksen ensimmäi-
sen artiklan mukaan “kaikilla kansoilla on oikeus 
itsemääräämiseen”. Valtioilla on ehdoton velvol-
lisuus soveltaa tätä artiklaa niin alkuperäiskan-
soihin kuin muihinkin kansoihin. Valtioilla ei ole 
valtuuksia asettaa uusia vaatimuksia, rajoituksia 
tai muita syrjiviä kaksinaismoralistisia standardeja 
suhteissaan alkuperäiskansoihin. Vaikka Arktisen 
neuvoston kahdeksan jäsenmaata ovatkin olleet 
suoraan tekemisissä Yhdistyneiden kansakuntien 
kanssa ja suhteellisen paljon tekemisissä alkupe-

räiskansojen kanssa koko standardin määrityspro-
sessin ajan, alkuperäiskansojen oikeutta maahan 
ja luonnonvaroihin sekä itsemääräämisoikeutta 
käsitellään vielä äärimmäisen arkana asiana.           

Itsemääräämisoikeus on myötäsyntyinen tai jo 
olemassa oleva. Minkään hallituksen oikut tai pää-
tökset eivät vaikuta siihen. Eri kansat ilmaisevat, 
käyttävät sitä ja tuovat sen esille tasa-arvon ja oi-
keudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti. 

Alkuperäiskansojen ihmisoikeuksia käsittelevän 
Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeustoimi-
kunnan istuntojen välisen työryhmän vuoden 1997 
istunnossa syntyi huolestuttava keskustelu jäsen-
valtioiden tuodessa esille “sisäisen” ja “ulkoisen” 
itsemääräämisen käsitteen. Tätä virheellistä vas-
takkainasettelua käytetään alkuperäiskansojen it-
semääräämisoikeuden kahlitsemiseen ja tekemään 
se riippuvaiseksi sisäisen autonomian tai itsemää-
räämisen sisäpoliittisista käytännöistä.  Tällaiset 
kannat eivät ole kansainvälisen oikeuden mukaisia. 
Ne eivät myöskään ole sovitettavissa alkuperäis-
kansojen rooliin kansainvälisinä vaikuttajina, jotka 
osallistuvat Yhdistyneiden kansakuntien, Arktisen 
neuvoston ja muiden kansainvälisten foorumien 
toimintaan ja siten harjoittavat itsemääräämisoike-
uttaan kansallisvaltioiden ulkopuolella.

Jatkuvaa syrjintää

Yhdysvallat on esittänyt eräitä huolestuttavim-
mista kannoista. Yhdysvaltojen äskettäin esittämät 
itsemääräämistä ja alueellista koskemattomuutta 
koskevat lausunnot perustuvat itsemääräämisen 
ulottuvuuden “sisäisen” ja “ulkoisen” virheel-
liseen vastakkainasetteluun” ja ajatukseen, että 
alkuperäiskansoille on luotava uusi tai erilainen 
itsemääräämisoikeus, joka poikkeaa tällä hetkellä 
kansainvälisen oikeuden mukaan kaikkia kanso-
ja koskevasta oikeudesta.  Inuiitit, creet ja monet 
muut alkuperäiskansat ovat vastustaneet näitä 
ajatuksia voimakkaasti.

Sekä Kanadan että Yhdysvaltain hallitukset ovat 
ottaneet maaoikeuksiin ja luonnonvaroihin kannan, 
joka ei ole näiden maiden hyväksymien kansain-
välisten itsemääräämisoikeutta koskevien ihmis-
oikeussopimusten mukainen Arktisen neuvoston 
asiayhteydessä. Kanada vakuuttaa olevansa sitou-
tunut kestävään kehitykseen, terveysolosuhteiden 
parantamiseen ja kulttuurin edistämiseen sekä ark-
tisen ympäristön suojeluun yhteistyössä alkuperäis-
kansojen kanssa. Jos Yhdysvallat ja Kanada jatka-
vat itsemääräämisoikeutemme loukkaamista, eri-
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tyisesti maa-, alue- ja luonnonvaraoikeuksiemme 
loukkaamista, niiden käsitys “kumppanuudesta” 
vaikuttaa olevan jatkuva paternalistinen holhous ja 
kaikkein perustavinta laatua olevien oikeuksiem-
me vähättely. 

Joukko muita maita on myös vaatinut, että YK:
n alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen luon-
nosta on muutettava siten, että se kattaa valtioi-
den alueellisen koskemattomuuden periaatteen. 
Useimmat alkuperäiskansat vastustavat tällaisia 
lisäyksiä voimakkaasti, sillä ne ovat tarpeettomia. 
Lisäksi jotkin valtiot käyttävät jo alueellista kos-
kemattomuutta väärin ja laittomasti.  Tällöin on 
mahdollista, että kansainvälisen oikeuden mukai-
sen itsemääräämisoikeuden luonnollinen kehitys 
tukahdutetaan.

Alueellisen koskemattomuuden periaate sisäl-
tyy jo kiinteänä ja tasapainoisena osana kansainvä-
liseen oikeuteen. Valtiot tietävät hyvin, että tämän 
lisäksi myös muita jo olemassa olevia kansainvä-
lisen oikeuden periaatteita ja sääntöjä käytetään 
sopivassa tilanteessa siinä määrin kuin niitä voi-
daan soveltaa, kun kansojen itsemääräämisoike-
uden merkitystä ja laajuutta määritetään. Alueel-
linen koskemattomuus kehittyy samoin kuin itse-
määrääminen. Periaate ei riipu enää yksinomaan 
valtioista. Sen sijaan alkuperäiskansojen alueiden 
koskemattomuus ja muut perusedut ovat läheises-
sä yhteydessä tähän periaatteeseen (2). 

Mahdollisuus eikä uhka

Kansojen itsemääräämisoikeus ei ole absoluutti-
nen oikeus ilman rajoituksia (3). Se on suhteellinen 
oikeus, joka ei anna millekään kansalle oikeutta 
riistää muilta kansoilta samaa oikeutta pois. Se ei 
sisällä oikeutta sortaa muita kansoja.

Kansainvälinen yhteisö tietää, että vain harvat 
alkuperäiskansat - jos yksikään - pyrkii täydelliseen 
itsenäisyyteen valtiona. Tietyt valtiot kuitenkin esit-
tävät tai ainakin vihjaavat, että alkuperäiskansojen 
itsemääräämisoikeuden nimenomainen tunnusta-
minen on uhka alueelliselle koskemattomuudelle. 
Esimerkiksi nykyinen kehitys Kanadassa, jossa al-
kuperäiskansojen itsemääräämispyrkimykset ovat 
tehokkaasti auttaneet turvaamaan alueellista kos-
kemattomuutta kahden edellisen vuosikymmenen 
aikana, ovat osoittaneet päinvastaisen vaikutuk-
sen. Erityisesti Québecin liittovaltiosta eroamisen 
yhteydessä Jamesinlahden cree-kansan toimet ovat 
olleet laajempia kuin Kanadan hallituksen toimet 
olemassa olevan valtion rajojen turvaamiseksi (4).  
Lisäksi poliittiset, demografi set ja taloudelliset rea-
liteetit eivät viittaa siihen, että alkuperäiskansat 
aiheuttaisivat suuren riskin valtion pilkkomisesta, 
heikkenemisestä tai hajoamisesta.

On ironista, että maailman mahtavin ja varak-
kain valtio, Yhdysvallat, lähti myös siitä virheel-
lisestä olettamasta, että alkuperäiskansat ovat 
maailmanlaajuisesti todellinen uhka kansalli-
selle turvallisuudelle, ja se on yrittänyt perustaa 
toimiaan tälle perusteettomalle pelolle. [Daleen, 
Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston 
2001 lausuntoa koskeva alaviite].  Yhdysvallat on 
sitä mieltä, että itsemääräämistä on tarkasteltava 
“sisäisten asioiden hallinnan ja ohjaamisen” yhte-
ydessä, ja väittää, että “kansainvälinen oikeus ei 
takaa alkuperäiskansoille itsemääräämisoikeutta 
kaikkialla”. Monissa tapauksissa Yhdysvallat on 
näin välttänyt alkuperäiskansojen kollektiivisten 
oikeuksien tai ryhmäoikeuksien tunnustamisen ja 
toistuvasti viitannut “vähemmistöihin kuuluviin 
ihmisiin” ja yksilön oikeuksien harjoittamiseen 
“ryhmän muiden jäsenten kanssa”. 

Yhdysvallat pitkälti määrittää, soveltuuko alu-
eellisen koskemattomuuden periaate kussakin Yh-
dysvaltoihin liittyvässä tilanteessa.  Kansainvälisen 
oikeuden mukaan valtioiden on kunnioitettava ta-
sapuolisten oikeuksien periaatetta ja kaikkien kan-
sojen itsemääräämisoikeuden periaatetta ja pidät-
täydyttävä pakkotoimista, jotka riistävät kansoilta 
itsemääräämisoikeuden. Valtioilla on myös oltava 
demokraattinen hallitus, joka edustaa alueen koko 
väestöä rotuun, uskontoon ja ihonväriin katsomat-
ta. Nämä ehdot täyttävät valtiot voivat ottaa käyt-
töön alueellisen koskemattomuuden periaatteen.  

Oikeudet ovat välttämättömiä 
tehokkaita toimia varten

Arktisen alueen alkuperäiskansojen viesti on ollut 
yhtenäinen ja selkeä: arktisia kotimaitamme koske-
vista kasvavista ja kiireellisistä uhkista on voitava 
keskustella.  Tässä laajassa yhteydessä valtioiden 
on oltava valmiita noudattamaan yksiselitteisiä 
normeja, esimerkiksi rotusyrjinnän kieltoa. Aino-
astaan ihmisoikeuksiemme täydellinen toteutta-
minen sallii meidän toimia tehokkaasti Arktisen 
neuvoston ja muiden foorumien kautta näiden ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Jotta arktisen alueen 
alkuperäiskansat pystyisivät takaamaan kollektii-
visen turvallisuutemme kulttuurin, talouden, po-
litiikan ja ympäristön suhteen, valtioiden on tur-
vattava perusoikeutemme, arvomme, tapamme, 
käytäntömme ja näkökantamme ja kunnioitettava 
niitä. Tämä on erityisen tärkeää, jotta voimme jat-
kaa ympäristömme hoitamista ja avustaa omien 
alueidemme turvallisuuden ja koskemattomuuden 
takaamisessa nykyisten ja tulevien sukupolvien 
eduksi.

• Toimituksen huomautus: Tämä artikkeli edus-
taa kirjoitt ajan omia mielipiteitä.
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nonvaroihin, myös aluevesien ja mannerjalustan 
luonnonvaroihin.

Jakojärjestelmät

Tapaa, jolla valtio siirtää luonnonvarojen käyttöoi-
keuden yksityisille, kutsutaan jakojärjestelmäksi. 
Vaikka resurssien jakotavoissa onkin jonkin verran 
eroja erilaisten uusiutumattomien luonnonvaro-
jen kesken, voidaan tehdä yksi yleinen havainto. 
Etujen haltijoiden, siis kaivos- ja öljy-yhtiöiden, on 
kaikissa tapauksissa noudatettava voimassa olevia 
maan käytön suunnittelun, säilyttämisen ja ympä-
ristönsuojelun sääntöjä.

Kovat kivimineraalit jaetaan yleensä jollakin 
kolmesta eri tavasta: vapaa käyttöoikeus, jonkin-
lainen kilpailutettu vuokraaminen (tämä on tyy-
pillistä öljy- ja kaasuesiintymille, joiden oikeudet 

myydään eniten tarjoavalle) tai neuvoteltu käyttö-
oikeus. Vapaan käyttöoikeuden järjestelmissä kuka 
tahansa saa ryhtyä hyödyntämään valtion maiden 
mineraaliluonnonvaroja ja ”vallata” löytämänsä 
mineraalit (53-54). Kanadan kolmessa territoriossa, 
Alaskassa ja Suomessa on kaikissa käytössä vapaan 
käyttöoikeuden järjestelmä tai sen kaltainen järjes-
telmä. Muissa Arktisen alueen maissa (esimerkiksi 
Grönlannissa, Ruotsissa ja Venäjällä) on käytös-
sä neuvoteltu käyttöoikeus tai vuokraus. Jos tällä 
alalla on havaittavissa trendejä, ne suuntautuvat 
pois maaston valtauksesta ja kohti karttavaltausta 
ja sitten vuokrausjärjestelmiin. Vapaan käyttöoi-
keuden järjestelmät ovat kuitenkin osoittautuneet 
huomattavan sitkeiksi huolimatta vallasta, jonka 
ne siirtävät kaivosyhtiöille valtion maiden käytöstä 
päättämisestä.

Arktisen alueen öljy- ja kaasuoikeuksien jako 
perustuu yleensä työ- tai tarjouspohjaisiin mallei-
hin. Tarjouspohjaisessa mallissa oikeudet myön-
netään korkeimman tarjouksen tehneelle taholle 
ja työpohjaisessa mallissa oikeudet saa osapuoli, 
joka tekee suurimman osan työstä (esimerkiksi 
seismiset tutkimukset ja porauksen). Tämä koskee 
Alaskaa, Grönlantia ja Kanadaa (liittovaltiota ja 
Yukonia). Se on päätapa myös Venäjällä, jossa on 
joissakin tapauksissa käytetty myös tuotannonja-
kosopimuksia. Vuokraussuunnitelmilla on paljon 
yhteisiä piirteitä, mutta suuria eroja saattaa silti 
olla esimerkiksi siinä, kuinka paljon hallitusten on 
neuvoteltava alkuperäiskansojen ja kansalaisjär-
jestöjen kaltaisten muiden tahojen kanssa suun-
nittelusta ja ympäristövaikutuksista ennen maan 
vuokrauspäätöstä. Alaskassa lain vaatimukset ovat 
erittäin tiukat ja muodolliset, mutta muilla alueilla, 
esimerkiksi Kanadassa, vaadittava menettelytapa 
on vähemmän vaativa.

Luonnonvarojen omistaminen paikallisesti 
saattaa tuoda huomattavia etuja paikalliselle hal-
litukselle ja liittovaltion aliyksiköiden hallituksille. 
Prudhoe Bayn kehityksestä Alaskan osavaltiolle 
ja epäsuoremmin North Slope Borough’lle tulevat 
edut ovat selkeä esimerkki tästä mallista. Lisätie-
toja on Luvussa 7. Luonnonvarojen hallinta.

Valtion osallistuminen luonnonvarojen hyödyn-
tämiseen on yleensä vähentynyt viime vuosina. 
Esimerkiksi Kanadassa 1980-luvun alkuvuosina 
tehdyt valtion osallistumisoikeudet olivat lop-
puneet 1990-alkuun mennessä. Myös Färsaarilla 
tultiin siihen lopputulokseen, että kansainväliset 
markkinat eivät hyväksyisi valtion osuutta öljyva-
rojen ensimmäisen vuokrauskierroksen yhteydessä 
vuonna 2000. Valtion jatkuva osallistuminen tun-
tuu levinneen laajimmin vesivoima-alalla (esimer-
kiksi Kanadan pohjoisosat, Kemijoen kehittäminen 
Suomessa sekä Grönlanti, jossa valtion omistamal-
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la yrityksellä on monopoli). Joissakin valtioissa, 
esimerkiksi Tanskassa/Grönlannissa, Norjassa ja 
Venäjällä, valtio osallistuu edelleen öljy- ja kaasu-
alan toimintaan.

Teeman yhteenveto

Luonnonvarojen omistusoikeudessa ja niiden hyö-
dyntämisoikeudessa tulee esiin kolme pääkohtaa. 
Ensinnäkin Arktisen alueen yleisin maaomistus-
tapa on, että valtio omistaa maan ja luonnonvarat. 
Toiseksi, liittovaltioissa liittovaltion hallituksella 
on edelleen tärkeä osa Arktisen alueen uusiutu-
mattomien luonnonvarojen omistuksessa ja hallin-
nassa, mutta merkkejä luonnonvarojen hallinnan 
siirtämisestä Arktisen alueen territorioille on ha-
vaittavissa. Myös yhteishallintakokeiluja on tehty. 
Kolmanneksi uusiutumattomien luonnonvarojen 
hallinta noudattaa suhteellisen muuttumatonta 
mallia, erityisesti öljy- ja kaasualalla.

Lisää lainsäädäntövaltaa 
arktisille alueille

Devoluutio, vallan hajauttaminen, on lainsäädän-
tövallan siirtämistä paikallisille tai alueellisille 
hallituksille. Viimeisten vuosikymmenten aikana 
on ollut runsaasti viitteitä lainsäädäntövallan ja 
luonnonvarojen hallinnan vallansiirrosta pääkau-
pungeista arktisille alueille ja arktisten alueiden 
asukkaille. Tärkeimmät vallan hajauttamistapah-
tumat on kuvattu edellisellä sivulla olevassa tau-
lukossa.

Vallan hajauttaminen Arktisella alueella

Vallan hajauttaminen liittyy sisäiseen kolonialis-
min purkamiseen, jota kuvataan Luvussa 5. Po-
liittiset järjestelmät. Vallan hajauttaminen on ollut 
kaikkein ilmeisintä Kanadassa ja Grönlannin ja 
Färsaarten suhteessa Tanskaan. Kolme Kanadan 
(nykyistä) territoriota, Nunavut, Luoteisterritoriot 
ja Yukon eivät kuitenkaan vielä ole saavuttaneet 
provinssin asemaa. 

Yhdysvalloissa ei juuri ole mahdollisuuksia 
vallan enempään hajauttamiseen. Suunta on itse 
asiassa ollut jossain määrin päinvastainen liitto-
valtion viranomaisten otettua itselleen valtuudet 
villieläinten kannan säätelyyn liittovaltion omis-
tuksessa olevilla mailla.

Pohjoismaissa vallan hajauttamisen jatkaminen 
on jossain määrin mahdollista, mutta pikemmin-
kin paikallisen ja alueellisen hallinnon tasolla. Esi-

merkiksi Norjassa esitys Ruijan maalaiksi siirtäisi 
joitakin luonnonvarojen omistuksen ja hallinnan 
osa-alueita Ruijan hallinnolle (55). Ruotsissa vuon-
na 2002 laaditussa hallituksen komitean raportissa 
ehdotettiin saamelaiskäräjien poliittisen vallan li-
säämistä ja jonkinasteista itsemääräämisoikeutta 
(36). Suomessa, jossa kuntien valta on jossakin 
määrin perustuslain suojaama, on ollut trendinä 
siirtää lisää valtaa kunnille, myös Lapin kunnille. 

Venäjän tilanne poikkeaa muusta arktisesta alu-
eesta. Nykyinen suuntaus, joka ei ole pelkästään 
Arktisen alueen suuntaus, on kohti vallan tehok-
kaampaa keskittämistä liittovaltion sisällä.

Vaikka lainsäädäntövaltaa olisikin siirretty huo-
mattavassa määrin, pääkaupungit ovat säilyttä-
neet huomattavan osan alueidensa arktisen osan 
hallinnasta. Nunavutissa ja Luoteis-territorioissa 
Kanadan liittovaltion hallitus on säilyttänyt käy-
tännössä kaikkien valtion omistamien maiden ja 
luonnonvarojen omistuksen ja lainsäädäntöval-
lan. Tämä eroaa selkeästi Kanadan muista kuin 
arktisista alueista, joilla pääsääntönä on ollut, että 
valtion omistamat luonnonvarat ovat provinssi-
en hallinnassa, eivät liittovaltion hallituksen. Jopa 
Yukonissa, joka nykyisin hallitsee alueensa omia 
luonnonvaroja itse, liittovaltion hallitus voi hylätä 
territorion lait, jatkaa maan omistamista tiettyjä 
tarkoituksia varten ja säätää lakeja, jotka eivät ole 
Yukonin lakien mukaisia. Ristiriitatilanteessa nou-
datetaan liittovaltion lakeja. Grönlannissa Tanskan 
hallitus valvoo yhteisiä etuja luonnonvarojen jakoa 
ja hyödyntämistä koskevissa päätöksissä, mutta se 
on hylännyt kaikki tällaiset vaatimukset Färsaarten 
suhteen.

Kenelle valtaa siirretään?

Kuten tässä luvussa on aiemmin kuvattu, lainsää-
däntövaltaa siirretään useammin yleisille hallituk-
sille kuin etnisyyteen perustuville viranomaisille. 
Tämä koskee esimerkiksi Grönlantia ja Pohjoismai-
ta ja se on yleisin käytäntö Kanadan territoriois-
sa. 

Resurssien omistuksen kannalta kuva on moni-
mutkaisempi. Yleisimmin on käytössä kaksi mal-
lia. Ensimmäiseen malliin, jota voidaan kutsua 
vaikka pohjoisamerikkalaiseksi arktiseksi mallik-
si, kuuluu huomattava julkisten luonnonvarojen 
oikeuksien siirto liittovaltion hallitukselta osaval-
tion tai territorion hallituksille ja samanaikainen 
alkuperäisasukkaiden omistusoikeuksien tunnus-
taminen maavaatimussopimusten avulla. Toinen 
malli, joka on yleisimmin käytössä Pohjoismaissa, 
suosii alkuperäiskansojen rajallisempia pyynti- ja 
käyttöoikeuksia ja muita vastaavia oikeuksia täy-
dellisen omistusoikeuden sijaan. Vaikka Suomessa, 
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Ruotsissa ja Norjassa keskustellaankin alkuperäis-
kansojen omistusoikeuksien lisätunnustamisesta, 
esitys Ruijan maalaiksi sisältää valtion oletetun 
omistusoikeuden siirtämisen Ruijan maakunnalle, 
jonka on tarkoitus toimia kaikkien Ruijan asukkai-
den etujen mukaisesti, niin saamelaisten kuin ei-
saamelaistenkin. Grönlannissa vallan jatkuva val-
lan hajauttaminen näyttää perustuvan siihen, että 
luonnonvarojen omistusoikeus kuuluu pikemmin-
kin Grönlannin itsehallintohallitukselle kuin Grön-
lannin alkuperäisasukkaille. Venäjällä luonnonva-
rojen omistusoikeuksien siirto alkuperäiskansoille 
ei vaikuta olevan sallittua, sillä liittovaltion laki 
siirtää maanalaisten luonnonvarojen omistuksen 
osavaltiolle. Islannin itsenäistyttyä Tanskasta mal-
lina oli yksinkertaisesti se, että islantilaiset ottivat 

täyden vastuun omasta hallituksestaan ja luonnon-
varoistaan, ja färsaarelaiset luultavasti käyttävät 
samaa mallia, jos he päättävät noudattaa Islannin 
esimerkkiä.

Suuntauksen yhteenveto

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tarkasteltuna 
vallansiirto keskuksista arktisille alueille on ollut 
huomattava. Tämä on erityisen ilmeistä Alaskassa, 
Kanadan arktisilla alueilla, Grönlannissa ja Färsaa-
rilla. Joissakin tapauksissa (esimerkiksi Alaskas-
sa) ei juuri ole mahdollisuuksia enempään vallan 
hajauttamiseen. Vallansiirto yleisille hallituksille 

vaikuttaa olevan yleisempää kuin vallansiirto 
alkuperäiskansojen hallituksille. Alueilla, joilla 
alkuperäiskansat ovat vähemmistönä ja joilla al-
kuperäiskansojen etuja ei ole erikseen suojeltu, val-
lansiirto yleisille hallituksille vaikuttaa kansainvä-
listen normien mukaiselta.

Keskeiset johtopäätökset ja tiedonaukot

Tämän luvun lähtökohtana on ollut, että Arktisen 
alueen kestävä kehitys on yhteydessä siihen, kuin-
ka hyvin kansa voi ottaa maan ja luonnonvarat 
paikalliseen hallintaan tai palauttaa ne hallintaan-
sa. Kansainvälisen ja kansallisten oikeusjärjestel-
mien tarkastelun perusteella voidaan tehdä neljä 
johtopäätöstä siitä, miten ne tukevat paikallista 
hallintaa:

Ensinnä, kansainväliset ihmisoikeusinstrumen-
tit muodostavat tärkeän standardin, jonka perus-
teella eri valtioiden toimintaa voidaan arvioida. 
Nämä eivät kuitenkaan ole vielä osoittaneet täyttä 
potentiaaliaan. Vaikka jotkin globaalit sopimuk-
set ovatkin yleisesti hyväksyttyjä (esimerkiksi 
kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien so-
pimus), suurin osa Arktisen alueen valtioista ei ole 
hyväksynyt joitakin (esimerkiksi Kansainvälisen 
työjärjestön sopimus 169). Joissakin tapauksissa 
kansainväliset sopimukset ovat vielä keskeneräi-
siä (esimerkiksi alkuperäiskansojen oikeuksien 
julistuksen luonnos). Olisi kuitenkin hyödyllistä 
tehdä huolellinen arvio Arktisen alueen kaikkien 



119Ympäristöministeriön raportteja  4 | 2007

valtioiden omista laeista ja käytännöistä suhteessa 
yleisesti hyväksyttyihin kansainvälisiin normeihin. 
Toimiva strategia saattaisi olla myös sääntely-inst-
rumentin kehittäminen, joka määrittäisi Arktisen 
alueen alkuperäiskansojen oikeudet. Arktisen 
alueen valtiot ja alkuperäiskansat saattavat tehdä 
tämän kollektiivisesti tai prosesseissa, jotka ovat 
samansuuntaisia julistusluonnoksen kaltaisten 
multilateraalisten hankkeiden kanssa.

Toiseksi lainsäädäntövallan siirtämiseen Arkti-
sen alueen valtioiden arktisille alueille suhtaudu-
taan kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on vallan 
hajauttaminen yleisille hallituksille. Joskus tämä 
tehdään alkuperäiskansojen esittämien maavaati-
muksien sopimisen yhteydessä. Toinen tapa taas 
on Arktisen alueen alkuperäiskansoille luontaisesti 
kuuluvan itsemääräämisoikeuden tunnustaminen. 
Joskus nämä mallit yhdistetään. Olisi hyödyllistä 
saada selkeämpi ymmärrys näiden kahden tavan 
eduista ja siitä, kuinka ne sopivat yhteen sekä siitä, 
kuinka ne noudattavat kansainvälisiä ihmisoikeus-
instrumentteja.

Kolmanneksi alkuperäiskansojen omistusoike-
uksien tunnustamiseen on suhtauduttu useilla eri 
tavoilla. Näiden tapojen avulla voidaan tutkia eri-
laisia mahdollisuuksia sen sijaan, että jäätäisiin jon-
kin tietyn oikeusjärjestelmän rajoitusten vangiksi. 
Samanaikaisesti tarvitaan syvempi ymmärrys siitä, 
miksi jotkin tekniikat tuntuvat toimivan tietyissä 
ympäristöissä, vaikka ne eivät toimi muissa tilan-
teissa. Myös oikeusjärjestelmien siirtojen riskit on 
selvitettävä. Tämä viittaa siihen, että tarvitaan te-
hokkaampi ”vertaileva Arktisen alueen oikeus”, 
jota tutkivat oikeustieteellisten asiantuntijoiden li-
säksi myös muiden alojen tuntijat sekä paikalliset, 
alueelliset ja valtakunnalliset hallitukset.

Lopullinen johtopäätös kiinnittää huomiota 
muodollisen lain ja varsinaisen käytännön välille. 
Siirryttäessä oikeusjärjestelmän huipulta (perus-
tuslaista) alaspäin (lakien, säädösten, määräysten 
ja oikeusistuinten päätösten pariin), normit muo-
toillaan jatkuvasti tarkemmiksi. Tämä luku ja suuri 
osa alan kirjallisuudesta toimii lähellä tämän hie-
rarkian huippua. Tämän vuoksi on kysyttävä useita 
käytäntöä koskevia kysymyksiä. Näitä kysymyksiä 
ovat esimerkiksi: Mitä perustuslailliset oikeudet 
itse asiassa tarkoittavat? Kuinka niitä on tulkittu ja 
sovellettu? Kuinka ne ovat vaikuttaneet ihmisten 
elämään? Kuinka valtion normit vaikuttavat kan-
san normeihin ja alkuperäiskansan yhteisön nor-
meihin? Tällaiset kysymykset ovat monimutkaisia 
ja ne vaativat poikkitieteellisen lähestymistavan 
sekä runsaasti tapauskohtaisia tutkimuksia. 
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Ihmisen toiminta Arktisella alueella - olkoon se 
sitten metsästys omaan tarpeeseen, kaupallinen 
kalastus, porotalous tai öljyn etsintä - heijastaa 
pohjoisen alueen erilaisia historioita, kulttuureja 
ja ekologisia tilanteita. Erilaiset toimintatavat pe-
rustuvat usein erilaisiin perinteisiin ja uskomusjär-
jestelmiin, jotka ovat peräisin sukupolvien takaa. 
Arktisen alueen luonnonvarojen käyttö on kuiten-
kin dynaamista, ja globaalin talouden, kaukana 
sijaitsevien hallitusten, yritysten ja kansalaisjärjes-
töjen toiminta vaikuttavat siihen yhä enemmän. 
Myös muut huomattavat globaalit seikat, esimer-
kiksi ilmastonmuutos, ovat tärkeitä tekijöitä. 

Luonnonvarojen hallintajärjestelmät, samoin 
kuin tavat, joilla ihmiset käyttävät niitä, ovat dy-
naamisia ja monimuotoisia. Nämä järjestelmät kat-
tavat periaatteet, instituutiot ja käytännöt, joiden 
avulla yhteiskunta ja sen jäsenet hyödyntävät ja-
ettuja luonnonvaroja (1). Luonnonvarojen käytön 
tavoin myös Arktisen alueen hallintokäytännön 
juuret ovat syvällä omassa kulttuuriperinnössä. 
Nopean muutoksen aikana tärkein kysymys on 
kuitenkin se, pystyvätkö olemassa olevat hallin-
tajärjestelmät vastaamaan muutoksiin nopeasti ja 
joustavasti siten, että se parantaa yhteisöjen elin-
kelpoisuutta ja talouden kestävyyttä (2).

Tässä luvussa keskitytään neljään Arktisen alu-
een luonnonvarojen hallintoon vaikuttavaan kehi-
tyskulkuun. Ensimmäinen näistä on omistusoike-
uksien lisääntyvä merkitys. Toinen on perinteisen 
tai paikallisen ekologisen tiedon yhdistäminen 
länsimaiseen tieteeseen päätöksenteon yhteydes-
sä. Vallan siirto eli ”devoluutio” paikallisille päät-
täjille ja yhteishallinta ovat kolmas kehityskulku, 
kun taas neljäs kuvaa Arktisen alueen kansojen li-
sääntyvää osallistumista maan ja luonnonvarojen 
omistuksen ja kehittämiseen. Kaikki nämä kehi-
tyskulut merkitsevät muutoksia luonnonvarojen 
hallintajärjestelmille. Ne ovat tärkeitä myös Ark-
tisen alueen pitkäaikaisen kestävän kehityksen ja 
itsemääräämisen kannalta.

Alkutilanne

Valtion hallitsemien maiden ja luonnonvarojen 
laajuus erottaa Arktisen alueen maailman monista 
muista teollistuneemmista alueista. Tästä voidaan 
mainita esimerkkinä Barentsinmeren ja Beringin-
meren kalastusalueet sekä Pohjois-Amerikan ark-
tisen alueen laajat valtion omistamat maa-alueet. 
Grönlannissa yksityistä maanomistusta ei sellaise-
naan ole, vaan kaikki maat ovat yhteisomistuksessa 
valtion kautta. Joidenkin Arktisen alueen luonnon-
varojen osalta on olemassa kehittyneitä ja toimiva 
hallintamalleja. Eräiden muiden luonnonvarojen 
osalta oikeudet ovat kiistanalaisia tai epävarmoja. 
Esimerkiksi Venäjällä kysymys maan omistuksesta 
ja oikeudesta luonnonvaroihin on jatkuva väittelyn 
ja vastakkainasettelun kohde.

Valtion suuri osuus Arktisen alueen luonnon-
varojen omistuksesta korostaa luonnonvarojen 
hallinnan merkitystä. Arktisella alueella käytetty 
luonnonvarojen jakamisen ja hallinnan tapa on 
usein omanlaisensa. Usein se perustuu kulttuuri-
historiallisiin seikkoihin ja käytäntöihin, joihin on 
yhdistetty innovatiivisia ja alan uusimpia virtauk-
sia käyttäviä hallintamalleja. Arktisen alueen luon-

7 Luonnonvarojen hallinta
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nonvarojen tehokas hallinta edellyttää johtamista, 
joka pystyy vaikuttamaan ihmisten käytökseen so-
vittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, kestää ajan 
haasteet ja epävakautta aiheuttavat toimet (3). Täl-
laisten hallintojen on voitava sopeutua ekologisiin 
ja institutionaalisiin tekijöihin oikealla tavalla, sillä 
jossakin tilanteessa toimiva ratkaisu saattaa toi-
sessa tilanteessa olla täysin käyttökelvoton. Myös 
hallintojen välinen vuorovaikutus on huomioon 
otettava tekijä sekä luonnonvarojen rajojen ylitse 
että eri hallintojen toimialueiden välillä. Mittakaa-
va on merkittävä tekijä luonnonvarojen hallintajär-
jestelmien ymmärtämisessä. Esimerkiksi paikalli-
sella tasolla toimiva ratkaisu saattaa toimia tai olla 
toimimatta alueellisella tai globaalilla tasolla.

Vaikka luonnonvarojen julkinen omistus onkin 
yleisintä monilla Arktisen alueen seuduilla, myös 
yksityistäminen yleistyy laajasti. Esimerkiksi äsket-
täin Pohjois-Amerikassa tehdyt maavaatimussopi-
mukset ovat siirtäneet miljoonia neliökilometrejä 
maata alkuperäiskansojen hallitsemien kaupallis-
ten tahojen ja voittoa tuottamattomien yhteisöjen 
käsiin. Tällaiset osakeyhtiöt hallitsevat valtavia 
maa-alueita ja toimivat läheisessä yhteistyössä se-
kä julkisten että yksityisten luonnonvarojen hallin-
taelinten kanssa (4).

Arktiset luonnonvarat ja kestävät elinkeinot

Elävät luonnonvarat ovat jo sukupolvien ajan muo-
dostaneet sekä Arktisen alueen alkuperäiskansojen 
että alueelle muuttaneiden ihmisten kestävien elin-
keinojen perustan (5). Monilla alueilla tämä pitää 
edelleenkin paikkansa. Kotitalouksien ja yhteisöjen 
tasolla kalat, riista ja kasvit ovat edelleen tärkeitä 
toimeentulon lähteitä (6). Korkeiden leveyspiirien 
maanviljelys ja eläinten hoito ovat myös arvokkaita 
toimeentulon lähteitä monille alueen yhteisöille ja 
kotitalouksille. Esimerkiksi porot ja karibu ovat 
alueella lähes kaikkialla esiintyvä luonnonvara, ja 
ne muodostavat tärkeän ruoan lähteen ja merkit-
tävän tulonlähteen (7-8).

Arktisen alueen uusiutuvien luonnonvarojen 
merkitys globaalissa taloudessa kasvaa, erityisesti 
kaupallinen kalastus on maailmanlaajuisesti mer-
kittävää. Kalanviljely on monilla alueilla erittäin 
kehittynyttä ja se laajenee viljellyn lohen, pallak-
sen, äyriäisten ja muiden lajien tekniikan parantu-
essa ja kysynnän lisääntyessä. Metsäteollisuuden 
tuotteet ovat myös tärkeä vientiartikkeli, erityisesti 
pohjoismaissa. Uusiutuvien luonnonvarojen kau-
pallistaminen on joskus kiistanalaista. Joillakin 
alueilla esimerkiksi merinisäkkäiden kaupallinen 
käyttö ja vienti ovat sallittuja, kun taas toisaalla ne 
ovat täysin kiellettyjä.

Uusiutumattomien luonnonvarojen, kuten öljyn 
ja maakaasun, kullan, lyijyn, sinkin ja timanttien, 
etsiminen ja hyödyntäminen ovat vaikuttaneet 
Arktisen alueen ihmisten elinkeinoon voimak-
kaasti. Varhaiseen hyödyntämiseen liittyi usein 
kolonisaatio ja riisto, jolloin alueen asukkaat, joilla 
ei ollut tunnustettuja oikeuksia luonnonvaroihin, 
hyötyivät vain vähän, mutta joutuivat maksamaan 
korkean hinnan. Kun alkuperäiskansojen maavaa-
timukset, oikeudet luonnonvaroihin ja itsemäärää-
minen ovat saaneet entistä enemmän huomiota, 
jotkin Arktisen alueen kansat ovat löytäneet muita 
tapoja toimia tuottavasti uusiutumattomien luon-
nonvarojen hyödyntämisessä.

Arktisen alueen yhteisöjen ja globaalin talouden 
välisen yhteyden lisääntyessä myös uusiutuvien 
ja uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntä-
misen haittojen ja etujen jakamisesta aiheutuvat 
ristiriidat jatkuvat. Joillakin alueilla asukkaat pyr-
kivät pitämään yllä dynaamista sekataloutta, jossa 
sekä uusiutuvat että uusiutumattomat luonnon-
varat ovat tärkeässä asemassa. He etsivät töitä ja 
palkkatuloja vahingoittamatta mahdollisuuksia 
ravintosisällöltään, kulttuuriltaan ja taloudellisil-
ta eduiltaan kestävien paikallisten luonnonvaro-
jen käyttöön. Tämä ristiriita heijastelee klassista 
kestävän kehityksen mallia, jonka Brundtlandin 
komitea esitti kaksi vuosikymmentä sitten. Tällai-
sen kehityksen on oltava nykypäivän vaatimusten 
mukainen ilman, että se uhraa tulevien sukupolvi-
en mahdollisuuden tulla toimeen omilla varoillaan 
(9). Tämän ristiriidan käsittelytapaa ja Arktisen 
alueen talouksien tulevaisuutta on vaikea ennus-
taa. Näiden väittelyiden pääasiana on kuitenkin 
ollut luonnonvarojen hallinnan uudet muodot, 
joilla on mahdollisuuksia joko tukea tai heikentää 
itsemääräämistä ja itseluottamusta.

Luonnonvaroja koskevien 
oikeuksien varmistaminen

Arktisen alueen nykyinen tehokas luonnonvarojen 
hallinta riippuu yhä enenevässä määrin luonnon-
varojen oikeuksiin liittyvien kysymysten käsittelyn 
onnistumisesta. Maaoikeudet - myös omistus- ja 
käyttöoikeus - ovat keskeisiä osia alkuperäiskan-
sojen vaatimuksissa ja innovatiivisissa hallinnan 
menettelytavoissa, esimerkiksi Kanadassa Nuna-
vutin territorion, Grönlannin itsehallinnon ja Ve-
näjällä Sahan tasavallan perustamisen yhteydessä. 
Arktisen alueen omistusoikeudet ovat muuttuneet 
dramaattisesti edellisten viidenkymmenen vuoden 
aikana. Tärkeimpiä tekijöitä ovat esimerkiksi al-
kuperäiskansojen oikeuksien tunnustamisen yleis-
tyminen (katso Luku 6: Oikeudelliset järjestelmät), 
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kylmän sodan päättyminen, YK:n merioikeusyleis-
sopimuksen käyttöön ottaminen ja entistä laajempi 
kiinnostus alueen luonnonvarojen kehittämiseen 
(10). Seuraavassa kuvataan lyhyesti maahan ja 
mereen liittyvien omistusoikeuksien kehitystä 
Arktisella alueella. Kahden esimerkkitapauksen 
kuvaukset esittävät luonnonvarojen hallinnan ja 
oikeuksien välisiä yhteyksiä.

Omistusoikeuskysymyksien käsitteleminen: 
sirkumpolaarinen näkökanta

Alaska: Alkuperäiskansojen pitkäaikaisia vaati-
muksia maa-, metsästys- ja kalastusoikeuksiin kä-
siteltiin jossain määrin vuoden 1971 Alaska Native 
Claims Settlement Act (ANCSA) -laissa. Tämän ke-
hityksen alkusysäys oli öljyn löytyminen Alaskan 
North Slopen alueelta vuonna 1968 (4). ANCSA 
noudatti Alaskasta Yhdysvaltain 49. osavaltion 
tehneen vuoden 1958 Alaskan osavaltiolain mallia, 
ja siinä varattiin yli neljäsosa maamassasta uuden 
osavaltion käyttöön ja kehitykseen. Nämä kaksi 
lakia yhdessä Alaskan kansallisesti merkittävien 
maiden suojelua koskevan vuoden 1980 Alaska 
National Interest Lands Conservation Act (ANIL-
CA) -lain kanssa ovat muodostaneet omistusmal-
lin, jossa Yhdysvaltain liittovaltio omistaa lähes 60 
% maasta, Alaskan osavaltio omistaa 28 % ja Alas-
kan alkuperäisasukkaiden osakeyhtiöt omistavat 
noin 12 %. Muut yksityiset maat muodostavat alle 
2 % kokonaispinta-alasta. ANILCA loi Alaskaan 
valtavia uusia kansallispuistoja, eläintensuojelu-
alueita ja muita suojelualueita. Metsästys ja kalas-
tus omaan käyttöön jatkuvat useimmilla näistä alu-
eista. Samanaikaisesti ne tarjoavat mahdollisuuden 
kehittää maailmanluokan matkailukohteita.

Alaskan meriympäristössä Yhdysvaltain halli-
tus hallitsee luonnonvaroja 200 mailin päähän ran-
nikosta ulottuvalla talousvyöhykkeellä. Liittoval-
tion kalastuksenvalvonta, joka perustuu vuoden 
1996 kalastuksen suojelua ja hallintaa koskevaan 
Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Ma-
nagement Act -lakiin, käsittää laajapohjaisen Poh-
jois-Tyynenmeren alueen kalastuksenhallintaneu-
voston, yksittäiset kalastuskiintiöt ja innovatiiviset 
kiintiöt yhteisöjen kehitystä varten (11-12). Alaskan 
osavaltion hallitus hallinnoi rannikkokalastusta, 
erityisesti lohen kalastusta, kalastuslautakunnan, 
kaupallisen kalastusalueiden käyttökomitean ja 
Alaskan kalastus- ja riistaministeriön avulla (13).

Kanada: Kanadan hallitus on käsitellyt arktisten 
alueiden alkuperäisasukkaiden pitkäaikaisia vaati-
muksia perustuslaillisen suojelun, lainsäädännön, 
kattavien vaatimussopimusten ja uuden territori-
on hallituksen avulla. Eteläisessä Kanadassa in-
tiaanilain (Indian Act) perusteella solmitut sopi-

mukset muodostivat perustan alkuperäiskansojen 
vaatimuksista neuvoteltaessa. Tämä kulminoitui 
vuonna 1982 alkuperäisasukkaiden oikeuksien 
tunnustamiseen Kanadan uudessa perustuslaissa. 
Pohjoisessa Quebecin halu hyödyntää valtavia ve-
sisähkövaroja johti vuonna 1974 Jamesinlahden ja 
Pohjois-Quebecin sopimukseen, jossa creet ja inu-
iitit luovuttivat alkuperäisasukkaiden oikeudet 
maahan ja luonnonvaroihin ja saivat vastineena 
rahaa, oikeuden metsästysalueisiin sekä yksinoi-
keuden metsästykseen ja kalastukseen joillakin 
alueilla. Jamesinlahden sopimus loi huomattavia, 
uusia poliittisia instituutioita ja valmisteli tietä 
yhteishallinnalle muualla Kanadassa ja maan ul-
kopuolella. 

Vuonna 1984 Mackenzie-joen suiston inuvialuitit 
allekirjoittivat liittovaltion hallituksen kanssa sopi-
muksen, jossa alkuperäisasukkaiden vaatimukset 
vaihdettiin käteissuoritukseen, noin 91 000 neliö-
kilometriin maata ja mineraalioikeuksiin. Tällaiset 
kehityskulut johtivat Luoteisterritorioiden jaka-
miseen ja Nunavutin territorion muodostamiseen 
vuonna 1999. Nunavut-sopimus, joka muodosti 
uuden territorion perustan, allekirjoitettiin vuonna 
1993. Kuten tässä luvussa myöhemmin kerrotaan, 
se mahdollisti myös vaatimuksista sopimisen ja an-
toi inuiiteille roolin päätöksenteossa. Samoin kuin 
Alaskassa, Kanada valvoo meriympäristön käyttöä 
200 mailin talousvyöhykkeen avulla.

Grönlanti: Grönlanti saavutti vuonna 1979 itse-
hallintoaseman Tanskan valtakunnassa (15). Sekä 
alkuperäiskansoihin kuuluvia että muita asukkaita 
edustava yleinen itsehallintohallitus valvoo sekä 
mantereen että merialueen luonnonvaroja Tanskan 
yhtenäisen järjestelmän puitteissa. Grönlannin it-
sehallinto muodostettiin ainakin osittain siksi, et-
tä grönlantilaisten ja Tanskan hallituksen välillä 
esiintyi kitkaa kehitysasioissa, erityisesti 1950- ja 
1960-luvuilla (16).

Grönlantilaiset ovat itsehallinnon avulla voi-
neet vähitellen ottaa vastuun elollisten ja elotto-
mien luonnonvarojen hallinnasta ja kehittämisestä. 
Grönlannissa ei, mielenkiintoista kyllä, ole lain-
kaan yksityistä maanomistusta, vaan kaikki maa 
kuuluu yhteisesti koko valtion alueella olevalle 
Grönlannin kansalle. Grönlantilaisilla on oikeus 
käyttää elollisia luonnonvaroja niiden varovais-
ta ja kestävää käyttöä edistämään suunniteltujen 
itsehallinnon sääntöjen mukaisesti. Kalastuksen 
hallinnassa Tanskan talousvyöhykkeellä Grön-
lannin rannikon edustalla käytetään järjestelmää, 
johon kuuluu yksittäisiä kalastuskiintiöitä (jotka 
sisältävät myös siirrettävissä olevat katkarapu-
kiintiöt) sekä itsehallintoalueen sääntöjä. Vaikka 
Grönlanti onkin osa Tanskan valtakuntaa, sen rooli 
luonnonvarojen hallinnassa yhdessä tanskalaisen 
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vastapuolen kanssa on laajenemassa. Tämä sisältää 
monenkeskisten kalastussopimusneuvottelujen li-
säksi myös neuvotteluja muissa kansainvälisissä 
yhteyksissä. Itsehallintohallituksen ja Tanskan hal-
lituksen välillä on sopimus elottomien luonnon-
varojen hyödyntämisestä saatavien korvausten 
jakamisesta. Itsehallintohallitus perusti äskettäin 
hallinnolleen korkean tason viraston, joka aktiivi-
sesti etsii mahdollisuuksia laajentaa Grönlannin 
autonomiaa suhteessa Tanskaan.

Färsaaret: Färsaaret saavuttivat itsehallinnon 
Tanskan valtakunnassa vuonna 1948, minkä jäl-
keen Färsaaret on pyrkinyt lisäämään autonomi-
aa, tai jopa saavuttamaan itsenäisyyden. Färsaar-
ten talous on erittäin riippuvainen kalastuksesta 
ja kalankäsittelystä, vaikka öljyn ja maakaasun 
hyödyntäminen mannerjalustasta onkin antanut 
toiveita monipuolisemmasta taloudesta (17). Sa-
moin kuin Grönlannissa, myös Färsaarten hallitus 
on ottamassa aktiivisemman osan luonnonvarojen 
hallinnassa, erityisesti kalastuspolitiikkaan, meri-
nisäkkäiden hallintaan (pallopäävalaiden pyynti) 
ja öljyteollisuuden kehitykseen liittyvässä toimin-
nassa.

Islanti: Islantilaiset ovat perinteisesti saaneet 
elantonsa lampaiden hoidosta, pienimuotoisesta 
maanviljelyksestä ja kalastuksesta. Varhaiset, 1100-
luvulta peräisin olevat lait käsittelivät yhteisten 
laitumien ylilaiduntamisen riskiä, kun taas meren 
luonnonvarojen katsottiin olevan ”rajaton yhteinen 
luonnonvara” (18). Islannin osallistuminen kaupal-
liseen kalastusteollisuuteen kasvoi dramaattises-
ti Islannin itsenäistyttyä Tanskasta vuonna 1944. 
Turskakantojen aiheuttaman huolen vuoksi Islanti 
omaksui kalastuskiintiöiden jaossa markkinaläh-
töisen järjestelmän ottamalla käyttöön yksilölliset 
kalastuskiintiöt vuonna 1984. Yhteisten luonnon-
varojen yksityistämisprosessi kulminoitui tähän. 

Skandinavia ja Suomi: Pohjois-Skandinavian ja 
Pohjois-Suomen kansoja ovat alkuperäiskansa saa-
melaiset sekä norjalaiset, ruotsalaiset ja suomalai-
set. Tällä alueella ja viereisellä Venäjän luoteisosal-
la on Arktisen alueen tihein asutus. Saamelaisten 
perinteinen alue, Sápmi, sijaitsee Norjan, Ruotsin, 
Suomen ja Venäjän valtioiden alueella. Perinteisesti 
saamelaisten elinkeinot perustuvat poronhoidon, 
metsästyksen, kalastuksen, ansastuksen ja keräilyn 
yhdistelmistä. Nykyisin ainoastaan vähemmistö 
saamelaisista toimii aktiivisesti porotalouden pa-
rissa. Muut saavat toimeentulonsa maanviljelyk-
sen, metsästyksen ja kalastuksen sekä palkkatyön 
yhdistelmistä. Pohjoismaiden kansallinen lainsää-
däntö suojelee ja tukee porohoidon harjoittamista 
jossain määrin. Tästä huolimatta saamelaisten po-
romiesten ja muiden välillä on ristiriitoja luonnon-
varojen käytöstä (katso Luku 6. Oikeudelliset järjes-

telmät). (19). Myös porojen määrä ja laidunalueiden 
kestävyys ovat herättäneet huolta. 

Muualla Pohjoismaissa kansalliset hallitukset 
ovat luoneet puitteet, joiden mukaisesti valtion 
ja yksityisten omistamat yritykset voivat käyttää 
julkisen vallan omistuksessa olevia luonnonvaro-
ja. Esimerkiksi Norjan hallitus on Statoilin suurin 
osakkeenomistaja. Statoil on norjalainen öljy-yhtiö, 
johon yksityisten on ollut mahdollista sijoittaa vas-
ta vähän aikaa. Norjan valtio omistaa 44 % vesivoi-
maa tuottavasta Norsk Hydrosta. Ruotsissa met-
sätalouslaki määrää yksityisomistuksessa olevien 
metsä- ja selluteollisuuden yritysten toimista.

Barentsinmeren alueella Barentsin euro-arktinen 
neuvosto on esimerkki luonnonvarojen hallintaan 
ja käyttöön vaikuttavasta alueellisesta yhteistyöstä. 
Barentsin alueellinen neuvosto muodostuu alueen 
edustajista aina Pohjois-Norjasta lännessä Venäjän 
nenetseihin idässä. Neuvoston painopiste on kan-
sainvälisessä yhteistyössä, jossa erityishuomiota 
on kiinnitetty metsien käyttöön, uusiutuvien ener-
gianlähteiden hallintaan ja Pohjoisen merireitin ke-
hittämiseen (20-21). 

Venäjä: Omistusoikeudet Venäjällä ovat muuttu-
neet dramaattisesti Neuvostoliiton romahduksen 
jälkeen. Venäjän pohjoisten kansojen itsenäiset elin-
keinot joutuivat 1700-luvulta alkaen tsaarin vallan 
ja myöhemmin neuvostovallan alle (22). Neuvosto-
liiton varhaisen kauden pyrkimykset tunnustaa ja 
luoda autonomisia alueita väistyivät traumaattisen 
kollektivisoinnin tieltä 1900-luvun ensimmäisellä 
puoliskolla. Vuosisadan jälkimmäisen osan teolli-
nen kehitys tarjosi alkuperäiskansoille ja paikalli-
sille kansoille vain vähän hallinto-oikeutta maahan 
tai luonnonvaroihin. Tämä aiheutti laajoja ympä-
ristövaikutuksia ja lisääntyvää eriarvoisuutta. 

Neuvostoliiton romahdettua vuonna 1991 Venä-
jän omistusoikeusjärjestelmää on muutettu valta-
vasti (23). Muutoksen keskeinen osa on ollut aiem-
min valtion omistamien yritysten laaja yksityistä-
minen ja yritysten voittojen ja osinkojen jakaminen 
uudelleen. Jotkin uudet lait ovat pyrkineet takaa-
maan vähemmistönä olevien alkuperäiskansojen 
oikeudet, mukaan lukien perinteisten alueiden 
suojelu (24). On kuitenkin epävarmaa, missä mää-
rin näitä lakeja voidaan soveltaa ja tullaan sovelta-
maan pohjoisten kansojen eduksi. Ei myöskään ole 
varmaa, missä määrin alkuperäiskansat hyötyvät 
Venäjän pohjoisosien luonnonvarojen hyödyntä-
misen teollisesta kehityksestä (öljy ja maakaasu, 
puutavara, mineraalit, kalastus).
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Tapauksen kuvaus: Alkuperäiskansojen 
oikeus perinteisiin maihinsa Venäjällä

Venäjän pohjoisosissa asuu lähes 9 miljoonaa ih-
mistä, joista ainoastaan noin 10 % on alueen al-
kuperäiskansoja. Muiden kuin alkuperäiskansojen 
suuri enemmistö Venäjän pohjoisosissa heijastaa 
vuosisatojen siirtomaahistoriaa sekä muuttoliik-
keen dramaattista kasvua neuvostokaudella (25). 
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen monet poh-
joiseen muuttaneet ihmiset ovat muuttaneet pois 
alueelta valtion tukemien yritysten taannuttua tai 
niiden toiminnan loputtua. 

Venäjän pohjoisosien alkuperäiskansat elävät 
tällä hetkellä pääosin epävarmassa siirtymätalou-
dessa, jossa perinteisten elinkeinojen ja maan sekä 
luonnonvarojen oikeuksien asema on epäselvä. 
Dramaattinen siirtymä valtion omistamista kollek-
tiivisista yrityksistä yksityisomistukseen Neuvos-
toliiton jälkeisellä kaudella on luonut toivoa siitä, 
että alkuperäiskansojen oikeudet luonnonvaroihin 
otetaan käsiteltäviksi. 1990-luvulla otettiin askel tä-
hän suuntaan, kun Venäjän hallitus hyväksyi noin 
2 300 obshchinaa tai suvun sisäistä tuotantoyksik-
köä, jotka harjoittivat porohoitoa tai kalastusta (26). 
Teoriassa nämä obshchinat voivat anoa maata ja 
saada se käyttöönsä ikuisiksi ajoiksi. Tämä uudis-
tusyritys ei kuitenkaan toteutunut täysin, ja sen 
vaikutus on ollut rajallinen.

Muut Venäjällä tehdyt aloitteet sisältävät alku-
peräiskansojen ja luonnonsuojelijoiden välisen yh-
teistyön kehitettäessä ”luonnon perinteisen käytön 
alueita” ja ”etno-ekologisia alueita” (27). Esimer-
kiksi vuonna 1998 perustettiin luonnonvaroistaan 
rikas Thasanomin reservaatti Ohotanmeren ran-
nalle. Alue on itel’men-kansan alueen sisäpuolella, 
ja itel’menit käyttävät aluetta omaan metsästyk-
seen ja –kalastukseen selviytyälseen. Reservaatin 
perustanut määräys edellyttää hallintaa yhdessä 
itel’men-kansan kanssa, joilla on etuoikeus met-
sästys- ja kalastuskiintiöitä jaettaessa. Monia vas-
taavia reservaatteja ja suojelualueita kehitetään tai 
niistä keskustellaan Venäjän pohjoisosissa ja Kau-
koidässä. 

Venäjän valtio on tämän jälkeen alkanut ot-
taa alkuperäisasukkaiden oikeuksia huomioon 
lainsäädännössä. Tehokkain äänitorvi näiden oi-
keuksien edistämisessä on Venäjän pohjoisten 
alkuperäiskansojen liitto (RAIPON) (28), joka on 
onnistuneesti edistänyt kolmea tärkeää, mutta vie-
lä testaamatonta, liittovaltion lakia. Ensimmäinen 
näistä laeista on ”Vähälukuisten alkuperäiskanso-
jen oikeuksien takuut Venäjän federaatiossa”, joka 
hyväksyttiin vuonna 2000. Toinen on ”Venäjän fe-
deraation pohjoisten alueiden vähälukuisten alku-
peräiskansojen luonnonvarojen perinteisen käytön 

alueet”, joka hyväksyttiin kesäkuussa 2001. Kolmas 
näistä on ”Venäjän federaation pohjoisen, Siperian 
ja Kaukoidän vähälukuisten alkuperäiskansojen 
yhteisöjen organisoimisen perusperiaatteet” vuo-
delta 2002 (23). Nämä lait, jotka perustuvat pääosin 
kansainvälisen oikeuden periaatteisiin, pyrkivät 
suojaamaan alkuperäiskansojen oikeutta maahan 
ja luonnonvaroihin Venäjän pohjoisosissa. 

Lainsäädännössä saavutetusta edistyksestä 
huolimatta joidenkin mielestä niiden vaikutukset 
paikallisella ja alueellisella tasolla ovat mitättö-
miä. Venäjällä olevat mekanismit näiden oikeuk-
sien toteuttamiseksi ovat vajavaisia, ja voimakkaat 
poliittiset voimat vastustavat näiden oikeuksien 
käyttöön ottamista. RAIPONin puheenjohtaja S.N. 
Kharyuchi onkin äskettäin ilmaissut huolensa siitä, 
että nämä lait saatetaan kumota juuri, kun niiden 
hyväksyminen on antanut toivoa Venäjän pohjois-
osien, Siperian ja Kaukoidän alkuperäiskansojen 
kestävän kehityksen olosuhteiden vakiinnuttami-
sen laillisen pohjan löytämisestä (29). Tämän kes-
kustelun tulos määrittää, missä määrin Venäjän al-
kuperäiskansoilla on merkittävä mahdollisuus YK:
n peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden mukai-
seen itsemääräämisoikeuteen. Nämä pyrkimykset 
varmistaa alkuperäiskansojen oikeudet maahan ja 
luonnonvaroihin heijastelevat Alaskan, Kanadan, 
Grönlannin ja Pohjoismaiden viime vuosikymme-
ninä käymiä vastaavia kamppailuja. Vaikka me-
nettelytavat ovatkin vaihdelleet huomattavasti, 
ne kaikki heijastelevat siirtymistä kohti Arktisen 
alueen alkuperäiskansojen perinteiseen käyttöön ja 
asumiseen perustuviin legitiimeihin oikeuksiin.

Tapauksen kuvaus: Arktisen alueen 
kalastusalueen yksityistäminen

Arktisen alueen kalastusalueiden hallinta keskit-
tyy yhä enemmän julkisessa omistuksessa olevien 
luonnonvarojen pyyntioikeuksien yksityistämi-
seen yksilöllisten kalastuskiintiöiden ja muiden 
mekanismien avulla (30). Tämä prosessi on kan-
sainvälisen oikeuden kehityksen sivutuote, nimit-
täin vuoden 1982 merioikeusyleisssopimus määrit-
ti valtamerten luonnonvarojen käytön ja hallinnan 
säännöt ja periaatteet (31). Tärkein elementti on 
200 mailin päähän rannikosta ulottuvien eksklu-
siivisten talousvyöhykkeiden luominen, joilla 
luonnonvarojen käyttäminen on rannikkovaltioi-
den ohjauksessa. Rannikkovaltioiden on hallittava 
luonnonvaroja ”mahdollisimman suuren kestävän 
tuoton saavuttamiseksi”, mikä käytännössä edel-
lyttää, että luonnonvaroja käytetään kestävästi. 
Kaikki Arktisen alueen maat Yhdysvaltoja lukuun 
ottamatta kuuluvat merioikeusyleissopimukseen, 
ja siten sopimuksen ehdot sitovat niitä. Yhdysval-
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lat on käytännössä ottanut käyttöön suurimman 
osan sopimuksen ehdoista ja harkitsee edelleen 
sopimuksen ratifi oimista.

Aluksi merioikeusyleissopimus herätti toiveita 
siitä, että kalakantojen liikapyynti ja heikentämi-
nen loppuisi. Tämän jälkeen tapahtunut kalas-
tuksen määrän kasvu talousvyöhykkeen sisä- ja 
ulkopuolella on kuitenkin osoittanut, että toivo 
oli ennenaikainen. Kalastusalusten ja kalastuksen 
määrän kasvu loi nopeasti lisääntyvän kalastus-
kapasiteetin. Monia kalakantoja kalastettiin liikaa, 
mikä aiheutti saaliiden pienenemisen ja lisäsi jäljel-
lä oleviin luonnonvaroihin kohdistuvaa painetta. 

Vuonna 1995 laadittu Yhdistyneiden kansakun-
tien kalakantasopimus, joka neuvoteltiin YK:n yleis-
kokouksen alaisuudessa, pyrkii korjaamaan nämä 
puutteet. Uusi sopimus muodostaa oikeudellisen 
pohjan avomerellä tapahtuvan kalastuksen sää-
telemiseksi rajoittavampien hallintaperiaatteiden 
avulla. Se vahvistaa alueellista yhteistyötä luon-
nonvarojen hallinnassa, parantaa hallintatoimien 
toimeenpanoa ja edellyttää pakollisia erimielisyyk-
sien selvitystoimia. Se myös korostaa ennakoivaa 
menettelytapaa kalastusalueiden hallinnassa ot-
taen huomioon tieteen jatkuvan epävarmuuden 
kestävän saaliin tasosta. Tämän menettelytavan 
perustana on ajatus siitä, että luonnonvarojen hal-
linnassa hallitusten epävarmuuden vuoksi tulisi 
pikemminkin toimia varovaisesti pyrittäessä saa-
vuttamaan suojelun ja hallinnan tavoitteet. 

Ennakoiva suhtautuminen ja tehostettu alueel-
linen yhteistyö on osoittautunut olennaisen tär-
keäksi Arktisen alueen kalastuksen viimeaikaises-
sa kehityksessä (34). Esimerkiksi joukko pohjoisia, 
arktisia vesialueita koskevia alueellisia kalastus-
sopimuksia on muutettu, jotta sopimus voidaan 
ottaa käyttöön. Näitä sopimuksia ovat esimerkiksi 
Luoteis-Atlantin kalastusorganisaatio (Northwest 
Atlantic Fisheries Organization, NAFO), joka kat-
taa Luoteis-Atlannin, ja Koillis-Atlantin kalastus-
komitea (Northeast Atlantic Fisheries Commission, 
NEAFC), joka taas käsittää Koillis-Atlantin kan-
sainvälisen vesialueen, jolla kalastusrajoitusten ja 
yhteisten kantojen hallinnan koordinointi on pa-
rantunut. Beringinmerellä tuli vuonna 1992 voi-
maan meren elävien luonnonvarojen pyyntikielto 
talousvyöhykkeiden ulkopuolella (35).

Kalastuksen kansainvälisen hallintajärjestelmän 
lisäksi Arktisen alueen maat ovat osallistuneet laa-
joihin, ja joskus kiistanalaisiin, kalastuksen säätely-
järjestelmien muutoksiin. Islannissa halu suojella 
kalakantoja sekä edistää tehokkuutta ja turvalli-
suutta sai hallituksen ottamaan 1980-luvulla käyt-
töön yksilölliset siirrettävissä olevat kiintiöt (30). 
Vuonna 1990 uusi laki laajensi tämän järjestelmän 
koskemaan lähes kaikkia Islannin kalastusaluei-

ta. Tämän kiintiöjärjestelmän mukaan kiintiöiden 
osuuksia voidaan ostaa ja myydä, mikä on monil-
le luonut sen vaikutelman, että aiemmin yhteinen 
luonnonvara on nyt yksityistetty. Tutkimuksen mu-
kaan yksilölliset kiintiöt tarjoavat kuitenkin etuja, 
sillä ne mahdollistavat tehokkaamman ja tarkem-
min valvotun hallintajärjestelmän, jossa voidaan 
käyttää parhaita saatavilla olevia tieteellisiä ohjei-
ta. Hyvin hallittuna tällainen järjestelmä palkitsee 
tehokkuuden, parantaa liiketoimintaympäristön 
vakautta ja rohkaisee kiintiöiden haltijoita keskit-
tymään kalakantojen pitkäaikaiseen elinkelpoisuu-
teen. Kriitikot kuitenkin huomauttavat, että järjes-
telmä on myös keskittänyt kiintiöitä harvempien 
alusten omistajien käsiin ja aiheuttanut voimak-
kaiden, pystysuuntaisesti integroituneiden kalas-
tusyhtiöiden kehittymisen (36). Joissakin ihmisissä 
tämä nostaa sosiaalisen tasa-arvon huolenaiheeksi 
kun lähdetään jakamaan julkisessa omistuksessa 
olevia luonnonvaroja. 

Beringinmerellä Yhdysvallat on ottanut käyttöön 
useita erilaisia hallintamenettelyjä (11). Pallaksen 
ja silosimpun osalta perustettiin vuonna 1996 yk-
silölliset kiintiöt. Muut mekanismit keskittyivät 
rajoittamaan pääsyä lohen ja muiden kalalajien 
kalastusalueille. Samoin kuin Islannissa, täälläkin 
tarkoituksena oli ylläpitää kalakantoja, parantaa 
tehokkuutta ja turvallisuutta sekä parantaa kala-
tuotteiden laatua. Yksittäisten kalastuskiintiöiden 
myöntäminen kuitenkin nosti esiin myös huolen 
kasvavasta taloudellisesta riippuvuudesta muuta-
maan omistajaan ja käsittelylaitokseen.

Erityinen innovaatio Alaskan Beringinmeren 
kalastusalueiden hallinnassa on ainutlaatuisen 
yhteisökohtaisen kiintiön käyttöönotto. Tämä poh-
joisen Tyynenmeren alueen kalastuksenhallinta-
neuvoston vuonna 1992 säätämä ohjelma varaa 
pienen osuuden sein, pallaksen, silosimpun, Atkan 
makrillin, Tyynenmeren turskan ja ravun suurim-
masta sallitusta kiintiöstä annettavaksi suoraan 
läntisen Alaskan tunnustetuille alkuperäiskansa-
yhteisöille. Nämä yhteisöjen saamat kehityskiintiöt 
on tarkoitettu laajentamaan yhteisöjen osallistu-
mista Beringinmeren kalastukseen, luomaan työ-
paikkoja ja houkuttelemaan uutta pääomaa. Muita 
tavoitteita ovat infrastruktuurin kehittäminen ja 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen parantaminen. 
Noin 56 kuudeksi alueelliseksi kalastusyhtiöksi or-
ganisoitua yhteisöä osallistuu nyt Beringinmeren 
kaupalliseen kalastukseen. Vuodesta 1992 lähtien 
yhteisöjen kehityskiintiön avulla on luotu noin 9 
000 työpaikkaa ja saatu noin 60 miljoonan Yhdys-
valtain dollarin tulot (35). 

Valtamerten hallintaa koskevat keskustelut tu-
levat epäilemättä vaikuttamaan Arktisen alueen 
kalastukseen. Keskustelut heijastavat laajaa huolta 
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pohjoisten, arktisten merialueiden resursseista ai-
na liikakalastuksesta ja saastumisesta tehottoman 
hallinnan esimerkkeihin (11). Äskettäin Yhdysval-
loissa julkaistu Pew’n valtamerikomitean raportti 
tuo esille uuden, ekosysteemiin perustuvaan hal-
lintaan, keskittyvän meriympäristön hoitamisen ja 
vastuullisuuden tarpeen (32). Raportissa tuodaan 
esille myös uusien institutionaalisten rakenteiden 
tarve kalastuksen hallinnassa sekä mertensuojelu-
alueiden perustamisen ja kriittisten elinympäristö-
jen suojelun sekä lisätutkimuksen ja -koulutuksen 
tarpeet. Yhdysvaltain valtamerten käyttöä koskeva 
komitea tuo myös esiin monia näistä ajatuksista 
(33). Nämä ja muut raportit aukaisevat tietä kohti 
uusia innovaatioita valtamerten hallinnassa, mu-
kaan lukien valtamerten jako vyöhykkeisiin sekä 
merien suojelualueet. Pohjoiseen merireittiin koh-
distuva kasvava mielenkiinto erityisesti yhdessä 
globaalin ilmastonmuutoksen kanssa kohdistaa 
lisähuomiota Arktisen alueen merenkulun erityis-
sääntöihin ja onnettomuustilanteiden hälytysjär-
jestelmiin (37).

Suuntauksen yhteenveto

Arktisen alueen luonnonvarojen hallinnassa il-
menee voimakas trendi kohti omistusoikeuksien, 
myös alkuperäiskansojen oikeuksien, tunnusta-
mista ja muodollistamista. Aiemmin yhteishallin-
nassa olleet luonnonvarat, jotka eivät kuuluneet 
kenellekään, ovat nyt yhä enemmän omistuksen 
ja käytön mukaisten lakien säätelemiä.

Perinteinen ja paikallinen 
ekologinen tieto

Arktisen alueen alkuperäiskansat ovat jo vuosien 
ajan olleet suhteissa toistensa ja ympäristöjensä 
kanssa käyttäen ekologista tietoa ja siihen liittyviä 
tavanomaisia lakeja ja käytäntöjä. Myöhemmin 
Arktiselle alueelle saapuneet muuttajat ovat myös 
kehittäneet yksityiskohtaisia paikallista tietoa ja 
käytäntöjä, jotka ovat keskeisiä luonnonvarojen te-
hokkaalle hallinnalle. Avaintrendi arktisten luon-
nonvarojen hallinnassa on näiden tietojärjestelmi-
en yhdistäminen länsimaiseen tieteeseen.

Perinteinen ekologinen tieto 
arkipäivän osana

Perinteinen ekologinen tieto on määritelmän mu-
kaan toistensa kanssa elävien olentojen ja niiden 
elinympäristöjen välistä dynaamista suhdetta 
kuvaava tieto-, käytäntö- ja uskomusrakenne. Se 
on kehittynyt mukautuvissa prosesseissa ja on 

siirretty perimätietona sukupolvelta toiselle. (38) 
Joillakin pohjoisilla alueilla käytetään yleisemmin 
termiä paikallinen ekologinen tieto. Perinteisiin tai 
paikallisiin tietojärjestelmiin voi kuulua useita toi-
siinsa liittyviä analyysitasoja. Näistä tärkeimpiä 
ovat luonnonvarojen ja niiden hallintajärjestelmien 
tuntemisen käytännöt mukaan lukien työkalut ja 
luonnonvarojen käytön ja hallinnan tekniikat (38). 
Myös sosiaalisten instituutioiden, esimerkiksi 
hyväksyttyjen sääntöjen ja sosiaalisten suhteiden 
koodiston, tunteminen lasketaan yleensä tähän 
kuuluvaksi. Niin ikään uskonnollisista käsitteistä, 
etiikasta ja laajemmista uskojärjestelmistä vaikut-
teita saava ja niitä muokkaava maailmankuva kat-
sotaan kuuluvaksi tähän tietoon.

Monille alkuperäiskansoille perinnäistapojen 
mukaiset käytännöt ja syvä pyhien asioiden tunne 
vaikuttavat edelleenkin arkipäivän elämään. Ant-
ropologi Ann Fienup-Riordan kirjoittaa Alaskan 
yup’ik-kansasta: ”yu’pikien perinteisen lain ja jär-
jestyksen silmiinpistävin seikka on . . . sitä koskeva 
jatkuva ja asiantunteva keskustelu. Johtajat olivat 
ensisijaisesti tarkkaavaisia kuuntelijoita ja asian-
tuntevia puhujia. Kansan elämästä määräävät lait 
tunnettiin yhteisnimellä qaneryaraat - se, mistä on 
puhuttu - ja näiden lakien opettaminen muodos-
ti valtavan määrän sosiaalisen vuorovaikutuksen 
muodosta ja sisällöstä, erityisesti yhteisön van-
hempien ja nuorempien jäsenten välillä. Lisäksi 
puhe - mielipiteen ilmaiseminen, varoitusten an-
taminen ja neuvojen kuunteleminen - oli ratkaise-
van tärkeässä asemassa sosiaalisessa kontrollissa. 
Fienup-Riordan huomauttaa, että nämä käytännöt 
jatkuvat edelleenkin käyttämällä ”monimutkaisia 
historiallisia hankkimis-, kompromissi- ja elvytys-
prosesseja, jotka kertovat sellaisen kansan mennei-
syydestä, joka ei enää elä eristyksissä ’vaan katsoo 
olevansa kansa kansojen joukossa’” (39). 

Tietojärjestelmien yhdistämisen haaste

Perinteinen tai paikallinen tieto- ja uskokäytäntö 
voi olla olennainen osa tehokkaampien luonnonva-
rojen hallintajärjestelyjen rakentamista, erityisesti 
silloin, kun se voi käyttää myös länsimaisen tieteen 
parhaita puolia (38). Tämän saavuttaminen saattaa 
kuitenkin olla erittäin vaikeaa. Joidenkin mielestä 
perinteisen tiedon käyttäminen paikallisen asiayh-
teyden ulkopuolella alentaa sen ”pelkäksi toiseksi 
tiedon muodoksi” - tieto erotetaan keinotekoisesti 
kulttuurisesta kokonaisuudesta, johon se on juur-
tunut (40). Islannissa Pálsson on kertonut, kuinka 
paikallisten kalastajien tieto yleisesti vaiennetaan, 
kun se asetetaan vastakkain biologien tietojen tie-
teellisen tarkkuuden kanssa (41). Joidenkin kriitik-
kojen mukaan näiden esteiden vuoksi ainoa mah-
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dollinen korjaustapa on hallinnan palauttaminen 
paikallisille ihmisille (40).

Perinteisen ja paikallisen tiedon merkitykselli-
sen hyödyntämisen haasteet eivät ole estäneet poh-
joisten, arktisten luonnonvarojen käyttäjiä, niiden 
puolestapuhujia, ja jopa monia biologeja ja hallin-
tovirkamiehiä edistämästä tämän tiedon käyttöä. 
Tästä esimerkkeinä ovat kanadalaiset uraauurtavat 
tutkimukset, kuten Inuit Land Use and Occupancy 
Project (42) (Inuiittien maankäyttö ja asuttaminen) ja 
uudempi Voices of the Bay (43) (Lahden äänet), jot-
ka kumpikin kuvaavat arktisten ympäristöjen ja 
maisemien ympäristötietouden rikkautta. Kult-
tuuritutkimukset, kuten Richard K. Nelsonin Ma-
ke Prayers to the Raven (Rukoile korppia), paljastavat 
Alaskan Koyuokonin athabaska-kansan yksityis-
kohtaisen tiedon, kun taas toiset keskittyvät Ka-
nadan cree-kalastajiin sekä Venäjän pohjoisosien 
Jamalin nenetseihin (38). Vielä myöhemminkin 
perinteinen tieto on ollut oleellisen tärkeää Ark-
tisen alueen soveltavien projektien suunnittelussa 
esimerkiksi arvioitaessa vesivoiman rakentamista 
Quebecissä tai suunniteltaessa kaasuputkea Kana-
dan Mackenziejoen suistoon. Pohjois-Atlantin me-
rinisäkäskomitea (North Atlantic Marine Mammal 
Commission, NAMMCO) on äskettäin järjestänyt 
kokouksen, jossa käsiteltiin paikallisen ja tieteelli-
sen tiedon yhdistämistä merinisäkkäitä koskevassa 
päätöksenteossa (44).

Tutkijat varoittavat, että paikallisen ekologisen 
tiedon käyttäminen voi olla ongelmallista, jos sitä ei 
tehdä varovaisesti. Ajattelemattoman käytön aihe-
uttamista vaikeuksista on esimerkkejä (38). Tiedon 
kritiikitön hyväksyminen saattaa aiheuttaa myös 
yksinkertaistuksia, esimerkiksi alkuperäiskansojen 
luonnehtimisen ”luonnonsuojelijoiksi” tai ”alku-
peräisiksi ekologeiksi”, joiden tiedot ja toimet ovat 
kaiken kritiikin ulkopuolella. Näistä varoituksista 
huolimatta yhä useammat tiedemiehet uskovat, et-
tä perinteinen tieto voi täydentää länsimaista tie-
teellistä tietoa. Se voi myös auttaa muistuttamaan, 
että maailmasta voi tietää useilla eri tavoilla, ja että 
luonnonvarojen tehokas hallinta edellyttää tämän 
monimuotoisuuden ymmärtämistä. Lisäksi tietoi-
suus perinteisestä tiedosta avaa uusia reittejä kohti 
osallistuvaa, yhteisöpohjaista luonnonvarojen hal-
lintajärjestelmää, joka sallii erilaisten käytäntö- ja 
uskomusjärjestelmien esiin tulemisen. Tämän teke-
minen auttaa ylittämään tavanomaisen tieteen rajat 
ja siten välttämään vaaran sokeutumisesta tieten 
(länsimaiselle) kulttuuripohjalle.

Tapoihin perustuva oikeus ja käytäntö 
säätelevät luonnonvarojen käyttöä edelleen

Kulttuurien kohtaamisen jälkeisestä hajaannuk-
sesta ja muutoksesta huolimatta Arktisen alueen 
kansat jatkavat perinnäislakien ja -käytäntöjen 
käyttämistä luonnonvarojen hallinnassa. Kanadas-
sa Jamesinlahden creet käyttävät järjestelmää, jossa 
metsästysalueet on jaettu henkilökohtaisesti. Tämä 
auttaa rajoittamaan majavan liikametsästystä (45). 
Creet käyttävät kulttuurisidonnaisia tapoja myös 
siian kalastuksessa. Nämä tavat tunnustavat tietyt 
käyttöoikeudet ja hyväksyvät tietyt kalastusväli-
neet (46). Eräs toinen dokumentoitu esimerkki on 
Viktoriansaaren inuiitti-metsästäjien itse käyttöön 
ottamat rajoitukset sorsanmetsästyksessä (47). Ve-
näjän Kaukoidässä tsuktsi-metsästäjät rauhoitta-
vat edelleenkin pyydystetyn harmaavalaan henkeä 
tarjoamalla rantaan tuodulle valaalle makeaa vettä 
(48).

Alaskassa yu’pikit käyttävät ympäristöä taval-
la, joka perustuu uskomukseen siitä, että eläimet 
ovat ei-inhimillisiä henkilöitä, ja että metsästäji-
en ja eläinten välillä on otettava huomioon ”yh-
teistyöhenkinen vastavuoroisuus” (39). Tällaisen 
vastavuoroisuuden ylläpitämiseen saattaa kuulua 
kieltoja naisten osallistumisesta metsästykseen ja 
sääntöjä, jotka säätelevät heidän käyttäytymistään 
aviomiesten ollessa metsällä. Tällaiset käytännöt 
perustuvat syvään juurtuneisiin kulttuurisiin us-
komuksiin. Tämä vastavuoroisuuden kulttuurinen 
käsite saattaa itse asiassa edellyttää, että eläimiä ja 
kaloja pyydystetään niiden jatkuvan saatavuuden 
varmistamiseksi - mitä enemmän niitä pyydyste-
tään, sitä todennäköisemmin ne palaavat uudel-
leen. Jotkut Alaskan athabaska-metsästäjät uskovat 
vastaavasti, että muuttavan karibu-lauman ensim-
mäistä eläintä (”johtajaa”) ei saa kaataa, jotta muut 
seuraisivat. He vaativat myös, että karibun kaato-
paikka on siivottava huolellisesti kunnioituksen 
osoituksena karibun hengelle (49). 

Suuntauksen yhteenveto

Arktisen alueen kansojen keskuudessa tehtyjen 
kenttätutkimusten mukaan tapoihin perustuvaa 
oikeutta ja käytäntöä ei saa jättää ottamatta huomi-
oon luonnonvarojen hallinnassa pelkästään siksi, 
että ne perustuvat täysin erilaisiin maailmankat-
somuksiin. Viimeaikainen perinteisen tiedon ”uu-
delleenlöytäminen” ei varmastikaan ole oikotie 
ristiriitojen välttämiseksi, mutta se antaa viitteitä 
siitä, että ihmisen ja ympäristön välisen suhteen 
dynamiikkaa voi ymmärtää monilla eri tavoilla.
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Vallan hajauttaminen 
ja yhteishallinta

Kiinnostus poliittiseen vallan hajauttamiseen ja 
yhteishallintaan kasvaa koko Arktisella alueella 
sopivampien ja tehokkaampien luonnonvarojen 
hallinnan toteuttamisstrategioina (50). Vallan ha-
jauttaminen tarkoittaa vallan siirtoa kohti paikallis-
ta ja alueellista tasoa ja hallintoa. Yhteishallintaan 
tyypillisesti kuuluu vallan jakaminen valtion ja 
luonnonvaroja käyttävien yhteisöjen kesken (51).

Vallan hajauttaminen voi tapahtua ainakin 
kahdella tavalla. Toinen näistä on valtuuksien ja 
budjettien siirto pohjoisille alueille uusiutuvien 
ja uusiutumattomien luonnonvarojen makrota-
son hallintaa varten. Toinen taas on erillisempien 
yhteishallintaelinten luominen osallistumisen laa-
jentamiseksi ja luonnonvaroja koskevan päätök-
senteon legitimiteetin lisäämiseksi. Vallan hajaut-
taminen tapahtuu usein kansallisten rajojen sisä-
puolella, kuten Kanadassa Nunavutin territorion 
muodostamisen yhteydessä (ks. oheinen kuvaus). 
Sitä voi kuitenkin tapahtua myös kansainvälisellä 
tasolla, mitä vastaavasti oheinen Pohjois-Atlantin 
merinisäkäskomitean (NAMMCO) tapaus kuvaa. 

Tapauksen kuvaus:  Vallan hajauttaminen 
ja Nunavutin territorio

Äskettäinen esimerkki poliittisesta vallan hajautta-
misesta on Kanadan arktiselle alueelle perustettu 
Nunavutin territorio (52). Nunavut (”maamme” 
inuktitutiksi) perustettiin 1.4.1999 territorion 27 
000 asukkaan vuosikymmeniä kestäneen kamppai-
lun tuloksena. Asukkaista 85 % on inuiitteja (kat-
so myös Luku 5. Poliittiset järjestelmät). Nunavutin 
väestö on levittäytynyt 25 yhdistyneen yhteisöön 
alueelle, jotka sijaitsevat valtavalla, pinta-alaltaan 
yli 2,1 miljoonaa neliökilometriä (23 % Kanadan 
maapinta-alasta) olevalla arktisella alueella. Nun-
avutin pääkaupunki on Iqaluit, joka sijaitsee Baffi -
ninsaaren eteläosassa.

Nunavutin muodostaminen territorioksi oli 
seurausta alueen inuiittien ja Kanadan hallituk-
sen välisestä vuoden 1993 Nunavut-sopimusta. 
Sopimuksessa Nunavutin inuiitit vaihtoivat alku-
peräiskansan maa- ja luonnonvaraoikeudet noin 
350 000 neliökilometriin maata, josta noin 10 %:
iin sisältyy oikeudet myös maanalaisiin luonnon-
varoihin. Asukkaat saivat myös ensisijaisoikeudet 
metsästykseen ja yhtäläisen jäsenyyden hallituksen 
kanssa uusissa yhteishallintainstituutioissa. Sopi-
muksen osana inuiitit saivat lähes 900 miljoonan 
Yhdysvaltain dollarin (1 148 miljoonaa Kanadan 

dollaria) maksut ja pysyvät korvaukset luonnon-
varojen käytöstä (50). 

Nunavut-sopimuksessa muodostettiin luon-
nonvarojen hallintaa varten Nunavutin luonnon-
valvontalautakunta, Nunavutin vesilautakunta, 
Nunavutin vaikutusten tarkkailulautakunta, Nun-
avutin suunnittelukomitea, Nunavutin sosiaalisen 
kehityksen neuvosto ja pintaoikeuksien tribunaali 
(52). Vaikka nämä uudet instituutiot ovat pikem-
minkin yleisen hallituksen kuin alkuperäiskan-
sojen itsehallinnon osa, ne varmistavat inuiittien 
yhtäläisen osallistumisen päätöksentekoon ja tar-
joavat mekanismeja, joilla alueelliset ja paikalliset 
huolet voidaan ottaa huomioon. Ne on tarkoitettu 
”yhdistämään perinteinen inuiittien tietojärjestel-
mä ja hallinta [Inuit Qaujimajatuqangit] Kanadan 
vastaavien järjestelmien kanssa . . . tällainen kah-
den . . . hallintajärjestelmän sekoittaminen siten, 
että kummankin edut optimoidaan ja jomman-
kumman dominoiva asema vältetään” (53). Aivan 
tarkasti ottaen nämä yhteishallintainstituutiot ovat 
neuvoa-antavia elimiä, jotka tekevät suosituksia 
ministereille Iqaluitissa ja Ottawassa. Käytännös-
sä niiden kuitenkin odotetaan muodostuvan voi-
makkaiksi, uusiksi instituutioiksi, jotka tarjoavat 
inuiiteille selkeän vaikutuskanavan. 

Nunavutin territorion muodostaminen on po-
liittista vallan hajauttamista makrotason mittakaa-
vassa luomalla uusia päätöksentekokoneistoja ja 
uusia instituutioita antamaan pohjoisten alueiden 
asukkaille oma ääni. Vastaavia poliittisen vallan 
hajauttamisen prosesseja on havaittavissa muu-
alla Kanadan arktisella alueella, Pohjoismaissa ja 
Venäjällä.

Alueellinen hallinta: Pohjois-
Atlantin merinisäkäskomitea

Pohjois-Atlantin merinisäkäskomitea (NAMM-
CO) on kansainvälinen elin, jonka tehtävänä on 
alueellinen yhteistyö Pohjois-Atlantin merinisäk-
käiden suojelun, johtamisen ja tutkimuksen aloilla 
(54). Komitean perustivat vuonna 1992 Färsaaret, 
Grönlanti, Islanti ja Norja. Komitea on esimerk-
ki alueellisesta yhteistyöstä sekä kansallisten ja 
kansainvälisten vesialueiden välillä muuttavien 
valaiden, hylkeiden ja mursujen yhteishallinnas-
ta. NAMMCOn työ, jossa käytetään monilajista, 
ekosysteemipohjaista hallinta-ajattelua (55), perus-
tuu tieteeseen, mutta komitea pyrkii myös paran-
tamaan merinisäkkäiden kestävään käyttöön liit-
tyvien kulttuuristen ja sosiotaloudellisten arvojen 
ymmärtämistä.

NAMMCOn toiminta sisältää tieteellisen tut-
kimuksen koordinoimisen ja käytännön hallin-
taohjeiden tuottamisen hallituksille. Se voi myös 
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tutkia kaikkia jäsenvaltioita kiinnostavia asioita 
kuten merinisäkkäiden kalastuksen vuorovaiku-
tus. NAMMCO on yhteydessä hallituksiin luon-
nonvarojen hallintaa koskevissa asioissa, ja sillä 
on hyvät yhteydet rannikoiden yhteisöihin ja al-
kuperäiskansoihin. Sellaisenaan komitea pyrkii et-
simään tapoja yhdistää tieteellinen ja perinteinen 
tietojärjestelmä, ja komitea on järjestänyt vuonna 
2003 Islannissa teemakonferenssin käyttäjän tie-
dosta ja tieteellisestä tiedosta hallintaan liittyvässä 
päätöksenteossa (44).

NAMMCOn alueellinen painopiste koros-
taa oikean mittakaavan merkitystä käsiteltäessä 
luonnonvaroihin liittyviä kysymyksiä. Komitean 
alueellinen lähestymistapa on vastakkainen kuin 
Kansainvälisen valaanpyyntikomitean kaltaisten 
globaalien elinten (56). Valaanpyyntikomiteassa 
tieteeseen perustuvia suurten valaiden metsästyk-
seen liittyviä lähestymistapoja vastustetaan esittä-
mällä kaiken valaanpyynnin kieltämistä ”yleisten” 
tai eettisten arvojen perusteella. Vastauksena tähän 
NAMMCOn jäsenhallitukset suosivat alueellisia 
lähestymistapoja, jotka säilyttävät hallintavaltuu-
det maantieteellisesti lähempänä ja paremmin 
yhteensopivana paikallisten kulttuurien ja perin-
teiden kanssa.

Yhteishallinnan määrittäminen

Yhteishallinnassa osallistujat jakavat tiettyjen luon-
nonvarojen hallintavallan. Pohjois-Amerikan yhte-
ydessä yhteishallinta viittaa yleensä ”muodolliseen 
tai epämuodolliseen hallituksen elimen ja käyttäjä-
ryhmän kesken jaettuun päätöksentekoprosessiin 
kala- tai riistalajin tai muun luonnonvaran hallitse-
miseksi” (57).  Yhteishallintaelin on erityisemmin 
institutionaalinen järjestely, jossa osallistujat perus-
tavat 1) oikeuksien ja velvollisuuksien järjestelmän 
luonnonvaraa käyttäville, 2) säännöt toimille, joita 
osallistujien odotetaan tekevän eri olosuhteissa ja 
3) menettelytavat erilaisiin etuihin vaikuttavien 
kollektiivisten päätösten tekemiseksi.

Arktisella alueella yhteishallinta mahdollistaa 
usein tietojen jakamisen käyttäjien ja tutkijoiden 
välillä sekä vallan tasapainottamisen käyttäjien ja 
hallituksen virkamiesten välillä. Se mahdollistaa 
myös yhteistyön laajentamisen tutkimukseen, kou-
lutukseen ja hallintaan sekä tunnustaa kulttuuriset 
ja kielelliset erot niiden vaikuttaessa tehokkaasti 
ymmärtämiseen. Lopuksi yhteishallinta keskittyy 
integroitujen järjestelmien lähestymistapoihin, jot-
ka liittyvät luonnonvarojen kestävään hallintaan.

Tapauksen kuvaus: Jääkarhupopulaation 
jaettu hallinta Alaskassa ja Tsukotkassa

Esimerkki yhteishallinnasta on Alaskan ja Tsukot-
kan alkuperäisasukkaiden aloite yhteisestä jää-
karhukannan hallinnasta Beringinmerellä ja 
Beringinsalmen pohjoispuolisilla vesialueilla. 
Beringinsalmen kummallakin puolella asuvat al-
kuperäisasukkaiden ryhmät ovat pitkään käyttä-
neet näitä karhuja ruoaksi, vaatteisiin ja taiteeseen. 
1900-luvun loppupuolella Neuvostoliitto kielsi 
kaiken jääkarhunmetsästyksen, ja Yhdysvallat 
harkitsi vastaavaa kieltoa. Yhdysvaltain vuoden 
1972 merinisäkkäiden suojelulaki salli alkuperäis-
kansametsästäjien pyydystää jääkarhuja, ja vuoden 
1973 kansainvälinen jääkarhusopimus avasi ovet 
uudentyyppiselle yhteishallinnalle, johon kuuluu 
myös alkuperäiskansoja (58).

Kanadan länsiosien ja Alaskan inuvialuitit ja 
iñupiatit käynnistivät tämän järjestelyn vuonna 
1984 allekirjoittamalla jääkarhupopulaation hallin-
tasopimuksen, jossa itse metsästäjät, hallituksen 
rakenteiden ulkopuolella, suostuivat suojelemaan 
naaraita ja pentuja. Tämä sopimus ja vastaavat 
sopimukset rohkaisivat Alaskan ja Tsukotkan 
metsästäjiä muodostamaan Alaskan Nanuuq-ko-
mitean ja Tsukotkan merinisäkkäiden perinteisten 
metsästäjien liiton. Nämä organisaatiot aloittivat 
yhteisen tutkimuksen jääkarhujen elinympäris-
töstä Tsukotkassa. Tähän tutkimukseen kuului 
perinteistä tietoa ruokailualueista, vaellusreiteistä 
ja pesimisalueista. Tietoja käytetään jääkarhujen 
hallintasuunnitelman kehittämiseen sekä vastaa-
vien säännösten ja valvontatoimien laatimiseen 
Tsukotkalla. 

Tämä yhteistyö johti Yhdysvaltain ja Venäjän 
välisen jääkarhusopimuksen allekirjoittamiseen 
lokakuussa 2000 (59). Sopimuksessa on useita 
ainutlaatuisia piirteitä. Siinä ensinnäkin peruste-
taan yhteiskomitea, joka luo käytännön ja asettaa 
vuotuiset pyyntirajoitukset. Komiteaan kuuluu 
edustajia Alaskan Nanuuq-komiteasta ja Tsukot-
kan merinisäkkäiden perinteisten metsästäjien lii-
tosta, ja sen on tehtävä päätöksensä yksimielisesti. 
Käytännössä tämä antaa Tsukotkan ja Alaskan 
alkuperäisasukkaille mahdollisuuden estää mikä 
tahansa päätös, joka on näiden sopimuksen mu-
kaisten etujen vastainen. Sopimuksen toinen ainut-
laatuinen ominaisuus on sen käyttöönotto kahden 
alkuperäiskansan järjestön välisellä sopimuksella. 
Kansalliset hallitukset jättävät alkuperäiskansojen 
järjestöille vastuun sallittujen kiintiöiden jakami-
sesta ja oikeiden sääntöjen määrittämisestä.  
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Pyrkimys kestävään kehitykseen: 
oikeuksiin perustuva kehitys

Arktisen alueen asukkaat keskittyvät yhä enem-
män luonnonvarojen hallinnan uusiin muotoihin, 
jotka liittyvät yhteisöjen kestävään kehitykseen 
ja lisääntyvään osallistumiseen globaalitalouteen 
(60-62). Teollisen kehityksen vastustus saattaa eri-
tyisesti Pohjois-Amerikassa olla väistymässä varo-
vaisen hyväksynnän, tai jopa uusien taloudellisten 
kumppanuuksien etsimisen, tieltä (63-64). 

Taloudellinen kehitys voi tarjota tavan laajentaa 
poliittista ja taloudellista itsemääräämistä ja luoda 
työpaikkoja sekä vaurautta nuoremmille sukupol-
ville (65). Jäljelle jää kuitenkin runsaasti kysymyk-
siä siitä, kuinka voidaan saavuttaa tasapaino tällai-
sen kehityksen etujen ja sen vaikutusten vaatimien 
myönnytysten välillä (66). Tämän ongelmatilan-
teen ratkaisemisen avain on etujen luonnonvarojen 
hallinnan kehittäminen, joka huomioi alkuperäis-
kansojen ja paikalliset arvot ja edut samalla kun 
hyödynnetään globaalien markkinoiden tarjoamia 
taloudellisia mahdollisuuksia. Seuraava tapausku-
vaus Alaskan North Slopen alueelta kuvaa joitakin 
näistä mahdollisuuksista ja haasteista. 

Tapauksen kuvaus: Öljyteollisuus 
Alaskan North Slopen alueella

Alaska Native Claims Settlement Act (ANCSA) -
laki toteutui pitkälti siksi, että oli suuria paineita 
hyödyntää Alaskan North Slopen alueelta, iñupi-
at-kansan alueelta, löytyneitä öljyvaroja. North 
Slope tuottaa yksinään noin 17 % Yhdysvalloissa 
kulutetusta öljystä. ANCSA loi 13 alueellista al-
kuperäisasukkaiden osakeyhtiötä ja useita satoja 
pienempiä kyläosakeyhtiöitä, joiden tarkoitus on 
palvella alkuperäislansojen taloudellista kehitystä. 
Alaskan North Slopen alueella Arctic Slope Regio-
nal Corporationista tuli merkittävä maanpäällisten 
ja maanalaisten maaoikeuksien omistaja ja myös 
merkittävä tekijä öljykenttien palveluiden tuotta-
misessa yhdessä muiden yritysten kanssa (67).

Melko pian ANCSA-lain hyväksymisen jälkeen 
North Slopen alueen iñupiat-asukkaat loivat North 
Slope Borough’n, joka on alueellinen yleinen halli-
tus (68). Alaskan osavaltion perustuslaki kannustaa 
”borough”-tason kehittämistä, ja iñupiat-kansan 
poliittinen johtaja Eben Hopson havaitsi, että ”bo-
rough” voisi tarjota mahdollisuuksia kehityksen 
paikalliseen hallintaan ja palveluiden dramaatti-
seen parantamiseen. Tärkeää oli, että ”borough” 
pystyy verottamaan öljykenttien infrastruktuuria, 
ja että se on ollut huomattava työpaikkojen ja pal-
velujen tuottaja asukkailleen.

North Slope Borough’n, Arctic Slope Regional 
Corporationin ja pienempien kyläosakeyhtiöiden 
muodostaminen tuotti Pohjois-Alaskan luon-
nonvarojen hallinnalle perustan, joka kannustaa 
luonnonvarojen kehittämistä suuremmassa mitta-
kaavassa. Prudhoe Bayn ja Kuparakin alueen öl-
jynporaus ylettyy nyt länteen kohti iñupiat-enem-
mistöistä Nuiqsutin kylää, jossa on 420 asukasta. 
Nuiqsutin kokemus lähistön öljynporaamisesta 
kuvaa teollisen kehityksen ja alkuperäiskansojen 
arvojen tasapainottamisen mahdollisuuksia ja on-
gelmia tehokkaiden hallintaelinten avulla (69).

Iñupiatien perinteisellä käyttöalueella sijaitseva 
Nuiqsut perustettiin uudelleen kylänä ANCSAn 
säätämisen jälkeen vuonna 1971 (70). ANCSAn 
mukaan Nuiqsutin iñupiat-asukkaista tuli Arctic 
Slope Regional Corporation –osakeyhtiön osakkai-
ta ja kylässä voittoa tavoittelevan yhtiön, Kuuk-
pik-yhtiön, osakkaita. Kuukpik sai omistukseensa 
lähes 600 neliökilometriä maanpintaa sekä kolme 
miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Kuukpikin mai-
den maanalaisten mineraalien oikeudet kuuluvat 
Alaskan osavaltiolle ja alueelliselle Arctic Slope 
Regional Corporation -osakeyhtiölle, mutta sopi-
mus alueellisen yhtiön kanssa takaa Kuukpikille 
korvauksen maanalaisista luonnonvaroista. Lisäk-
si Kuukpik neuvotteli vuonna 1974 yhteistyösopi-
mukset öljynetsinnästä ja -porauksesta maillaan. 

Kyseisenä vuonna Arco-öljy-yhtiö (nykyisin Co-
noco-Phillipsin osa) löysi öljyä Kuukpikin mailta 
ainoastaan kahdentoista kilometrin päästä kylästä. 
Nuiqsutin kaupunginhallitus ja heimon hallitukset 
solmivat yhteistyösopimuksen Kuukpikin kanssa, 
jotta voitaisiin varmistaa niiden olevan samaa miel-
tä alueen kehitykseen liittyvistä seikoista. Kuukpik 
neuvotteli Arcon kanssa sopimuksen eduista, esi-
merkiksi vuokrista ja korvauksista, töistä ja pe-
rehdytyksestä, maan käytöstä omaan tarpeeseen 
ja ympäristönsuojelun virheistä sekä maakaasun 
paikallisesta käytöstä. 

Läheisen öljykentän taloudelliset edut ovat 
olleet valtavia Nuiqsutille. Kuukpikin tulot ovat 
olleet vuosittain viiden miljoonan Yhdysvaltain 
dollarin luokkaa (ja edelleen kasvusuunnassa), 
henkilökohtaiset tulot ovat lisääntyneet 50 % 
vuosikymmenessä ja tuodut tuotteet ja hyödyk-
keet ovat laajasti saatavilla. North Slope Borough 
sai huomattavia tuloja omaisuusveroina, joiden 
summa vuonna 2002 oli 16 miljoonaa Yhdysval-
tain dollaria, mikä auttoi rahoittamaan Nuiqsutin 
uuden vesi- ja viemäröintijärjestelmän. Arctic Slo-
pe Regional Corporation ansaitsi 10,8 miljoonaa 
Yhdysvaltain dollaria luonnonvarojen tuloina ja 
maksoi osingot, joiden summa oli keskimäärin 1 
000 dollaria osakkeenomistajaa kohti. Haittapuole-
na on kasvava riippuvuus rahataloudesta ja se, että 
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useimmat työpaikat ovat rakennuksilla eivätkä ne 
todennäköisesti ole pysyviä. Tämän tasapainotta-
miseksi Kuukpik on perustanut pysyvän rahaston, 
joka lupaa kestävän tulovirran tulevaisuudessa. 
Muut aloitteet keskittyvät yrityksiin saada useam-
pia asukkaita pätevöitymään öljykentän töihin ja 
työllistymään öljykentillä. 

Laajenevan rakentamisen, myös teiden ja infra-
struktuurin, kumulatiiviset vaikutukset saavat pai-
kalliset asukkaat kasvavassa määrin ilmaisemaan 
huolensa sosiaalisesta ja kulttuurisesta stressistä. 
North Slope Borough’n pormestarin George Ah-
maogak, Sr.:n sanoin “kun rakentaminen rajoittui 
Prudhoe Bayn alueelle, se ei häirinnyt meitä. Nyt 
kun osa meistä voi nähdä rakentamisen kodeis-
taan, tietoisuutemme on heräämässä, ja sillä voi 
olla vakavia seurauksia. . . Vaikka [liittovaltion vi-
rastot] käyttävätkin miljoonia maan ja villieläinten 
tutkimuksiin, ne eivät ota huomioon vaikutuksia 
ihmisiin muuten kuin epämääräisissä viittauksis-
sa, jotka käytännössä ohittavat kansamme sosiaali-
sen ja kulttuurisen stressin kysymykset kokonaan” 
(71). 

Nämä kommentit viittaavat siihen, että perin-
teiset kulttuuriset arvot ja omavaraisen talouden 
luonnonvarat, vaikka ne ovatkin vielä pääosin ter-
veitä, ovat paineen alaisina. Onnistuminen ensim-
mäisen kentän rakentamisessa lisää rakentamisen 
määrää siinä määrin, että Nuiqsut on lähes täysin 
teollisen toiminnan ympäröimä. Öljyn tuotannon 
on raportoitu vaikuttavan toimeentuloon syrjäyt-
tämällä kalastuksen ja metsästyksen, siirtämällä 
eläinten vaellusreittejä ja poistamalla maan yksi-
näisyyden ja kulttuurisen yksityisyyden tunnun. 
Lisäksi alkoholin ja huumeiden käyttö ja niihin liit-
tyvät poliisiongelmat sekä ulkopuolisten muutto-
liike kylään rasittavat Nuiqsutin sosiaalista raken-
netta. Myös rakentamisen lisävaikutukset luonnon 
toimeentulokäyttöön herättävät huolta.

Näitä ongelmia käsiteltäessä Nuiqsutin etu-
na on sen tunnustettu omistusoikeus, voimakas 
”borough”-itsehallinto, joka on sitoutunut säilyt-
tämään iñupiatien arvot sekä vaikutusvaltaisen 
yhteisön johto. Nuiqsutin ja teollisuuden väliset 
sopimukset ovat muodostaneet perustan jatkuville 
neuvotteluille ympäristönsuojelusta, metsästäjien 
jokapäiväisten ongelmien ratkaisemisesta ja pai-
kallisen työvoiman palkkaamisen esteiden pie-
nentämisestä. North Slope Borough on käyttänyt 
suunnittelu- ja vyöhykkeenmuodostusoikeuttaan 
maan käytön ja infrastruktuurin suunnittelun sää-
telemiseksi. Vielä jää kuitenkin nähtäväksi, riittää-
kö tämä valta suojelemaan ja tasapainottamaan 
maalla tai Beaufortinmerellä tehtäviin lisäetsintöi-
hin ja rakentamiseen liittyviä pitkäaikaisia intres-
sejä. Kaikki Nuiqsutin luonnonvarojen perinteisen 

kotitarvekäytön alueet eivät ole osakeyhtiön hal-
linnassa, ja paikallisilla ihmisillä on vain rajalliset 
mahdollisuudet vaikuttaa kotitarvekäytön suoje-
lemiseen viereisillä maa- ja vesialueilla. Teollisuus 
sekä liittovaltion ja osavaltion hallitukset halua-
vat lisätä rakentamista, mikä tuo esiin kysymyksiä 
siitä, kuinka paikalliset yhteisöt voivat vaikuttaa 
kehityksen määrään tai vauhtiin. 

Nämä Alaskan North Slopen mahdollisuudet 
ja haasteet kuvaavat arktisten kansojen mahdolli-
suuksia ja kompromisseja suurteollisuuden kehi-
tyksen paineessa (72). Öljyteollisuuden taloudel-
lisia etuja ovat työpaikat, verotulot, uusien luon-
nonvarojen käyttömahdollisuus ja infrastruktuurin 
parantuminen. Uudet luonnonvarojen hallintajär-
jestelmät saattavat, kuten Nuiqsutin tapaus osoit-
taa, antaa paikallisille ihmisille oikeudet säädellä 
joitakin kehityksen seikkoja ja tuottaa huomattavia 
rojaltituloja. Teollisuuden rakentamisen laajentu-
essa sen maisemalle, luonnonvaraisille eläimille, 
luonnon kotitarvekäytölle ja kulttuurisille arvolle 
aiheuttamat haitat saattavat myös lisääntyä töiden 
ja välittömien tulojen pysyessä kohtalaisina tai jopa 
vähentyessä. 

Arktisten kansojen ja teollisen 
kehityksen epävarma tulevaisuuskuva

Arktisen alueen kansojen kasvava osallistuminen 
luonnonvarojen käyttöön ei rajoitu Alaskan North 
Slopen alueeseen. Myös muualla Pohjois-Ame-
rikassa ja Grönlannissa paikalliset päättäjät ovat 
entistä enemmän osallisia aktiivisina kumppanei-
na. Tämä ei kuitenkaan välttämättä koske Fenno-
skandiaa ja Venäjää. Tämä kehityskulku korostaa 
kysymystä siitä, pystyvätkö olemassa olevat Ark-
tisen alueen hallintajärjestelmät vastaamaan esiin 
tuleviin mahdollisuuksiin nopeasti ja joustavasti 
siten, että se auttaa yhteisöjen elinkelpoisuutta ja 
kestävää taloutta.

Alaskan tuottavimpien alueellisten ja kyläosake-
yhtiöiden tulot olivat vuonna 2002 noin 2 400 mil-
joonaa Yhdysvaltain dollaria ja niiden varallisuus 
oli noin 2 700 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. 
Tuona vuonna nämä voittoa tavoittelevat yhtiöt 
maksoivat 45,6 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 
Alaskan alkuperäisasukkaista muodostuville osak-
kailleen ja työllistivät koko osavaltion alueella yli 
12 000 ihmistä. Luoteis-Alaskassa NANA Regional 
Corporationin iñupiat-osakkaat ryhtyivät käyttä-
mään maailman suurinta sinkkikaivosta, Red Dog 
-kaivosta, monikansallisen Teck-Comincon kanssa. 
Cook Inlet Region, Incorporated, jonka osakkaat 
asuvat pääasiassa Anchoragen lähellä, ansaitsi 
vuonna 2001 yli 850 miljoonaa Yhdysvaltain dol-
laria.
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Vastaavaa kehitystä tapahtuu myös Kanadassa 
laajojen maavaatimussopimusten jälkivaikutuk-
sena. Kanadan Luoteisterritorioissa inuvialuitit ja 
denet pyrkivät pääsemään aktiivisiksi osakkaik-
si suureen kaasuputkihankkeeseen, putki kulkee 
Mackenziejoen vartta joen suulta aina etäisille ete-
län markkinoille (73). Näiden kansojen perustama 
Aboriginal Pipeline Group neuvottelee parhaillaan 
taloudellista pakettia sekä haittojen ja hyötyjen so-
pimusta välittömien ja pitkäaikaista kumulatiivis-
ten vaikutusten huomioon ottamiseksi. 

Myös timanttiteollisuuden kehitys Luoteister-
ritorioissa ja Nunavutissa luo työpaikkoja, tuottaa 
varallisuutta ja laajentaa itsemääräämistä. Grön-
lannin itsehallintohallitus kehittää kumppanuuk-
sia monikansallisten yritysten kanssa uusiutumat-
tomien luonnonvarojen, kuten mannerjalustan 
öljyn, kullan ja sinkin esiintymien etsimiseksi ja 
hyödyntämiseksi. Itsehallintohallituksen on kui-
tenkin jaettava rojaltitulot ja osa hallintavastuusta 
Tanskan kanssa.

Muilla pohjoisilla, arktisilla alueilla alkupe-
räiskansojen oikeus luonnonvarojen tuottoihin 
on pysynyt epävarmana sekä suhteessa perintei-
seen käyttöön että kaupalliseen hyödyntämiseen. 
Esimerkiksi jotkut Norjan saamelaiset pelkäävät, 
että uudessa, vireillä olevassa lainsäädännössä 
tunnustetaan heidän oikeutensa luonnonvaroihin 
vain osittain, tai oikeuksia ei tunnusteta lainkaan 
(19) (katso Luku 6. Oikeudelliset järjestelmät). Myös 
Venäjällä alkuperäiskansat ovat ilmaisseet huo-
lensa kollektiivisten yritysten ja niiden hallitse-
mien luonnonvarojen yksityistämisen antamasta 
vähäisestä hyödystä. Kuitenkin pohjoisen kansat 
useimmiten maksavat resurssien hyödyntämises-
tä hinnan ympäristöhaittoina sekä sosiaalisina ja 
kulttuurisina vaikutuksina. 

Ilmastonmuutos luo uusia haasteita

Arktisen alueen ilmastonmuutosta ja sen mahdolli-
sia vaikutuksia luonnonvarojen hallintaan aletaan 
vasta nyt ymmärtää ja analysoida. Arktisen neu-
voston Arktisen alueen ilmastovaikutusten arvio-
raportti (Arctic Climate Impact Assessment, ACIA) 
on arvioinut ilmastonmuutosta koskevia tietoja, 
ilmaston vaihtelua ja Arktisella alueella lisäänty-
nyttä UV-säteilyn määrää. Samalla, kun ACIA le-
vittää tietoja mahdollisista vaikutuksista, se myös 
pyrkii jakamaan tietoja vaikutusten edellyttämistä 
ihmistoimista. 

Luonnonvarojen hallinnan kannalta keskustelu 
Arktisen alueen ilmastonmuutoksesta keskittyy lä-
hes täydellä varmuudella siihen, ovatko nykyiset 
instituutiot riittävän joustavia, mukautumiskykyi-
siä ja kestäviä. Niiden on pystyttävä käsittelemään 

biologisten järjestelmien nopeita muutoksia, joihin 
sisältyvät meri- ja maa-alueiden ekosysteemit, jää-
karhujen asuinalueen katoaminen ja uusien lajien 
saapuminen alueelle. Ikiroudan sulaminen, meri-
jään vähentyminen ja Pohjoisen jäämeren lisään-
tynyt merenkulku vaikuttavat myös teollisuuden 
kehittymiseen (75-76). Tällaiset vaikutukset ja pe-
rinteisten toimeentulojärjestelmien häviäminen 
saattavat myös vaikuttaa yhteisöjen elinkelpoisuu-
teen. Ilmastonmuutoksen vaikutukset saattavat ol-
la perusteellisia, ja arktisella alueella ne saattavat 
olla erittäin haasteellisia niin vakiintuneille kuin 
orastavillekin hallintainstituutioille.

Suuntauksen yhteenveto

Arktisen alueen kansat ovat yhä enemmän tekemi-
sissä teollisen kehityksen kanssa, erityisesti Poh-
jois-Amerikassa. Tämä saattaa edistää poliittista 
ja taloudellista itsemääräämistä, mutta se saattaa 
myös luoda uusia haasteita luonnonvarojen tehok-
kaalle hallinnalle. Oikeudet maahan ja luonnonva-
roihin, poliittinen vallan hajauttaminen ja uudet 
yhteishallinnon järjestelmät ovat olennaisen tär-
keitä muodostettaessa kanavaa tälle kehitykselle ja 
vaurauden jakamiselle. Ilmastonmuutos aiheuttaa 
uusia ja epävarmoja haasteita Arktiselle alueelle, 
ja käynnissä oleva tutkimus auttaa määrittämään 
tehokkaan vastauksen näille haasteille, myös kos-
kien luonnonvarojen hallintaa.

Keskeiset johtopäätökset

Tässä luvussa kerrotaan, kuinka jatkuvilla pyrki-
myksillä Arktisen alueen luonnonvarojen oikeuk-
sien määrittämiseksi ja selventämiseksi on laajoja ja 
syviä poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuu-
risia vaikutuksia. Näiden oikeuksien käsittelytapa 
sekä kysymys siitä, kuka hallinnoi luonnonvaroja, 
on Arktisen alueen yhteisöjen kestävän kehityksen 
pääkysymys.

Yritykset yhdistää perinteinen ja paikallinen 
ekologinen tieto luonnonvarojen hallintoon jat-
kuvat lähes täysin varmasti. Ei ole vielä varmaa, 
kuinka suuri merkitys on sillä, että nämä kysy-
mykset on otettu esille, mutta tämän keskustelun 
olemassaolo osoittaa kasvavaa tietoisuutta siitä, 
että tehokas luonnonvarojen hallinta edellyttää 
laajempaa ajattelua. Lisäksi paikallisten tai alueel-
listen luonnonvarojen hallinnan valtuuksien ja val-
lan hajauttaminen lupaa laajempaa legitimiteettiä 
kestävän kehityksen hallintaan.

Kolmas johtopäätös on, että arktisen alueen kan-
sojen taloudelliseen päätöksentekoon osallistumi-
sen laajentuminen saattaa tulla yhä tärkeämmäksi 
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luonnonvarojen tehokkaassa hallinnassa alueella. 
1900-luvulla taloudellisen kehityksen voimat tuli-
vat yleensä Arktisen alueen ulkopuolelta ja usein 
tuotiin paikallisille asukkaille väkisin. Yhä useam-
man alueen asukkaan osallistuessa taloudelliseen 
kehitykseen luonnonvarojen hallinnan instituutioi-
den ja poliittisten keskustelujen luonne tulee mitä 
toden näköisemmin muuttumaan. Myös Arktisen 
alueen asukkaat ovat huomanneet taloudellisen 
vallan ja itsemääräämisen välisen yhteyden.

Lopuksi, tutkijat ovat havainneet, että Arktisen 
alueen yhteisöjen kestävä kehitys on edistynyt, 
kun päätöksenteon instituutiot ja prosessit ottavat 
arktisten kansojen sosiaaliset arvot ja kulttuuri-
arvot huomioon. Vaikuttaa siltä, että sopivimpia 
instituutioita ovat joustavat, muutoskykyiset ja 
kooltaan tehokkuuden ja legitimiteetin maksimoi-
vat instituutiot. Rakentamalla näiden arvojen ja 
periaatteiden varaan luonnonvarojen tehokkaasta 
hallinnasta ja säilyttämisestä ei ole takuuta, mutta 
kokemus osoittaa, että tehokas hallinta on usein 
jäänyt toissijaiseksi, kun näitä tekijöitä ei ole otettu 
huomioon.

Tiedonaukot

Arktisen alueen luonnonvarojen hallintaa koske-
vissa tiedoissa ilmenee useita käytännöistä ve-
dettäviä johtopäätöksiä koskevia tiedon aukkoja. 
Ensinnäkin tarvitaan parempi ymmärrys luonnon-
varojen hallinnan tehokkaista järjestelmistä - sosio-
poliittisista konteksteista, joista ne ovat lähtöisin 
sekä tekijöistä, jotka tukevat tai heikentävät niiden 
toteuttamista ja pitkäaikaista tehokkuutta (1). 

Myös Arktisella alueella käytössä olevien omis-
tusoikeusjärjestelmien systemaattinen tutkimus ja 
analyysi ovat tarpeen. Sekä Pohjois-Amerikassa 
yleistyviä yksityistämistoimia että vaihtoehtoisia 
järjestelmiä on tarkasteltava kriittisesti. Tällaisten 
tutkimusten on tarkasteltava oikeusjärjestelmien 
rakenteellisten ja poliittisten rakenteiden lisäksi 
myös sosiaalista ja poliittista kontekstia, jossa ne 
toimivat. Arktisen alueen edelleen kehittyvät omis-
tusoikeusjärjestelmät sekä avoimuus eri lainsää-
däntöalueiden uusille lähestymistavoille tarjoavat 
mielenkiintoisia tapauskohtaisia tutkimuskohteita, 
joiden merkitys saattaa olla Arktista aluetta laa-
jempi.

Käytäntöjen johtopäätökset viittaavat myös auk-
koihin tiedoissamme siitä, kuinka voimme parhai-
ten ymmärtää, arvioida ja käsitellä luonnonvarojen 
hallintaan liittyviä kumulatiivisia vaikutuksia, ku-
ten esimerkiksi Alaskan North Slopen tapauksessa. 
Tähän kuuluu rakennus- ja suunnitteluprosessien 
ekologisia ja sosiokulttuurisia vaikutuksia koske-

vien tietojen parantaminen (66). Kumulatiivisten 
vaikutusten tutkimukset ovat erityisen tärkeitä 
ilmastonmuutoksen mahdollisten vaikutusten 
vuoksi. Tulevien vuosien ilmastonmuutoksen 
ymmärtämien ja siihen vastaaminen vaatii vielä 
runsaasti perustutkimusta ja soveltavaa tutkimus-
ta. Integroitujen arvioiden tieteenala taas tarjoaa 
mahdollisuuden ymmärtää luonnonvarojen te-
hokkaaseen hallintaan vaikuttavia dynaamisia ja 
monimutkaisia tekijöitä (77).

Luvun tiivistelmä

Tehokkaat luonnonvarojen hallintajärjestelmät ovat 
tärkeitä Arktisen alueen pitkäaikaisen kestävän 
kehityksen ja itsemääräämisen kannalta. Arktisen 
alueen kansojen, niiden ympäristöjen ja luonnon-
varojen hallinnan välisten yhteyksien kuvauksessa 
on tässä luvussa keskitytty siihen, kuinka tavat, 
joilla ihmiset ovat arktista ympäristöä käyttäneet, 
ovat dramaattisesti muuttuneet ajan mittaan. Lu-
vussa korostetaan mahdollisuuksia luonnonvaro-
jen hallintajärjestelmien parantamiseksi 1) ratkaise-
malla luonnonvarojen omistusoikeuskysymykset, 
2) yhdistämällä perinteinen ja paikallinen ekologi-
nen tieto läntiseen tieteeseen päätöksenteossa, 3) 
yhteishallinnalla ja vallan hajauttamisella paikalli-
sille ja alueellisille tasoille ja 4) laajentamalla luon-
nonvarojen hallinnan dynamiikan ymmärtämistä, 
erityisesti kun se liittyy luonnonvarojen hyödyn-
tämiseen ja ilmastonmuutokseen. 
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Monet Arktisen alueen paikallisyhteisöt kärsivät 
väestön vähenemisestä, kun ihmiset muuttavat töi-
den perässä pois ja vain harvat muuttavat tilalle. 
Tästä yleisestä trendistä on kuitenkin paikallisia 
poikkeuksia. Tässä luvussa keskitytään prosessei-
hin, jotka auttavat yhteisöjä kestämään ja jopa me-
nestymään; yhteisöjen elinvoimaisuutta edistäviin 
tekijöihin.

On havaittavissa neljä pääteemaa. Tiivistetysti 
sanottuna ne ovat Arktisen alueen ihmisten neljä 
päästrategiaa inhimillisen kehityksen alalla. Ensim-
mäinen on muodostaa luonnonvarojen hyödyntä-
misen tähtääviä kumppanuussuhteita ulkopuolis-
ten tahojen kanssa.  Toinen on yhdistää omava-
raistaloutta tukityöllistämisen ja toimeentulotuen 
kanssa. Kehitysaluepolitiikan avulla voi luoda työ-
paikkoja, ja kolmas strategia onkin neuvotella hal-
litusten kanssa tällaisista toimista. Neljäs, monien 
kalastajakylien menestyksellä käyttämä strategia 
on käyttää yrityksiä ja poliittisia verkostoja apuna 
pyrittäessä maailmanmarkkinoille.  Yhteistä näil-
le kaikille teemoille on lisääntyvät yhteydet glo-
baalin talouden prosesseihin ja paikallishallinnon 
ratkaiseva merkitys modernien selviytymistapojen 
etsimisessä.

Arktiset yhteisöt asiayhteydessä

Pienillä yhteisöillä on Arktisilla alueilla edelleen 
ratkaisevan tärkeä rooli: niin määrällisesti, perintei-
den säilymisen kannalta kuin alueiden taloudenkin 
kannalta. Arktisilla yhteisöillä on kuitenkin monia 
haasteita, jotka liittyvät niiden nopeaan muuttumi-
seen esiteollisen ajan eristyneisyydestä globaalin 

talousjärjestelmän osaksi. Tässä osassa käsitellään 
yhteisöjen elinvoimaisuuden käsitettä ja luodaan 
asiayhteys luvun käsittelemille asioille.

Yhteisöjen elinkelpoisuuden määrittelyä

Sanalla ”yhteisö” tai ”paikallisyhteisö” tarkoite-
taan yleensä pieniä asutuksia, kyliä ja pikkukau-
punkeja. Me käytämme termiä ”yhteisö” seuraa-
vassa merkityksessä: maantieteellisesti rajoitettu-
na pienenä tai keskisuurena asutuskeskittymänä 
Arktisen alueen kaupunkien ulkopuolella. Arktiset 
yhteisöt ovat vaihtelevan kokoisia – alle sadasta 
muutamaan tuhanteen asukkaaseen. Niiden vä-
lillä on suuria eroja myös talouden perusteiden ja 
julkisten palvelujen osalta. 

Yhteisöjen elinvoimaisuutta voidaan arvioida 
monella eri perusteella ja on vaikeaa löytää yleispä-
teviä mittareita, väestökehitystä lukuun ottamatta. 
Vaikka elinvoimaisuus on varsin karkea mittari, se 
on helppotajuinen ja sitä on helppoa käyttää asiasta 
keskusteltaessa. Elinkelpoisella yhteisöllä voidaan 
siis tarkoittaa yhteisöä, jossa ihmiset voivat ajatella 
asuvansa tietyn ajan elämästään sekä tulla talou-
dellisesti toimeen ja elää merkityksellistä elämää. 
Joissakin tapauksissa yhteisöjen elinvoimaisuus 
perustuu tiettyjen ihmisten, sukujen ja ihmisryhmi-
en jatkuvaan toimintaan, mutta useimmiten se on 
riippuvainen väestön alueelle, ja sieltä pois suun-
tautuvan, muuton mukanaan tuomasta luovuu-
desta ja yhteyksistä.  Elinvoimaisuuden tarkemmat 
määritelmät vaihtelevat Arktisen alueen ihmisten 
elinympäristön luonnonolojen sekä yhteiskunnal-
listen ja kulttuuristen tekijöiden mukaan.

Paikallisten alueiden globaalit kytkennät

Useimmat Arktisen alueen ihmiset asuvat suu-
rehkoissa kaupungeissa, kuten Luoteis-Venäjän 
Murmanskissa, Islannin Reykjavikissa tai Alaskan 
Anchoragessa. Nämä urbaanit alueet ovat julkisten 
palvelujen, kaupankäynnin ja tieteellisen tutkimuk-

8 Yhteisöjen elinvoimaisuus
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sen keskuksia. Useimmat alueen asutuskeskukset 
ovat kuitenkin varsin pieniä. Nämä pienet yhteisöt 
ovat elintärkeitä luonnonvarojen käytön ja suoje-
lun, markkinapohjaisen tuotannon ja epävirallisen 
omavaraistalouden kannalta. Merkityksetöntä ei 
ole sekään, että jotkin näistä alueista ovat herät-
täneet yhä useamman matkailijan mielenkiinnon. 
Näissä pienissä yhteistöissä on myös mahdollis-
ta säilyttää piirteitä Arktisen alueen perinteisistä 
elintavoista ja kulttuureista. Urbaaneihin keskuk-
siin verrattuna niissä on huomattavasti paremmat 
mahdollisuudet luonnonmukaiseen elintapaan ja 
luonnon hyödyntämiseen. Yhteiskuntasuhteiltaan 
nämä yhteisöt vaihtelevat yhteiskunnallisesti hy-
vin tiiviistä sosiaalisesti fragmentoituneisiin yh-
teisöihin. 

Kaikissa nykyaikaisissa yhteisöissä sosiaaliset 
suhteet heijastavat jatkuvaa kanssakäymistä mark-
kinavetoisen tuotannon ja talouselämän, hyvin-
vointipalvelujen sekä epävirallisten mutta pysyvi-
en, ystävyys- ja sukulaisuussuhteisiin perustuvien 
henkilökohtaisten suhteiden välillä. Pienemmissä 
yhteisöissä markkinavetoinen tuotanto, julkinen 
sektori ja jokapäiväinen elämä ovat tavallisesti 
vahvasti sidoksissa toisiinsa, ja vastaavanlaisten 
sidosten vaikutusalue on yhä laajentumassa in-
formaatio- ja kommunikaatiotekniikan kehityksen 
myötä.

Arktiset yhteisöt eivät enää ole eristyksissä 
muusta maailmasta. Yhteisöjen elinvoimaisuus 
on tiukasti kytköksissä paikallisen tason mahdol-
lisuuksiin vaikuttaa globaalin tason prosesseihin ja 
osallistua niihin. Sen vuoksi kaikissa tilannetta kos-
kevissa analyyseissä on otettava huomioon myös 
itse tutkittavia yhteisöjä suuremmat järjestelmät. 
Tämä ei koske vain suhteita markkinavoimiin ja 
keskusvaltaan. Jopa sukulaisuus- ja ystävyyssuh-
teet yhdistävät kaukana toisistaan asuvia ihmisiä, 
ja tällaiset epämuodolliset suhteet voivat olla tär-
keitä paikallisen tason liiketoiminnassa, politiikas-
sa tai kulttuurissa.

Aikamatka 

1800-luvulta lähtien Arktisen alueen yhteisöissä 
on tapahtunut nopea siirtymä pois esiteollisesta 
kaudesta, jolloin painopiste oli luonnonvarojen 
hyödyntämisessä ja asutus oli hajanaista: yksittäi-
siä perheitä, rajaseudun siirtokuntia tai paimen-
tolaisalueita. Arktisen alueen alkuperäiskansat 
muodostivat väestön suurimman osan, ja yhteydet 
keskushallintoon olivat heikot. Monilla pohjoisilla, 
arktisilla alueilla oli kuitenkin kaupallisia yhteyk-
siä ulkomaailmaan.

Teollistuminen saavutti metsä-, kaivos- ja ka-
lastusteollisuuden kehittymisen myötä huippu-
kohtansa 1900-luvun puolessa välissä ja muutti 
elinolosuhteita monin paikoin. ”Yhden yhtiön 
kaupungit” olivat tuon ajan tyypillisiä yhteisöjä. 
1970-luvulta alkaen öljyn- ja kaasuntuotannosta 
on kehittynyt Arktisen alueen johtava teollisuu-
denhaara, ja Kuolan niemimaa Venäjällä on ollut 
teollisen kehityksen tukikohta alueella.

1900-luvun puolivälistä lähtien suuressa osassa 
Arktista aluetta on ollut käynnissä siirtyminen koh-
ti jälkiteollista kautta. Tälle kaudelle on tyypillistä 
tieto- ja palvelualojen, kuten telekommunikaation, 
koulutuksen ja turismin, kasvu. Valtiolliset hyvin-
vointijärjestelmät ovat näytelleet merkittävää roo-
lia monissa Arktisen alueen yhteisöissä. Joillakin 
alueilla tämä siirtymä on merkinnyt myös teolli-
suuden vähenemistä, kun vanhoja tuotantolaitok-
sia on suljettu tai siirretty muualle. 

Jälkiteollinen aika eroaa aiemmista aikakausista 
organisaatiomuotojen määrän suhteen. Esiteollisel-
la ajalla pääasiallinen instituutio oli perhe ja koti, 
teollisella ajalla tehdas, mutta jälkiteollisen ajan yh-
teisöillä ei ole mitään tiettyä vallitsevaa muotoa.

Arktisten yhteisöjen haasteita

Sirkumpolaarisen pohjoisen yhteisöt joutuvat koh-
taamaan monien globaalien trendien alueellisia il-
mentymiä. Niitä ovat kaupungistuminen, kilpailu 
hupenevista luonnonvaroista, hyvinvointivaltion 
purkaminen sekä vallan siirtäminen keskushallin-
nolta paikalliselle tasolle.

Arktisella alueella leimallista on ollut kaupun-
kien hallitseva asema haja-asutusalueisiin nähden. 
Murmanskin alueella Luoteis-Venäjällä kaupun-
kilaisväestön osuus on nykyään 92 % alueen koko 
väestöstä. Myös Pohjoismaiden arktisilla alueilla 
kaupungistuminen on ollut voimakasta. Lisäksi 
monet pienten yhteisöjen asukkaat käyvät töissä 
pohjoisen kaupungeissa. Nuoret, erityisesti naiset, 
tuntuvat muuttavan etelään tai pohjoisen kau-
punkikeskuksiin, jotka voivat tarjota korkeampaa 
koulutusta ja työtä. Tämän seurauksena pienten 
yhteisöjen väestö ikääntyy ja muuttuu usein mies-
voittoiseksi. Väestölliset tekijät voivat kuitenkin 
vaihdella niin alueen sisällä kuin eri arktisten alu-
eiden välilläkin. 

Luonnonvarojen ehtyminen useimmilla arktisil-
la kalastusalueilla ja joillakin poronhoitoalueilla on 
vaikuttanut negatiivisesti paikalliseen kehitykseen. 
Lisäksi kansantalouksien liberalisointi on johtanut 
kalastus- ja laiduntamisoikeuksien kaupallistami-
seen, joskus jopa estäen niiden käytön paikalliselta 
väestöltä. Toisaalta alkuperäiskansojen nautinta-
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oikeuksien suojelemiseksi laaditut säädökset ovat 
aiheuttaneet konfl ikteja alkuperäiskansoihin kuu-
lumattomien asukkaiden kanssa. Luonnonvarojen 
käyttö aiheuttaa ristiriitoja myös osa-aikaisten ja 
kokoaikaisten käyttäjien välillä. Osaratkaisuksi tä-
hän ongelmaan on esitetty paikallisten yhteisöjen 
ylläpitämiä instituutioita, jotka säätelisivät luon-
nonvarojen käyttöä ja hyödyntämistä alueella (1).

Arktisen alueen kotimarkkinat ovat rajoitetut 
ja ovat perinteisesti olleet riippuvaisia luonnon-
varojen viennistä, julkisen vallan kustantamista 
palveluista ja perinteisistä taloudellisista tuista. 
Lisääntyvän työtä ja markkinaosuuksia koskevan 
globaalin kilpailun lisäksi monen Arktisen alueen 
yhteisön odotetaan vähentävän osuuttaan tukime-
noista. Koska yhä suurempi osa paikallisista työ-
paikoista, erityisesti naisten työpaikoista, on ollut 
riippuvainen julkista sektorista, keskushallinnon 
politiikka ei ole tukenut pieniä yhteisöjä. Toisaalta 
keskushallinnon kiinnostus alkuperäiskansojen 
hyvinvointia kohtaan on ollut kasvavaa, mikä on 
puolestaan parantanut joidenkin yhteisöjen pal-
veluja. 

Kuten Luvussa 5. Poliittiset järjestelmät on ker-
rottu, joissakin Arktisen alueen valtioissa valtaa 
on siirretty paikalliselle tasolle. Kuntien koko ja 
niille siirretyn vallan määrä vaihtelevat kuitenkin 
suuresti eri alueilla. 

Paikalliset kulttuurit, jotka usein perustuvat 
alkuperäiskansojen kulttuureihin, ovat joutuneet 
vaikutuksen kohteeksi niin kansallisten kulttuuri-
en kuin ylikansallisen viihdekulttuurinkin taholta. 
Tässä kontekstissa on tapahtunut paitsi alkupe-
räiskulttuurien uudelleenarviointia, myös teolli-
suuden katomaisen yhteydessä paikallisen iden-
titeetin uudelleenmäärittelyä sekä ekologisten ja 
kulttuuristen arvojen merkityksen lisääntymistä. 
On kehittynyt monimuotoisia identiteettiyhdistel-
miä (2), joissa yksilöt kokevat olevansa yhdistelmä 
perinteisiä ja moderneja elementtejä. Tämä pro-
sessi saattaa johtaa uusiin liike-elämän ja julkisen 
sektorin innovaatioihin, yksilöiden liikkuvuuden 
lisääntymiseen ja uusien poliittisten vaikutuskei-
nojen syntymiseen. Toisaalta yhteisöissä, joissa tätä 
identiteetin monipuolistumista ei tunnusteta, mo-
dernin ja perinteisen identiteetin väliset jännitteet 
saattavat aiheuttaa sosiaalista fragmentaatiota.

Nämä haasteet heijastavat vaikutteita, jotka ovat 
kulkeutuneet Arktiselle alueelle sen ulkopuolelta. 
Jatkossa tässä luvussa keskitytään niihin neljään 
tapaan, joilla arktiset yhteisöt ovat pyrkineet vas-
taamaan näihin haasteisiin ja erityisesti keinoihin, 
jotka edistävät yhteisöjen elinvoimaisuutta. 

Kumppanuussuhteet ulko-
puolisten toimijoiden kanssa 

Useat Arktisen alueen yhteisöt hyödyntävät öljy- 
ja kaasuvarantojaan yhteistyössä suuryritysten 
kanssa. Tällaiseen toimintamalliin sisältyy suuri 
haaste: miten ohjata luonnonvarojen käytöstä saatu 
taloudellinen korvaus tuottavia ja innovatiivisia 
paikallisia toimintoja edistävällä tavalla. 

Venäjä

Yleistä kehitystä Venäjän arktisella alueella leimaa 
väestön väheneminen ja poismuutto, mikä on seu-
rausta Neuvostoliiton romahduksen aiheuttamasta 
taloudellisesta taantumisesta (katso laatikkoteks-
ti jäljempänä). Viimeisen kolmen vuoden aikana 
on kuitenkin ollut havaittavissa mineraalivarojen 
hyödyntämiseen liittyvä taloudellisen kasvun 
trendi. Jotkin pikkukaupungit hyötyvät tästä ke-
hityksestä. Kirkkain esimerkki on länsisiperialai-
nen Hanti-Mansia, jonka vaurauden perustana 
ovat öljy- ja kaasutulot. Öljy- ja kaasuesiintymien 
hyödyntäminen on monilla arktisilla alueilla vasta 
alkuvaiheessa, mutta se kehittyy nopeasti ja sillä 
alkaa olla pohjoisiin yhteisöihin niin positiivisia 
kuin negatiivisiakin vaikutuksia. Toisaalta se tuo 
ansaitsemismahdollisuuksia ja työpaikkoja. Toi-
saalta se saattaa tuoda mukanaan erilaisia negatii-
visia ympäristövaikutuksia, kute öljyvuodot, joi-
den seurauksia yritykset eivät useinkaan korvaa.

Paikallisten yhteisöjen hyötyminen teollisesta 
kehityksestä voi vaihdella suurestikin paikallisen 
yrittäjyyden tason mukaan. Ervin ja Kharpin tapa-
us kuvaa eroja kahden monella tavalla samankal-
taisen alueen välillä.

Tapauksen kuvaus: Erv ja Kharp

Erv ja Kharp ovat molemmat poronhoito-osuus-
kuntia, jotka sijaitsevat Nenetsin autonomisessa 
okrugissa Venäjän federaation Arkangelin alueella. 
Aluetta kutsutaan joskus arktiseksi Kuwaitiksi rik-
kaiden kaasu- ja öljyesiintymien takia. Molempien 
osuuskuntien johto ja työntekijät asuvat Krasno-
jen kylässä. Molemmat ovat osuuskuntia, mutta 
niiden rakenne on erilainen. Ervin muodostavat 
obschinat (alkuperäiskansojen perinteen mukaiset 
perhekuntiin perustuvat paimentolaisyhteisöt), ja 
se perustuu yksityisomistukseen. Kharp on kollek-
tiiviseen omistukseen perustuva osuuskunta. 

1990-luvun lopulla kummallakin osuuskunnalla 
on ollut jatkuvia taloudellisia vaikeuksia sekä öl-
jy- ja kaasuteollisuuden aiheuttamia ongelmia lai-
dunmaiden kanssa. Vuosina 1996-97 sekä Kharpin 
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että Ervin paimenilla oli pulaa käteisvaroista; varaa 
oli vain yksinkertaiseen ruokaan, ja vaatteiden ja 
muiden hyödykkeiden ostaminen oli vaikeaa. Nyt 
useita vuosia myöhemmin Krasnojen kylässä on 
ilmeistä, että Erv-osuuskunnan jäsenillä menee 
paljon paremmin kuin Kharpin. Tämä Erv-osuus-
kunnan menestys perustuu alueella toimivien öl-
jy-yhtiöiden kanssa tehtyihin sopimuksiin. Sopi-
mukset on tehty Ervin johtajien aloitteesta, ja niihin 
kuului kaksi osaa: ensinnäkin yritysten tarjoama 
materiaalinen apu (taloudelliset avustukset, oikeus 
käyttää yritysten helikoptereita, ruoanjakelupal-
velut jne.) ja toiseksi paimenten oikeus osallistua 
maankäytön suunnitteluun.

Kharpin sopimukset öljy-yhtiöiden kanssa oli-
vat erilaisia: aloite tuli öljy-yhtiöiltä, jotka tarjosivat 
laitteita ja ajoittaista teknistä apua. Kharpin työn-
tekijät kyselivät, miksi Ervin paimenten elintaso 
oli niin paljon parempi kuin heidän. Toisaalta he 
väittivät, että ”kaikki tukevat Erviä: paikallishallin-
to, ulkomaalaiset, öljy-yhtiöt, kaikki”. Toisaalta he 
syyttivät omia johtajiaan siitä, etteivät nämä olleet 
osanneet tehdä vastaavia sopimuksia (3).

On selvää, että mahdollisuudet selvitä talous-
kriisien ja öljyteollisuuden aiheuttamista ongelmis-
ta ovat olleet riippuvaisia osuuskuntien kyvyistä 
neuvotella öljy-yhtiöiden kanssa. Ervin menestyk-
sen takana on sen johtajien toimien lisäksi onnis-
tunut ulkopuolisten yhteyksien käyttö. Tällaisia 
ulkopuolisia yhteyksiä olivat esimerkiksi entisen 
presidentin Jasavein antama apu, nenetsiyhteisön 
poliittinen organisaatio ja moskovalaisen alkupe-
räiskansojen asioihin erikoistuneen lakiasiaintoi-
miston antama apu.

Erv on esimerkki tapauksesta, jossa paikalliset 
yrittäjät ovat onnistuneet saamaan itselleen osan 
öljy-yhtiöiden luonnonvarojen käytöstä maksa-
mista korvauksista ja mahdollisuuden vaikuttaa 
päätöksentekoon öljynjalostuksen porotaloudelle 
aiheuttamien haittojen minimoimiseksi. Venäjän 
nykyinen lainsäädäntö ei ole kovin kattava, mitä 
tulee alkuperäiskansoille näiden maiden käytöstä 
maksettaviin korvauksiin tai yleensä alkuperäis-
kansojen oikeuksien turvaamiseen. Selviytymis-
strategiaksi tuli näin paikallisen ja laajemman 
verkoston yhdistäminen paikallisen identiteetin 
ilmauksiin, joihin kuuluivat obschina-yhteisöjen al-
kuperäiskansoihin kuuluvat osat. Näitä käytäntöjä 
ei kuitenkaan ole institutionalisoitu, ja monet alu-
een paimentolaisyhdyskunnat odottavat saavansa 
apua alueellisilta tai paikallisilta viranomaisilta, 
vaikka viranomaisten tarjoama tuki vaikuttaa sel-
västi vähentyneen viimeisten kymmenen vuoden 
aikana.

Pohjois-Amerikka

Monille Alaskan yhteisöille osallistuminen öljy- ja 
kaasuvarantojen hyödyntämiseen on ollut tärkeä 
toimintastrategia. Alaska Native Claims Settlement 
Act (ANCSA) -laki salli perustaa 12 alueellista, ei-
voittotuottavaa korporaatiota tai yhtiötä hallinnoi-
maan rahastoja, jotka on maksettu korvauksina 
menetetyistä maista (5-6). Lisäksi on perustettu 200 
kyläyhtiötä, jotka jakavat ja hallinnoivat maata ko-
titarvekäyttöä varten. Näitä käsitellään tarkemmin 
Luvussa 7. Luonnonvarojen hallinta. Alaskan North 
Slope Boroughin alueella tapahtunut kehitys on 
mielenkiintoinen ja monin tavoin ainutlaatuinen 
esimerkki tavasta selviytyä tämän toimintatavan 
esiintuomista haasteista. Se osoittaa erityisesti, 
kuinka tärkeää poliittinen yritteliäisyys on.

Öljynteollisuus on tärkeä toimija myös Kana-
dassa, jossa maavaatimussopimuksista saaduilla 
varoilla perustettiin useita yrityksiä, jotka eivät ole 
viranomaisten hallinnassa. Toisin kuin North Slope 
Borough tai Grönlannin itsehallintohallitus, Nun-
avutin hallitus ei valvo kaupallisesta toiminnasta 
syntyviä varoja. Sen sijaan taloudellinen valta on 
suuressa määrin keskittynyt Nunavut Tunngavik, 
Incorporated -organisaatiolle (7). Kanadan inuiit-
tien omistamat yritykset pyrkivät aktiivisesti ke-
hittämään omaa tuotantoaan (8).

Teeman yhteenveto

Joissakin tapauksissa öljyn ja maakaasun tuotanto 
voi antaa yhteisölle piristysruiskeen, kuten koke-
mukset Pohjois-Amerikasta ja Venäjältä osoittavat. 
Tällaisten hankkeiden onnistuminen edellyttää 
usein poliittista aloitteellisuutta suhteiden solmi-
misessa hyödyllisten ulkopuolisten tahojen kanssa. 
Yhteisöjen elinkelpoisuuden kannalta tärkeä tekijä 
on kuitenkin se, missä määrin luonnonvarat ovat 
paikallisen yhteisön omistuksessa ja hallinnassa.

Esiteollisen talouden ja 
hyvinvointiyhteiskunnan 
talouden yhdistäminen

Joissakin yhteisöissä markkinoita ei käytännössä 
ole. Tällaisia yhteisöjä on esimerkiksi alueilla, joilla 
kosketukset nykyaikaisen teollisen talousjärjestel-
män kanssa ovat rajoittuneet öljy- ja kaasunetsin-
nän mukanaan tuomiin ohimeneviin kokemuksiin. 
Tällaisten yhteisöjen toimeentulo on usein yhteis-
kunnan tukien ja omavaraistalouden varassa. Tätä 
teemaa kuvaa kaksi tapausta Kanadan arktisilta 
alueilta.
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Venäjän arktiset alueet
 

Venäjän kaikkien arktisten alueiden väestö on vähentynyt Neuvostoliiton romahdettua vuonna 1991. 
Väestön vähenemisen takana on kannattamattomien teollisuuslaitosten lakkauttamisen ja yleisen talou-
dellisen laskusuhdanteen aiheuttama eteläisille alueille suuntautuva muuttoliike yhdistettynä dramaat-
tiseen kuolleisuuden nousuun ja syntyvyyden laskuun. Työttömyysaste on yleisesti suurempi maan 
arktisilla alueilla. Murmanskin alueen asutuskeskuksissa työttömyysaste oli 13,4 % vuonna 2002, kun se 
oli Venäjällä keskimäärin 7,1 % (4). Pienissä metsätaloudesta tai kalastuksesta riippuvaisissa yhteisöissä 
työttömyysaste oli vielä korkeampi. Esimerkiksi Murmanskin alueen rannikkokylissä – paikkakunnil-
la, joissa ihmiset ovat jo pitkään olleet riippuvaisia kalastuksesta – kaikki ovat kärsinet työpaikkojen 
vakavasta vähenemisestä 1990-luvun kriisin aikana. Joissakin yhteisöissä työttömyysaste on jopa 40 %. 

Holman/Uluqsaqtuuq, Victoria Island

1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa Luoteis-
territorioiden yhteisöjä koetteli öljynetsintä Beau-
fortinmeren ja Mackenzie-joen suiston välisellä 
alueella. Jotkin yhteisöt kohtasivat sen ongelman, 
että työ ja toimeentulo kesti vain öljynetsinnän ja 
rakennustöiden ajan. Joissakin tapauksissa poratut 
reiät pysyivät kuivina. Silti jotkin yhteisöt saivat 
tuloja maavaatimussopimuksista, kuten vuoden 
1984 Inuvialuit-sopimus. Yksi tällaisista yhteisöis-
tä on Victoria Islandin länsirannikolla sijaitseva 
Holman/ Uluqsaqtuuq, jossa on asuu 400 inuiittia 
(Innuinaq ja Inuvialuit).

Holman perustettiin lähetysasemaksi ja kaup-
papaikaksi niinkin myöhään kuin vuonna 1939, 
ja se alkoi kehittyä todelliseksi yhteisöksi vasta 
1960-luvulla ihmisten alkaessa muuttaa kaupun-
kiin ympäröivistä leireistä, joissa he olivat siihen 
asti asuneet. Maavaatimussopimusten myötä siitä 
tuli kunnallinen hallintoyksikkö ja virallinen asu-
tuskeskus (hamlet) vuonna 1984. Syntyi uusia pal-
veluja ja rakennuksia, kuten televisio ja uusi koulu 
(9-10). Yhteisöstä on myös lentoyhteyksiä eri puo-
lille Luoteisterritorioita useana päivänä viikossa.

Vaikka julkiset tuet ovatkin yhteisössä vielä 
merkittävässä roolissa, suurin osa asukkaista saa 
elantonsa palkkatyöstä, lähes kaikki julkisista pal-
veluista. Silti vain noin puolella työikäisestä väes-
töstä on vakituinen kokopäiväinen tai osa-aikainen 
työ. Jotkut elävät kausiluonteisilla töillä ja osittain 
yhteiskunnan tuella.

Holmanissa ei ole teollista toimintaa. Töitä on 
tarjolla paikallishallinnossa, koulussa, terveyskes-
kuksessa, kaupoissa ja Holman Community Cor-
poration -yhtiössä, jota rahoittaa Inuvialuit Regio-
nal Corporation. Hallinto on muiden kuin alkupe-
räisasukkaiden käsissä. Monissa muissa tehtävissä 
ihmiset työskentelevät rinta rinnan sukulaistensa 
kanssa. Kotitalousmetsästyksestä on tullut monille 
asukkaille vapaa-ajan harrastus. Muualla tapah-

tuvan teollisen toiminnan rahoittamina Holmanin 
asukkaat ovat astuneet suoraan esiteollisesta jälki-
teolliseen yhteiskuntaan, joka on vahvasti riippu-
vainen julkisista tulonsiirroista ja palveluista.

Kuujjuarapik, Nunavik

Kuujjuarapik on Nunavikin rannikon 14 inuiittiky-
lästä eteläisin  (11-12). Sinne pääsee vain lentoko-
neella tai kesällä meritse. Kylän muodostaa kaksi 
yhteisöä: noin 700-henkinen inuiittiyhteisö ja yli 
600 ihmistä käsittävä cree-yhteisö. Kylän creenkie-
linen nimi on Whapmagoostui. Vaikka yksilötasol-
la on merkkejä yhteisöjen välisistä yhteyksistä (eri-
tyisesti avioliittojen muodossa), institutionaalisia 
yhteyksiä on hyvin vähän. Itse asiassa James Bay 
and Northern Quebec Agreement -sopimus takaa 
kummallekin väestöryhmälle omat instituutiot. 

Tämän yhteisön asukkaille on tullut vastaan 
useita  maavaatimussopimukseen liittyviä eri vaih-
toehtoja: Great Whale -vesivoimalaitoksen raken-
tamista suunniteltiin lähelle Kuujjuarapikia. James 
Bay and Northern Quebec Agreement -sopimuk-
sen seurauksena Kuujjurapikin asukkaille tarjottiin 
mahdollisuutta muuttaa uuteen kylään – Kuujjura-
pikin pohjoispuolella olevaan Umiujaqiin (raken-
nettu vuonna 1986) – ja jotkut muuttivatkin. Sillä 
välin voimalaitosprojekti on viivästynyt, ja jotkut 
ovat muuttaneet takaisin Kuujjuarapikiin. 

Kuujjuarapikin tapaus on tyypillinen esimerkki 
yhteisöjen kehittämisestä Kanadan arktisilla alueil-
la. Samoin kuin Holmanissa, siellä on vain vähän 
yksityisiä yrityksiä eikä juuri lainkaan markkinoi-
ta. Tämä on seurausta Kanadan arktisten alueiden 
myöhään tapahtuneesta modernisoitumisesta ja 
yhteiskunnallisesta integroitumisesta, mutta myös 
siitä, että integroituminen tapahtuu julkisen hallin-
non toimesta ja tukemana. Metsästäjien tukiohjel-
man (Hunter Support Program) rooli Kuujjaurapi-
kissa kuvastaa tätä tilannetta.

Päinvastoin kuin esimerkiksi Grönlannissa, Ka-
nadan arktisilla alueilla ei ole paikallisia markki-
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noita siellä tuotetulle ruoalle. Metsästäjät voivat 
vain jakaa tuotteita muille yhteisön jäsenille tai 
myydä niitä epävirallisesti. Quebecin keskushal-
linnon rahoittama ja paikallisen lautakunnan hal-
linnoima tukiohjelma perustuu kuitenkin kunnal-
listen pakastuslaitosten ylläpitämiseen.

Metsästäjät, jotka haluavat saada tukea korvaa-
maan metsästyksen aiheuttamia kustannuksia, 
voivat saada tukiohjelmasta rahaa, jos he luovut-
tavat paikallishallinnolle osan saaliistaan. Vaikka 
toiminnalla on piirteitä kaupankäynnistä, se ei ole 
sitä, sillä saaliin vastineeksi saatava rahasumma ei 
ole riippuvainen lihan arvosta (markkinahinnasta), 
määrästä tai yhteisön jäsenten omista tarpeista tai 
haluista. Sen sijaan ohjelmassa jaettavan rahan tar-
koituksena on tukea kestävää metsästystoimintaa 
kannustamalla metsästämään eri eläimiä vuoden 
mittaan. Tämä käytäntö ei palkitse suosittujen saa-
liseläinten metsästämistä. Metsästäjille maksetta-
via korvauksia voidaan siis pitää markkinatalo-
uden ulkopuolisina kannustimina. Tätä korostaa 
vielä se seikka, että kunnalliseen kylmävarastoon 
varastoitu liha on kaikkien yhteisön jäsenten käy-
tettävissä ilmaiseksi eräänlaisena solidaarisuuden 
nykyaikaisena ilmentymänä. (13). 

Tämä ohjelma ja kunnallinen kylmävarasto aihe-
uttavat jonkinlaista työn yhteiskunnallista jakautu-
mista. Sukulaisten ja yhteisön jäsenten väliset epä-
viralliset suhteet ovat edelleen mahdollisia, sillä 
monet metsästäjät pitävät osan saaliistaan itsellään 
ja jakavat sen perheensä tai sukunsa kesken. Tä-
mä käytäntö on nyt saanut rinnalleen poliittisesti 
valvotun ja julkisesti rahoitetun paikallisen ruo-
an jakeluohjelman, joka on tehnyt näille tuotteille 
tarkoitettujen markkinoiden kehittämisestä paitsi 
laitonta myös epärealistista.

Tämä on toinen esimerkki esi- ja jälkiteollisesta 
kehityksestä, jossa julkisin varoin tuetaan perintei-
sen metsästyselinkeinon jatkamista. Ruoan jakelu 
kylmävarastojen kautta eroaa perinteisestä epä-
muodollisesta jakamisesta ja vaihtamisesta, sillä 
se ei perustu suoriin sosiaalisiin suhteisiin ihmisten 
välillä. Mahdollisuus valita ruoansaantikanavan-
sa lisää ihmisten autonomiaa, eivätkä perinteiset 
henkilökohtaiset suhteet ole enää ainoa sosiaali-
sen integraation muoto. Kuujjuarapikin kaltaisten 
yhteisöjen sosiaalisen elämän perustaksi onkin 
tullut autonomisten ruokakuntien vapaaehtoinen 
yhteisö. 

Teeman yhteenveto

Nämä kaksi yhteisöä, Kuujjuarapik ja Holman, 
osoittavat, kuinka teollistuneen yhteiskunnan so-
siaaliset rakenteet voivat muuttaa perinteisiä so-
siaalisia rakenteita, vaikkei yhteisössä olisikaan 

havaittavaa paikallista teollista kehitystä. Ihmiset 
integroituvat yhteisöön uudella tavalla, kansalai-
sina. Asukkaat ovat kuitenkin hyvin riippuvaisia 
julkisista varoista, ja yhteisöjen kehittäminen pai-
kallisen yritystoiminnan kautta on vaikeaa.

Työpaikkojen hankkiminen 
neuvotteluteitse

Kuinka Arktisen alueen yhteisöt voivat hyödyntää 
mahdollisia neuvotteluja työpaikkoja lisäävistä jul-
kisista toimista? Milloin tällaiset mahdollisuudet 
voivat olla lähtölaukauksena kulttuuriselle elpy-
miselle ja paikallisen liiketoiminnan syntymisel-
le? Kolme tapausta Pohjoismaista kuvaa hyvin 
ongelmia yhteiskunnissa, joissa julkisen sektorin 
työpaikat lisääntyivät aina 1970-luvulle asti. Hy-
vinvointipalvelujen tuottaminen kaikille kansalai-
sille asuinpaikasta riippumatta on siis vaikuttanut 
yhteisöjen elinvoimaisuuteen siinä missä varsinai-
set aluepoliittiset tukitoimetkin.

Storfjord, Norja

Storfjordin kunta sijaitsee Norjan pohjoisen valta-
tien varressa noin 120 kilometrin päässä Tromssan 
kaupungista. Useasta asutuskeskuksesta koostu-
van kunnan asukkaat edustavat kolmea eri etnistä 
ryhmää: norjalaisia, saamelaisia ja kveenejä. Kun-
nalla on maaraja sekä Suomen että Ruotsin kans-
sa, ja sinne on hyvät tieyhteydet. 1970-luvulle asti 
kunnassa oli vain vähän liiketoimintaa ja rajatusti 
julkisia palveluja. Silloin tehtiin esitys suuren ve-
sivoimalaitoksen rakentamisesta. Sen toteuttami-
seksi alueelliset energiaviranomaiset tarvitsivat 
hankkeelle paikallisen kunnanvaltuuston hyväk-
synnän.

Sen sijaan että olisivat vain hyväksyneet suunni-
telman ja ottaneet vastaan ne työpaikat, joita siitä 
kuntaan sattuisi tulemaan, Storfjordin asukkaat 
ryhtyivät edustajiensa kautta neuvottelemaan kor-
vauksista hankkeen suunnittelijoiden kanssa. He 
onnistuivatkin saamaan korvauksena kaikkia alu-
een julkisia laitoksia palvelevan pesulan, joka toi 
töitä lähes kolmellekymmenelle kunnassa asuvalle 
naiselle. Sen lisäksi kuntaan perustettiin vapaaeh-
toistyöhön perustuva sydän- ja keuhkotautiparan-
tola ja yhdysvaltalaisperäisen Missionuoret (Youth 
with a Mission) -liikkeen lähetyskoulu. Voimala-
yhtiö maksaa myös erityisveroa, jolla rahoitetaan 
paikallisen kalastus- ja maanviljelyskaluston ke-
hitysohjelmia.

Naisten työllisyysaste on suurempi kuin mies-
ten, mikä vahvistaa väestörakennetta ja parantaa 
lasten kasvatusympäristöä (15-16). Nuorison pa-
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rissa tehty vertailututkimus osoittaa, että nuoret 
arvostavat aidosti alueen luonnonläheisyyttä ja 
”hyvää sosiaalista ympäristöä”.

Storfjord on esimerkki kehityksestä, jossa tu-
loksiin pyritään neuvottelemalla alueellisten ja 
keskitettyjen julkishallinnollisten elimien kanssa. 
Yhteisön liiketaloudellinen innovatiivisuus on 
kieltämättä heikko, mutta dynamiikka perustuu 
siihen, että kotitalouksilla on tuloja niin julkiselta 
kuin yksityiseltäkin sektorilta. Monet kunnallisten 
rahoitusjärjestelmien tuella aloittaneet yhden hen-
gen yritykset tai perheyritykset hankkivat elanton-
sa paikallisilta rakennus- tai palvelumarkkinoilta. 
Ja kuten arktisilla alueilla yleensäkin, pysyväis-
luonteiset julkisen sektorin työt pyritään yleensä 
toteuttamaan osa-aikaisina. Näin tapahtuu erityi-
sesti naisten töiden kohdalla.

Kulttuurisessa mielessä yhteiset ”projektit”, 
esimerkiksi vuosittaiset markkinat, muovaavat 
identiteettiä monin tavoin. Storfjordista onkin 
tulossa pohjoinen monikulttuurisuuden keskus. 
Storfjordin kunnallisella hallinnolla on tärkeä rooli 
julkisten hyvinvointi-investointien kehittämisen ja 
rahoittamisen suunnittelussa, mutta se ei ole mah-
dollista ilman monipuolista yksilötason tulora-
kennetta, maataloudesta aina pitkien työmatkojen 
päässä oleviin työpaikkoihin.

Karasjok ja Kautokeino, Norja

Karasjok ja Kautokeino ovat naapurikuntia, jotka 
sijaitsevat Ruijan sisämaassa Suomen rajalla. Kum-
mastakin kunnasta on tieyhteys paikallisiin kes-
kuksiin ja lentoasemille (Alta ja Lakselv). Poron-
hoitoa kohdanneista vastoinkäymisistä huolimatta 
niiden väkiluku on kasvanut 1990-luvulla. Tämä 
kasvu on ollut selvintä kuntakeskuksissa, joihin 
on perustettu useita keskushallinnon rahoittamia 
saamelaisten laitoksia, kuten Norjan saamelaiskä-

räjät Karasjokissa sekä saamelainen korkeakoulu 
ja saamelaisteatteri Kautokeinossa.

Näiden kahden kunnan menestyksen taustal-
la ovat prosessit, joissa ovat olleet osallisina niin 
Norjan valtio kuin erilaiset saamelaisjärjestötkin. 
Kun Norjan parlamentti päätti osallistua useiden 
saamelaisinstituutioiden perustamiseen, nämä 
kaksi Ruijan sisämaan kuntaa olivat itsestään sel-
viä sijoituspaikkoja. Koska tarkoitus oli perustaa 
useita instituutioita, oli luonnollista jakaa ne näi-
den kahden saamelaisten ”pääkaupungin” välille. 
Saamelaisalueen ydinkuntina sekä Karasjokin että 
Kautokeinon on myös ollut helppoa kehittää kan-
nattava matkailuelinkeino, joka keskittyy poron-
hoitoon liittyvään toimintaan.

Jokkmokk, Ruotsi

Jokkmokkin kunnassa on 6 000 asukasta, joista yli 
puolet asuu Jokkmokkin kuntakeskuksessa. Kun-
taan kuuluu poronhoidosta ja matkailusta elävä 
ylänköinen länsiosa ja enimmäkseen hyötykäytös-
sä oleva metsäinen ja runsasvesistöinen itäosa. Joet 
on valjastettu vesivoiman tarpeisiin.

Vuonna 1960 Jokkmokkin asukasluku saavutti 
huippunsa, 12 000 asukasta. Sen jälkeen paikal-
linen metsäteollisuus on ollut jatkuvassa lasku-
suunnassa, ja Jokkmokkin viimeinenkin saha on 
lopettanut toimintansa (17). Jokkmokkin valtavat 
metsävarat kuljetetaan nykyään muualle jalostetta-
vaksi ja kunnan asukkaista tuntuu, etteivät he saa 
riittävää korvausta luonnonvaroistaan. 

Jokkmokkissa asuu saamelainen poronhoitoyh-
dyskunta. Poronhoidon lisäksi he saavat elanton-
sa metsästyksestä, kalastuksesta ja matkailusta. 
Saamelaiset yrittäjät ovat verkostonsa kautta 
onnistuneet vaikuttamaan UNESCOn kulttuuri-
perintömaiseman Laponian perustamiseen (18). 
Kulttuurimaiseman ajatuksena on, että toisin kuin 

Pohjois-Norja 

Pohjois-Norjassa on asukkaita noin 450 000. Noin 10 000 ihmistä on rekisteröitynyt saamelaisrekiste-
riin, mutta saamenkielisten asukkaiden määrä on tätä suurempi. Karasjokissa toimiva Norjan saame-
laiskäräjät valitaan vaaleilla, joihin saavat osallistua rekisteröityneet saamelaisäänestäjät kaikkialla 
maassa. 

Pohjois-Norjan asukasluku on kokonaisuudessaan ollut viime vuosikymmenet verrattain vakaa, 
mutta yhä suurempi osa väestöstä asuu urbaaneissa yhteisöissä. Niistä suurimman, Tromssan, asukas-
luku on 62 000. Työttömyysaste on alhainen (noin 4  %) eikä juurikaan korkeampi kuin Etelä-Norjassa. 
Alueen pienimmistä yhteisöistä vain harvat ovat autioituneet täysin, mutta lähes kaikki ovat 1980-
luvulta lähtien kärsineet väestökadosta. Poikkeus tästä kehityksestä ovat saamelaiskunnat Karasjok 
(2 900 asukasta) ja Kautokeino (3 000 asukasta), Ruijassa sijaitseva Båtsfjordin kalastajakunta (2 400 
asukasta) sekä Tromssan läänissä sijaitseva Storfjordin kunta (1 900 asukasta) (14).
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kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla, ih-
misen taloudellinen ja kulttuurinen toiminta kuu-
luu erottamattomana osana alueeseen. Laponian 
perustamisprosessia on kuitenkin sävyttänyt val-
tiollisten, alueellisten, kunnallisten , saamelaisten 
ja kansainvälisten toimijoiden väliset ristiriidat. 
Hankkeesta ei ole juuri todettu olleen taloudelli-
sia etuja.

Nykyään Jokkmokkin julkisten palvelujen rahoi-
tus on suurimmaksi osaksi Ruotsin valtion tulon-
siirtojen varassa. Jokkmokkille on epäilemättä ollut 
jotakin etua siitä, että Ruotsin saamelaiskäräjien 
kieliosasto ja muita saamelaisinstituutioita on si-
joitettu kuntaan. Ne eivät ole luitenkaan tuottaneet 
työpaikkoja samalla tavalla kuin Norjan puolella 
Karasjokissa ja Kautokeinossa. Yritykset taloudel-
lisen rakenteen monipuolistamiseksi esimerkiksi 
”kulttuurimatkailun” avulla eivät ole olleet lähes-
kään riittäviä kompensoimaan teollisuudesta ka-
donneita työpaikkoja.

Teeman yhteenveto

Pohjoisen Fennoskandian sisäosan monissa pienis-
sä yhteisöissä uusien työpaikkojen luominen on 
poliittisten toimien ja julkisen rahoituksen varas-
sa. Joissakin tapauksissa paikallisten edustajien ja 
keskushallinnon väliset neuvottelut ovat johtaneet 
uusien laitosten ja pienyritysten syntyyn, mikä 
puolestaan on mahdollistanut yhteisöjen ylläpitä-
misen. Kuva ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen. 
Metsäteollisuudesta riippuvaisilla yhteisöillä on 
ongelmia teollisuuslaitosten siirtyessä muualle. 
Norjan, Ruotsin ja Suomen välillä on myös havait-
tavissa suuria eroja sen suhteen, mikä painoarvo 
syrjäseutujen hyvinvoinnilla ja aluepolitiikalla on. 
Norjalla on lisäksi mahdollisuus käyttää öljytuloja 
vaurauden jakamiseen maan sisällä. 

Verkostot

Pienet yhteisöt voivat selviytyä hyödyntämällä 
poliittisesti ohjattua taloutta, markkinavetoisia 
prosesseja ja epävirallisia suhteita erilaisina yh-
distelminä. Näin on ollut erityisesti useissa kalas-
tusyhteisöissä eri puolilla Arktista aluetta. Yksi 
menestyksen avain on ollut pääsy kansainvälisille 
kalankäsittelymarkkinoille. Toinen on ollut talous-
elämän monipuolistaminen. Suurena haasteena on 
ollut ohjata taloudellisen, poliittisen tai kansalais-
järjestöjen verkostoitumisen tuomat hyödyt taval-
la, joka koituu koko yhteisön kestäväksi eduksi. 

Båtsfjord, Norja

Båtsfjord on moderni kalastuskylä, joka sijaitsee 
Ruijassa Barentsinmeren rannalla. Kylään on ym-
pärivuotinen tieyhteys, päivittäiset lentoyhteydet 
sekä yhteys meritse. Julkisen sektorin osuus työ-
paikoista on huomattava kaikissa Norjan kun-
nissa, mutta Båtsfjordissa yhteisön selkäranka on 
kalastus. Vuosikymmenien ajan maissa sijaitsevi-
en kalanjalostuslaitosten omistajat ovat yhdessä 
pyrkineet lisäämään yhteisön houkuttelevuutta 
kalasatamana.

1990-luvulla johtajat kehittivät yhteisen strate-
gian, jonka avulla voi hyödyntää Norjan – ja myös 
Venäjän – vapautuneita kalastussäädöksiä (19). 
Huolimatta turskakantoja vuoden 1990 tienoilla 
kohdanneesta vakavasta kriisistä he onnistuivat 
varmistamaan raaka-aineen vakaan, ja jopa lisään-
tyvän, saannin tekemällä sopimuksia venäläisten 
troolarien kanssa. Venäläiset troolarit toimittivat 
saaliinsa ennemmin heille kuin Venäjälle, koska 
norjalaiset tarjosivat saaliista norjalaisia hintoja. 
Samaan aikaan paikallinen väestö suhtautui työs-
kentelyyn kalanfi leerauslaitoksissa yhä vastentah-

Pohjoinen Ruotsi ja Suomi

Suomen ja Ruotsin pohjoiset syrjäseudut ovat kärsineet väestökadosta, joka on ollut seurausta metsä-
teollisuuden, maanviljelyksen ja terästeollisuuden uudelleenjärjestelyistä. Kun taloudellinen kriisi oli 
ohi, vain urbaanit keskukset hyötyivät, ja haja-asutusalueilla työttömyysaste pysyi korkeana. Nykyään 
selvästi suurin osa työpaikoista on julkisten palvelujen alalla.

Ruotsi ja Suomi liittyivät Euroopan unioniin vuonna 1995, ja nykyisin aluepolitiikkaa toteutetaan 
erilaisten EU:n tukemien ohjelmien kautta. Näillä ohjelmilla tuetaan esimerkiksi matkailun vaatiman 
infrastruktuurin rakentamista ja myös kyläkohtaisten kehitystoimikuntien perustamista. Jotkin näis-
tä ohjelmista synnyttävät eräänlaisen projektitalouden, jossa suurin osa toiminnasta on sidoksissa 
aikuiskoulutuksen kaltaiseen infrastruktuurin kehitystoimintaan. Liiketoiminnan alalla on vaikeaa 
saavuttaa tuloksia, mutta projektityöntekijöiden on tehtävä työtä varmistaakseen rahoituksen tuleville 
hankkeille.
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toisemmin, joten heidän tilalleen tuotiin pakolaisia, 
lähinnä Sri Lankasta, tekemään töitä norjalaisilla 
palkoilla. Myöhemmin tätä pakolaistyövoimaa on 
osittain korvattu venäläisillä, miehillä ja naisilla, 
jotka tulevat töihin lyhytaikaisiin työsuhteisiin (20). 
Taatakseen monimuotoisuuden jatkumisen paikal-
lisella tasolla kalankäsittelylaitosten omistajat ovat 
toimineet yhteistyössä paikallisviranomaisten ja 
keskushallinnon virastojen kanssa. Båtsfjordissa 
on esimerkiksi rakennettu urheiluun tarkoitettu-
ja tiloja, siirretty lentokenttää, jotta 40-paikkaiset 
lentokoneet voisivat käyttää sitä, ja ryhdytty tar-
joamaan keskiasteen ja korkean asteen koulutusta 
joko paikan päällä tai etäopetuksena. 

Kalastusala on kuitenkin hyvin epävakaa ala, 
ja vastoinkäymiset tulevat lyhyellä varoitusajalla. 
Myös liiketoiminnan muuntaminen kulttuurin ja 
identiteetin kehitykseksi on ongelmallista. Monet 
pakolaistyöntekijät ovat nyttemmin lähteneet Båts-
fjordista ja kunnan nuorison keskuudessa tehty 
tutkimus osoitti, että nuori sukupolvi suhtautuu 
kotipaikkaansa hyvin ristiriitaisin tuntein (21). 
Liiketoiminnan kehitys on Båtsfjordissa tärkeintä, 
mutta verkostoitumiseen osallistuu vain rajoitet-
tu kansainvälisillä kalastusmarkkinoilla toimiva 
joukko (22).

Teriberka, Venäjä

Teriberka on kalastajakylä, joka sijaitsee Kuolan 
niemimaan rannikolla 120 kilometriä Murmans-
kista koilliseen. Kylän asukasluku on 1 400. Se on 
yksi harvoista tällä urbanisoituneella alueella jäl-
jellä olevista kalastajakylistä. Teriberka oli pitkään 
vauras kaupunki, jolla oli runsaasti kansainvälisiä 
yhteyksiä, erityisesti Pomor-kaupan aikana ennen 
Venäjän vuoden 1917 vallankumousta. Suurimman 
osan Neuvostoliiton ajasta Teriberka kehittyi voi-
makkaasti, ja sen väkiluku oli 1960-luvulla suurim-
millaan 12 000. Viimeisinä vuosikymmeninä ennen 
perestroikaa väkiluku tasaantui 2 400 asukkaan ta-
salle. Taloudellisena perustana on ollut kalastus-
kolhoosi, joka omisti kalastuslaivaston, useita ka-
lankäsittelylaitoksia ja telakan (23). 

1990-luvun alussa kylää kohtasi vakava yhteis-
kunnallis-taloudellinen kriisi, joka oli seurausta 
Venäjän siirtymisestä markkinatalouteen ja kala-
kantojen voimakkaasta säätelystä. Vuonna 1993 
telakka suljettiin ja puolet kalankäsittelylaitoksen 
työntekijöistä menetti työpaikkansa. Aiempi “ran-
nikon ylpeys” oli vaarassa kadota paikallisen ta-
louden romahduksen myötä. Elintaso laski ja syn-
tyi ”uusköyhien” luokka, jonka muodostivat hyvin 
koulutetut ihmiset. Hyvinvointipalveluja leikattiin 
valtion vähentäessä tulonsiirtojaan ja paikallisen 
rahoituspohjan ehtyessä.

Vuoden 1994 jälkeen Teriberkan johtava strategia 
on ollut houkutella ulkoista (yleensä ulkomaista) 
pääomaa talouden perinteiselle sektorille. Näiden 
pyrkimysten tuloksena perustettiin venäläis-portu-
galilais-liettualainen kalankäsittely-yritys ja yhteis-
työhanke norjalaisen Båtsfjordin kunnan kanssa. 
Nämä yrityshankkeet olivat enimmäkseen seura-
usta yhteyksistä ulkopuolisiin yrittäjiin, jotka joko 
olivat itse työskennelleet Teriberkassa, tai olivat 
kuulleet paikasta yhteistyökumppaneiltaan. Pai-
kallis- ja aluehallitukset antoivat hankkeille poliit-
tisen tuen houkutellakseen ulkopuolista rahoitusta 
tai kehittääkseen rajojen yli tapahtuvaa yhteistyö-
tä. Naapurien ja sukulaisten välisillä epävirallisil-
la suhteilla on ollut perinteisesti suuri merkitys 
kalastusteollisuudessa, mutta niiden varaan ei ole 
voinut rakentaa uusia yrityshankkeita. 

Uusilla kalastusalan hankkeilla on ollut suuri 
merkitys paikallisen talouselämän säilymiselle. 
Nykyään kylän asukkaat voivat saada kalankä-
sittelyalan töitä joko kolhoosissa tai uudessa yri-
tyksessä. Lisäksi 40-50 työntekijää Teriberkasta (9 
% työvoimasta) on saanut vastaavia töitä Båtsfjor-
dista, mikä on hyvin onnistunut tapa selvitä köy-
hyydestä.

Öljyn- ja kaasunkuljetuksen kehittyminen alu-
eella saattaa tuoda toisen mahdollisuuden teriber-
kalaisille, sillä kylässä on mahdollisuuksia aloittaa 
kuljetusvälineistön rakentaminen. Suunnitelmien 
toteutuminen riippuu alueen ulkopuolisista yri-
tyksistä, mutta kylän asukkaat uskovat, että uusi 
hanke tuo heille työpaikkoja.

Tässä tapauksessa on kysymys ulkoisten resurs-
sien houkuttelemisesta perinteiselle talouden sek-
torille hyödyntäen yrittäjien ja poliittisten toimijoi-
den verkostoja paikallisella ja alueellisella tasolla. 
Kaikkein vaikeimpana aikana elintason lasku johti 
omavaraistalouden kasvuun. Paikallista epäviral-
lista taloutta voidaankin pitää eräänlaisena turva-
verkkona. 

Islanti ja Färsaaret

Yhteisöjen kehittämisessä Islannissa ja Färsaarilla 
on paljolti kysymys verkostoitumisesta ja yrittä-
jyydestä kalastusteollisuudessa, jossa hyvin pie-
nillä kunnilla oli ennen suuri rooli yritystoiminnan 
organisoimisessa ja järjestämisessä. Se on paljolti 
”virtaamataloutta”, jossa määräävät tekijät muut-
tuvat jatkuvasti: kalojen määrä ja sijainti meressä 
vaihtelevat, samoin niiden pyytämistä ja kansain-
välisille markkinoille pääsyä koskevat säädökset. 
Merkityksellinen tapa vastata näihin haasteisiin, 
erityisesti Islannissa, on ollut talouden monimuo-
toistaminen, erityisesti uuteen tekniikkaan ja mat-
kailuun liittyvien elinkeinojen kehitys. Kaksi kun-
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taa Islannissa, Ísafjörður ja Hornafjörður, kuvaavat 
tätä hyvin.

Ísafjörður on keskuspaikka kunnassa, johon ku-
luu lisäksi kyliä ja alueita keskuksen eteläpuolella 
(24). Kylien asukasluku on jatkuvasti laskenut, ja 
vuonna 2002 niissä asui enää noin 1 000 henkilöä. 
Sen sijaan Ísafjörðurin keskuksen asukasluku on 
pysynyt hieman yli 3 000:ssa. Koska islantilaisessa 
kalastuspolitiikassa on käytössä henkilökohtaiset 
siirrettävissä olevat kiintiöt, kunta on menettänyt 
osan sekä kiintiöstään että aluksistaan. Sen sijaan 
Ísafjörðurista on tulossa kylä, jota hallitsee julkinen 
ja yksityinen palvelusektori. Kunnallishallinnon 
strategia oli tehdä Ísafjörðurista Islannin meri-
tutkimuksen keskus, ja moni kalastustekniikan 
yritys onkin muuttanut sinne. Myös matkailu on 
kasvava ala. Kunnallishallinnolla on ollut aktiivi-
nen rooli innovatiivisten hankkeiden tukemisessa. 
Ísafjörðurin nuorten asukkaiden parissa tehdyn 
tutkimuksen mukaan nuoret ovat ylpeitä kotipai-
kastaan (25). Kalastusteollisuuteen on tullut paljon 
siirtotyöläisiä eri maista rikastaen kunnan kult-
tuurielämää. Se näkyy esimerkiksi vuosittaisessa 
festivaalissa, jossa esitellään yhteisön kulttuurista 
monimuotoisuutta.

Hornafjörðurin kunta koostuu 200 km pitkästä 
mutta kapeasta maakaistaleesta Vatnajökull-jääti-
kön kaakkoispuolella. Siihen kuuluu Höfnin kalas-
tuskaupunki ja  viisi pienempää maaseutukuntaa. 
Asukasluku on yhteensä 2 300. Höfnin kalastus 
on kestänyt kiintiöjärjestelmän paremmin kuin 
Ísafjörðurissä, mutta kunta on silti pyrkinyt mo-
nipuolistamaan talousrakennettaan. Uusi suuri 
tulonlähde on matkailu, jonka mahdollisti Islan-
nin kehätien valmistuminen, mikä helpotti pääsyä 
autolla Vatnajökullin vieressä sijaitsevaan Skafta-
fellin kansallispuistoon. Suuret tapaukset, kuten 
vuonna 1996 jäätikön alla tapahtunut tulivuoren-
purkaus ja sitä seurannut tulva, ovat vielä lisänneet 
kävijämääriä. Lisää työpaikkoja on tuonut Höfniin 
perustettu biotekniikka-alan yritys. Höfnissä on 
saatavilla entsyymien ja kalanmakuisten aromiai-
neiden valmistamiseen tarvittavia raaka-aineita, 
mutta muuten yrityksen sijoituspaikkaan vaikut-
ti enemmän henkilökohtainen verkostoituminen 
kuin mitkään liiketoiminnalliset syyt. Samoin kuin 
Ísafjörðurissa, myös Hornafjörðurin kunnallishal-
linto on tukenut aktiivisesti innovaatioita, joihin 
kuuluu toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitos-
ten, kunnankirjaston, yrityskeskuksen ja Islannin 
yliopiston osaston yhdistäminen. Toisaalta 100 
kilometrin päässä Höfnistä sijaitsevan Öræfi n 
(pienen aiemmin itsenäisen kunnan, joka on ny-
kyään osa  Hornarfjöðuria) asukkaiden mielestä 
kunnallishallinto ei ole tehnyt juuri mitään heidän 
hyväkseen.

Nämä islantilaiset tapaukset osoittavat, että 
paikalliset asukkaat ovat siirtymässä perinteisen 
epävarman kalastusalan tukemisesta kehitysstra-
tegioihin, jotka vastaavat paremmin jälkiteollisia 
pyrkimyksiä ottaa osaa dynaamisiin, mahdollisesti 
globaalin mittakaavan kehityssuunnitelmiin. Nii-
hin kuuluvat uudenlaisten turistien houkuttelemi-
nen sekä merellisten resurssien hyödyntämiseen 
perustuvan korkean teknologian yritysten kehit-
täminen ja/tai palvelujen tarjoaminen kalastuslai-
vastoille. Hyödyntämällä epävirallisia verkostoja 
ja antamalla yrittäjyyden ja ulkopuolisten kontak-
tien kukoistaa ainakin jotkin kalastusyhteisöt ovat 
onnistuneet vastaamaan perinteisten alojen mullis-
tusten asettamiin haasteisiin.

Grönlanti: Uummannaq ja Ilulissat

Itsehallinnon myöntäminen Grönlannille tuotti pal-
jon toiveita ohjelmista, jotka edistäisivät yhteisöjen 
kehittämistä, erityisesti kylissä ja haja-asutusalueil-
la. Nykyään aluepolitiikka on integroitu kaikkiin 
hankkeisiin Grönlannissa, mutta koko Grönlannin 
taloudellista itsenäisyyttä korostavin painotuksin. 
Alueellisten erojen tasoittaminen nähdään siten 
vähemmän tärkeänä.

Grönlannissa paikallishallintojen oletetaan 
toimivan ”kätilöinä” ja auttavan oman alueensa 
yritysten kehittämisessä. Kaksi Länsi-Grönlannin 
kuntaa on onnistunut verrattain hyvin tiettyjen ka-
lastuskeskusten menestymisen myötä: Uumman-
naq, jonka väkiluku on pysynyt samana 1990-lu-
vulla ja Ilulissat, jonka asukasmäärä on vastaavana 
aikana kasvanut (26-28).

Uummannaqin kunnan (väkiluku 2 700) muo-
dostaa Uummannaqin kaupunki (väkiluku 1 400) 
ja seitsemän pienempää asutusaluetta, joita erottaa 
kaupungista vesi tai jää. Kunnan valtavalla alueella 
voi liikkua vain veneellä, moottorikelkalla, koira-
valjakolla tai jääteitä pitkin myös autolla, mutta 
eristyneisyys on osa elämää täällä, erityisesti mitä 
tulee kontakteihin muun Grönlannin kanssa. Me-
ri on kulkukelpoinen vain kesällä. Vuodesta 1999 
lähtien alueelle on ollut lentoyhteys kiinteäsiipisil-
le lentokoneille sopivan lentokentän valmistuttua 
Qaarsutin kylän lähelle, noin 20 kilometrin me-
rimatkan päähän Uummannaqista. Loppumatka 
Uummannaqiin tai muihin pikkukyliin on kuiten-
kin kuljettava helikopterilla. Tämän seurauksena 
myös mahdollisuudet matkailun kehittämiseen 
ovat rajalliset.  Kun Maarmorilikin lyijy- ja sinkki-
kaivos suljettiin vuonna 1993, pääasiallinen elin-
keino – julkisten palvelujen ohella – on ollut grön-
lanninpallaksen pyynti. Kaupungissa ja monissa 
kylissä on grönlanninpallasta fi leoivia kalankäsit-
telylaitoksia. Itsehallintoyhtiö Royal Greenlandin 
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lisäksi 1990-lopulla markkinoille on pyrkinyt myös 
uusia yksityisiä yrityksiä paikallishallinnon, pai-
kallisten kalastajien ja ulkopuolisen pääoman yh-
teisellä tuella. Tämä on aiheuttanut ristiriitoja, esi-
merkiksi siitä, tuleeko yritysten tarjota työpaikkoja 
maissa vai käyttää tuottoisampia tehdaslaivoja. 
Nämä tapaukset osoittavat, että vaikka paikallis- 
ja keskushallinnot ovat edelleen vaikutusvaltaisia 
toimijoita, myös kalastajien järjestöillä on tärkeä 
rooli. 

Yrittäjyydessä on Grönlannissa pitkälti kyse 
poliittisista ja henkilökohtaisista verkostoista. 
Yritysten, poliittisten ja kaupallisten yhdistys-
ten, julkisen sektorin ja kalastajien väliset yhte-
ydet toimivat innovaatioiden moottorina. Näin 
on myös Grönlannin kolmanneksi suurimmassa 
kaupungissa Ilulissatissa, jonka väkiluku on ollut 
kasvussa vuodesta 1990 lähtien. Nykyään siellä 
asuu 4 500 ihmistä. Lisäksi sen alueeseen kuuluu 
pienempiä yhteisöjä, joissa on yhteensä noin 500 
asukasta. Ilulissatin talouden rakenne on erilainen 
kuin Uummannaqin. Kaupungissa on yksi Royal 
Greenlandin tärkeimmistä katkaravun ja grönlan-
ninpallaksen käsittelylaitoksista sekä suurempi 
yksityinen kalastuslaivasto kuin missään muussa 
Grönlannin kaupungissa.  Ilulissat on myös tärkeä 
matkailukohde Grönlannissa, minkä mahdollistaa 
sen sijainti yhden pohjoisen pallonpuoliskon tuot-
toisimmin jäätikkövuonon vieressä ja kaupungissa 
oleva kiinteäsiipisille lentokoneille soveltuva len-
tokenttä (avattu vuonna 1984).

Kalankäsittelylaitoksiin liittyvä yrittäjyys on 
ollut tärkeässä roolissa Ilulissatissa. Kunnallisten 
aloitteiden pohjalta syntynyt paikallisten ja kan-
sainvälisten kalankäsittelylaitosten perustama yri-
tys aloitti vuonna 1995 arktisen taskuravun pyyn-
nin. Johtaja on palkattu, osakkeenomistajia ovat 
paikalliset kalastajat, ja tehdaslaivoille palkataan 
vain kunnan asukkaita. Kaukaisilla vesillä toimi-
villa tehdaslaivoilla työskentelevät 90 paikallista 
asukasta ansaitsevat hyvin, mikä hyödyttää myös 
kunnallishallintoa tuloverojen muodossa.

Teeman yhteenveto

Epävakaiden markkinoiden ja merten luonnon-
varojen vaihtelujen paineessa monien Arktisen 
alueen kalastusyhteisöjen on ollut pakko kehittää 
kilpailukykyään. Yhden yhteisön taloudellinen 
menestys voi hyvinkin tapahtua toisen yhteisön 
kustannuksella nollasumma-kamppailussa luon-
nonvaroista, joiden määrä on vakio. Menestys pe-
rustuu usein yritysten, julkishallinnon, yhdistysten 
ja yksilöiden välisiin verkostoihin. Eri paikallisten 
sidosryhmien mukanaolo on tärkeää kehitettäes-
sä uusia liiketoimintainnovaatioita. Siten voidaan 

varmentaa innovaatioiden legitimiteetti ja kokeilla, 
pitävätkö paikalliset asukkaat niitä järkevinä.

Toinen strategia on pyrkiä lisäämään talouden 
monimuotoisuutta, mikä tapahtuu usein matkai-
lun avulla. Hyvät liikenneyhteydet ovat tärkeitä 
matkailijoiden houkuttelemiseksi.

Yleismallien löytäminen

On vaikeaa löytää mitään Arktisen alueen yhtei-
söjen kehittämistä koskevaa yleistä mallia. Vaikka 
globalisaation perustana ovatkin kaikkialla samat 
talouden liberalisoinnin perusperiaatteet, eri alueet 
ja yhteisöt altistuvat sen voimille eri tavoin. Lisäksi 
puskurimekanismit ja korvaavat toimet vaihtele-
vat eri maiden välillä. Alue- ja hyvinvointipolitii-
kan yleisten erojen lisäksi myös suhtautuminen 
alkuperäiskansoihin vaihtelee. Muita tekijöitä ovat 
etäisyydet sekä päivittäiset työmatkat mahdollista-
vien tieyhteyksien olemassaolo ja kunto. 

Yhteisöjen taloudellinen rakenne saattaa vai-
kuttaa niiden elinkelpoisuuteen. Monissa Pohjois-
Atlantin rannikkoalueiden kalastajayhteisöissä 
ja joissakin öljyn- tai kaasunporauksen varassa 
olevissa yhteisöissä taloudellinen perusta saattaa 
mahdollistaa suhteellisen korkean elintason. Ti-
lanne on aivan toinen yhteisöissä, jotka ovat oma-
varaistalouden, julkisen sektorin työpaikkojen ja 
tulonsiirtojen varassa.

Paikalliset strategiat voivat saada tietyt pai-
kalliset resurssit liikkeelle, sekä kannustamalla 
paikallista yrittäjyyttä että käyttämällä yhteistyö-
painotteisempia strategioita ja verkostoitumista. 
Molemmissa tapauksissa strategioihin kuuluvat 
yhteydet yhteisön ulkopuolisiin instituutioihin ja 
toimijoihin.

Yhteisöpohjaisia strategioita arvioitaessa on 
otettava huomioon sekä se, kuinka yhteyksiä maa-
ilmantalouteen käsitellään että se, kuinka alue- ja 
keskushallinto reagoi alhaaltapäin tuleviin aloit-
teisiin. Monissa menestyneissä kalastajayhteisöis-
sä on hyödynnetty eri yhdistelminä poliittisesti 
ohjattua taloutta, markkinavetoisia prosesseja ja 
epävirallisia suhteita sekä paikallisia yhteyksiä 
kalankäsittelylaitoksiin. Voidaan sanoa, että täs-
sä yhdistetään teollisen ja jälkiteollisen aikakau-
den elementtejä. Yhteisöjen suora osallistuminen 
kansainvälisille kalatalousmarkkinoille on tuonut 
yhteisöihin lisätuloja perinteisten matkailutulojen 
sekä julkisen sektorin ja epävirallisen talouden tuo-
mien tulojen lisäksi.

Monissa yhteisöissä, joilla ei ole yhteyksiä mark-
kinoihin, tulorakenne on yhdistelmä omavaraista-
loutta ja yrityksiltä tai julkiselta sektorilta saatavia 
tuloja. Joissakin yhteisöissä on lisäksi pystytty 
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käyttämään hyväkseen öljy-, kaasu- ja vesivarojen 
hyödyntämisestä saatuja korvauksia, joskin kaikis-
sa tapauksissa nämä korvaukset eivät ole johtaneet 
erityisen korkeaan tulotasoon.

Tämä Arktisen alueen yhteisöjen monimuotoi-
suus pakottaa varovaisuuteen yritettäessä luoda 
näiden yhteisöjen kehittämistä koskevia kattavia 
suuntaviivoja. Kuitenkin vaikuttaisi olevan mah-
dollista tehdä kaksi yleistä havaintoa: Ensinnäkin, 
vaikka monissa yhteisöissä on edelleen osittain 
käytössä omavaraistalous, suurin osa toimeentu-
losta saadaan palkkatyöstä, ja suuri osa tästä palk-
katyöstä tapahtuu julkisen sektorin palveluksessa. 
Toinen havainto on, että korvausten vaatiminen 
paikallisten luonnonvarojen käytöstä on yhä ylei-
sempää. Näihin korvausvaatimuksiin kuuluvat 
myös korvaukset kalastuskiintiöiden menetyk-
sistä tai teollisuuden uudelleenjärjestelyistä, jotka 
ovat vähentäneet työpaikkoja alueella. Yhteisö-
jen ei kuitenkaan ole aina helppoa saada alue- ja 
keskushallinnot hyväksymään korvausmalleja, ja 
saatujen korvausten ohjaaminen takaisin yhtei-
sölle tuottavalla ja innovatiivisella tavalla voi olla 
haasteellista.

Keskeiset johtopäätökset

Yhteisöjen kehittäminen on monimuotoinen pro-
sessi, jossa menestymisen ja epäonnistumisen vä-
linen ero on odotetusti pienten tekijöiden varassa. 
Monimuotoisuus on tulossa yhä tärkeämmäksi te-
kijäksi Arktisen alueen yhteisöjen liittyessä osaksi 
nykyaikaisia pohjoisia yhteiskuntia ja globaalia 
taloutta. Kehityspotentiaalia on erityisesti toimis-
sa, joissa yhdistyvät globaalin talouden voimat, 
poliittiset organisaatiot ja usein laajat kansalais-
verkostot. Joissakin tapauksissa arktiset yhteisöt 
ovat onnistuneet todella vaikuttamaan asioihin 
pelkän ulkoa tulleisiin päätöksiin ja tapahtumiin 
sopeutumisen sijasta.

Useimmiten suurimman voiton Arktisen alueen 
luonnonvarojen hyödyntämistä keräävät taloudel-
liset toimijat, jotka ovat lähempänä tuotteiden lop-
pukäyttäjiä. Hyvinvointivaltion pohjoisille, arkti-
sille alueilleen jakamat tuet ovat siten perusteltuja, 
jos niitä pidetään korvauksena luonnonvarojen 
menetyksistä. 

Kunnollinen infrastruktuuri on välttämätön 
arktisille yhteisöille, jos ne haluavat syrjäseuduille 
sijoitettujen yritysten olevan kilpailukykyisiä niin 
tuotteiden markkinoinnissa kuin pätevän henki-
lökunnan rekrytoimisessakin. Infrastruktuuriin 
kuluvat sekä fyysiset että digitaaliset yhteydet.  

Itsehallintohallituksia perustettaessa luvattiin 
paikallisia ja alueellisia kehitystoimia, mutta pa-

radoksaalista kyllä, kansalliseen ja alueelliseen 
itsenäisyyteen liittyvien seikkojen korostaminen 
voi viedä huomiota paikallisen kehityksen kysy-
myksiltä. Itsehallinto ja itsenäisyys voivat kuiten-
kin vahvistaa julkisen keskustelun ja poliittisen 
vastuun kulttuuria, mikä vastaavasti mahdollistaa 
ongelmien, aloitteiden ja hankkeiden kehittämisen 
ja arvioinnin. 

Kunnallinen itsehallinto on tärkeässä roolissa 
yhteisöjen kehityksessä. Toimiva ja demokraattinen 
paikallishallinto voi koordinoida erilaisia julkisia 
palveluita, tukea sekä arkielämää että kulttuuria ja 
kannustaa liiketoiminnan kehittämistä. Kunnallis-
hallinto on ensiarvoisen tärkeä toimija silloin, kun 
siinä yhdistyvät seuraavat roolit: yhteistyökump-
pani tai jopa innovaatioyrittäjä; ovien avaaja, joka 
luo kontakteja legitimoi toimia verkostoitumalla; 
ja integroija, joka varmistaa kehityksen suunnan 
ja sitoutumisen sitä tukeviin toimiin. Koska pai-
kallishallinto on yhteisön legitiimi edustaja, sen 
pitäisi pystyä yhdistämään paikalliset ja ulkoiset 
yhteydet. Mitä eristyneempi yhteisö on kyseessä, 
sitä tärkeämpää tämä on.

On ensiarvoisen tärkeää kehittää opiskelua ko-
ko Arktisella alueella vahvistamalla kansainvälistä 
yhteistyötä erityisesti yhteisöjen, kuntien ja alku-
peräiskansojen välillä.

Johtopäätöksemme on, että Arktisen alueen yh-
teisöjen elinkelpoisuus perustuu yksittäisten ih-
misten paikalliseen ja laajempaankin toimintaan, 
paikallisen kansalaisuuden kehittämiseen, liikku-
misen vapauteen ja jälkiteolliseen taloudelliseen 
kehitykseen. 

Tiedonaukot

Yhteisöjen kehittämisen ja sen globaalien yhteyk-
sien ymmärtäminen vaatii tieteen sektorien rajat 
ylittäviä analyysejä, jotka keskittyvät talouden, 
luonnon, politiikan ja epävirallisten arkielämän 
käytäntöjen vuotoihin ja yhteyksiin, paitsi pai-
kallisella tasolla myös yhteyksissä korkeammille 
tasoille. Tällaisten yhteisöjä koskevien vertailutut-
kimusten pitäisi tutkia yksityisten yritysten, yhdis-
tysten, julkisen sektorin ja epävirallisten verkosto-
jen, mukaan lukien etäverkostot, välisiä yhteyksiä 
tai yhteyksien puutetta. Tällaiset tutkimukset on 
hyödyllisintä tehdä yhteistyössä paikallishallinto-
jen ja paikallisten yhteisöjen kanssa.

Yhteisöjen kehitystä koskevan rajat ylittävän 
tutkimuksen parissa työskentelevät tutkijat tarvit-
sevat kansainvälisten järjestöjen tukea pystyäkseen 
voittamaan esimerkiksi infrastruktuurin, kielen tai 
kulkuoikeuksien aiheuttamat tutkimuksen esteet. 
Kansainvälinen ”Arktisen alueen modernit yhtei-
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söt” -tutkimusprojekti olisi hyödyllinen ja tekisi 
alueen yhteisöistä kiinnostavampia opetus-, tutki-
mus- ja kehitysinstituutioille eri puolilla maailmaa. 
Tällaisessa kehityksessä on tietysti vaarana koloni-
alismin jatkuminen, mutta toisaalta jos pohjoisten, 
arktisten yhteisöjen tutkimus jää erityksiin ja kes-
kittyy vain esimoderneihin yhteisöihin, kolonialis-
min jatkuminen on lähes varmaa. 

Luvun yhteenveto

Elinkelpoinen yhteisö on yhteisö, jossa ihmiset voi-
vat elää ja voida hyvin tietyn ajan elämästään saa-
den toimeentulon ja pystyen elämään merkityksel-
listä elämää. Monissa Arktisen alueen pienissä yh-
teisöissä väkiluku on vähentynyt työpaikkapulan 
takia. On kuitenkin myös esimerkkejä yhteisöistä, 
jotka ovat onnistuneet parantamaan tulevaisuu-
dennäkymiään paikallisen yrittäjyyden, poliittis-
ten johtajien toiminnan ja hallituksen toimien yh-
teistyöllä. Menestyvä liiketoiminta ja kulttuurinen 
elpyminen antavat ihmisille mahdollisuuden mer-
kitykselliseen elämään ja elinkelpoiseen yhteisöön. 
Tässä luvussa on kuvattu yhteiskunnallisia muu-
toksia useissa tällaisissa Arktisen alueen yhteisöis-
sä ja havaittu muutamia positiiviseen kehitykseen 
vaikuttavia avaintekijöitä. Nämä tekijät vaihtelevat 
luonnonvarojen hallinnasta ja yhteyksistä maail-
manmarkkinoille aina julkisten palvelujen ja infra-
struktuurin rooliin.  
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Nuukissa Grönlannissa, vuonna 2003 pidetyn 12. 
kansainvälisen sirkumpolaarisen terveyskonfe-
renssin aikana osa luennoitsijoista painotti uutta 
lähestymistapaa pohjoisen ihmisten terveyttä ja 
hyvinvointia koskevaan keskusteluun. Tauteihin 
ja sairauksiin keskittymisen sijasta haluttiin tar-
kastella elämän positiivisia puolia. Jos terveys 
määritellään henkiseksi, fyysiseksi ja sosiaaliseksi 
hyvinvoinniksi, eikä pelkästään elämäksi ilman 
sairauksia ja fyysistä heikkoutta, kulttuurisista ja 
sosiaalisista käytännöistä tulee kriittisiä terveyteen 
vaikuttavia tekijöitä. 

Tässä luvussa keskitytään Arktisen alueen kol-
meen terveyden ja hyvinvoinnin pääsuuntauk-
seen. Ensimmäinen kuvaa henkisen terveyden ja 
väkivallan kasvavia ongelmia, mutta myös sitä, 
kuinka paikalliseen yhteisöön tukeutuvat uudet 
lähestymistavat voivat dramaattisesti vähentää it-
semurhien määrää. Toisena suuntauksena on lisätä 
epidemiologista terveystutkimusta, erityisesti liit-
tyen perinteisen ruuan käyttöön. Kolmas suuntaus 

on uuden tekniikan lisääntyvä käyttö terveyson-
gelmien käsittelyssä ja palveluiden toimittamisessa 
koko Arktisella alueella. Tässä luvussa on runsaasti 
esimerkkejä näistä pääsuuntauksista, Yhdessä ne 
kuvaavat, kuinka Arktisen alueen terveydenhuol-
tojärjestelmä voisi olla nopeasti muuttuvassa maa-
ilmassa uudenlainen toimintatapamalli, sillä siinä 
yhdistyvät paikallinen hallinta, uudet tekniikat ja 
monet perinteet.

Terveyden suojeleminen 
Arktisella alueella

Tämän luvun lähtökohtana on ollut, että Ark-
tisella alueella terveyttä on tarkasteltava alueen 
erityisolosuhteiden kontekstissa ja että terveyden 
suojeleminen on ensisijaisen tärkeää hyvinvoinnin 
parantamiseksi.

Erikoinen ympäristö

Arktisella alueella on useita eri tekijöitä, jotka te-
kevät siitä erityisen ympäristön terveydestä ja hy-
vinvoinnista keskusteltaessa. Näitä tekijöitä ovat 
nopeat sosiaaliset muutokset, joissa paikalliset ja 
globaalit kulttuurit sekä monet perinteet ja uudet 
tekniikat sekoittuvat lukemattomilla eri tavoilla. 
Jotkut siirtyvät tämän spektrin päästä toiseen muu-
tamassa minuutissa, esimerkiksi lapset, jotka koti-
matkallaan 2000-luvun koulusta tietokoneluokki-
neen poikkeavat sukulaisen pihalle syömään juuri 
pyydetyn hylkeen maksaa. Erilaisten arvojen, tai-
tojen ja resurssien sekoittuminen muodostaa ym-
päristön, jossa lapset kasvatetaan ja aikuiset elävät 
elämäänsä.

Muita Arktiselle alueelle tyypillisiä piirteitä ovat 
pitkät välimatkat ja vaikeat matkustusolosuhteet. 
Terveyspalvelujen tuottaminen etäisiin yhdyskun-
tiin on haastavaa. Se on aina ollut sitä, ja tulee aina 
olemaan. Viimeaikaiset tekniikan edistysaskeleet 
ovat kuitenkin mahdollistaneet yhdyskunnissa ta-

9 Ihmisten terveys ja hyvinvointi
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pahtuvan tutkimuksen, sekä sen että kliinisiä pal-
veluja tuottavat  saavat paikallisen näkökulman 
asioihin tai tarvittaessa asiantuntija-apua radion, 
puhelimen, tietokonekameran tai videoneuvotte-
luyhteyden avulla.

Arktisen alueen elämään kuuluu myös alkupe-
räiskansojen selviytymiskyky ja ”optimistisen on-
gelmanratkaisun” taito, jotka tuovat tilanteenhal-
linnan, luottamuksen ja omanarvon tunteen. Nämä 
kaikki ovat selviytymisen tärkeimpiä ainesosia (1). 
Terveyden suojeleminen liittyy läheisesti tällaiseen 
suhtautumiseen. 

Terveyden suojeleminen

Terveyden suojeleminen
”Täällä, samoin kuin muualla, ne kulttuurin osat, jotka 
suojelivat terveyttä joka tarkoituksella tai tahattomasti, 
olivat arvokkaampia kuin ne, joiden tarkoitus oli palaut-
taa terveys onnettomuuden tai sairauden jälkeen.” 

Margret Lantis, 1959 (2) 

Nykypäivän hyvinvointia varjelevan monikansal-
lisen kulttuurin osat ovat monenlaisia, eikä kaik-
kia niistä katsota terveyttä tuottaviksi ohjelmiksi. 
Tällaisia voivat olla menneisyyden käytännöt, ny-
kyiset teknologiset edistysaskelet ja yhteisön laa-
jan palveluvalikoiman paikallinen hallinta. Jotta 
voitaisiin varmistaa terveen elämän mahdollista-
vien tekijöiden optimaalisen hyvä yhdistelmä, on 
asiasta oltava laaja-alainen näkemys, mikä sallii 
eri osatekijöiden yhdistelemisen yhteisön tarpeita 
vastaavasti. 

Kulttuurin terveyttä painottavat osat ovat kaik-
kein merkittävimpiä. Arktisella alueella tiedetään 

erittäin hyvin, että paleltumien ja hypotermian 
estäminen ovat paljon tehokkaampia kuin kum-
mankaan hoitoyritykset vahingon jo tapahduttua. 
On vastaavasti paljon tehokkaampaa pitää nuori-
so aktiivisena yhteisössään kuin yrittää “korjata” 
nuorten epäsosiaalista käyttäytymistä näiden ai-
kuistuttua.

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu, et-
tä jos tarkastellaan useita yksilön todelliseen hy-
vinvointiin vaikuttavia tekijöitä, yksi tekijä nou-
see muiden ylitse. Se ei ole kehon rasvaprosentti, 
käden puristuslujuus, juoksukestävyys tai näön-
tarkkuus. Se ei ole harrastusten tai alkoholiannos-
ten viikoittainen määrä eikä tupakointi. Se ei ole 
vuosittaisten terveystarkastusten määrä tai edes 
mahdollisuus säännölliseen terveydenhuoltoon. 
Paras ennuste yksilön terveydelle on hänen oma 
käsityksensä omasta terveydentilastaan. Jos tunnet 
itsesi terveeksi, olet terve. Jos uskot olevasi hyvässä 
kunnossa ikäiseksesi, olet sitä (3). Tämä käsitys on 
saatu useiden sosiaalisten ja kulttuuristen seikko-
jen henkilökohtaisen arvioinnin kautta. Näitä ovat 
kulttuuriperustaisten terveyspalvelujen saatavuus 
ja käytettävyys. Yksilön rooli yhteisössä vaikuttaa 
olevan sekä tärkeä henkilökohtainen tekijä että so-
siaalisen terveyden ulkoinen indikaattori. Se, mil-
laiseksi yksilö kokee oman panoksensa suhteiltaan 
kiinteässä ja luotettavassa yhteisössä, saattaa siten 
olla päätekijä sopeutumiskyvyn määrittämisessä 
(4).  Halua osallistua yhteisön toimiin ja tämän 
toiminnan tasoa ei yleensä arvioida terveysrapor-
teissa. 

Arktisen alueen terveyttä koskevia raportteja

Monet Arktisen neuvoston hankkeista ja raporteista käsittelevät ihmisten terveyttä, eikä tässä kap-
paleessa toisteta muiden asiantuntijaryhmien tekemää työtä.  Lisätietoja on saatavilla seuraavista 
raporteista ja verkkosivustoilta:

Arktisen alueen saastuminen: Raportti arktisen ympäristön tilasta. Luvut “Peoples” (Ihmiset) ja 
“Human health” (Ihmisten terveys): www.amap.no

Arktisen alueen saastuminen 2002. Luku “Human Health” ja AMAPin arvio 2002: Ihmisten terveys 
artisella alueella: www.amap.no

Lasten ja nuorten tulevaisuus -ohjelman raportti: www.ookpik.org
Arktisen alueen ilmastovaikutusten arviointi. Luku “Human Health” (Ihmisten terveys). Julkaistaan 

sivustossa http://www.acia.uaf.edu
Kestävän kehityksen työryhmän raportit, kuten esimerkiksi Telemedicine and International Circum-

polar Surveillance of Emerging Infectious Diseases -raportti (Etälääketiede ja uusien tartuntatautien 
kansainvälinen sirkumpolaarinen seuranta): www.sdwg.org

Tutkimus Arktisen alueen elinolosuhteista: www.iser.uaa.alaska.edu/projects/Living_Condi-
tions.
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Valtioiden virastot eivät yleensä kirjaa hyvinvoin-
tiin liittyviä tekijöitä, katso laatikkoteksti. Tilas-
toissa ei erityisesti keskitytä tekijöihin, jotka pa-
rantavat yksilön omaa näkemystä terveydestään, 
esimerkiksi osallistumista kulttuurisesti tärkeisiin 
tapahtumiin ja paikalliseen kansalaistason vaikut-
tamiseen (6). Niissä ei oteta huomioon sitä, että 
vahva luottamus kulttuuriarvoihin suojaa krooni-
silta sosiaalisilta ongelmilta, ja se voi vähentää ne-
gatiivisten tulosten mahdollisuutta ja voimistaa so-
peutuimista, kuten Alaskassa asuvista miehistä on 
todettu (4). Näin ollen tässä luvussa ei myöskään 
voida antaa Arktisen alueen hyvinvointia koskevia 
perustilastoja. Tämän sijaan luvussa keskitytään 
tärkeimpiin suuntauksiin, jotka voivat parantaa 
näkemystämme terveyttä suojaavista seikoista.

Hyvinvointi ja palvelujen 
paikallinen hallinta

Arktisen alueen valtioiden kansojen nopeasti muut-
tuvassa maailmassa on tarve tuottaa ja kehittää 
terveyttä ylläpitävä ympäristö. Tämä ympäristö 
muodostuu fysikaalisesta, sosiaalis-kulttuurisesta, 
henkisestä ja hengellisestä puolesta. Fysikaaliseen 
puoleen kuuluu biosfäärin ja ilmakehän lisäksi 
kunkin yhteisön rakennukset ja kunnallistekniik-
kajärjestelmät. Sosiaalis-kulttuurinen puoli kattaa 
yhteisön taloudelliset, koulutukseen ja arkipäivän 
käyttäytymiseen liittyvät arvot. Henkiseen puo-
leen kuuluu kansalaisten käsitys omasta tulevai-
suudestaan sekä ihmisten ja heidän lastensa rooli 

Terveystilastojen rajoitukset

Perinteisten terveysmittareiden mukaan arktiset kansat voivat kohtuullisen hyvin. Jätehuolto on saa-
tavilla 60 prosentille väestöstä, 82 prosentilla on käytettävissä vettä, ja eliniän ennuste tällä hetkellä 
syntyville on 65,2 vuotta (5). Arktinen alue muodostuu selvästi eräistä maailman kehittyneimmistä 
valtioista. Kansalliset keskiarvot eivät kuitenkaan välttämättä heijasta alueella elävien ihmisten tilaa. 
Ei myöskään ole mahdollista tuottaa yhtenäisiä ja vertailukelpoisia tietoja pelkästään arktisten kan-
sojen osalta, koska kukin valtio käyttää tietojen keräämisessä omia määrityksiään eikä niissä erotella 
“arktisia” alueita paikkoina, joista tietoja kerätään erikseen. Toinen terveystilastojen rajoitus on, että 
valtioiden virastot eivät yleensä kirjaa hyvinvointiin liittyviä rajoituksia.
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laadukkaan elämän saavuttamisessa. Hengellinen 
puoli käsittää sisäisen tunteen johonkin paikkaan 
kuulumisesta, suhteesta muuhun maailmaan ja 
laajemman käsityksen kokonaisuudesta. Esimer-
kiksi joidenkin pohjoisten, arktisten alueiden kor-
keat itsemurhaluvut ja odotetun eliniän lyhenemi-
nen Venäjällä ovat merkkejä siitä, ettei kaikki ole 
kunnossa. Kokemus on osoittanut, että paikallisen 
yhteisön tarpeet huomioonottava hallintotapa voi 
vähentää tällaisia terveysriskejä huomattavasti.

Korkeat itsemurhaluvut

Arktisen alueen suurin terveyshaitta on itsemur-
hien suuri määrä, erityisesti nuorten miesten 
keskuudessa. Tehtyjen itsemurhien määrä tämän 
väestönosan keskuudessa on pohjoisessa paljon 
kansallisia keskiarvoja suurempi, ja se vaihtelee 
hieman lisääntyneestä riskistä lähes kymmenker-
taiseen riskiin (7-11) (katso myös Luku 11: Sukupuo-
likysymykset). Näiden häkellyttävien lukujen syyt 
ovat moninaiset. Kun hallinnossa, kulttuurissa ja 
yhteisön sekä perhearvoissa tapahtuu muutoksia, 
yksilöön kohdistuu paineita. Arktisen alueen muu-
tosten suunnaton määrä saattaa hyvinkin vaikut-
taa lisääntyneenä itsemurha-alttiutena (6). 

Luoteis-Venäjän miehet tekevät enemmän itse-
murhia kuin Skandinavian miehet. Lisäksi Arkan-
gelin oblastin itsemurhaluvut ovat koko Barentsin 
alueen korkeimmat (12).
Norjassa ei ole eroa itsemurha-ajatuksia hautovi-
en saamelaisten ja norjalaisten nuorten välillä. It-
semurhayritysten määrässä ei myöskään ole eroa 
näiden väestöryhmien kesken. Alueellisia vaihte-
luja kuitenkin on, esimerkiksi sen mukaan, ovat-
ko saamelaiset enemmistönä vai vähemmistönä 

Itsemurhien määrä 100.000 miespuolista asukasta kohtaan
läntisen Venäjän alueilla ja naapurimaissa 2000-2001 (12)

asuinpaikallaan. (13). Myös sukupuolten välillä on 
eroa: tytöillä on itsemurha-ajatuksia poikia useam-
min. Saamelaisnuorten keskuudessa tytöt yrittävät 
itsemurhaa poikia useammin. 

Inuiittien keskuudessa nuorten aikuisten teke-
mät itsemurhat ovat paljon kansallisia tai alueel-
lisia keskiarvoja yleisempiä. Vaikka nuoret naiset 
yrittävätkin itsemurhaa Alaskassa miehiä useam-
min, nuoret miehet onnistuvat aikeessaan naisia 
useammin (9). Tämä malli liittyy näkemykseen, 
jonka mukaan nuoret miehet eivät koe itselleen 
tulevaisuutta metsästäjinä tai yhteisön hyödylli-
sinä jäseninä eivätkä he omasta mielestään sovi 
palkkatyöhön josta on kuitenkin tulossa vallitseva 
elämäntyyli (8):

Alaskassa tehdyn tutkimuksen mukaan kulttuu-
rin muutos on yhteydessä nuorten kasvaneeseen 
itsemurhariskiin (9, 11, 14, 15). Kuolinsyitä kos-
kevista tiedoista on valitettavasti vaikea erottaa 
toisistaan kuoleman aiheuttaneet tahattomat on-
nettomuudet, jotka ovat saattaneet olla masentu-
neiden riskihakuista käyttäytymistä, ja vahvistetut 
tahalliset itsemurhat. Tämä on tietojen keräämisen 
ja vertaamisen jatkuva ongelma sirkumpolaarisella 
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alueella. Tiedot kerätään ja luokitellaan eri tavalla 
sukupuolen ja ikäryhmien mukaan eikä käytetyistä 
määrityksistä ole standardeja.

Itsehallinto ja kulttuurin jatkuvuus 
saattavat vähentää itsemurhariskiä

Korkeiden itsemurhalukujen pienentämiseksi on 
toiveita. Niillä alueilla, joilla on ollut pyrkimyksiä 
itsehallinnon saavuttamiseksi, mitattu mielenter-
veys on parantunut. Kanadan 195 ensimmäisen 
kansan joukossa tehdyissä tutkimuksissa havait-
tiin, että teini-ikäisten itsemurhien määrät väheni-
vät itsehallinnon lisääntyessä (6). Itsemurhariskin 
pienenemisen on myös havaittu olevan suoraan 
verrannollinen yhteisössä vallitseviin kulttuurisiin 
tekijöihin. Kuusi arvioitua tekijää olivat itsehallin-
to, maavaatimukset, koulutus, terveyspalvelut, 
kulttuurilaitokset sekä poliisi ja palokunta. Itse-
hallinto oli tärkein yksittäinen tekijä itsemurha-
riskin vähentäjänä. Kaiken kaikkiaan itsemurhi-
en määrä laski arvosta 137,5 itsemurhaa 100 000 
asukasta kohden ilman yhtään edellä mainittua 
kulttuurista tekijää siihen, että itsemurhia ei tehty 
viiteen vuoteen lainkaan, kun kohdeyhteisössä oli 
kaikki kuusi tekijää. Myöhemmässä tutkimuksessa 
arviointiin on lisätty lastensuojelu ja naisten osal-
listuminen hallintoon (16). Itsemurhien määrän ra-
ju väheneminen on tulos, jota muiden yhteisöjen 
kannattaa tutkia.

Valitettavasti Grönlannin tiedoista, jossa paikalli-
nen hallinta ja itsehallinto ovat olleet käytössä jo 
vuosia, ei ole tapahtunut vastaavanlaista merkit-
tävää nuorten itsemurhien vähenemistä. Kanadan 
ensimmäisten kansojen keskuudessa tehtyjä tutki-
muksia on arvioitava lisää ja verrattava sirkumpo-
laarisiin väestöihin, joissa nuorten itsemurhaluvut 
ovat korkeita.

Odotetun eliniän lyheneminen Venäjällä

Arktisen alueen asukkaiden odotettavissa oleva 
elinikä on yleisesti pidentynyt. Odotettavissa oleva 
elinikä on viime aikoina kuitenkin lyhentynyt koko 
Venäjän alueella, jonka taloudellisissa ja kulttuuri-
sissa olosuhteissa on tapahtunut laajoja muutoksia. 
Vuosina 1990 - 1995 on tutkittu neljän tekijän vai-
kutusta odotettavissa olevaan elinikään: alkoholin 
kulutus (vähentävä vaikutus -1,5 vuotta), taloudel-
linen ympäristö (-1 vuosi), terveydenhuoltojärjes-
telmä (+0,2 vuotta) ja stressi (-2,5 vuotta). Tervey-
denhuoltojärjestelmän parannuksista huolimatta 
tämän 5-vuotisjakson aikana muutoksien nettovai-
kutus vähentää odotettavissa olevaa elinikää  4,8 
vuodella. Tärkein tekijä tutkimuksen mukaan oli 
stressi, joka saattaa heijastua muihinkin tekijöihin, 
esimerkiksi huonoon taloudelliseen tilanteeseen ja 
alkoholin käyttöön (17).

Venäjällä on viime aikoina pyritty tutkimaan 
modernisoitumisen vaikutusta (18) terveyteen. 
Kahdelta Siperian alkuperäisasukkaiden ryhmäl-
tä mitattiin verenpaine- ja verensokeriarvot sekä 
ahdistuneisuutta. Tulosten mukaan elinolosuhtei-
den urbaanisuuden aste oli suoraan verrannollinen 
verenpaineeseen ja verensokeriarvoihin. Tämän 
mukaan ”modernisoitumisella” ja kaupungistu-
misella on vakavia seurauksia Siperian alkuperäis-
kansoille. Sen lisäksi, että ihmisten käsitys omista 
vaikutusmahdollisuuksistaan terveyspalveluihin 
heikkenee heidän muuttaessaan hankalapääsyi-
sistä paikoista suurempiin yhteisöihin, he myös 
stressaantuvat kaiken kaikkiaan enemmän.

Yhteisön osallistuminen voi 
parantaa sopeutumiskykyä

Paikallinenhallinta on ollut toistuva aihe Arktisen 
alueen terveyspoliittisissa keskusteluissa. Alkupe-
räiskansoja on pyritty saamaan mukaan kaikille 
terveystutkimuksen ja terveydenhuollon tasoille 
(19). Muita tärkeitä asioita ovat tarve ymmärtää, 
miten kansat kaikkialle tunkeutuvan sosiaalisen 
ja kulttuurisen muutoksen edessä voivat säilyttää 
tunteen oman elämänsä hallinnasta ja mahdolli-
suudesta selvitä kohtaamistaan muutoksista (20). 
Lisäksi Yhdistyneet kansakunnat on jo kymmenien 
vuosien ajan esittänyt, että paikallisesti tehtävät 
ratkaisut ja yhteisön aktiivinen osallistuminen 
ovat kriittisiä terveysohjelmien onnistumiselle 
(21). Monissa tutkimuksissa on myös havaittu, että 
paikallinen hallinta ja tulevien tapahtumien enna-
koitavuus parantavat yksilön fyysistä ja henkistä 
hyvinvointia (22). Paikallisten terveysohjelmien 
asteittainen toteuttaminen sirkumpolaarisella alu-
eella on siirtänyt terveydenhuollon valtaa paikal-
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lisille viranomaisille. Seuraavassa on esimerkkejä 
onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä alkuperäis-
kansojen yhteisöissä.

Havaijin Kauain saaren alkuperäiskansojen lap-
siin keskittyneessä laajassa kohorttitutkimuksessa 
havaittiin eräitä sopeutumiskykyyn vaikuttavia 
päätekijöitä (23). Tutkimuksesta ilmenee, että lap-
sista, joita vanhemmat tukevat,ja jotka  muodos-
tavat vahvoja suhteita yhteisöissään, tuli usein 
menestyviä positiivisia vaikuttajia yhteisöissään. 
Samat tekijät on havaittu muissa lasten pitkittäis-
kohorttitutkimuksissa laman aikana sekä myös 
muissa maissa, kuten Iso-Britanniassa, Tanskassa 
ja Ruotsissa. Termi, jota käytetään useiden näiden 
tekijöiden yhdistämiseen, on ”sopeutumiskyky” 
tai ”sitkeys”.

Jotkut Alaskan perinteiset alkuperäisasukkaat 
sanovat lasten olevan unessa. Aikuistuessaan he 
”heräävät”. On kuitenkin havaittu, että monet nuo-
ret ihmiset, kulttuuritaustasta riippumatta, ovat he-
räämässä ja aikuistumassa aiempaa myöhemmällä 
iällä. Esimerkiksi Länsi-Euroopassa opiskelijat voi-
vat pysyä kulttuuripohjaisissa kouluissa pitkälti 
yli kolmikymmenvuotiaaksi ilman itsenäistymistä. 
Toisaalta taas hylkeen kotiin tuova tai porolaumaa 
vuotuisen muuton läpi ohjaava nuori metsästäjä 
voidaan katsoa aikuiseksi jo varhaisessa teini-iässä. 
Aikuistumisriiteillä oli arvonsa, ja tätä kannattaa 
ehkä tutkia tarkemmin.

Alaskan ja Kanadan päihteiden väärinkäytön 
vastaiset ohjelmat ovat aloittaneet ”parhaiden käy-
täntöjen” laatimisprosessin (24). Nämä ohjelmat 
ovat tiukasti kulttuurisidonnaisia, ja ne tuottavat 
apua koko perheille, jopa suvuille. Tämän tar-
koituksena on, että kunkin yksilön kulttuurinen 
ympäristö pohjautuu perheen ja ystävien muo-
dostamaan perustaan, joka tukee mahdollisimman 
tervettä käytöstä. Jos yksilö tarvitsee apua, koko 
tukirakenteen katsotaan tarvitsevan apua. Suosi-
tun julistetekstin mukaan ”Lapsen kasvattamiseen 
tarvitaan koko kylä”. Analogisesti voisi ajatella, 
että sama yhteisö tarvitaan myös aikuisen pitämi-
seen terveenä. Ryhmäkeskeisen lähestymistavan 
pitäisi parantaa palveluja kaikille, jotka tarvitse-
vat tukea kaukana sijaitsevissa yhteisöissä olevien 
käyttäytymiseen liittyvien terveysongelmien rat-
kaisemiseksi.

Hengelliset arvot ja hyvinvointi

Henki ja hengellisyys on mainittu tärkeänä tekijänä 
pohjoisten alkuperäiskansojen terveyden edistämi-
sessä. Mieltä alettiin tarkastella omana tutkimus-
kohteena lähes vuosisata sitten, tosin kehon fyysi-
sestä puolesta erillään. Psykologia ja myöhemmin 
sosiaalityö tutkivat mielen ja henkilökohtaisten 

suhteiden sekä ympäristön välisiä vuorovaiku-
tuksia. Käyttäytymisen ymmärtämiseksi laadittiin 
uusia tekniikoita. Ilmeni, ettei käyttäytymistä voi-
tu määrittää pelkästään henkilön etnisen taustan, 
kasvatuksen tai kallon muodon perusteella. Per-
heeltä saatua rakkautta tai kiinnostusta yhteisön 
organisaatioihin ei voida millään tavalla mitata 
määrällisesti, mutta nämä tekijät vaikuttavat so-
peutumiskykyyn (4).

”Sairauksien käsittelemisen suurin virhe on, että 
mieltä varten on lääkäreitä ja kehoa varten on toisia 
lääkäreitä, mutta mieli ja keho ovat kuitenkin erotta-
mattomat.” Platon

Monet pohjoiset kansat jatkavat edelleen vanhaa 
esi-isien kunnioittamisen perinnettään sekä vahvaa 
uskoaan henkimaailmaan. Vaikka useimmat ovat-
kin vaihtaneet Inuan tai elämän hengen ymmär-
tämisen käsitteeseen Pyhän hengen liikkumisesta 
elävissä olennoissa, elämää ja aiemmin eläneitä 
kunnioitetaan edelleen. Kiittäminen ja tunnustuk-
sen saaminen ovat paikallisen ruoanhankinnan tär-
keä osa, samoin kuin ruokarukous ennen tölkeissä 
tai muovipakkauksissa ostettua ateriaa.

Nykyaikaisen sekä vaihtoehtoisen lääketieteen 
tutkimuksen mukaan elämän hengelliset aspektit 
ovat tärkeitä ihmisen hyvinvoinnille (25, 25). Jotta 
yhteisöjen kulttuurinen ja hengellinen näkökulma 
saataisiin yhdistettyä keskustelussa yksilön hy-
vinvoinnista, tarvitaan muutosta Arktisen alueen 
kahdeksassa valtiossa nykyisin käytettävien lääke-
tieteellisten mallien dynamiikkaan. 

Osa pohjoisista kansoista ylläpitää hengellisyyttä 
syömällä paikallisesti tuotettuja ruokia. Äskettäin 
julkaistussa tutkimuksessa on havaittu muuttuvan 
ruokavalion mahdollisesti vaikuttavan tärkeiden 
ravintoaineiden saantiin, ja siten myös aivojen 
kehittymiseen ja toimintaan (10). Tutkimusryhmä 
ehdottaa epidemiologisen tutkimuksen tekemistä 
ruoan, mielenterveyden (jopa itsemurhien) välis-
ten yhteyksien selvittämiseksi.

Paikallinen hallinta ja 
terveyspalvelujen parantaminen

Arktisella alueella on viimeisen neljän vuosikym-
menen aikana ollut selvä suuntaus kohti paikalli-
sen hallinnan lisääntymistä. Tähän sisältyvät esi-
merkiksi itsehallinto ja heimon valta terveyspalve-
lujen tuottamisen suhteen. Oheiset kaksi tapausta, 
toinen Norjasta ja toinen Pohjois-Amerikasta, ku-
vaavat tätä suuntausta.

Norjassa saamelaiskäräjät on ilmoittanut, että 
sillä on vastuu saamelaisten kattavan terveyspo-
litiikan kehittämisestä, mikä varmistaa saame-
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laispotilaiden kunnioittamisen sekä ottaa näiden 
erityisvaatimukset huomioon. Norjan terveys- ja 
sosiaaliministeriö julkaisi vuonna 1995, saamelais-
ten terveydenhuollon ammattilaisten ja poliittisten 
tahojen huomattavan painostuksen jälkeen, rapor-
tin terveys- ja sosiaalipalvelujen integroimisesta 
saamelaisväestölle. Vuonna 2002 käynnistettiin ne-
livuotissuunnitelma, jonka tavoitteena oli muun 
muassa parantaa saamelaispotilaiden kanssa työs-
kentelevän terveydenhoitohenkilöstön kulttuurista 
kompetenssia. Paikallisia ja alueellisia terveyspal-
velujen tuottajia pyydettiin esittämään omia pro-
jektisuunnitelmiaan. Osa tämän ohjelman rahoista 
ja vastuusta siirrettiin saamelaiskäräjille vuonna 
1999. Arvio ohjelmasta on ollut positiivista. 

Vaikka saamelaisten terveydenhoito onkin tar-
koitus integroida yleiseen palvelutuotantoon, se-
kä fyysisen että henkisen terveyden puolella on 
erikoisohjelmia, joilla on muita velvoitteita. Nämä 
palvelut on luotu siksi, että sekä yksittäiset saame-
laislääkärit että heidän ylläpitämänsä ammatilliset 
organisaatiot käynnistivät palvelut omasta aloit-
teestaan. Nämä tahot myös painostivat alueellisia 
viranomaisia perustamaan psykiatrisia palveluja 
saamelaisten ydinalueella. Tämä on esimerkki siitä, 
kuinka paikalliset ottavat johtavan aseman ja vas-
tuun omissa yhteisöissään. Tämä sopii hyvin myös 
Arktisen alueen muissa osissa saatuihin kokemuk-
siin siitä, että johtavan aseman ja siihen liittyvän 
vastuun omissa yhteisöissään omaksuneet hyvin 
koulutetut nuoret ovat tärkein tekijä paremman 
tulevaisuuden saavuttamisessa (27). 

Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä terveyspalve-
lut eivät ole kehittyneet samalla tavoin. Norjassa 
saamelaisille tuotetut psykiatriset ja mielenter-
veydelliset palvelut ovat kuitenkin käytettävissä 
myös pohjoisimmassa Suomessa. Näistä palveluis-
ta muodostetaan parhaillaan Norjassa kansallista 
osaamiskeskusta. Ja Norjan saamelaiskäräjien tar-
koituksena on tuottaa kansallinen osaamiskeskus, 
joka käsittää myös fyysisen terveyden sekä tervey-
den tutkimuksen. Nykyisin on olemassa saamelais-
ten tutkimuskeskus, jota Norjan terveysministeriö 
rahoittaa vuoteen 2005 asti. Vaikka tutkimuskes-
kuksen ydin onkin saamelaisyhteisössä, se kuuluu 
rakenteellisesti Tromssan yliopistoon.

Pohjois-Amerikassa heimon hallinnassa ole-
vien terveyspalvelujen on havaittu parantavan 
asiakkaiden tyytyväisyyttä, yhteisön tietoisuutta 
terveyteen vaikuttavista seikoista sekä terveyspal-
velujen tuottajien ja paikallisten asukkaiden välistä 
suhdetta (28-31). Eräässä tutkimuksessa havaittiin, 
että terveyspalvelujen tulos parani paikallisessa 
ohjauksessa, myös muissa tutkimuksissa tulokset 
ovat olleet samansuuntaisia (32). 

Paikallinen valtuutusprosessi voi toimia kahdel-
la tavoin.  Psykopoliittisessa valtuutuksessa pai-
kallisisti yksilöt saavat muilta resurssit ja vallan 
muutoksen toteuttamiseksi. Psykosymbolisessa 
valtuuttamisessa parannetaan yksilön käsitystä 
itsestään tai mahdollisuutta selviytyä, mutta pai-
kalliset olosuhteet pysyvät pohjimmiltaan muut-
tumattomina (33). Vaikka siis terveydentilan ja 
hyvinvoinnin lisääntymisen merkkejä on havaittu 
lisääntyneen paikallisen hallinnan myötä, Arktisen 
alueen eri valtioiden ja alueiden välillä on suuria 
epäyhtenäisyyksiä tämän hallinnan toteuttamises-
sa ja sen mahdollisissa muissa vaikutuksissa.

Suuntauksen yhteenveto

Arktisen alueen kansojen nopeasti muuttuva maa-
ilma on yhdistetty terveysongelmiin, erityisesti it-
semurhien suureen määrään ja stressiin. Tarve ter-
veyttä edistävän ja ylläpitävän ympäristön luomi-
seen on siis olemassa. Tämä ympäristö muodostuu 
fysikaalisesta, sosiaalis-kulttuurisesta, henkisestä 
ja hengellisestä puolesta. Kaikki yhteisöt ovat ai-
nutlaatuisia, ja eri kansoilla saattaa olla huomatta-
van erilainen lähestymistapa itse havaitsemiensa 
ongelmien käsittelyyn. Yhteisöjen palvelujen ol-
lessa paikallisessa hallinnassa terveyttä edistävi-
en toimien havaitsemisessa ja niiden tuloksissa on 
nähtävissä paranemista. Tämän vuoksi rahallisen 
tuen on oltava riittävä laatuohjelmien toteuttami-
seksi. Hankkeiden paikallinen omistus edellyttää 
myös riittävää joustavuutta.

Ihminen ympäristön osana 
- olet sitä mitä syöt

Toinen ihmisten terveysongelmiin liittyvä suunta-
us on yhteisöpohjaisten terveystutkimusohjelmien, 
erityisesti perinteisiä ruokia koskevien ohjelmien, 
jatkuvasti lisääntyvä määrä. Näiden ohjelmien 
merkittävänä alkusysäyksenä on ollut se, että pai-
kallisen hallinnan ulottumattomissa oleva toiminta 
saastuttaa perinteistä ruokaa. 

Ruoka ja itsemäärääminen

Alaskan alkuperäiskansat kokoontuivat Point 
Barrow’ssa vuonna 1961 oman ”oikeuksien julis-
tuksen” luomiseksi (34). Kokoukseen johtaneita 
tapahtumia olivat esimerkiksi huoli paikallisesta 
koulutuksen hallinnasta, metsästäjien pidättämi-
sestä näiden pyydystettyä lintuja metsästyskauden 
ulkopuolella ja hallituksen suunnitelmasta käyt-
tää ydinräjähteitä sataman kaivaustöissä. Ihmiset 
vaativat palveluita ja poliittista valtaa paikalliseen 
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hallintaan sekä ydinräjähtein suoritettavien kai-
vutöiden suunnittelun täydellistä lopettamista. 
Tämä on ilmeisesti ollut Yhdysvaltain historian 
ensimmäinen kerta, jolloin pieni huolestuneiden 
kansalaisten ryhmä pysäytti liittovaltion laajan 
hankkeen ympäristösyistä. Oikeuksien julistus 
vaati terveys- ja koulutusohjelmia paikalliseen hal-
lintaan ja yhteistyötä riistanhallinnassa.

1950- ja 60-luvuilla koko Arktisella alueella nou-
si esiin huoli ilmakehässä tehtyjen ydinkokeiden 
laskeumista ja niiden vaikutuksista poroihin ja ka-
ribuihin sekä niitä ruoaksi käyttäviin kansoihin. 
Tämä huoli paransi myös yhteisöjen tietoisuutta 
muista saasteista, jotka saattavat vaikuttaa toi-
meentuloon käytettävien eläinlajien laatuun. Ka-
nadan McGill-yliopistossa henkilökunta ryhtyi yh-
teistyöhön pohjoisten alkuperäiskansojen kanssa 
näiden elintarvikkeita koskevissa huolenaiheissa. 
Centre of Indigenous Peoples’ Nutrition and Envi-
ronment (CINE, Alkuperäiskansojen ravitsemus- ja 
ympäristökeskus) perustettiin vuonna 1993. Tämä 
ohjelma on toiminut muille valtioille mallina toi-
meentuloon käytettävien ruoanlähteiden käsitte-
lystä. 

Maailman terveysjärjestö (WHO) on tunnusta-
nut CINEn työn julkaisemalla uuden oppaan alku-
peräiskansojen osallistuvasta terveystutkimukses-
ta (35). Yhteisöpohjaisen osallistuvan tutkimuksen 
toteuttamisprosessi alkuperäiskansojen kanssa on 
dokumentoitu, ja seuraavien seikkojen on havaittu 
olevan menestyksen edellytyksiä: yhteistyö työn 
rahoituksen ja tunnustusten jakamisessa, yhtei-
nen keskittyminen etiikkaan ja vapaaehtoisuu-
teen, yhteistyö päätöksenteossa ja saatujen hyö-
tyjen palauttaminen yhteisöön. Tutkijat oppivat 
nyt olemaan yhteisöjen hyviä kumppaneita, kun 
taas yhteisöt oppivat, kuinka tiede toimii niiden 
hyväksi. Kumpikin ryhmä oppii paremmin tun-
nistamaan toisen tarpeet, jolloin tuloksena saatava 
tutkimus on merkityksellisempää yhteisöille. Tä-
mäntyyppisten yhteistyössä tehtävien tutkimusten 
toteuttamisessa maailmanlaajuisesti noudatetaan 
sirkumpolaarisilla alueilla tehtyjen terveysohjelmi-
en antamaa mallia. WHO:n ”Kotitalouksien elin-
tarvike- ja ravitsemusvarmuuden saavuttaminen 
muutostilassa olevissa yhteisöissä” -ohjelmassa 
on tullut esille,,että yhteisöpohjainen osallistuva 
terveystutkimus on perusihmisoikeus.

Alaskan alkuperäisasukkaiden tiedekomitea 
(Alaska Native Science Commission) on vastaa-
vasti saanut tukea web-sivuillaan tiivistetysti esit-
tämilleen vaatimuksille ympäristöongelmia käsit-
televien kokousten järjestämiseksi (36). On opittu, 
että muutos voidaan havaita monella eri tavalla ja 
sen merkitys herättää myös monia kysymyksiä. On 
esitetty hyvin tarkkoja selityksiä monimutkaisten 

järjestelmien muutoksista sekä myös varoittavia 
kommentteja. Selvää on, että maailma - sellaisena 
kuin se on ollut sirkumpolaarisilla alueilla - muut-
tuu nopeasti. Vuonna 1986 keskusteltiin kansain-
välisessä kokouksessa perinteisen tiedon yhdistä-
mistä tieteellisen tiedon kanssa. Kokouksessa pi-
dettiin useita esityksiä, joissa kuvattiin yhteisöjen 
terveyspalvelujen paikallisen hallinnan toteuttami-
sen avulla saavutettavia etuja (37).

Alaskan yhteisöt noudattavat CINEn mallia 
yhteisöjen aloitteellisuudesta silloin, kun muo-
dostetaan tutkimuskumppanuuksia. Aleuttien 
/ Pribilof-saarten liitto pyysi tukea paikallisten 
asiantuntijoiden lisäksi sekä Alaskan osavaltion 
ja Yhdysvaltain liittovaltion asiantuntijoilta että 
Alaskan yliopiston ja yksityisen sektorin edusta-
jilta ympäristönsuojelun oikeutta koskevan esityk-
sen tekemiseen. Liitto onnistui hankkimaan tutki-
musmäärärahan ja sopimuksen, jonka perusteella 
muut toteuttavat liiton suunnitteleman tutkimuk-
sen. Työn painopiste ilmenee hankkeen nimestä 
– ”Ruokavalioon liittyvät hyödyt ja riskit Alaskan 
kylissä”. Koska liiton ihmiset olivat kyllästyneet 
tutkimustuloksissa vain epäpuhtauksien painot-
tamiseen, he päättivät keskittyä syötävän ruoan 
etuihin. Parhaillaan kehitetään tutkimuksen kysy-
myksenasettelua, näytteenottosuunnitelmaa sekä 
tiedotusohjelmaa saatavien tutkimustulosten tie-
dottamiseksi kohdeyhteisöihin.

Maailmanlaajuinen poliittinen vaikutus

1990-luvun alkupuolella Pohjois-Suomen asuk-
kaat käyttivät hyväkseen tilaisuutta kansainvä-
lisen vuoropuhelun luomiseksi kahden erityisen 
tapahtuman jälkeen. Näistä toinen oli Tsernobylin 
ydinvoimalaonnettomuus ja toinen Mihail Gor-
batshovin Murmanskissa 1987 pitämä puhe, jossa 
Gorbatshov ehdotti vanhojen rajojen kaatamista ja 
kaikkien Pohjoisten kansojen hyväksi työskentele-
mistä. Näihin tapahtumiin liittyvä Suomen aloite 
Arktisen alueen ympäristön suojelusta loi pohjan 
kahdeksan arktisen valtion yhteistyölle ympäris-
töarvioinnin tuottamiseksi keskenään verratta-
vissa olevien tietojen avulla (katso myös Luku 12. 
Sirkumpolaarisen pohjoisen kansainväliset suhteet ja 
geopolitiikka). Arktisen ympäristön seuranta- ja val-
vontaohjelma (AMAP) koordinoi työtä.

AMAP:n tekemän raportin mukaan kaikkialta 
maapallolta peräisin olevat saasteet ovat saavut-
taneet Arktisen alueen ja siirtyneet ruokaketjuun 
ja siten myös ihmisiin. Arktisen neuvoston Norjan 
Altassa vuonna 1997 pidetyssä ministerikokouk-
sessa Norjan edustaja sai luvan viedä Yhdistynei-
siin kansakuntiin uuden raportin hitaasti hajoa-
vista orgaanisista yhdisteistä (Persistant Organic 
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Pollutants, POPs) laajemman tutkimuksen käyn-
nistämiseksi. Tämä toimi sekä muut asiakirjat ja 
kysymykset käynnistivät maailman valtioiden 
parissa keskustelun, josta lopulta syntyi 17.5. 2004 
voimaan tullut Tukholman yleissopimus hitaasti 
hajoavista orgaanisista yhdisteistä (). Sen lisäksi, 
että sopimuksessa määritetään kahdentoista myr-
kyllisen ja hitaasti hajoavan orgaanisen yhdisteen 
/ saasteen vaiheittainen kielto, siinä luotiin myös 
prosessi, joka sisältää muut tulevaisuudessa hitaas-
ti hajoavat myrkylliset yhdisteet. 

Tätä kansainvälistä sopimusta ovat vieneet 
eteenpäin erityisesti ihmisten terveydestä ja paikal-
lisesti tuotettujen ruokien puolesta huolestuneet 
sirkumpolaariset yhteisöt. Yhdysvallat suhtautui 
ehdotettuun tarkoitukseen ja tekstin muotoiluun 
varhaisten neuvottelujen aikana varauksellisesti. 
Delegaation alaskalaiset jäsenet kehottivat muita 
Yhdysvaltain arktisten alueiden alkuperäiskansoja 
osallistumaan tehokkaammin työhön. Alaskan al-
kuperäisasukkaat osallistuivat aktiivisesti tärkeim-
piin kokouksiin ja antoivat pohjoiseen kulkeutu-
vien ja paikalliseen ruokaan päätyvien saasteiden 
aiheuttamalle huolelle ihmiskasvot. Muiden poh-
joisten valtioiden alkuperäiskansat tulivat myös 
mukaan toimintaan. 

AMAP:n työn varhaisessa suunnitteluvaiheessa 
käytiin pitkiä keskusteluja siitä, kuinka raportin 
tiedot olisi organisoitava. Ensimmäinen ajatus 
oli tarkastella merten järjestelmiä, maanpäällisiä 
järjestelmiä ja makean veden järjestelmiä, mutta 
menetelmäksi vaihtui raskasmetallien, säteilyn, 
happamoitumisen ja orgaanisten saasteiden tar-
kastelu niiden liikkuessa kaikissa biologisissa jär-
jestelmissä. Tällöin ajateltiin, että ihmisten terveyt-
tä koskeva luku yhdistäisi kaikki ongelmat. Arkti-
sen neuvoston Arktisen alueen ilmastovaikutusten 
arviointiraportissa (ACIA) käytetään vastaavasti 
terveysvaikutuksia esimerkkinä siten, että lukija 
ymmärtää, mitä altistumisriski merkitsee. Arktisen 
neuvoston työ on siis antanut fyysiselle ja biolo-
giselle tutkimukselle erittäin inhimilliset kasvot. 
Yhteisön ja yksilön terveysvaikutukset sisältyvät 
nyt Arktisen neuvoston ympäristön tarkkailuoh-
jelmiin ja työhön. 

Suuntauksen yhteenveto

Arktisen alueen inhimillinen kehitys on riippuvai-
nen yhteisössä työskentelystä. Terveyttä on tutkittu 
paikallisen ja aktiivisen osallistumisen menetelmin, 
ja tätä tutkimustapaa on käytetty Arktisen alueen 
kansoille tärkeitä ruokia koskevien globaalien 
vaikutusten dokumentoimiseksi. Arktiset valtiot 
ovat onnistuneet tuomaan myös ruohonjuuritason 
ympäristöongelmat kansainväliseen käsittelyyn, 

esimerkiksi työssä, joka johti Tukholman sopimuk-
seen. Kansallisten hallitusten työskenteleminen 
yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa kansainvä-
lisessä toimintaympäristössä kiinnittää globaalin 
huomion alueellisiin ongelmiin. Lisäksi Arktisella 
alueella kehitetystä ja toteutetusta yhteisöpohjai-
sesta terveystutkimuksesta voi tulla malli myös 
maailmanlaajuiseen käyttöön.

Perinteiden ja uuden 
teknologian yhdistäminen

Arktisen alueen ihmisten terveyden kolmas suun-
taus on uusimman teknologian käytön lisääntymi-
nen yhteisöjen terveysongelmien käsittelyssä sekä 
toimitettaessa terveyspalveluja koko pohjoiselle 
sirkumpolaariselle alueelle. Monet kokeilluista 
todellisista terveysohjelmista ovat nyt siirtyneet 
tietokonetekniikan aikakauteen, ja niistä on tulossa  
myös muiden alueiden käyttöön sopivia malleja. 
Arktinen alue on siirtymässä 1800-luvulta 2000-
luvulle yhden sukupolven aikana.

Rokotukset ja raskausajan hoito 
menneisyyden menestysten kuvaajana

Monilla arktisilla seuduilla uusien tekniikoiden 
menestys terveyden parantamisessa on tunnustet-
tu vasta parin edellisen vuosikymmenen aikana. 

Rokotukset ovat lisänneet odotettavissa olevaa 
elinikää vähentämällä lapsikuolleisuutta. Vaikka 
tuberkuloosin voittaminen, lisääntyneet ja sään-
nöllisesti saatavilla olevat elintarvikeresurssit, ve-
den parempi laatu, entistä paremmat asunnot ja 
muut julkiset palvelut ovatkin parantaneet yleistä 
hyvinvointia, rokotukset ovat olleet eliniän piden-
tämisen päätekijä.

Naiset saavat lähes kaikkialla tukea raskauden 
aikaisena terveydenhuoltona. Havaintojen mu-
kaan lapsen hyvä terveys muutaman ensimmäisen 
elinvuoden aikana parantaa odotettavissa olevaa 
terveyttä. Islannissa päätettiin toisen maailmanso-
dan jälkeen keskittyä raskauden aikaiseen ja syn-
nytyksen jälkeiseen terveydenhuoltoon. Tällöin 
myös perustettiin kansallinen rekisteri terveyttä 
koskevien tietojen koordinoimiseksi (38). Tämä työ 
on kehittynyt sähköisesti suoritettavaksi valtion 
koko väestön terveys- ja genetiikkatietokannaksi. 
Odotettavissa oleva elinikä on Islannissa maailman 
pisimpiä. Jos raskauden aikainen terveydenhuolto 
on hyvää, äidit tuovat lapsensa synnytyksen jäl-
keen neuvolaan tarkistuksiin ja saamaan kaikki 
suositeltavat rokotukset. Kun terveyskäyttäyty-
misen mallit ovat muodostuneet, ne ovat kestäviä 
ja parantavat kokonaisterveyttä.
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Geneettinen kartoitus julkisen 
terveydenhuollon apuna

Islanti on ollut edelläkävijä myös tutkittaessa suur-
ten, eristäytyneiden väestöjen genetiikkaa. Geneet-
tisten tekijöiden, terveyshistorian, ympäristön ja 
yhden väestöryhmän käyttäytymisen parempi 
ymmärtäminen voi tarjota mahdollisuuksia sekä 
ennaltaehkäisevien että palauttavien terveysohjel-
mien kehittämiseen.

Tämä tutkimus aloitettiin Islannissa vuonna 
1975, ja se perustui ”luonnolliseen laboratorioon”, 
joka syntyi sata vuotta sitten 18 000 islantilaisen 
– 20 % väestöstä – muuttaessa Kanadaan ja perus-
taessa sinne uuden yhteisön (38).  Näiden kahden 
islantilaisryhmän fyysistä terveyttä on tutkittu ja 
ryhmien geneettinen perimä on selvitetty (39-44). 
Ryhmien välinen vertailu on tuottanut havainto-
ja siitä, kuinka genetiikan ja ympäristön väliset 
yhteydet voivat vaikuttaa yleiseen hyvinvointiin. 
Geneettisiin arviointeihin sisältyy monia sairauk-
sia, henkilön suvun selvittämistä sekä useissa eri 
arkistoissa olevia tietoja, jotka kaikki on yhdistetty 
monimutkaisten tietokoneohjelmien avulla.

Alaskassa on harkittu vastaavasti kahta eri kan-
sallisuutta käsittelevän geneettisen projektin aloit-
tamista pohjoisen väestön keskuudessa. 1900-lu-
vun alussa Alaskaan tuotiin saamelaisia poromie-
hiä kouluttamaan paikallisia karibujen hoidossa. 
Perimältään sekoittuneiden jälkeläisten joukosta 
on löydetty saamelaisten geneettisiä sairauksia, 
jotka eivät ole yleisiä Alaskan länsiosien yup’ik-
väestön keskuudessa. 

Alaskan geneettisissä projekteissa tutkitaan 
parhaillaan malleja, jotka liittyvät liikalihavuu-
teen ja sen mukanaan tuomiin terveyshäiriöihin, 
esimerkiksi sydäntauteihin ja diabetekseen. Myös 
suosituksia joidenkin väestöjen tutkimisesta likinä-
köisyyden yleisyyden vuoksi on ehdotettu. Mah-
dollisuus käyttää terveystutkimuksissa uusinta 
tekniikkaa yhdessä yhteisön osallistumisen kans-
sa tuottaa pohjoisen asukkaiden terveydentilasta 
arvokasta lisätietoa.

Geneettisessä tutkimuksessa sovelletaan ny-
kyisin bioinformatiikan ja genomiikan viimeisim-
piä menetelmiä. Bioinformatiikka on tutkittavan 
geneettisen koodin eri osien tietokoneavusteinen 
analyysi, ja nykyaikaisen genetiikan ja tietokone-
tekniikan avulla on mahdollista tehdä inventaari-
oita kokonaisten väestöjen geneettisestä perimästä. 
Islanti on johtavassa asemassa myös tämän tutki-
muksen alalla.

Laajat koko väestöön kohdistuvat ohjelmat he-
rättävät useita eri kysymyksiä. Vaikka useat kan-
salliset terveysalan tutkijat pyrkivätkin ymmär-
tämään terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia 

käyttäytymisen, ympäristön ja genetiikan kaltaisia 
tekijöitä, on myös entistä enemmän ilmaistu huo-
lestumista yksityisyyden suojasta ja tutkimusetii-
kasta. Esimerkiksi geneettisissä testeissä voidaan 
arvioida näennäisesti terveiden ihmisten sairauk-
sien mahdollisuutta tulevaisuudessa, kymmeniä 
vuosia ennen sairauksien puhkeamista. Tämä on 
lähes päinvastaista kuin käyttäytymiseen liittyvät 
yksilön terveysongelmat. On otettava huomioon 
myös se, että jos yksi perheenjäsen suostuu geneet-
tiseen testaukseen, testeistä voidaan saada kaikkia 
perheenjäseniä koskevia tietoja, mikä saattaa lou-
kata tietojen luottamuksellisuutta ja yksityisyyden 
suojaa. Vaikka nykyaikainen tekniikka onkin anta-
nut meille mahdollisuuden oppia lisää terveydes-
tämme niin menneisyydessä kuin tulevaisuudessa-
kin, laki ja etiikka eivät ole pysyneet menetelmien 
kehityksen mukana.

Paikallisen terveydenhuollon apuneuvot: 
tuberkuloosista etälääketieteeseen

Tuberkuloosin vaikutus Arktisella alueella on le-
gendaarista. Alaskassa ongelma oli niin paha, että 
kun se oli dokumentoitu 1950-luvulla, Yhdysval-
tain hallitus siirsi alkuperäisväestön juuri luodun 
intiaanien terveyspalvelun alaisuuteen. Intiaanien 
terveyspalvelu oli muodostettu julkisesta terveys-
palvelusta muita erityisväestöryhmiä varten. Tu-
berkuloosiin keskittyvät laajat ohjelmat vaikutti-
vat jo muutamassa vuodessa, ja tauti katosi lähes 
täysin.  Järjestelmä, jossa yhteisöstä valitut ihmiset 
huolehtivat siitä, että kaikki ottivat lääkekuurin-
sa ohjeen mukaisesti, oli merkityksellistä taudin 
hallinnassa. Tuberkuloosi on yhä huolena joilla-
kin alueilla, joissa ei noudateta taudin  hoitolinjoja 
ja syntyy uusia, vastustuskykyisiä kantoja. Tämä 
koskee erityisesti Venäjää, jossa ei ole paikallista 
hallintajärjestelmää, ja jossa useat potilaat saavat 
ainoastaan osittain hoitoa. Sen sijaan, että taudin 
aiheuttaja olisi poistettu, se on muuttunut ja tullut 
vastustuskykyiseksi lääkkeille, mikä on aiheutta-
nut uuden epidemian, ja vaara sen leviämisestä 
on todellinen. 

Eräs Alaskassa ja Kanadassa tukea saanut terve-
ysalan ammattilaisten ryhmä on yhteisöjen terveys-
avustajat tai -edustajat. Tämä käsite, joka perustuu 
Venäjän 1830-luvun feldsher-järjestelmään, otettiin 
Alaskassa muodollisesti käyttöön 1960-luvulla. 
Kaikissa yhteisöissä, aivan pienimmissäkin, voi ol-
la henkilö, joka on koulutettu tuottamaan peruster-
veyspalveluja. Vuosien mittaan näistä henkilöistä 
on tullut ensisijaisen terveydenhuollon tuottajia 
kaikkien kansojen etäisissäkin yhteisöissä (46).

2000-luvun alkuvuosina näitä terveysavustajia 
on koulutettu käyttämään uusia tietokonepohjaisia 
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etälääketieteen järjestelmiä ja analyysityökaluja. 
Tämä järjestelmä mahdollistaa terveysmittareiden 
välittämisen elektroniseen muotoon, jota voidaan 
tarkastella, tallentaa ja konsultoida etäällä olevaa 
asiantuntijaa ilman, että potilasta tarvitsee siirtää 
kotiyhteisöstä (47). Yhteisön perustuki oli välttä-
mätön edellytys uuden ohjelman käyttöönotolle 
yhä laajemman terveyspalvelujen saatavuuden 
mahdollistamiseksi. Pohjoismaissa etälääketieteen 
sovelluksia ovat kannettavat yksiköt, joita poro-
miehet voivat kuljettaa mukaan matkoillaan. 

Jätehuolto tuo esiin nykyisen 
teknologian kahdet kasvot

Jäte- ja vesihuolto on ollut Arktisen alueen pitkä-
aikainen ongelma. Juomavettä on vaikea hankkia 
kallioille tai ikiroudan päälle rakennettuihin yhtei-
söihin. Myös jäteveden hävittäminen on vaikeaa 
näillä alueilla. Aikaisemmin kiinteä jäte koostui 
ainoastaan ylijääneistä orgaanisista aineista, mutta 
nykyisin siihen kuuluu muovipusseja, alumiini-
tölkkejä ja styroksista valmistettuja pakkausmate-
riaaleja, jotka eivät maadu vaan jotka kerääntyvät 
ja joita tuuli siirtelee. Mitä enemmän Arktiselle alu-
eelle tuodaan materiaaleja, sitä suurempi ongelma 
roskista tulee. Ja mitä enemmän alueella asuu ih-
misiä, sitä enemmän he tarvitsevat tavaroita eteläs-
tä. Lisäksi myös luonnonvarojen hyödyntämisen 
lisääntyminen lisää siitä yli jäävän jätteen määrää. 
Kalaverkot sotkevat rantoja, ja polttoainetynnyrit 
kukkivat kaukaisissa maisemissa. Epäkuntoisia 
ajoneuvojen osia löytyy kaikkein etäisimmiltäkin 
alueilta. 

Uusi tekniikka makean veden tuottamiseksi 
valtamerestä tai sähkön tuottaminen tuulen tai 
valtamerten lämpöä käyttävien lämpöpumppujen 
avulla tekevät pohjoisen elämästä mukavamman. 
Nämä samat menestykset ovat kuitenkin edellyt-
täneet lisärakentamista, mikä tuottaa paikallisia 
lämpösaari-ilmiöitä ja mikä on tuottanut roskia 
kaikesta pohjoiseen rahdatusta pakkausmateri-
aalista. Joitakin alumiinin ja kartongin takaisin 
kuljettamista koskevia sopimuksia on tehty, esi-
merkiksi alaskalaisten lentoyhtiöiden maksutta 
tukema ”Flying Cans” (lentävät tölkit) -ohjelma. 
Lopputuloksena on kuitenkin ollut yhä suurempi 
kaatopaikkojen tarve paikoissa, joissa ei ole soraa 
tai muuta peittämiseen tarvittavaa materiaalia. 
Vaikka jätteet lajiteltaisiin siten, että lasi ja renkaat 
voidaan murskata orgaanisten jätteiden peittämi-
seksi, nämä toimet vaativat työvoimaa. Pienten 
yhteisöjen verokertymä ei riitä tällaisten palvelu-
jen tuottamiseen ja hallituksen pienille yhteisöille 
järjestämä rahoitus on vähäistä.

Äskettäin on tutkittu mahdollisuutta vähentää 
jätteen kokonaistilavuutta polttamalla joitakin pa-
lavia jätteitä. Käytetyn moottoriöljyn määrän vä-
hentäminen supersuodatusyksiköillä on pienentä-
nyt jätteiden tilavuutta. Kun on öljynvaihdon aika, 
öljyn suodattaminen mahdollistaa sen polttamisen 
muiden materiaalien kanssa. Varovaisuuteen on 
kuitenkin syytä, sillä jätteen polttaminen ilman 
oikeaa tekniikkaa saattaa aiheuttaa dioksiinien ja 
muiden pysyvien myrkyllisten saasteiden muo-
dostumista (48). 

Mieli, keho ja henki uusissa 
terveydenhuoltokumppanuuksissa

Arktisen alueen yhteisöt haluavat maailmanlaajui-
sen yhteisömme uusimmat tuotteet. Uusien teknii-
koiden soveltaminen perinteisempiin käytäntöihin 
vaikuttaa joidenkin mielestä olevan epäharmonis-
ta, mutta sirkumpolaarisella alueella asuville tä-
mä on keino tehdä elämästä hieman mukavampaa. 
Kaksi esimerkkiä kuvaa, kuinka mieli, keho ja hen-
ki yhdistyvät uusissa terveysohjelmissa.

Venäläiset tutkijat ovat kehittäneet laitteen, joka 
yhdistää joukon perinteisiä ja teknisiä käsitteitä: 
kaasupurkauksien visualisointikameran. Laite pe-
rustuu akupunktuurista tunnettuun meridiaani-
järjestelmään ja elollisista kappaleista lähteviin fo-
tonienergiapäästöihin, ja se tallentaa sähköstimu-
laation aiheuttaman valoemission. Tämän jälkeen 
tietokone mallintaa tämän yksilön terveysprofi ilin. 
Laite yhdistää perinteisen parantamisen, itämaisen 
fi losofi an ja uusimmat elektroniset tekniikat ja tie-
tokonetekniikan uudeksi diagnostiikkatyökaluksi, 
joka saattaa auttaa terveyden ja hyvinvoinnin tason 
määrittämisessä (49). Nykyisin laitetta käytetään 
tutkimusprojekteissa myös Yhdysvalloissa. 

Toinen esimerkki on peräisin Tromssan yliopis-
tollisesta sairaalasta, jossa parantaja on kutsuttu 
tuottamaan palveluita. Pohjoiset yhteisöt pyrkivät 
täten yhdistämään perinteiset hoitomenetelmät 
tavallisiin terveyspalveluihin. Alaskassa on kaksi 
virallisesti hyväksyttyä ohjelmaa, joissa perinteis-
ten parantajien toimipaikat ovat samassa paikassa 
kuin terveydenhoitajien. Tämä yhteistyömalli on 
laajalti hyväksytty.

Lisäksi parhaillaan on käynnissä tutkimuksia, 
joissa arvioidaan joidenkin perinteisten menetel-
mien tehokkuutta erityisesti kroonisen kivun hoi-
dossa. Tromssan yliopistossa on Norjan tutkimus-
lautakunnan viisivuotista (2000 - 2005) rahoitusta 
nauttiva tutkimuskeskus, jonka aihe on ”täydentä-
vä ja vaihtoehtoinen lääketiede”.

Länsimaiset terveydenhoitojärjestelmät ovat 
vasta äskettäin ryhtyneet yhdistämään ihmisen 
hengellistä terveyttä sosiaalisen, fyysisen ja henki-
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sen hyvinvoinnin kanssa. Monille alkuperäiskan-
soille ajatus näiden neljän komponentin erottami-
sesta toisistaan on käsittämätön, kun taas niiden 
yhdistäminen on yhtä lailla naurettavaa niille, 
joiden koulutusjärjestelmissä kaikki analysoidaan 
atomeiksi. Paikallisten arvojen sisällyttäminen ter-
veyden, hyvinvoinnin ja itsetunnon edistämiseksi 
on monien alkuperäiskansojen mielestä kaikkien 
paranemisjärjestelmien perusta. Jos pystymme laa-
jentamaan käsitystämme siitä, mistä terveyspalve-
lut muodostuvat ja mitkä ovat parhaat tavat avun 
tuottamiseksi monikulttuurisissa ympäristöissä, 
voimme luoda uusia lähestymistapoja hyvinvoin-
nin ongelmien ratkaisemiseksi.

Kirja ”Inuit in Cyberspace: Embedding Offl ine 
Identities Online” tuo esiin inuiittien innovatiivi-
sia tapoja käyttää internettiä perinteisen tiedon ja 
tietotekniikan yhdistämiseksi (50). Toinen esimerk-
ki tavasta, jolla alkuperäiskansat luovat uusia ja 
innovatiivisia käyttötapoja tekniikalle, on se, että 
Alaskan Gambellissa sijaitsevan hyvin pienen kou-
lun oppilaat voittivat kansainvälisen International 
Future Problem Solving -kilpailun. Tämä kilpailu 
on eräs vaativimmista nuorille suunnatuista aka-
teemisista kilpailuista, sillä siinä yhdistetään tut-
kimus, luova ajattelu, esseen kirjoittaminen ja ver-
baaliset kyvyt (51). Sen lisäksi, että koulu yleensä 
voitti, sama koulu voitti samana vuonna sekä ylä-
astetason Junior High School- että lukiotason High 
School -joukkueiden luokat. Lisäksi High School 
-joukkue teki siihenastisen piste-ennätyksen.

Erilaiset uuden tekniikan käyttökohteet voivat 
avata uusia ja hämmästyttäviä tapoja havaita maa-
ilma. Esimerkit paikallisen kulttuurin vahvuuksien 
kehittämisestä terveydenhoidon monipuolistami-
seksi ja terveyden laatukäsityksen muuttamiseksi 
tarjoavat positiivisen kannustimen edistykselle. 
Opiskelijoita on kannustettava käyttämään kult-
tuurinsa tarjoamaa ympäristöä uusien ratkaisujen 
luomiseen ja uusien menestymistapojen etsimiseen. 
Nämä taidot muodostavat perustan, jolle voidaan 
luoda uusia hankkeita. Nämä monikulttuuriset 
opiskelijat rakentavat Arktisen alueen huomispäi-
vän menestyksekkäät ja kestävät yhteisöt.

Suuntauksen yhteenveto

Vuosien mittaan on ollut monia menestystarinoita 
tekniikan ja uusien lähestymistapojen soveltami-
sesta Arktisen alueen terveysongelmien käsitte-
lemiseen. Alueen lähihistoriasta saatujen oppien 
mukaan ihmisiltä oppiminen ja joustavuus ratkai-
sujen etsimisessä luovat parhaat mahdollisuudet 
pitkäaikaiselle menestykselle. Paikallinen terveys-
palvelujen tuottaminen sekä yhteisölähtöiset tut-
kimuskumppanuudet osoittavat tietä pohjoisen 

yhteisöjen elämänlaadun parempaan ymmärtä-
miseen. Vastuun ja johtajuuden siirrosta seuraa 
laajempi näkemys omasta terveydestä yhteisön 
hyödyllisenä jäsenenä.

Keskeiset johtopäätökset

Arktisen neuvoston kansainvälinen yhteistyö on 
onnistunut terveystietojen levittämisessä sen useis-
sa eri ohjelmissa. Tiedot, jotka kuvaavat alkupe-
räiskansojen ryhmien sekä alueellisen terveyden 
eriarvoisuutta. ovat usein puutteellisia. Lisäksi on 
tarve sisällyttää useampia suoraan verrattavissa 
olevia terveysparametreja.

Arktisen alueen yhteisöt ovat siirtyneet alle 30 
vuodessa LA-radioista etälääketieteen uusimpiin 
sovelluksiin. Monissa tapauksissa lääketieteen 
edistysaskeleet ja innovaatiot, esimerkiksi rokotuk-
set ja paikallisen terveydenhuollon uudet muodot, 
ovat parantaneet hyvinvointia. Muutoksen nopeus 
ja kulttuuristen käytäntöjen sekä yhteisön perin-
teisten arvojen kyseenalaistaminen ovat kuitenkin 
lisänneet mielenterveysongelmia monissa yhtei-
söissä. Tässä luvussa on kuvattu sitä, että palve-
luiden paikallisen hallinnan määrän ja Arktisen 
alueen yhteisöjen hyvinvoinnin välillä saattaa olla 
yhteys. Tarvitsemme siis lisätietoja etäisissä yhtei-
söissä toteutetuista ohjelmista ja erityisesti niiden 
hallintatavoista. Tällaisen tutkimuksen on sisäl-
lettävä paljon erilaisia ohjelmia, joista monet on 
toteutettu nimenomaan ”terveys” -palveluina.

Perinteiset parantajat, joita terveydenhuollon 
ammattilaiset aiemmin halveksuivat, työskentele-
vät nyt sairaalaympäristössä. Tämä on osa kasva-
vasta suuntauksesta yhdistää perinteiset arvot ja 
uusi tekniikka. Uudet kumppanuudet ja vastuun 
siirtäminen paikallisille yhteisöille voivat aiheuttaa 
positiivisemman käsityksen omasta terveydestä, 
minkä on havaittu olevan hyvinvoinnin ennusta-
misen merkittävin tekijä. 

Arktinen neuvosto ja osa sen ohjelmista ovat 
omaksuneet johtoaseman kehitettäessä uusia ter-
veystutkimuksen yhteistyömuotoja ja käytettäes-
sä uusia tekniikoita etäisten ja erityksissä olevien 
yhteisöjen terveydenhuollossa (52). Parhaat käy-
tössä olleet menettelytavat voidaan jakaa muille 
terveydenhuollon eriarvoisuuden vähentämiseksi 
etäisissä yhteisöissä ja vähemmistöryhmien kes-
kuudessa. Nämä yritykset on kuvattu International 
Journal of Circumpolar Health -julkaisun sivuilla ja 
sirkumpolaarisen alueen kansainvälisissä kongres-
seissa sekä Arktisen alueen kansainvälisen yhteis-
kuntatieteiden yhdistyksen (IASSA) kokouksissa 
(53-55). 
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Sirkumpolaarisella alueella opitut seikat ovat 
kiinnostavia myös maailmanlaajuisesti. Tämä on 
alue, jolla kehittyneet maat jakavat tietoa etäisil-
le yhteisöille. Nämä valtiot voivat olla joustavia 
ja innovatiivisia. Ne ovat teknisesti ja taloudelli-
sesti menestyneitä maita, jotka yrittävät parantaa 
terveydeltään eriarvoiseksi koetussa asemassa 
olevien väestöryhmiensä hyvinvointia. Näiden 
väestöryhmien yhteisöt ovat kamppailleet kau-
an kulttuuri-identiteetin ja paikallisten arvojen 
murenemisen kanssa poliittisten ja taloudellisten 
mullistusten aikana. On erittäin tärkeää, että nämä 
kantapään kautta opitut tiedot jaetaan kehitysmai-
den kanssa.

Tiedonaukot

Monista Arktisen alueen terveyttä ja hyvinvointia 
koskevista asioista ei tiedetä riittävästi. Jotta tästä 
aiheesta voitaisiin tehdä tulevaisuudessa katta-
vampia raportteja, Arktisen neuvoston ja tutkimus-
yhteisön on ratkaistava useita ongelmia.

Tärkeintä on yhdenmukaisten ja keskenään 
suoraan vertailukelpoisten terveystietojen kerää-
minen Arktiselta alueelta. Näitä tietoja ovat lapsen 
syntymäpaino, syntymätiedot, napanuoran veren 
seulontatutkimus, äidin veren seulontatutkimus, 
äidinmaito, lapsen kehityksen seurannan mittarit, 
poliklinikkavierailut, rokotustiedot, sairaalakäyn-
tien määrät, laboratoriotulokset, kasvaintietokan-
ta, sairauksien esiintyminen, terveyskoulutuksen 
arviointitoimet ja tiettyjen terveystoimien yksik-
kökustannukset (56). 

Lisätutkimusta tarvitaan myös siitä, kuinka 
pohjoisen lapsille voidaan antaa kehitystä mah-
dollisimman hyvin tukeva kotiympäristö. Tähän 
kuuluu tieto siitä, mitä koulutusta lapset tarvitse-
vat voidakseen tulla omien yhteisöjensä hyödylli-
siksi jäseniksi.

Arktisella alueella on itsehallinnolla useita eri 
muotoja. Joidenkin tutkimusten mukaan paikalli-
sen hallinnan muoto aiheuttaa itsemurhien mää-
rän dramaattisen vähenemisen ja mielenterveyden 
yleisen paranemisen, kun taas toisten tutkimusten 
mukaan vastaavaa yhteyttä itsemurhatilastojen ja 
elämänlaadun välillä ei ole. Näiden ristiriitaisten 
tietojen vuoksi tarvitsemme lisätutkimuksia. 

”Yhteisön koheesio” sekä yksilöiden ja yhteisö-
jen ”sopeutumiskyky” tai ”sitkeys” ovat tärkeitä 
hyvinvoinnille, mutta nämä tekijät eivät yleensä 
näy terveystilastoissa. On löydettävä tapoja mää-
rittää näiden tekijöiden merkitys ja osuus ”elämän-
laadussa” tavalla, jonka avulla on mahdollista ver-
tailla Arktisen alueen eri maiden tilannetta.

Lopuksi tarvitaan lisätietoja siitä, kuinka voi-
daan parhaiten kehittää taitoja, joita tarvitaan so-
peutumiskykyä ja itseluottamusta vaativaan etäi-
sissä yhteisöissä elämiseen. 

Luvun yhteenveto

Arktiset yhteisöt ja kulttuurit ovat seuranneet uu-
simpien terveysalan tekniikoiden kehitystä ja ha-
luavat hyödyntää siihen kuuluvia etuja. Monet in-
novatiiviset lähestymistavat perustuvat perinteen 
ja uusien tapojen yhdistelmään. Uuden tekniikan 
käyttö ei kuitenkaan ole jakautunut tasaisesti.

Ruoan ja ympäristön saastumista koskevat huo-
let olivat yhteisöpohjaisen tutkimuksen lähtökohta, 
ja sen yhteydessä muodostettiin uusia alkuperäis-
kansojen ja tiedeyhteisön välisiä kumppanuussuh-
teita. Tämä on ollut tärkeää yhdistettäessä Arktisen 
alueen ongelmia globaaliin ympäristöpoliittiseen 
keskusteluun. 

Kunkin Arktisen alueen yhteisön terveydenhoi-
don haasteet ovat ainutlaatuisia, ja yhteisöpoh-
jaisten palvelujen onkin oltava joustavia. Tässä 
luvussa kuvataan, että monet sellaiset seikat, joita 
ei ole pidetty terveydenhoitoon kuuluvina, ovat 
tärkeitä ihmisten hyvinvoinnille. Tällaisia tekijöitä 
ovat esimerkiksi kulttuurin jatkuvuus ja paikalli-
nen itsehallinto.  Paikallisten yhteisöjen arvot ja 
päätöksentekoprosessit on tunnistettava, jotta ne 
voidaan vakiinnuttaa, ja jotta voidaan kehittää ja 
ylläpitää niitä kumppanuussuhteita, jotka takaavat 
terveyden säilymisen ja edistämisen
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Mahdollisuutta koulutukseen voidaan pitää ensi-
arvoisen tärkeänä inhimillisen kehityksen mittari-
na Arktisella alueella. Yhtä tärkeää on koulutuksen 
sisältö, mukaan lukien se, kuinka hyvin koulutuk-
sen sisältö vastaa paikallisia tarpeita. Tässä luvussa 
ei kuitenkaan ole tarkoitus tehdä kattavaa koko 
sirkumpolaarista aluetta koskevaa arviota koulu-
tuksesta. Tämä johtuu osittain siitä, että aiheesta on 
hyvin vähän tutkimusaineistoa. Myös suuret erot 
Arktisen alueen eri osien olosuhteissa pakottavat 
varovaisuuteen arvioitaessa eri maiden ja alueiden 
sekä kaupunkien ja haja-asutusalueiden välisiä 
eroja. Koulutuskentän kokonaisarvion sijasta tässä 
luvussa paneudutaan joihinkin näistä rajoituksista. 
Valikoitujen esimerkkien avulla luvussa pohditaan 
alustavasti kolmea aihetta tulevaa tarkempaa tut-
kimusta ajatellen. Näitä aiheita ovat koulutuksen 
paikallisen ja keskitetyn valvonnan välinen tasa-
paino, alkuperäiskansoja koskevan opetuksen si-
sällyttäminen koulujen opetussuunnitelmiin sekä 
sirkumpolaarinen yhteistyö korkeamman opetuk-
sen alalla.

10   Koulutus

Johdanto

Mitä on koulutus? 

Koulutus on eräs inhimillisen pääoman kehittämi-
sen muodoista. Selvin koulutuksen ilmentymä on 
sen institutionaalinen muoto, koululaitos. Koulu-
tus ei ole neutraalia toimintaa. Kyse on tiettyjen 
taitojen, arvojen, historiatietoisuuden sekä ajatte-
lu- ja toimintatapojen edistämisestä. Tässä luvussa 
koulutuksella tarkoitetaan sitä muodollista proses-
sia, jolla kansakunnat välittävät arvojaan ja usko-
muksiaan sukupolvelta toiselle. Näihin arvoihin 
ja uskomuksiin kuuluvat niin tiede, taide, urheilu 
kuin muutkin kulttuurin osa-alueet. Paikallisen ja 
alueellisen inhimillisen pääoman tarpeita käsitel-
lään kansallisten tarpeiden ja globalisoivien teki-
jöiden laajemmassa yhteydessä. Kullakin sirkum-
polaarisella valtiolla on koulutuksen alalla omat 
tarkoitusperänsä. Niillä ei kuitenkaan kaikilla ole 
samanlaista valtaa koulutuspolitiikan suhteen. 

Erilaiset arvot ja tarkoitusperät ohjaavat koulu-
tuspolitiikkaa. Siksi on tärkeää tietää, vaikuttaako 
jokin niistä muita enemmän koulutusohjelmien si-
sältöön ja miksi. Tässä luvussa käsitellään monia 
koulutusta ohjaavia, kehittäviä ja uudistavia vai-
kutteita. Tärkeimpiä koulutuspolitiikkaa ohjaavia 
sidosryhmiä ovat opettajat ammattijärjestöineen, 
oppilaiden vanhemmat ja vanhempainyhdistykset, 
alueelliset ja paikalliset hallitukset, talouselämä ja 
teollisuus sekä oppilaat. 

Sirkumpolaarisessa pohjoisessa, jossa väestö 
asuu laajalla alueella usein pieninä yhteisöinä, 
vuorovaikutus vähemmistöjen ja enemmistöjen 
välillä on huomattavaa. Joskus koulutus nähdään 
areenana, jossa eri sosiaaliset ryhmät kamppaile-
vat vaikutusvallasta, usein varsin hienovaraisin 
keinoin. Koulutus on tärkeä inhimillisen kehityk-
sen indikaattori sirkumpolaarisella alueella. Indi-
kaattoreina mahdollisesti käytettävät tekijät eivät 
kuitenkaan ole suoraan verrannollisia eri alueiden 
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välillä sen enempää saman valtion sisällä kuin eri 
valtioiden välilläkään.

Koulutusjärjestelmät

Tässä luvussa tutustutaan siihen, miten koulutus 
on organisoitu erilaisiksi järjestelmiksi, yksittäis-
ten oppilaiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta 
koulurakennuksiin ja koululautakunnista opetus-
ministeriöihin. Vertaileva analyysi on vaikeaa, sillä 
mitään valmiita toimintamalleja ei ole. Alustavassa 
tutkimuksessa olemme etsineet kehittyviä suun-
tauksia. Kun ajatellaan lukuisia tehtyjä sirkumpo-
laarisia koulutusaloitteita, on tärkeää olla tietoinen 
eri koulutusjärjestelmissä tapahtuvien muutosten 
keskinäisistä samankaltaisuuksista ja eroista.

Aluksi on todettava, että pohjoisten alueiden op-
pilaille välitetään pohjoisia arvoja ja taitoja monin 
eri tavoin. On myös tiedostettava, että globalisaa-
tion voimat, esimerkiksi television satelliittikana-
vat ja internet, tuovat maailman myös pohjoisen 
alueen oppilaiden ulottuville muuttaen pysyvästi 
sitä, mitä me käsitämme kuuluvan pohjoiseen ar-
vomaailmaan ja pohjoisiin taitoihin. Olemme yhtä 
lailla tietoisia siitä, että perinteiset kulttuuriset ar-
vot ja toimintamallit säilyvät, sillä sopeutuminen 
on alkuperäiskansojen kulttuurin perusperiaat-
teita. Lisäksi olemme nähneet Arktisella alueella 
tapahtuneet muutokset ja voimme ennustaa uusia 
muutoksia, kuten kehityspaineet ja väestön muut-
toliikkeet.

Jotkin oppilaille opetettavat asiat ovat peruskou-
lussa, ja jopa keskiasteen tai korkeamman asteen 
koulutuksessa, näennäisesti samoja kaikkialla sir-
kumpolaarisen pohjoisen alueella. Kulttuurisista 
ja kielellisistä eroista huolimatta Grönlannin Nar-
saqissa oppilaille opetetaan tietyt samat asiat kuin 
Venäjän Norilskissa. Vertailtaessa havaitaan, että 
organisaatiot, kouluhallinnot ja oppikirjojen sisältö 
ovat hyvin samankaltaisia, vaikka luokkakoot ja 
koulutuksen käytettävissä olevat varat vaihtele-
vatkin suuresti. Tämä on tilanne vertailtaessa kou-
luja suurissa kaupungeissa. Näistä eri kouluista 
valmistuvat oppilaat noudattavat tavoitteita, jotka 
ovat syntyneet siinä sosiaalisessa ja historiallisessa 
kontekstissa ja niiden taloudellisten ja kulttuuristen 
reunaehtojen mukaan, joiden mukaan he elävät. 

Osa oppilaista jatkaa peruskoulutuksen jälkeen 
keskiasteen koulutukseen tai sitä pidemmälle. 
Virallisen koulutusjärjestelmän ohella varsinkin 
alkuperäiskansoilla on olemassa myös perinteisiä 
vaiheita noudattava oppimismetodi, jonka avulla 
opitaan perinteinen kieli ja kulttuuri. Monilla alu-
eilla, joissa alkuperäiskansat muodostavat väestön 
enemmistön, myös opetuksen muodollinen sisältö 
sekä opetussuunnitelmat, opetuksen kieli ja ehkä 

jopa oppikirjat ja muut koulutuksen apuvälineet 
ovat oman kielen ja kulttuurin mukaisia. Alueilla, 
joilla alkuperäiskansat ovat vähemmistönä, he ovat 
liiankin usein marginalisoituneet.

Parantuneet koulutusmahdollisuudet

Nouseva trendi sirkumpolaarisen koulutuksen 
alalla on koulutusmahdollisuuksien parantumi-
nen. Koulutusmahdollisuuksilla tarkoitetaan sitä, 
voivatko oppilaat osallistua opetukseen ja toteuttaa 
kykyjään, siis sekä kulttuurisessa että fyysisessä 
mielessä mahdollisuutta käydä koulua. Koulutuk-
sen ekonomia, soveltaaksemme kestävän kehityk-
sen paradigmaa, osoittaa, että koulutusjärjestelmät 
perustuvat yleensä julkiseen rahoitukseen. Mutta 
on myös yksityisiä oppilaitoksia, joissa opiskele-
minen on maksullista. Jatko-opiskelumahdollisuu-
det vaihtelevat huomattavasti sirkumpolaarisen 
pohjoisen eri alueilla. Perusopetuksen fyysinen 
saatavuus on yleensä erittäin hyvä, mutta joillain 
alueilla kulttuuriset tekijät ja kielimuuri asettavat 
yhä esteitä. Aikaisemmin joidenkin oppilaiden piti 
olla erossa perheistään voidakseen osallistua ope-
tukseen. Korkeamman tason koulutuksen suhteen 
tilanne saattaa olla tämä vielä nykyäänkin. Etäi-
syydet ja institutionaalinen kapasiteetti ovat olleet 
keskitetyn opetuksen esteitä. Nykyään kouluja on 
lähes kaikissa yhteisöissä, joten myös kaukana 
keskuksista ja haja-asutusalueilla asuvat oppilaat 
voivat käydä koulua ”kotoaan”. Parantuneet yh-
teydet mahdollistavat myös opetuksen internetin 
kautta, esimerkiksi Arktisen yliopiston Bachelor of 
Circumpolar Studies -tutkinnon.

Kun oppilaitokset ovat helpommin saavutet-
tavissa, niitä myös hyödyntää suurempi määrä 
opiskelijoita. Tämä ei kuitenkaan ole dokumen-
toitu trendi, vaan pikemminkin oletus. Joissakin 
Arktisen alueen osissa oppilaiden määrä lisääntyy 
myös väestönkasvun takia, katso lisätietoja Luvus-
ta 2. Arktisen alueen väestö. Tähän asti ei ole juuri 
keskusteltu siitä, mitä vaikutuksia näillä muutok-
silla on pohjoisten alueiden haasteisiin ja mahdol-
lisuuksiin. 

Vaikka koulutuksen saatavuus on parantunut 
joillakin alueilla, se ei ole nimenomaan pohjoisille 
alueille ominainen piirre. Pikemminkin se heijastaa 
eri puolilla maailmaa urbaaneilla alueilla tapah-
tuneita muutoksia, joissa väestönkasvu, elintason 
nousu, nykyaikaistuminen ja tekniikan kehitys 
ovat muuttaneet koulutusta viimeisen viidenkym-
menen vuoden ajan.
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Tilastollista vertailua: varoittava huomautus

Sirkumpolaarinen koulutusta koskeva tutkimus 
hyötyisi suuresti eri tekijöitä koskevista vertailu-
kelpoisista mittareista. Tällaisia tekijöitä ovat esi-
merkiksi opintojen aloittamis- ja keskeyttämisaste, 
valmistumisaste, oppilaiden määrä suhteessa opet-
tajien määrään, rahoitusosuus suhteessa väestöön, 
lukutaitoindeksi, työllistymisaste ja niin edelleen. 
Tällaisten mittarien kehittämisessä pitää kuitenkin 
olla varovainen, sillä sirkumpolaaristen kansojen 
keskuudessa on useita kansallisia indikaattoreita, 
jotka eivät välttämättä vastaa pohjoista todelli-
suutta. Tutkimuksessa on otettava huomioon, että 
koulutus pohjoisilla alueilla sisältää sekä muodol-
liset että perinteiset järjestelmät, eikä niistä kum-
mallekaan tule antaa suurempaa painoarvoa kuin 
toiselle.

Koulutuksella on kaikkialla pohjoisilla alueilla 
tiettyjä yhteisiä piirteitä: se on alueellista, se tapah-
tuu yleensä pienissä yhteisöissä ja vain harvoissa 
urbaaneissa keskuksissa, kulttuurinen monimuo-
toisuus ja pienten kielten eroosio ovat yleisiä piir-
teitä, ja panostukset koulutukseen sekä kustannus-
taso vaihtelevat suuresti eri alueilla. Vertailuissa on 
kuitenkin otettava huomioon myös tiettyjä yleisiä 
eroja pohjoisten alueiden eri osissa. Esimerkiksi pe-
rusopetuksen jälkeisen koulutuksen tutkimuksessa 
on otettava huomioon se tosiasia, ettei Kanadassa 
ole pohjoisessa yhtään itsenäistä yliopistoa, toisin 
kuin muissa Arktisen neuvoston jäsenvaltioissa. 
Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon 
saavuttaminen edellyttää useimmilta pohjoisten 
alueiden opiskelijoilta muuttamista etelän ylipis-
toihin. Kuitenkin yhdessä Kanadan territorioista, 
Yukonissa, väestön koulutustaso on Kanadan pa-
ras. Pohjois-Kanadan koulutuskapasiteetin kun-
nollinen arviointi edellyttäisikin tutkimusta siitä, 
mistä akateemisesti koulutetut Yukonin asukkaat 
ovat kotoisin.

Koulutusjärjestelmiä vertailtaessa on otettava 
huomioon myös infrastruktuuri. Esimerkiksi Alas-
kassa on yhteisöjä, joihin pääsee vain lentoteitse, 
tai joihin on tieyhteys vain talvisin neljän kuukau-
den ajan vuodessa. Yhteisöjen asukasmäärä vaihte-
lee, usein se on kymmeniä tai satoja. Voiko opetus 
tällaisissa pienissä yhteisöissä olla yhtä hyvää, tai 
jopa parempaa, kuin suuremmissa yhteisöissä? 
Alueelliset erot monimutkaistavat arviointia, ja 
urbaanien alueiden ja haja-asutusalueiden vasta-
kohtaisuuksia on havaittavissa paitsi koulutuk-
sessa myös muissa palveluissa. Sirkumpolaarinen 
haaste on saada aikaan laadukkaita tutkimuksia, 
jotka kattavat koko koulutusalan perusopetuksesta 
keskiasteen ja korkean asteen koulutukseen. 

Toinen aukko tutkimuksessa koskee valtiojoh-
toisen koulutuksen ja alkuperäiskansojen oma-
ehtoisen opetuksen välisiä eroja sekä pohjoista ja 
eteläistä suhtautumista näihin eri koulutusjärjes-
telmiin.

Lähdekirjallisuuden tutkimus osoittaa enem-
män eroja kuin yhtäläisyyksiä kunnollisessa ”kan-
sallisessa” koulutustutkimuksessa. Alueellisen 
tason tutkimukset eivät ole helposti verrattavissa 
keskenään eikä sirkumpolaarista tutkimusta ole 
käytännössä lainkaan (1). Sen vuoksi tässä luvussa 
käytetään paljon tapausten kuvauksia kuvaamaan 
tiettyjä suuntauksia, joita pitäisi tarkastella tarkem-
min tulevissa jatkotutkimuksissa. Edellä mainit-
tujen parantuneiden koulutusmahdollisuuksien 
lisäksi yhteinen aihe on koulutuksen paikallisen, 
alueellisen ja kansallisen hallinnon välinen tasa-
paino. Tämän jälkeen käsitellään kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta sirkumpolaarisessa 
koulutuksessa, erityisesti muodolliseen koulutuk-
seen sulautettuja alkuperäiskansoja koskevia ope-
tusohjelmia. Lopuksi tarkastellaan korkeampaa 
opetusta tarjoavien oppilaitosten sirkumpolaarisen 
verkoston kehittymistä.

Kansallisten määräysten 
paikallinen valvonta

Tutkijat ovat osoittaneet, että oppilaiden motivaa-
tio ja opintomenestys paranee, kun opettajat te-
kevät oppiaineesta oppilaille merkityksellisen (2). 
Tärkeä tekijä on paikallisen ja keskitetyn valvon-
nan välinen tasapaino. Kullekin koululle annet-
tavan autonomian aste ja siihen liitetyt resurssit 
vaihtelevat suuresti eikä yhdenmukaistetun ope-
tusmateriaalin ja paikallisen sisällön määrällisen 
suhteen kohdalla ole havaittavissa mitään yleistä 
sirkumpolaarista suuntausta. Seuraavat esimerkit 
eri maista kuvaavat nykyään havaittavia jännitteitä 
ja harmonioita.

Venäjä:

Venäjällä koulutuksessa tapahtuvat muutokset 
heijastelevat Venäjän yhteiskunnassa tapahtuneita 
yleisiä muutoksia. Yksi niistä on ylemmän kou-
lutuksen nykyaikaistaminen. 1990-luvun jälkeen 
venäläistä koulutusta on hajautettu ja koulutus-
laitokset ovat paikallisen hallinnon alaisuudessa 
saaneet uusia vapauksia (3). Muita muutoksia 
ovat demokratisoituminen ja monimuotoisuuden 
hyväksyminen. Uudet oppilaitokset tuovat mu-
kanaan entistä monipuolisempia opetusohjelmia, 
joita on muokattu paikallisten ja alueellisten eri-
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tyistarpeiden mukaan. Tämä kaikki lisää opiske-
lijoiden valinnanmahdollisuuksia. Tkachenkon 
mukaan nämä muutokset edustavat irtiottoa van-
hasta autoritaarisesta valtiollisesta näkemyksestä: 
”Aiemmin koulujen tarkoitus oli opettaa kaikkea 
kaikille samalla tavalla. Yhteen opetussuunnitel-
maan ja tiettyjen arvosanojen saavuttamiseen pääs-
tötodistuksen 14 eri aineessa perustuva pakollinen 
koulutus oli sama Kaliningradista Vladivostokiin 
ja Turkmeniasta Baltiaan. Yhdenmukaistaminen ja 
piittaamattomuus yksilöiden henkilökohtaisista 
mieltymyksistä, kyvyistä ja taipumuksista tukah-
duttivat ja estivät yksilön kehityksen. …Koulujen 
vapauttamisen pitää alkaa siitä, että koulusta pois-
tetaan valehtelemisen pakko.” (4).

Nykyään Venäjän koululaitoksessa 75 % ope-
tusohjelmasta on varattu liittovaltiotasolla mää-
ritellylle sisällölle ja loput 25 % on alue- ja kou-
lukohtaisesti päätettävää aineistoa. Jälkimmäinen 
aineisto antaa mahdollisuuden alkuperäiskansojen 
kulttuuria edistävälle opetukselle, esimerkiksi al-
kuperäiskansojen historiaa käsitteleville kursseille. 
Venäjällä koulurakennus on aina ollut sosiaalisen 
kehityksen väline. Siksi kaikki kansalaiset, perheet, 
liittovaltion ja paikalliset viranomaiset, paikallis-
hallinnot, pedagogiset yhteisöt sekä akateemiset, 
kulttuuriset, kaupalliset ja julkishallinnolliset insti-
tuutiot osallistuvat Venäjällä koulutuspolitiikkaan 
yhä aktiivisemmin (5).             

Strategisessa mittakaavassa tärkeimpinä on pi-
detty koulutuksen saatavuuden, laadun ja tehok-
kuuden parantamista. Yksi koulutuspolitiikan 
muutoksen kiistattomista saavutuksista on nuo-
rimpien lasten opetuksen saatavuuden parantumi-
nen. Esikoulu on pakollinen viisivuotiaille ja sitä 
vanhemmille lapsille. Vuonna 2003 92 % kaikista 
viisivuotiaista lapsista osallistui esiopetukseen, 
kun vuonna 1997 vastaava osuus oli 70 % kaikista 
lapsista. 

Nousevana suuntauksena Venäjän kehittyväs-
sä koulutusjärjestelmässä on oppilaiden tarpeiden 
ja mielenkiinnon kohteiden koko ajan parantuva 
huomioonottaminen opetuksen monimuotoisuutta 
kehittämällä. Erilaisia erityisohjelmia on laadittu. 
Hallintomalleja modernisoidaan tätä monimuo-
toistumista tukeviksi. Esiopetus- ja yleisopetus-
laitosten verkostoa kehitetään. Erityisesti alkupe-
räiskansojen parissa toimivissa oppilaitoksissa on 
pyritty kehittämään uusia, etnisiä ja kulttuurisia 
näkökohtia esiin tuovia oppikirjoja, ohjeita ja ope-
tusvälineitä.

Esimerkkinä monimuotoisuuden edistymisestä 
voidaan pitää Sahan tasavallan viimeaikaista ke-
hitystä. Siellä opettajat pyrkivät monikulttuurisen 
tietoisuuden edistämisellä vähentämään yhteis-
kunnan jännitteitä ja kannustamaan oppilaitaan 

kriittiseen ajatteluun. Tähän pyritään luomalla 
mahdollisuuksia kulttuurienväliseen kanssa-
käymiseen, johon osallistuu lapsia eri etnisistä ryh-
mistä, jotka opiskelevat samoissa kouluissa mutta 
eri kielillä (venäjäksi tai alkuperäiskansojen kie-
lillä). Tasavallan monikulttuuristen koulujen ver-
koston periaatteena on “kansallisuuksien rajoilta 
koko ihmiskunnan yhteisten arvojen maailmaan.” 
Esimerkiksi eteläjakutialaisen Khatystyrin koulus-
sa oppilaat opiskelevat niin venäläistä kulttuuria 
kuin evenki- ja sakha-kulttuurejakin. Vieraiden 
kielten opetus on integroitu maailmankulttuurin 
opetukseen. Opettajat ovat mukana kehittämässä 
monitieteellistä koulutusohjelmaa, joka käsittelee 
”monikielisyyttä, kielten vertailevaa typologiaa ja 
monikulttuurista opetusta” sekä erityisiä etnopsy-
kologian sekä oman kansan ja kulttuurin kursseja, 
kuten ”Kansani tiet”. 

Vuonna 1997 perustettiin ”presidentillisten” 
koulujen verkosto, jonka tavoitteena oli rohkaista 
pedagogisia aloitteita. Näissä kouluissa on tasokas 
opetushenkilöstö, ja niiden opetussuunnitelmissa 
hyödynnetään uusimpia tietoja ja edistyksellisiä 
opetusmenetelmiä. Ne toimivat tieteellisinä, me-
todologisina ja tutkimuksellisina keskuksina eri 
puolilla tasavaltaa.

Pohjois-Venäjän koulujen syrjäisyydestä johtuen 
uuden informaatiotekniikan tarjoamat mahdolli-
suudet ja etäopetus ovat yhä houkuttelevampia 
vaihtoehtoja. Kaikissa pohjoisen kouluissa ei ole 
ajanmukaista tietokone- ja ohjelmistovarustusta. 
Vuonna 2003 Sahan tasavallassa sekä kyläkouluis-
sa että pikkukaupunkien kouluissa oli yksi tieto-
kone 23 oppilasta kohti, kun koko Venäjällä luku 
oli keskimäärin yksi tietokone 500 oppilasta kohti. 
Useimmissa peruskouluissa on lähiverkko, ja kai-
kissa yläasteen kouluissa on Internet-yhteys. 

Ruotsi

Ruotsin koulujärjestelmässä on vaikuttanut koko 
1990-luvun voimakas muutosprosessi. Vuoden 
1991 heinäkuun 1. päivän jälkeen koulut ovat olleet 
kuntien vastuulla. Valtiopäivät ja hallitus valvovat 
niitä asettamalla suoritustavoitteita. Kuntien on lä-
hetettävä laaturaportteja Ruotsin kouluhallituksel-
le. Koulutuslaki ja opetussuunnitelma määräävät, 
että kouluilla on tärkeä asema yhteiskunnan perus-
arvojen vahvistamisessa ja välittämisessä. 

Kansallisen koulujärjestelmän säädökset kos-
kevat myös saamelaiskouluja, mutta kunnalliset 
opetussuunnitelmat eivät ole niissä voimassa. Sen 
sijaan saamelaiskoulut laativat omat opetussuun-
nitelmansa. Ruotsin kouluhallitus vastaa koulu-
tuksen kansallisesta tarkastuksesta, seurannasta ja 
arvioinnista sekä opetussuunnitelmien ja arvoste-
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luperusteiden arvioimisesta. ”Sameskolförordnin-
gen” ovat saamelaiskouluja koskevia lisäsäädöksiä. 
1-6-vuotiaat lapset voivat mennä saamelaislapsille 
tarkoitettuun esikouluun. Oppivelvollisuuden mu-
kaiset saamelaiskoulut on tarkoitettu 6-12-vuotiail-
le lapsille.  Yläasteella lasten on osallistuttava eri 
tavoin integroituun opetukseen. Kaikilla tasoilla 
on kuitenkin tarjolla äidinkielen opetusohjelmia. 
Saamelaisten koulutuksesta vastaavan koulutus-
viranomaisen ja kunnan välinen sopimus on pa-
kollinen tarjottaessa saamenkielistä integroitua 
opetusta.  

Nykyään Ruotsissa on siis käytössä institutio-
naalinen monikulttuurinen lähestymistapa oppi-
miseen (7). Tässä monikulttuurisessa perspektiivis-
sä korostuvat koulutuksen kokonaisvaltaiset piir-
teet, kuten äidinkielen ja oman kulttuurin merkitys 
kulttuuristen raja-aitojen ylittämisessä. 

Vuoteen 1940 asti saamelaisilla oli erityisiä ”kier-
tokouluja”, jotka usein muuttivat paikasta toiseen 
vuodenaikojen mukaan. Ideana oli, että tällä tavoin 
lapsia ei tarvinnut irrottaa kulttuuristaan ja päi-
vittäisestä elämästään. Vuonna 1962 valtiopäivät 
päätti, että saamelaisilla tulee olla mahdollisuus 
valita, millaiseen koulujärjestelmään he haluavat 
osallistua. Kansallisessa opetussuunnitelmassa on 
havaittavissa monikulttuurisen opetuksen ja op-
pimisen suhteen kolme selvää kehitysjaksoa (8): 
ensimmäisessä vaiheessa, 1960- ja 1970-luvuilla 
olleessa esivaiheessa, näkökulma oli kansainväli-
sempi eikä opetussisällöistä voi löytää kuin pieniä 
häivähdyksiä monikulttuurisista näkemyksistä. 
Toisessa vaiheessa, 1980-luvun arviointivaiheessa, 
monikulttuuriset näkemykset tulivat selvemmin 
näkyviin. Opetussuunnitelma edellytti koulujen 
ottavan huomioon oppilaiden kulttuuriset taustat, 
ja vaikka kaikkien oppilaiden pitikin opetella myös 
ruotsia, kuntien oli tarjottava opetusta oppilaan äi-
dinkielellä. Opetussuunnitelmaa ei tässä vaiheessa 
vielä muutettu, mutta asiaa koskevia komment-
teja lähetettiin kuntiin ja kouluihin. Kolmannessa 
vaiheessa, 1990-luvun uudistusvaiheessa, Ruotsin 
pakollisissa kouluissa otettiin käyttöön uusi mo-
nikulttuurisia tavoitteita sisältävä opetussuunni-
telma. Monikulttuurinen lähtökohta on näkyvissä 
esimerkiksi eettisiä arvoja koskevissa teksteissä ja 
opetuksen tavoitteissa. 

Opetussuunnitelma ei kuitenkaan kerro, miten 
nämä tavoitteet toteutetaan. Lisäksi opettajat, op-
pilaat ja tutkijat väittävät yhä, että oppimateriaali 
keskittyy pikemminkin kansainvälisiin kuin mo-
nikulttuurisiin näkökylmiin. Suurin ongelma on 
merkityksellisen tiedon puute paikallisella tasolla. 
Esimerkiksi saamen kieltä osaavista ja saamelai-
sen kulttuurin tuntevista opettajista on jatkuvasti 
pulaa (9). Tämä poliittisten aikeiden, opetussuun-

nitelman tavoitteiden ja oppilaiden näkökulman 
välinen ristiriita vaatii vielä lisätutkimuksia.  

Norja

1990-luvun aikana Norjan koulutusjärjestelmää 
päiväkodista aina korkeamman asteen kouluk-
seen saakka uudistettiin tavalla, jota ei ole maassa 
koskaan ennen koettu. Vuodesta 1987 Norjassa on 
seurattu kansallista koulutuspolitiikkaa, joka on 
kuvattu Mønsterplanen 87 -suunnitelmassa. Se 
on joustava opetussuunnitelma, joka antaa opet-
tajille tietyn liikkumavaran. Tämän yleisohjeen 
mukaisesti Norjan pohjoisin osa, Ruija julistettiin 
koulutukselliseksi erityisalueeksi. Tarkoituksena 
oli motivoida nuoria hankkimaan kunnollinen 
koulutus ja sitä kautta tukea alueen taloudellis-
ta, kulttuurista ja sosiaalista kehitystä. 1990-luvun 
koulutusuudistukset (Reform 97) lopettivat Ruijan 
alueellisen projektin. Uudistuksissa luotiin perus-
opetusta varten entistä yksityiskohtaisempi kan-
sallinen opetussuunnitelma. 

Vuonna 1990 Norjan opetusministeriö korva-
si vaaleilla valitut yleiset opetuslautakunnat ja -
komiteat eri opetusalojen ”ad hoc -komiteoilla”. 
Ministeri kirjoitti itse opetussuunnitelman ylei-
sen osan, ja käyttöön otettiin uusi strategia, jossa 
koulutuspolitiikan määräys- ja valvontavalta tuli 
tärkeämmäksi kuin koskaan ennen. Norjan koulu-
tuspolitiikka muuttui eri näkökannoille avoimesta 
korporatiivisesta ja demokraattisesta prosessista 
autoritaariseksi prosessiksi, jossa valtio pyrki yl-
läpitämään valta-asemansa (10) . 

Miksi koulutusjärjestelmä uudistettiin? Uudis-
tuksen perustana olevia asiakirjoja analysoimalla 
voi päätyä siihen johtopäätökseen, että opetus-
suunnitelma on laadittu lähinnä taloudellisin 
perustein, jotka on naamioitu pedagogiaksi (10). 
Politiikan laatijat painottavat yhteiskunnan makro-
tason tarpeita ja etuja, erityisesti talouskasvuun ja 
teknologiseen kehitykseen liittyviä. Paikalliset erot 
on marginalisoitu. Koulutusjärjestelmän tarkoitus 
on nyt tuottaa inhimillistä pääomaa ja työvoimaa 
kansainvälisen taloudellisen kilpailukyvyn tar-
peisiin. Tämä ulottuvuus on tärkeä, mutta siihen 
sisältyy myös ongelmia ainakin, jos samalla koulu-
tuksen henkilökohtaisia näkökulmia pidetään epä-
olennaisina. Makro- ja mikrotason välistä jännitettä 
ei pyritä purkamaan. Ei ole keskustelua koulujen 
roolista oppilaiden identiteetin muovaajina, eikä 
miten oppilaiden itsetuntoa voisi parantaa tai hei-
dän persoonaansa kehittää. 

Norjan uudistuksen taloudellisen painotuksen 
voi liittää globaaliin trendiin integroida koulutus 
entistä tehokkaammin muuhun sosiaali- ja talous-
politiikkaan (11). Tämä trendi on selvästi nähtävissä 
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1980-luvun jälkimmäisellä puoliskolla (12), ja se on 
dokumentoitu OECD-maissa, joissa koulutusta pi-
detään usein muutoksen ja uudistuksen välineenä 
(13). Euroopan unionin koulutuspolitiikasta tehty 
tutkimus osoittaa, että koulutusta ajatellaan ensisi-
jaisesti kilpailukyvyn ja talouskasvun tuottamisen 
välineenä, ja että koulutuksen roolia tasapainoisen 
persoonallisuuden kehittäjänä ei huomioida käy-
tännöllisesti katsoen lainkaan (14). 

Silmiinpistävin ero Reform 97:n ja Mønsterpla-
nen 87:n välillä on, että jälkimmäinen salli opetta-
jien suunnitella opetuksensa itse kolmevuotisten 
aikakehysten sisällä ja antoi heille mahdollisuuden 
itse päättää, mihin aiheisiin keskittyä. Nykyinen 
opetussuunnitelma määrittää tarkasti vuosi vuo-
delta, mitä on opetettava. Lisäksi aiempi suunni-
telma salli peruskoulun yläasteen oppilaiden vali-
ta ainakin joitakin aineita omien taipumustensa ja 
halujensa mukaan. Nykyään tätä mahdollisuutta 
on selvästi rajoitettu.  

Missä määrin Reform 97 on sitten vaikuttanut 
käytännön opetukseen luokkahuoneissa? Opet-
tajien ja oppilaiden kokemuksia käsittelevässä 
tutkimuksessa (15) 78 oppilasta kuudesta eri pe-
ruskoulun yläasteen koulusta Etelä- ja Pohjois-
Norjan maaseudulta ja kaupungeista raportoivat 
(16) eriasteista tyytymättömyyttä. Kouluaineiden 
koettiin olevan liian ”teoreettisesti suuntautunei-
ta”, ja oppilaat valittivat omien vaikutusmahdol-
lisuuksiensa puutetta. Oppilaat sanoivat olevansa 
kyllästyneitä kouluun. Jopa jotkut lahjakkaimmis-
ta tytöistä sanoivat, etteivät he tiedä miten pysyä 
vaatimusten tasalla. Kaikki oppilaat toivoivat, että 
heillä olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä ja 
miten he opiskelevat. Kuten eräs tyttö sanoi: ”Me 
tarvitsemme enemmän vapautta koulussa, sehän 
on juuri ennen kuin meidät laitetaan käsirautoi-
hin.” (17). Oppilaiden sanottiin haluavan tiiviim-
piä yhteyksiä koulun ja paikallisen yhteisön sekä 
koulun ja työelämän välillä. Opettajien kokemuk-
set ovat samansuuntaisia kuin heidän oppilaiden-
sakin. Opettajat esimerkiksi kokevat, että heidän 
on vuosi vuodelta opetettava aineestaan juuri tietyt 
asiat, vaikka he tietävät, etteivät heidän oppilaansa 
pidä tunteja mitenkään tärkeinä.

Jos Reform 97:ää arvioidaan eriytetyn opetuksen 
näkökulmasta, sen voidaan katsoa epäonnistuneen 
(18). Tämä on vakavaa arvostelua. Jos koulut eivät 
voi kehittää tasapainoisia oppilaita eikä ylhäältä 
alas -toimintamalli anna opettajille tarpeeksi mah-
dollisuuksia käyttää ammattitaitoaan luokassa, 
opetuksen arki ajautuu yhä kauemmas luokka-
huoneen arjesta ja siitä, mitä opettajat itse pitävät 
oikeana tapana opettaa.

Kanada

Pohjois-Kanadassa opetussuunnitelman kehitystä 
ohjaava päälinja on Western and Northern Cana-
dian Protocol (Länsi- ja Pohjois-Kanadan suunni-
telma) (19). Siinä sovittuja standardeja sovelletaan 
niin pakollisiin kuin valinnaisiinkin aineisiin. Ope-
tushallinto on täysin territorioiden ja provinssien 
hallitusten vastuulla (20). Territorioissa opetushal-
lintoa johtaa vaaleilla valittu ministeri, ja Kanadan 
kolmetoista opetusministeriä valvovat ja säätelevät 
kukin koulutusta omalla alueellaan. Kanadan uni-
versaliteetti mahdollistaa oppilaiden siirtymisen 
tarvittaessa alueelta toiselle (21). 

Koulujen hallinnollisesta johtamisesta vastaa-
vat rehtorit, ja maantieteellisesti toisiaan lähellä 
olevien koulujen ryhmiä valvovat tarkastajat. 
Koululautakunnat, kouluvaltuutetut ja opetusmi-
nisterit valitaan vaaleilla. Opetusministeriöt ovat 
suuria byrokraattisia laitoksia, jotka on järjestetty 
tiukan hierarkkisesti. Kanada eroaa muista Ark-
tisen neuvoston jäsenmaista siinä, että maassa ei 
ole kansallista opetusministeriä. Voidaan kuitenkin 
väittää, että asukasluvun mukaan määräytyvien 
tukimaksujen kautta liittovaltion hallituksella on 
tarvittaessa paljonkin vaikutusvaltaa provinssien 
ja territorioiden opetusministereihin.

Vanhempainneuvostot ovat uudenlainen elin 
Pohjois-Kanadassa. Näitä neuvostoja käytetään 
kouluissa, joissa olosuhteet kannustavat lisäämään 
yhteisön ja koulujen henkilökunnan kanssakäy-
mistä. Vanhempien, erityisesti alkuperäiskansoi-
hin kuuluvien vanhempien, osallistuminen on 
kasvava liike, jonka tavoitteena on lisätä alkupe-
räiskansoihin kuuluvien oppilaiden osallistumista 
opetukseen ja kehittää koulujen opetusta Pohjois-
Kanadassa, jossa monissa yhteisöissä suurin osa 
oppilaista on alkuperäiskansojen jäseniä (22-23). 

Pohjois-Kanadassa kielellisten ja paikallisten 
eroavaisuuksien huomioon ottaminen ja vakio-
muotoisen opetussuunnitelman aikaansaamat 
jännitteet ovat nouseva trendi. Yksi osoitus tästä 
trendistä on oppilaskeskeisten luokkien kehitty-
minen ja maasto-opetuksen ottaminen uudelleen 
käyttöön (jälkimmäistä käsitellään tarkemmin seu-
raavassa osassa).

Kullakin pohjoisella territoriolla on oma koulu-
tusjärjestelmänsä. Hallituksista nuorimman, Nun-
avutin koulutusjärjestelmä on vielä muotoutumas-
sa, kun taas pohjoisista hallituksista vanhimmassa, 
Yukonin hallinnossa, koulutusjärjestelmä on hy-
vin edistynyt ja kehittyy edelleen kohti alkupe-
räiskansojen yhä suurempaa itsehallintoa. Vaikka 
koulutusolot kulttuurieroista johtuen vaihtelevat 
suuresti eri puolilla Pohjois-Kanadaa, joitakin yh-
teisiä piirteitä on havaittavissa. Opettajat on usein 
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houkuteltu etelän yliopistoista. Kolme pohjoista 
aluekorkeakoulua on viimeisen kahdenkymmenen 
vuoden ajan investoinut huomattavia resursseja 
pohjoisten opettajien kouluttamiseen. Monissa syr-
jäisissä yhteisöissä ensimmäinen opetuskieli ei ole 
englanti. Kuitenkin Kanadan virallisen kaksikieli-
syyspolitiikan mukaisesti ranskankielen opetusta 
tarjotaan kaikkialla pohjoisella alueella, erityisesti 
kaupunkikeskuksissa. Pohjoisten alueiden kulttuu-
risia, kielellisiä ja taloudellisia eroja heijastamaan 
on kehitetty erityisiä opetusohjelmia. Opettajien ja 
koulujen mahdollisuus tarjota laadukasta opetus-
ta voi joskus olla rajallinen syrjäisen sijainnin tai 
rahoitusongelmien takia. Tasapainottavana teki-
jänä syrjäseutujen opettajat voivat usein hyödyn-
tää pohjoisia kulttuureja ja kieliä sekä ympäröivää 
luontoa tavalla, johon kaupunkien tai eteläisten 
seutujen opettajilla ei ole mahdollisuutta. Verkko-
opetuksen välityksellä pienten tai syrjäisten yhtei-
söjen oppilaat voivat saada opetusta, jota muuten 
olisi vaikeaa tarjota esimerkiksi pienten luokkako-
kojen, oppilaiden eri-ikäisyyden tai oppimiskyky-
jen ja -kokemusten eritasoisuuden takia.

Teeman yhteenveto

Nämä neljä valtakunnallisiin ja territorioiden tai 
provinssien laajuisiin muodollisiin koulutusjärjes-
telmiin keskittyvää maakohtaista tapausta osoit-
tavat erilaisia kokemuksia. Yhteenvetona voisi 
sanoa, että jotkin Arktisen alueen valtiot tuntuvat 
seuraavan kansainvälistä trendiä ja lisäävät kes-
kusjohtoisuutta, kun taas joissakin muissa alueen 
valtioissa on enenevässä määrin tunnustettu tarve 
siirtää koulutuksen valvontaa enemmän paikal-
liselle tasolle. Olemme tietoisia siitä, että muista 
Arktisen neuvoston jäsenvaltioista saatavat lisä-
tiedot toisivat keskusteluun lisäaineistoa. Arktisen 
alueen koulutusta koskevan kokonaisselvityksen 
tulisi kattaa myös paikallis- ja keskushallinnon vä-
liset jännitteet eri puolilla aluetta sekä sen vaiku-
tukset pohjoisten alueiden koulutuksen suuntaan 
ja laatuun.

Alkuperäiskansojen 
oma koulutus

Alkuperäiskansojen perinteinen koulutus on ollut 
olemassa jo ennen kuin Arktisella alueella oli mi-
tään yhteyksiä ulkopuolisten ihmisten kanssa ja se 
on säilynyt osana alkuperäiskansojen kulttuuria, 
sekatalousjärjestelmissä ja perinteisissä järjestel-
missä kuten ruokajärjestelmissä (24). Keskustelus-
sa paikallisen hallinnon asemasta on syytä ottaa 

huomioon myös se, kuinka hyvin alkuperäiskan-
sojen näkökulma on edustettuna pohjoisessa kou-
lutuksessa, yhtä lailla opetussuunnitelmien läh-
tökohtana kuin osana yleistä koulutuspolitiikkaa-
kin. Tässä osassa tutkitaan joitakin koulutukseen 
liittyviä kehityskulkuja, joita edustavat esimerkit 
athabaska-kansan, Venäjän alkuperäiskansojen ja 
saamelaisten keskuudesta.  

Athabaska

Pohjoiset athabaska-kansat käyvät koulua Alas-
kassa, Yukonissa ja Kanadan Luoteisterritorioissa 
(25). Kouluja voi luonnehtia sen perusteella, mikä 
on niiden opetuksen kulttuurinen sisältö ja ope-
tuskieli. Aiemmin suurin osa oppilaista osallistui 
yleisille oppitunneille yhdessä kanadalaisten ja 
amerikkalaisten oppilaiden kanssa, ja opetuskieli 
oli englanti. Näiden koulujen välinpitämättömyy-
den, marginalisoinnin ja assimilaation täyttämä 
historia on siirtomaa-ajan opetuksen peruja. Nä-
mä historialliset tekijät on otettu tämän tapauksen 
kuvauksessa huomioon, mutta seikkoihin, jotka pi-
laavat koulutuksen mainetta athabaskojen parissa, 
ei paneuduta sen tarkemmin. Jotta seuraava tapaus 
saataisiin lauseyhteyteensä on syytä syventyä tar-
kemmin athabaska-kansan tilanteeseen Kanadassa, 
erityisesti Denendehissä (Luoteisterritorioissa).

Pohjois-Kanadassa kouluja on yhteisöissä, joi-
den koko vaihtelee 200 asukkaasta 16 000 asukkaa-
seen. Pienemmissä yhteisöissä koululuokkia usein 
yhdistetään rajallisten resurssien tehokkaamman 
käytön vuoksi. Esimerkiksi opettaja Tsiigehtchicis-
sä (Denendeh - Luoteisterritoriot) saattaa opettaa 
matematiikkaa 25 gwich’in-oppilaan yhdistetyssä 
luokassa, jossa on samanaikaisesti viides-, kuu-
des- ja seitsemäsluokkalaisia oppilaita (iältään 
10-13 vuotta). He voivat oppia matematiikan pe-
rusteet englanniksi, aivan kuin monet muutkin 
oppilaat omissa luokissaan eri puolilla pohjoisia 
alueita. Monille oppilaille englanti ei kuitenkaan 
ole äidinkieli. Nämä oppilaat viettävät koko päi-
vän luokassa yhdessä perheen, ystävien ja koko 
yhteisön lasten kanssa. Johonkin aikaan päivästä 
heillä on tietokoneopetusta (modeemiyhteyden 
kautta, kunnes Mackenziejoen laaksoon saadaan 
laajakaistayhteys). 

Pienemmissä eristyneissä keskuksissa oppilaille 
annetaan paikallista opetusta ensimmäiseltä yh-
deksännelle luokalle. Jotkut jatkavat opintojaan 
lukiossa jossakin suuressa kaupunkikeskuksessa, 
kuten Inuvikissa. Yhä useampi oppilas valmistuu 
lukiotasoisesta koulusta (12. luokka). Keskeyttä-
neiden osuus on alkuperäiskansoihin kuuluvien 
oppilaiden keskuudessa keskimäärin suurempi 
kuin muilla pohjoisten alueiden oppilailla tai ete-
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lässä. Yhä useampi aikuisopiskelija palaa koulun 
penkille saadakseen lukion päästötodistuksen, jo-
ko jouduttuaan yksinhuoltajaksi tai oltuaan aikan-
sa työmarkkinoilla. Yhteisöissä, joihin on tieyhteys, 
lukioissa on usein oppilaita monista ympäröivistä 
yhteisöistä.

Koulutusta voi ajatella paikallisen kapasiteetin 
kannalta (24). Alkuperäisväestön yhdyskunnilla 
saattaa olla kouluja kohtaan aivan erilaisia odo-
tuksia kuin kouluhallinnolla tai opettajilla, mikä 
saattaa vähentää paikallista kapasiteettia. On en-
siarvoisen tärkeää, että koulujen opetustavoitteet 
heijastavat yhteisön tavoitteita. Koulujen tehtävänä 
on antaa oppilailleen valmiudet ”elää hyvä elämä”. 
Muodollisen kouluopetuksen rinnalla on edelleen 
voimissaan perinteinen opetusmenetelmä, joka vä-
littää alkuperäisväestön kulttuurisia ja hengellisiä 
arvoja. Perinteiset opetusmenetelmät, tai ainakin 
niiden perimmäiset arvot, ovat yhä suuremmassa 
roolissa Pohjois-Kanadan kouluopetuksessa. Esi-
merkiksi inuiittioppilaat voivat opetella biologiaa 
valmistamalla hylkeen ja syömällä sen opetuksen 
yhteydessä. Oppilaskeskeiset opetusparadigmat 
ovat tässä elintärkeitä. Henkilökohtainen ja sosiaa-
linen identiteetti vaihtelee kuitenkin huomattavas-
ti ja on oltava valmiita tekemään muutoksia, jotta 
monille pohjoisille alkuperäiskansoille ominainen 
sosiaalinen koheesio vahvistuisi. Vieläkin tärkeäm-
pää on se, ettei oppilaiden kieltä ja kulttuuria enää 
pakoteta sopimaan englannin kielen muottiin.

Alkuperäiskansojen perinteinen opetus tapah-
tuu pääosin muualla kuin luokassa. Luokkahuo-
neiden sijaan alkuperäiskansat opettavat lapsiaan 
enimmäkseen omalla kielellään, perheiden ja yh-
teisöjen osana, omien kulttuuristen toimintamal-
liensa mukaisesti ja alati muuttuvien vaikutteiden 
alaisina. Tavallisesti ajatellaan, että lapsen kasvat-
taminen on koko yhteisön tehtävä. Nyt kun tarjolla 
on kouluja ja satelliittikanavia, kysymys kuuluu, 
miten kulttuuristen arvojen välittäminen nykyään 
onnistuu. Mitä tarkkaan ottaen tulee olemaan seu-
raavan sukupolven kulttuuri? 

Kanadan alkuperäiskansoille koulut ovat olleet 
pääasiassa assimilaation ja kulttuurista vieroitta-
misen välineitä. Kuten Luvussa 3. Yhteisöt ja kult-
tuurit: muutos ja peräänantamattomuus kerrottiin, 
koulutusta on joskus käytetty alkuperäiskansojen 
kulttuurin hävittämiseen. Siitä huolimatta alkupe-
räiskansojen opetusmenetelmien ydin, suullisen 
tradition kokemusperäinen oppiminen, on suu-
reksi osaksi voimissaan. Pohjoisessa opetuksessa 
pyritään maksimoimaan paikallinen inhimillinen 
potentiaali käyttämällä paikallisesti kehitettyä ope-
tusta. Jatkossa on tärkeää analysoida, miten onnis-
tumme tasapainottamaan keskenään tarpeen tuo-
da muualta opetuksellisia välineitä (koulutettuja 

ihmisiä ja opetussuunnitelmia) ja tarpeen luoda 
opetusta, joka heijastelee pohjoisen asukkaiden 
tarpeita.

Tässä suhteessa tärkeä suuntaus on alkuperäis-
kansojen omien opetussuunnitelmien kehittämi-
nen koulujärjestelmän sisällä. Peruskouluissa on 
ryhdytty tarjoamaan alkuperäiskansoihin kuu-
luville oppilaille opetusta, joka vahvistaa heidän 
oman kulttuurinsa tuntemusta. Esimerkiksi Luo-
teisterritorioiden inuiittiyhteisöillä on käytössään 
kulttuuripohjainen opetussuunnitelma Inuuqa-
tigiit (26). Vastaavasti dene-yhteisöissä opetusta 
täydentää Dene Kede -opetusohjelma, jota ovat 
kehittäneet opettajat ja dene-kansan vanhimmat 
kaikilta viideltä dene-kansan alueelta. Vaikka Dene 
Kede on tarkoitettu kaikille oppilaille yhdeksäs-
luokkalaisiin asti, se edustaa tässä kulttuurikoh-
taisia opetusohjelmia, erityisesti niiden merkitystä 
alkuperäiskansoihin kuuluville oppilaille. Dene 
Kedellä on myös huomattava arvo kulttuurienvä-
lisessä kasvatustyössä, mutta asian sitä puolta ei 
käsitellä tässä yhteydessä sen tarkemmin. 

Tarkoitus on, että opettajat käyttävät Dene Ke-
de -opetusohjelmaa apuna laatiessaan yhteisö-
keskeistä opetusmateriaalia. Kunkin opettajan on 
itse tulkittava yhteisön opetukseen kohdistamat 
odotukset ja luotava sen pohjalta elävää opetusta 
paikallista kieltä, paikallisia materiaaleja ja pai-
kallisia ihmisiä hyödyntäen. Se, missä määrin tä-
tä opetusohjelmaa koulussa käytetään, vaihtelee 
yhteisön halujen ja tarpeiden mukaan. Joissakin 
kouluissa sitä saatetaan käyttää dene-perustaise-
na lähtökohtana, jonka ympärille kaikkien muiden 
aineiden opetus nivotaan, toisissa kouluissa sitä 
opetetaan vain vieraana kielenä tai valinnaisena 
aineena. Lukiossa (luokilla 10-12) tämä opetus-
kokonaisuus on alkuperäiskansoihin kuuluville 
oppilaille valinnainen Albertan provinssin oman 
opetuskokonaisuuden kanssa. Ainoa poikkeus on 
suppeahko Northern Studies -kurssi). Kumpikaan 
opetuskokonaisuuksista ei ole pakollinen kanada-
laisille oppilaille muualla kuin dene-kouluissa, 
mutta opetuskokonaisuus on silti tarkoitettu kai-
kille oppilaille.

Kulttuuriperustaisia aineita opettaa usein ope-
tusavustaja, joka kuuluu paikalliseen yhteisöön. 
Yhä useammin he ovat henkilöitä, jotka ovat suo-
rittaneet tutkinnon joko jossakin pohjoisen korkea-
koulussa tai etelän opettajankoulutuslaitoksissa. 
Kursseja opettavilla opettajilla on joskus vaikeuk-
sia yhdistettyjen luokkien kanssa. Luokissa saat-
taa olla oppilaita, joiden oman kielen taitotaso on 
hyvin erilainen, tai jotka puhuvat eri kieliä äidin-
kielenään. Opettajilla on yhteisöissään usein myös 
hallinnollisia tehtäviä ja muita koulutukseen liitty-
viä velvollisuuksia.
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Viime aikoina on ollut havaittavissa pyrkimyk-
siä kehittää erityisiä pohjoisten alueiden opintoko-
konaisuuksia, esimerkiksi Yellowknifen kaltaisissa 
pohjoisissa keskuksissa ja joissakin eteläisissä kou-
luissa, erityisesti yliopistoissa. Tarvitaan kuitenkin 
vielä paljon työtä, että saataisiin kokonainen suku-
polvi kanadalaisia tietoiseksi alkuperäiskansojen 
kulttuureista ja kielistä (27). Pohjoisten alueiden 
opintokokonaisuuksien kehittäminen saattaa sitoa 
suuren osan ajasta ja resursseista, joita tarvittaisiin 
pohjoisen jatko-opetuksen kehittämiseen. Yliopis-
tolaitoksen kehittämistä Kanadan pohjoisilla alu-
eilla tulee jatkossakin haittaamaan alueelle ominai-
set pienet ja keskenään hyvin erilaiset populaatiot 
sekä koulutuksen korkeat kustannukset. 

Suurena haasteena Pohjois-Kanadassa on ollut 
opettajien saatavuus. Erityinen pula on ollut opet-
tajista, jotka tuntevat paikallisen kulttuurin ja kie-
len. Suurin osa opettajista tulee pohjoiseen ilman 
mitään alkuperäiskansoja koskevaa koulutusta ja 
tuntee paikallista historiaa ja ekologiaa vain pin-
tapuolisesti. Se ei tarkoita, että he olisivat huonoja 
opettajia. Monet heistä ovat nuoria ja innokkaita, 
toiset taas kokeneita opettajia, jotka asuvat yhtei-
sössä vuosia ja nousevat usein merkittävään ase-
maan yhteisössä. Liian usein opettajat kuitenkin 
poistuvat yhteisöstä sopimuksensa umpeuduttua, 
ja heidän mukanaan yhteisöstä poistuu niin insti-
tutionaalista muistia kuin kokeneen opettajan ope-
tuskapasiteettiakin. Usein opettajat tulevat kou-
luun ilman erityistä koulutusta, ja ainoana opetus-
kielenä on englanti. Intuitiivisesti tiedämme, että 
jos opetuskieli on jokin muu kuin oppilaiden oma 
kieli, alkuperäisväestön kielet ovat vaarassa. Tämä 
on erityisen tärkeää oppilaiden edetessä ylemmille 
luokka-asteille (28). Kanadassa ei ole mitään vi-
rallista keskitettyä alkuperäiskansojen kieliä kos-
kevaa politiikkaa. Nämä asiat on jätetty alue- ja 
paikallishallinnon vastuulle, ja heillä ei useinkaan 
ole asian vaatimia resursseja. Alkuperäiskansojen 
kieliä opettavat yleensä paikallisten yhteisöjen 

jäsenet, joista monilla nykyään on korkeakoulu- 
tai yliopistotutkinto tai jopa opettajan pätevyys. 
Nunavutin hallitus on määrännyt inuiiteille virka-
kiintiön, mikä saattaa vähentää Kanadan eteläisistä 
osista muuttavien opettajien tarvetta. 

Alkuperäiskansojen 
koulut Venäjällä

Venäjällä alkuperäiskansoille tarkoitetut koulut 
palvelivat vuosikausia yhtenäiskoulujen ihantei-
ta, ja monet sukupolvet kasvatettiin eristettyinä 
omista perinteistään. Useimmat alkuperäiskan-
sojen kielistä poistuivat käytössä jokapäiväisessä 
sosiaalisessa elämässä. Vuonna 1992 Venäjän ope-
tusministeriön oli myönnettävä, ettei Venäjällä 
ollut yhtään alkuperäiskansoille tarkoitettua kou-
lua, vain fragmentteja (29). Kuitenkin perestroikan 
aloittamat prosessit suosivat alkuperäiskansojen 
kieliä. Opetettavien kielten määrä nousi lukuvuo-
den 1990-1991 66:sta 83:een lukuvuonna 1992-1993. 
Opettajat alkoivat etsiä uutta opetussisältöä, joka 
sisältäisi alkuperäiskansojen kulttuurisia element-
tejä. Venäjän viranomaiset alkoivat siirtyä yleisestä 
yhtenäiskoulutusjärjestelmästä uuteen alkuperäis-
kansojen omiin kouluihin perustuvaan järjestel-
mään, jossa opetuskielenä on alkuperäiskansan 
äidinkieli. Vuoden 1990 jälkeen tämä kehitys on 
ilmennyt samanaikaisesti sekä ylhäältä ohjattuna 
tietoisena politiikkana että paikallisen väestön kes-
kuudesta tulleina aloitteina. 

Alkuperäiskansoille tarkoitetuilla kouluilla on 
kolme tärkeää tavoitetta: Ensinnäkin alkuperäis-
kansojen kulttuurin ja identiteetin edistäminen 
uusien sukupolvien keskuudessa, kun jokaisella 
lapsella oli oikeus opetukseen omalla äidinkielel-
lään ja oman kulttuurinsa mukaisesti. Toinen tär-
keä tavoite on suvaitsevaisuus muita kulttuureja 
kohtaan. Kolmantena tavoitteena on, että näiden 

Venäjän alkuperäiskansojen kielet
 

1980-luvun puolivälissä tyypillisessä venäläisessä koululuokassa 19 % oppilaista kuului alkuperäis-
kansoihin ja opetuskielenä oli venäjä. Alkuperäiskansoihin kuuluneista oppilaista, joita oli siis 19 % 
oppilaiden kokonaismäärästä, 10 % kävi tavallisia venäläisiä kouluja ja 9 % opiskeli alkuperäiskansoille 
tarkoitetuissa kouluissa. Venäjällä opetettiin neljääkymmentäneljää kieltä, mutta kansallisuuksia oli 
120. Yliopistoissa oli mahdollisuus opiskella kahtakymmentäkuutta kieltä. Yhtätoista kieltä käytettiin 
ensimmäisen kolmen kouluvuoden aikana. Neljä etnistä ryhmää pystyi käyttämään omaa kieltään 
kaikilla koululuokilla.
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koulujen pitää vastata nykyisen kehityksen tarpei-
ta ja vaatimuksia sekä nykyaikaisia opetusstandar-
deja. 

Lukuvuonna 1991-92 esiteltiin uusi opetusoh-
jelma alkuperäiskansoille tarkoitettuja kouluja 
varten. Oppiaineet jakautuivat liittovaltion laa-
juisiin kursseihin (esimerkiksi matematiikka, atk, 
fysiikka, tähtitiede tai kemia), alueellisia painotuk-
sia sisältäviin aineisiin (esimerkiksi oman alueen 
opintokokonaisuudet, biologia, maantieto, histo-
ria, yhteiskuntaoppi, markkinatalous, kielet, taide, 
musiikki sekä Venäjän ja maailman kulttuuri) se-
kä paikallisiin aineisiin (esimerkiksi oman kansan 
kulttuuri, liikunta ja työhönohjaus). Alueellisten ja 
paikallisten aineiden tuntimäärät vaihtelivat ana-
lysoitavan aihepiirin ja luokkatason mukaan (30).

Alkuperäiskansojen kulttuuria koskevat ope-
tusohjelmat ja opetusmateriaalit oli tarkoitettu 
sekä venäläisiin kouluihin että alkuperäiskanso-
jen kouluihin. Sen lisäksi kehitettiin alueellisia 
ja paikallisia painotuksia kaikkien oppiaineiden 
opetusohjelmiin ja oppikirjoihin. Tällaisia olivat 
esimerkiksi sahankieliset maantieteellisten ja bio-
logisten termien sanastot. 

Alkuperäiskansojen kieliä käytetään yhä laa-
jemmin. Esimerkiksi vuonna 1993 36 % Jakutian 
esikoululaisista sai jakutiankielistä opetusta, mutta 
vuonna 2002 määrä oli jo 50 %. Samaan aikaan jo 86 
% kaikista jakuuttioppilaista sai opetusta äidinkie-
lellään. Vähemmistökansojen omia kieliä opetettiin 
vuonna 1989 vain yhdeksässä alueen 13 koulussa. 
Vuosikymmentä myöhemmin kouluja oli 15 eri alu-
eella yhtensä 31. Vuonna 2002 44 % evenien, 25 % 
evenkien, 70 % jukagirien ja 82 % tsuktsien lapsista 
sai opetusta omalla äidinkielellään. 22 yhteisössä 
on alettu järjestää pyhäkouluja, joissa opetetaan 
omaa kieltä, kulttuuria ja omia perinteitä.

Valtiollisen opetuksen ja koulutuksen järjes-
täminen pohjoisten pienten kansojen lapsille on 
hyvin haasteellinen tehtävä. Monet kansat esi-
merkiksi elävät paimentolaiselämää, kun nykyi-
nen koulujärjestelmä on tarkoitettu suurehkoille 
paikallaan pysyville yhteisöille. Etnokulttuurisesti 
ja kielellisesti pohjoisen pienten kansojen aseman 
leimallinen piirre on usein ollut oman kielen, kult-
tuurin ja identiteetin häviäminen. Vaihtoehtoja on 
kuitenkin kehitteillä. Esimerkiksi Verhojanskissa 
on kehitetty uudenlainen koulujärjestelmä, joka 
vastaa paremmin perinteisen paimentolaiselämän 
tarpeita. Lukuvuosi päättyy toukokuun 1. päivänä. 
Sen jälkeen alkaa perinteiden ja kulttuurin opetus, 
josta vastaavat perheet ja yhteisöt. Kielen oppimi-
nen on yhteisön ja sukulaisten vastuulla, ekolo-
giaa opitaan luonnossa. Kulttuurin siirtyminen 
tapahtuu vuorovaikutuksessa eri ihmisten kanssa 
ja osallistumalla perinteisiin elinkeinoihin (esi-

merkiksi kauppaan, poronhoitoon, metsästykseen 
ja keräilyyn sekä kädentaitoihin). Oppiminen on 
erottamaton osa pohjoisten alkuperäiskansojen elä-
mää ja elintapoja. Paimentolaiskoulut noudattavat 
perinteisiä kulttuurisia tapoja, opetusta elävässä 
elämässä ja ”ulkoilmassa”. Yksilöllinen opetusoh-
jelma ottaa huomioon kansojen omat elintavat ja 
perinteisen luontaistalouden vaatimukset. Tällai-
nen opetusmalli edistää alkuperäiskansojen omien 
kielten käyttöä perheen kesken ja kotikielenä sekä 
yhdistää vanhempia ja lapsia toisiinsa kulttuuris-
ten siteiden kautta. Paimentolaiskouluja on kuusi: 
neljä evenkikoulua Anabarin, Aldanin ja Olenjokin 
alueilla sekä kaksi evenikoulua Kobjajskin ja Sred-
nekolumskin alueilla.     

Saamelaiset

Viime vuosina saamelaisten koulutusta koskevissa 
periaatteissa on ollut havaittavissa monia muutok-
sia, jotka ovat yhdessä johtaneet saamelaiskoulujen 
perustamiseen. Jos kuitenkin tarkastellaan näiden 
periaatteiden soveltamista käytäntöön, on havait-
tavissa, että saamelaisten omien opetusohjelmien 
kehittämisessä on suuria ongelmia.  

Perusopetuksen (13-vuotinen) opetusohjelma 
Norjan yleisessä koululaitoksessa opiskeleville 
saamelaisille noudattaa suuntaviivoja, jotka sää-
televät kansallista koulujärjestelmää ja luovat pe-
rustan saamelaiskoulujen perustamiselle. Pääasial-
lisena tavoitteena on parantaa koulujen käytäntöjä 
alkuperäiskansoja, vähemmistöjä ja monikulttuu-
risuutta koskevissa asioissa. On suuri koulutuspo-
liittinen muutos, että saamelaisten arvot on otettu 
koulutuksen periaatteelliseksi lähtökohdaksi. Tä-
män muutoksen taustalla on Norjan ratifi oima YK:
n kansainvälisen työjärjestön, ILO:n päätöslausel-
ma 169, joka takaa alkuperäiskansoille oikeuden 
hallita omia laitoksiaan, elämäntapaansa, talou-
dellista kehitystään sekä identiteettinsä, kielensä 
ja uskontonsa kehitystä (katso Luku 6. Oikeudelliset 
järjestelmät). Nämä periaatteet ovat saamelaisen 
opetusohjelman (SCG97) laillisena perustana.

Saamelaiskoulut ovat kunnallishallinnon vas-
tuulla. Ohjeiden soveltaminen on pakollista vain 
niiden kuuden kunnan alueella, joissa saamelaisil-
la on lain mukaan tasavertainen asema norjalais-
ten kanssa. Tämän alueen ulkopuolella ohjeiden 
käyttäminen on vapaaehtoista. Näiden ohjeiden 
mukaan annettavaa opetusta kutsutaan ”saame-
laiskouluksi” ja opetusta vastaanottavia oppilaita 
kutsutaan ”saamelaisoppilaiksi” oppilaiden etni-
sestä taustasta riippumatta. Opetusministeriö on 
vastuussa saamelaiskoulujen yleisestä kehittämi-
sestä, ja Norjan saamelaiskäräjillä on oma rajoi-
tettu roolinsa koulujen joidenkin oppiaineiden 
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kehittämisessä. Kunnallisella tasolla kouluilla on 
velvollisuus kehittää saamelaiseen kulttuuriin ja 
yhteisöihin perustuvaa oppimisympäristöä.

Aiemmin tässä luvussa mainittu Reform 97 
kattaa myös saamelaiskoulut ja saamelaisen ope-
tusohjelman (SCG97), joka ei ole kansallisen ope-
tusohjelman lisä vaan sen itsenäinen vaihtoehto. 
Se määrittelee saamelaisopetuksen yleiset suunta-
viivat (luokille 1-13) ja tavoitteet. Näihin kuuluvat 
monissa oppiaineissa saamelaisten omat opetus-
suunnitelmat, erillinen lukujärjestys oppilaiden 
ohjausta varten, alkuperäiskansoja ja vähemmis-
töjä koskevia näkökulmia sekä saamelaiskoulujen 
käsittelyä monikulttuurisuuden näkökulmasta.

SCG97 väittää olevansa ratkaisevassa asemassa 
saamelaisten arvojen ja perinteiden välittämisessä 
uusille sukupolville (31). Opetusohjelma ilmoit-
taa, että paikallisella saamelaiskulttuurilla on oma 
asemansa kouluissa, ja että opetuksen sisällön tu-
lee heijastaa paikallista kulttuuria. Opettaja on 
vastuussa siitä, että oppilaille korostetaan heidän 
oman kulttuurinsa merkitystä, ja että oppilailla on 
mahdollisuus osallistua perinteiseen kulttuuriin, 
ekologiaan ja talouteen.

Joidenkin aineiden SCG97:n opetussuunnitel-
missa hyödynnetään saamelaista kansanperin-
nettä. Tälle perinteelle on luonteenomaista tiivis 
yhteys luonnon kanssa, ja se sopii erityisen hyvin 
luonnontieteiden ja luonnonsuojelun opetukseen. 
Kulttuurin perimmäisiä arvoja opetetaan oppi-
laiden kulttuurisen identiteetin säilyttämiseksi ja 
vahvistamiseksi. Yhteiskuntatieteissä ei käytetä 
termiä saamelainen kansanperinne. Sitä kuitenkin 
käytetään pohjana historian, maantiedon ja yhteis-
kuntaopin opetuksessa, perinteisistä sosiaalisista 
yhteisöistä aina nykypäivän ongelmien ratkaise-
miseen. 

Koulujen ja yhteiskuntien suurimmat haasteet 
liittyvät kulttuurien väliseen rajapintaan, jossa saa-

melainen kulttuuri on perinteisesti ollut marginaa-
lisessa asemassa norjalaisessa koululaitoksessa (32-
33). Saamelainen kansanperinne on ymmärrettävä 
laajassa sosiaalisessa ja ekologisessa kontekstissa, 
ja sitä on hyödynnettävä opetusmateriaalissa suo-
raan (34). Tähän asti on ollut vain vähän kokonais-
valtaisia aloitteita, joissa olisi pyritty yhdistämään 
fi losofi sia, luontoa koskevia ja hengellisiä lähtö-
kohtia. Kouluilla on taipumus keskittyä käytännön 
työhön ja taitoihin (34).

Opetusohjelman toimivuuden arviointi (35) 
osoittaa, että koulut ja opettajat pyrkivät tekemään 
ohjeiden mukaisia muutoksia, mutta jotkin muu-
tokset vaativat enemmän aikaa kuin toiset. Yksi 
haaste on rohkaista oppilaita itsenäiseen toimin-
taan (kokonaan toinen kysymys on, että onko se 
kulttuurisesti merkityksellistä) (36). Koulun ulko-
puolella tietokoneiden ja tietotekniikan käyttö on 
vähäistä. 

Opetus ei muutu, ennen kuin saamelaiset alka-
vat tuottaa lisää oppikirjoja ja muuta opetusma-
teriaalia (erityisesti tietotekniikkaa koskevaa) ja 
pystyvät kytkemään sitä koulun ulkopuoliseen yh-
teisöön (43-44). Opettajia on kannustettava käyttä-
mään perinteisiä opetusmenetelmiä ja saamelaista 
tietoteoriaa. Tutkimuksessa on havaittu, etteivät 
opettajat antaneet tiettyihin kysymyksiin suoria 
vastauksia. Epäsuorasti kävi kuitenkin ilmi, että 
he ovat alkaneet ajatella saamelaisen kulttuurin ja 
kansallisuuden merkitystä, niiden vaikutusta ope-
tukseen (45) sekä sen kaiken vaikutusta opetusme-
netelmiin. He pyrkivät tunnistamaan käyttämiensä 
menetelmien yhteydet kulttuuriseen taustaan ja 
ympäristöön. He vertaavat käytäntöjä teorioihin 
(46) ja huomaavat yhtymäkohtia perinteisiin las-
tenkasvatusmenetelmiin (36). 

Saamen kieli kouluissa

Saamenkielinen opetus on otettu mukaan viralliseen opetussuunnitelmaan vuonna 1967. Sen jälkeen 
koulujen määräykset ovat laajentuneet ja tuntimäärät lisääntyneet siinä määrin, että saamelaisilla on 
nykyään oikeus saamenkieliseen opetukseen asuinpaikasta riippumatta. SCG97 velvoittaa koulut 
tekemään saamen kielestä pysyvän oppiaineen. On myös kaksikielinen opetusohjelma (37), jonka 
tavoitteena on tehdä oppilaista käytännössä kaksikielisiä. Saamelaisesta opetusohjelmasta tehdyssä 
arviossa (33) ohjelman piirissä olevien yhteisöjen asukkaista 64 % oli saamenkielisiä (38). 66 % op-
pilaista sai opetusta saamen kielessä, mutta vain 35 % sai saamenkielistä opetusta (39).  47 % opettajista 
puhui saamea. Saamen kieltä koskevien yleisten tilastotietojen puute haittaa kuitenkin arviointia 
opetusuudistus vaatii runsaasti lisää tukea saavuttaakseen hyväksyttävän tason (40-42)., erityisesti 
mitä tulee saamenkielisen opetuksen osuuteen opetuksesta. Saamen kielen.
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Teeman yhteenveto

Opetus virallisessa koululaitoksessa, joka aikoi-
naan on ollut lähinnä kolonialistisen sorron väli-
ne, on nykyään paikoiteleen muuntumassa alku-
peräiskansojen kulttuurien ja kielten hyväksymi-
sen ja edistämisen suuntaan. Tähän kehitykseen 
kuuluu alkuperäiskansojen omien opetusohjel-
mien kehittäminen, jossa joskus käytetään apuna 
alkuperäiskansojen omaa kansanperinnettä. Tässä 
osassa on käsitelty esimerkkeinä tapauksia Venä-
jältä, saamelaisilta ja athabaskoilta, mutta inuiit-
teja, gwich’ineja ja aleutteja koskevat tapaukset 
puuttuvat. Tarvitaan vielä paljon tutkimusta al-
kuperäiskansojen opetuksesta eri maissa sekä sen 
mahdollisuuksista ja esteistä.

Korkeampi koulutus

Oppilaitoskapasiteetti sekä oppilaiden mahdolli-
suus saada korkeamman tason opetusta vaihtelee 
suuresti eri puolilla Arktista aluetta. Tässä osassa 
käsitellään tätä monimuotoisuutta muutamien esi-
merkkien valossa. Lopuksi käsitellään yliopistojen 
sirkumpolaarisen yhteistyön kehittyvää suunta-
usta.

Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikassa Fairbanksissa ja Anchorages-
sa toimii Alaskan yliopisto, jolla on lisäksi kau-
punkikampuksia myös pienemmissä yhteisöissä. 
Pohjois-Kanadassa ei ole yliopistoja, mutta siellä 
toimii aluekorkeakouluja (college) ja tutkimuslai-
toksia (Yukonissa, Luoteisterritorioissa ja Nuna-
vutissa). Ne sijaitsevat pohjoisen kaupungeissa, 
mutta pitävät yllä myös alueellisia opetuskeskuk-
sia pienemmissä yhteisöissä ja haja-asutusalueilla. 
Alueellisilla kampuksilla on tarjolla vain rajattu 
valikoima kursseja, opetusohjelmia ja tutkintoja. 
Pohjois-Kanadan opiskelijat eivät voi suorittaa 
humanistisia tai luonnontieteiden perustutkintoja 
ilman että muuttavat muualle tai suorittavat poh-
joisten aluekorkeakoulujen eteläisistä yliopistoista 
ostamia kursseja, joissa opettajina toimivat tilapäi-
set luennoitsijat, joilla ei tavallisesti ole tohtorin-
tutkintoa (47).

Monet pohjoisen asukkaat, erityisesti syrjäseu-
duilla, ovat etäopetuksen varassa. Esimerkiksi 
Alaskan yliopisto (Fairbanksissa) palvelee Alaskan 
kaikkia osia alueellisten kampusten ja etäopetuk-
sen avulla käyttämällä video-oppitunteja, puhe-
linyhteyksiä ja web-pohjaista opetusta. Yliopiston 
johtokunta määrää opetusohjelman. Myös Pohjois-
Kanadassa oppilaitos määrää opetusohjelman ja 

toimittaa sen alueellisille kampuksille sekä keski-
suurissa ja suurissa yhteisöissä oleviin etäopetus-
tiloihin. Esimerkiksi Luoteisterritorioissa Aurora 
Collegella on Albertassa toimivan Athabaskan yli-
opiston ja muiden etelän yliopistojen kanssa sopi-
muksia tiettyjen kurssien opettamisesta collegen 
kaikilla kolmella pääkampuksella (Fort Smithissä, 
Yellowknifessa ja Inuvikissa). Opiskelijat voivat 
olla yhteydessä puhelimitse tai käyttää web-ope-
tusmateriaalia collegen kautta.

Lisääntyvät mahdollisuudet saada college- ja 
yliopistotasoista koulutusta satelliittikampus-
ten, kirjeenvaihdon, puhelinoppituntien ja webin 
kautta (erityisesti jos tarjolla on laajakaistayhteys) 
eivät kuitenkaan ole pääasiallinen tapa hankkia 
korkeakoulututkinto. Suurin osa opiskelijoista 
matkaa edelleen elokuun lopulla etelään hankki-
maan jatkokoulutusta. Eteläiset yliopistot tarjoavat 
opiskelijoille mahdollisuuden alempaan korkea-
koulututkintoon luonnontieteissä tai humanistisis-
sa aineissa, vastaavasti aluekorkakoulut tarjoavat 
paljon laajemman ainevalikoiman.

Pohjoismaat

Joissakin Pohjoismaissa yliopistoja on käytetty 
alueellisen kehityksen välineenä. Islannin, Norjan, 
Ruotsin ja Suomen pohjoisosissa yliopistolaitos on 
tarjonnut helposti saatavilla olevaa koulutusta ja 
laadukasta tutkimusta 1970-luvun alkupuolel-
ta lähtien. Yliopistoista on tullut aluepolitiikan 
ilmentymiä, jotka tarvitsevat tuekseen erilaista 
infrastruktuuria hyvistä tietoliikenneyhteyksistä, 
opetussairaaloista, erikoistuneista tutkimuslai-
toksista ja kirjastoista opiskelija-asuntoloihin ja 
muihin palvelutoimintoihin. Monet valtiot ovat 
investoineet yleisen koulutustason nostamiseen. 
Tämän kehityksen ensimmäinen merkki oli Troms-
san yliopiston perustaminen, jota seurasivat vas-
taavat toimet Ruotsissa ja Suomessa.

Tromssan yliopisto perustettiin vuonna 1968 
suurkäräjien määräyksellä ja sen viralliset avajai-
set olivat vuonna 1972. Siihen asti Pohjois-Norjan 
asukkaiden oli ollut pakko muuttaa etelään, jos he 
halusivat saada korkeampaa koulutusta. Tämän 
seurauksena Pohjois-Norjassa oli suhteellisesti vä-
hemmän korkeasti koulutettuja ihmisiä kuin maan 
muissa osissa. Päätökseen perustaa yliopisto Poh-
jois-Norjaan oli kolme pääsyytä: huoli sosioeko-
nomisen kehityksen alueellisesta epätasapainosta; 
usko siihen, että paras tapa korjata alueella koettu 
pula koulutetusta työvoimasta oli kouluttaa pai-
kallisia nuoria (jotka todennäköisemmin pysyvät 
alueella myös valmistumisen jälkeen); ja halu tukea 
alueella tärkeiksi koettua tutkimusta sekä teknisiä 
ja kulttuuripalveluja (48). Tromssan yliopiston on 
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sanottu olevan ”osoitus hallituksen politiikasta, 
joka pyrkii edistämään pohjoisten alueiden talou-
dellista, yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä 
sekä toivottavasti tehokas väline näiden pyrkimys-
ten toteuttamisessa” (49). Samanaikaisesti Norjan 
hallitus yhdisti koulutuksen yhteiskunnalliseen, 
taloudelliseen ja kulttuuriseen kehitykseen.

Vuonna 1966 Ruotsin hallitus päätti perustaa 
Luulajaan akateemisen tason tekniikan opetusta 
tarjoavan oppilaitoksen, ja Luulajan teknillinen 
korkeakoulu aloitti toimintansa vuonna 1972. Sy-
säyksen oppilaitoksen perustamiselle antoi kou-
lutetun työvoiman tarve alueen kaivos-, teräs- ja 
voimalaitosteollisuudessa. Pohjoisten alueiden 
huonot koulutusmahdollisuudet olivat yksi suu-
rimmista syistä Norrbottenin hitaan kehityksen 
taustalla (50). Erityisesti ammatillisen, teknisen ja 
kaupallisen koulutuksen puute oli ongelma. 

Korkeamman koulutuksen vaikutukset ovat ol-
leet näkyvissä alueella monin tavoin. Perustutkin-
to-opintojen aloittajien määrä Ruotsissa yleensä, ja 
Pohjois-Ruotsissa erityisesti, kasvoi jatkuvasti lu-
kuvuoden 2002/2003 aikana (57). Uusien opiskeli-
joiden määrän kasvu tarkoittaa, että Ruotsi on saa-
vuttamassa asettamaansa tavoitetta, jonka mukaan 
kustakin ikäluokasta, myös pohjoisen asukkaista, 
puolet aloittaa opiskelun jossakin korkeakoulussa. 
Eniten hakijoita on yhteiskuntatieteisiin mukaan 
lukien talous- ja oikeustieteet. Yhdessä terveyden-
hoidon, lääketieteen ja sosiaalialan kanssa ne hou-
kuttelevat yli puolta hakijoista. Kolmanneksi suo-
situimmat alat ovat tekniikka ja opettajankoulutus. 
Opettajankoulutuslaitos perustettiinkin Luulajaan 
jo vuonna 1907.

Innokkaimmin korkean asteen koulutusta hank-
kivat naiset, joiden osuus opiskelijoista on 60 %. 
Yliopiston sijoittaminen Luulajaan on laajentanut 
opiskelemaan hakevien sosiaalista taustaa. Myös 
korkeakoulujen tarjoamat elinikäisen oppimisen 
ohjelmat ovat olleet alueella tärkeitä. Etäopetus on 

ollut tärkeää haja-asutusalueilla asuville ihmisille. 
Etäopiskelijoiden määrä onkin ollut nopeassa kas-
vussa, mikä on parantanut ihmisten mahdollisuuk-
sia pysyä alueella ja vaikuttanut alueen kehittymi-
seen. Korkean teknologian yritysten ja koulutetun 
työvoiman määrä on kasvanut. Korkeakouluope-
tuksella on ollut ja tulee olemaan suuri merkitys 
alueen selviytymiselle. Haja-asutusalueiden kehi-
tykselle tärkeä tekijä ovat olleet opettajankoulutus-
ohjelmat, jotka ovat parantaneet opetuksen tasoa 
pakollisissa kouluissa.

Jatko-opintojen määrä on kasvanut lukuvuoden 
2002/2003 aikana. Selvästi suurin osa opiskelijois-
ta on naisia. Filosofi an tohtoreiden määrä on yli 
kaksinkertaistunut vuodesta 1993. Trendi on sama 
kaikkialla Ruotsissa. Sosiaalinen tausta vaikuttaa 
edelleen jatko-opiskeluhalukkuuteen. Pohjois-
Ruotsissa saamelaiskäräjät on pyrkinyt voimak-
kaasti tukemaan tohtoriksi opiskelemista ja myös 
rahoittamaan tutkimusohjelmia. 

Suomen nuorin yliopisto on vuonna 1979 perus-
tettu Rovaniemellä sijaitseva Lapin yliopisto. Sen 
opetusohjelman tavoite on edistää työllisyyden ja 
kulttuurin kehitystä Pohjois-Suomessa sekä kehit-
tää kansainvälistä yhteistyötä pohjoisen alueen yli-
opistojen ja tutkimuslaitosten välillä. Yliopistossa 
on päätoimisia opiskelijoita yli 4000. Tiedekunnat 
kattavat taiteen ja teollisen muotoilun, yhteiskun-
tatieteet, kasvatustieteen, oikeustieteen sekä liike-
talouden ja matkailun. Lapin yliopiston tutkimuk-
sellinen painopiste on pohjoisten alueiden tutki-
muksessa, erityisesti hyvinvointia, vähemmistöjä 
ja kansainvälistä oikeutta koskevassa tutkimukses-
sa sekä sovelletussa ympäristöntutkimuksessa.

Joissakin läntisissä Pohjoismaissa on ollut yli-
opistoja paljon kauemmin kuin Fennoskandian 
pohjoisilla alueilla. Esimerkiksi Islannin yliopisto 
on perustettu vuonna 1911. Ensimmäisenä toimin-
tavuonna yliopistoon kirjoittautui 45 opiskelijaa, 
nykyään se tarjoaa opetusta noin 8000 opiskelijal-

Saamelainen korkeakoulu

Saamelainen korkeakoulu (Saami University College, Sa’mi allaskuvla) perustettiin Guoddageaid-
nussa vuonna 1989 saamelaisliikkeen kampanjan tuloksena ja se perustuu saamelaisten yhteisöjen 
korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Tieteellisen toiminnan kolme keskeistä elementtiä ovat 
kieli ja kielen kehitys, kestävä kehitys ja luonnon monimuotoisuus ja saamen kielen opettaminen ja 
ymmärtäminen. Korkeakoululla on kansallinen velvollisuus sekä kouluttaa saamelaisia opettajia ja 
toimittajia että vastata saamelaisten korkeakoulutuksesta. Se palvelee saamelaisia opiskelijoita koko 
saamelaisalueella Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä, ja Norjan opetusministeriö rahoittaa 
koulutuksen. Pääosa opetuksesta ja ohjauksesta annetaan saameksi. Sekä opiskelijat että opettajat ovat 
kaksi- tai monikielisiä (51).



179Ympäristöministeriön raportteja  4 | 2007

le 11 tiedekunnassa. Pohjois-Islantiin perustettiin 
vuonna 1987 Akureyrin yliopisto. Grönlannin yli-
opisto tarjoaa opetusta sekä tanskaksi että grönlan-
niksi. Vuonna 2003 yliopistossa oli noin 100 opis-
kelijaa ja 13 akateemista henkilökunnan jäsentä. 
Yliopistossa on neljä osastoa (hallinto, kulttuuri- ja 
sosiaalihistoria, Grönlannin kirjallisuus ja teolo-
gia). Färsaarten yliopisto perustettiin vuonna 1965. 
Se harjoittaa tutkimusta ja tarjoaa korkeamman as-
teen koulutusta. Yliopistossa on kolme osastoa ja 
noin 90 opiskelijaa. 

Venäjä

Neuvostoliiton jälkeen Venäjällä on ollut havait-
tavissa suuntaus kohti alueellista eriytymistä, ei-
kä suinkaan vähiten korkeamman koulutuksen 
alalla. Kaikki alueet haluavat oman yliopistonsa, 
ja on havaittavissa selvä pyrkimys nostaa korkea-
koulujen asemaa, tehdä esimerkiksi opettajankou-
lutuslaitoksista kasvatustieteellisiä yliopistoja tai 
teknisistä korkeakouluista teknillisiä yliopistoja. 
Kuvaavaa on, että ennen perestroikaa Murmans-
kissa tai Arkangelissa ei ollut yliopistoa. Nykyään 
niitä on kummassakin kaupungissa useita, ja val-
tiollisten yliopistojen lisäksi on yksityisiä korkea-
kouluja. Myös opiskelijoiden mielenkiinnon koh-
teet ovat muuttuneet: liikkeenjohto, taloustieteet 
ja oikeustiede ovat suosikkeja, ja luonnontieteiden 
hakijamäärät ovat laskussa. Mahdollisuus saada 
korkeampaa koulutusta omalla asuinalueella kui-
tenkin vaihtelee Venäjän eri pohjoisilla alueilla. 
Luoteisissa osissa on useita yliopistoja, kun taas 
Pohjois-Siperiassa ja Kaukoidässä koulutusmah-
dollisuuksia on harvassa.

Sirkumpolaariset aloitteet

Merkittävä tekijä pohjoisten alueiden korkeamman 
koulutuksen kehityksessä on ollut sirkumpolaari-
sen ajattelutavan leviäminen ja uuden tieto- ja tie-
toliikennetekniikan sekä avoimien opiskeluverkos-
tojen käyttö (52-53). Tätä kehitystä heijastavat Ark-
tinen yliopisto (University of the Arctic) ja Pohjoi-
nen tutkimusfoorumi (Northern Research Forum). 
Arktisen alueen opetusministerit ovat tervehtineet 
ilolla näiden instituutioiden pyrkimyksiä paran-
taa tietoisuutta Arktisen alueen luonnonoloista ja 
kulttuureista sekä saada aikaan keskustelua tutki-
jayhteisön jäsenten ja alueen muiden sidosryhmien 
kesken. (54).

Arktinen yliopisto on maapallon pohjoisten alu-
eiden opetus- ja tutkimustyöhön omistautuneiden 
yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden laitosten 
muodostama yhteistyöverkosto. Sen jäsenet pyr-

kivät kehittämään pohjoisia alueita koskevia yh-
teisiä, korkeamman koulutuksen opetusohjelmia 
jakamalla keskenään resursseja, tiloja ja asiantun-
temusta. Arktisen yliopiston yleistavoite on luoda 
vahva, kestävään kehitykseen perustuva sirkum-
polaarinen alue yhdistämällä pohjoisen asukkaita 
ja yhteisöjä koulutuksen ja tietojen jakamisen avul-
la. Ohjelma on virallisesti aloitettu vuonna 2001, ja 
kolme vuotta myöhemmin jäseninä oli 71 laitosta 
ja organisaatiota [vuonna 2006 jäseninstituutiota 
oli 101 (toimittajan huomio)].

Yksi Pohjoisen tutkimusfoorumin päätavoit-
teista on saada yliopisto-opiskelijat osallistumaan 
pohjoisia asioita, ongelmia ja mahdollisuuksia 
koskevaan keskusteluun. Erityisesti opiskelijat 
raportoivat tutkimusfoorumin avoimissa kokouk-
sissa, joissa he osallistuvat keskusteluun itselleen 
merkityksellisistä aiheista vanhempien tieteenhar-
joittajien ja muiden pohjoisten sidosryhmien rin-
nalla. Suurin osa Arktiseen yliopistoon kuuluvien 
laitosten opiskelijoista on kiinnostunut myös Poh-
joisesta tutkimusfoorumista. Forumilla on yhteyk-
siä Arktisen yliopiston kanssa, mutta sillä on oma 
itsenäinen hallintarakenteensa. (Katso myös Luku 
12. Sirkumpolaarisen pohjoisen kansainväliset suhteet 
ja geopolitiikka).

Arktinen yliopisto ja Pohjoinen tutkimusfooru-
mi tarjoavat tilan institutionaalisille prosesseille, 
jotka edistävät Arktisen neuvoston poliittista ja 
ympäristösuojelullisesta työtä. Aikaisemmin eri-
laiset yksittäiset aloitteet kokosivat yhteen tiettyjä 
koulutus- ja tutkimusyhteisöjä (esimerkiksi Kan-
sainvälinen polaarivuosi). Mikään näistä aloitteista 
ei kuitenkaan saanut aikaan laajaa tukea pysyville 
instituutioille. Arktinen yliopisto tarjoaa mahdol-
lisuuden korkeampaan koulutukseen uuden tieto-
liikennetekniikan avulla, ”yliopiston ilman rajoja”. 
Lisäksi se kehittää erilaisia opiskelija- ja tutkija-
vaihto-ohjelmia.

Arktisen yliopiston yksi ominaispiirre on alku-
peräiskansojen osallistuminen sen hallintoraken-
teisiin. Esimerkiksi Athabaska-kansojen arktinen 
neuvosto, Venäjän pohjoisten alkuperäiskansojen 
yhdistys (RAIPON) ja kansainvälinen Gwich’in-
neuvosto ovat Arktisen yliopiston neuvoston jä-
senjärjestöjä. Inuiittien sirkumpolaarinen konfe-
renssi, ICC, Saamelaisneuvosto ja muut järjestöt 
ovat auttaneet yliopiston kehittämisessä eri tasoil-
la. Lisäksi hallintoon osallistuu alkuperäiskanso-
jen asiainkomitea, joka on perustettu edistämään 
alkuperäiskansojen vaikutusvaltaa ohjelmissa ja 
hankkeissa. Se on havainnut, että pohjoisten al-
kuperäiskansojen näkemykset Arktisen yliopis-
ton kehittämisestä kaipaavat koordinoimista (55). 
Kuten itse yliopistokin, myös alkuperäiskansojen 
asiainkomitea on verrattain uusi instituutio, eikä 
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se ole vielä onnistunut vakiinnuttamaan itseään 
koordinoinnin välineenä. Komitean tavoite on pa-
rantaa alkuperäiskansojen opetuskapasiteettia yli-
opistossa ja lisätä pohjoisen asukkaiden toimintaa 
alkuperäiskansoja koskevissa asioissa. 

Monet alkuperäiskansojen järjestöistä näkevät 
Arktisen yliopiston mahdollisuuden välineenä, 
jonka kautta ne voivat vaikuttaa positiivisesti poh-
joisten alueiden tutkimukseen ja opetukseen. Niillä 
on mahdollisuus vaikuttaa opetussuunnitelmiin ja 
kehittää niitä sekä tuoda opetukseen mukaan pe-
rinteisen tiedon tuntijoita. Tämä mahdollisuus voi 
tuoda mukanaan huomattavan siirtymän puhtaan 
akateemisesta ilmapiiristä kohti todella avointa 
opetusta, joka kunnioittaa tiedon ja opetuksen eri 
tyylejä ja tapoja. Alkuperäiskansojen asiainkomite-
an jäsenten tavoitteena on perinteisen tiedon tun-
tijoiden mukaansaaminen ”arktisten professorien” 
ja ”asiantuntijoiden” joukkoon ja heidän tietojensa 
tunnustaminen kunniatohtorin arvolla.

On myös ollut, ja tulee olemaankin, useita mui-
ta järjestöjä, jotka ovat osallistuneet korkeamman 
koulutuksen kehittämisen sirkumpolaarisen poh-
joisen alueella. Tällaisia järjestöjä ovat esimerkiksi 
Kansainvälinen arktinen tiedekomitea (Internatio-
nal Arctic Science Committee, IASC) ja Kansain-
välinen arktinen yhteiskuntatieteiden yhdistys 
(International Arctic Social Sciences Association, 
IASSA). Arktisen neuvoston ennen on toiminut 
organisaatioita, joiden yhteisenä huolena on ollut 
koulutuksen parantaminen pohjoisilla alueilla, 
kuten Arktisen alueen parlamentaarikkojen kon-
ferenssi ja komitea (Conference and Standing Com-
mittee of Parliamentarians of the Arctic Region) ja 
Kanadan napa-alueiden komitea (Canadian Polar 
Commission). Tapahtumalähtöiset aloitteet, kuten 
Kansainvälinen polaarivuosi (International Polar 
Year, IPY) ja Kansainvälinen arktisen tutkimuksen 
suunnittelukomitea (International Committee on 
Arctic Research Planning, ICARP) ovat myös kiin-
nittäneet huomiota koulutukseen ja tutkimukseen 
liittyviin seikkoihin. Erilaisilla rahoituslaitoksilla 
on erityisiä tehtäviä lisätä tutkimusta ja korkeam-
paa kolutusta sirkumpolaarisen pohjoisen alu-
eella. Lisätutkimuksissa tulisi analysoida näiden 
eri aloitteiden yhteyksiä tai niiden puuttumista, 
erityisesti sitä, miten ne koordinoivat ja fokusoi-
vat mahdollisuuksia korkeampaan koulutukseen 
pohjoisessa.

Teeman yhteenveto

Korkeamman koulutuksen saatavuus Arktisella 
alueella on parantunut viimeisen 30 vuoden aikana. 
Pohjoisilla alueilla on perustettu uusia yliopistoja, 
tehty useita sirkumpolaarista yhteistyötä koskevia 

aloitteita ja laajennettu etäopetuksen hyödyntämis-
tä. Koulutusmahdollisuudet ovat kuitenkin edel-
leen jakaantuneet kovin epätasaisesti, ja monilla 
pohjoisilla, arktisilla alueilla (esimerkiksi osassa 
Kanadaa, Siperiassa ja Venäjän Kaukoidässä) on 
tarjolla vain vähän tai ei lainkaan korkeampaa 
koulutusta. Korkeampaa koulutusta ja tutkimusta 
koskevien sirkumpolaaristen aloitteiden myötä on 
syytä tutkia, miten ne ovat, tai voisivat olla, yhte-
ydessä toisiinsa.

Johtopäätöksiä ja tiedonaukkoja

Tässä luvussa on analysoitu kolmea sirkumpo-
laarisen pohjoisen kouluissa vaikuttavaa teemaa. 
Olemme osoittaneet, että alkuperäis- ja vähemmis-
tökulttuurit ovat tärkeässä asemassa käsiteltäessä 
koulutusta, sillä näiden kulttuurien edustajilla on 
paljon annettavaa koulutuksen uudistamiseen. 
Kuten olemme osoittaneet, koulutus voi vaikuttaa 
myös kulttuurien katoamista ja yhdenmukaistu-
mista edistävällä tavalla. Yksi syy tälle saattaa ol-
la ”sokeus erilaisuudelle”, joka on jo aiheuttanut 
usean harvinaisen kielen ja alkuperäiskulttuurin 
tärkeän osa-alueen häviämisen. Koulutus voi myös 
olla tärkeä elvyttämisen väline, ja olemme osoit-
taneet koulutuksen olevan merkittävässä roolissa 
pohjoisten alueiden toipumisessa ja kehittymises-
sä.

Koulutusta koskevia tilastotietoja ei ole saatavis-
sa koko sirkumpolaarisen pohjoisen alueelta. Joil-
takin alueilta on kyllä kerätty numerotietoja, mutta 
niitä ei ole kerätty eri alueilta samoilla perusteilla. 
Mielestämme on hyvin tärkeää tietää mahdollis-
ten oppilaiden määrä luokka-asteittain, oppilaiden 
kokonaismäärä sekä kultakin tasolta vuodessa val-
mistuvien oppilaiden määrä. Olisi hyvä, jos nämä 
luvut voitaisiin vielä erotella sukupuolen mukaan 
ja sen mukaan, mitkä oppilaista kuuluvat alkupe-
räiskansoihin ja mitkä eivät. Tällaisten tilastotieto-
jen perusteella voisi laatia suuntaviivat koko Ark-
tisen alueen koulutuksen suuntauksia koskevaa 
tutkimusta varten.

Muita Arktisen alueen koulutuksen arvioimista 
helpottavia tilastotietoja olisivat esimerkiksi op-
pilaiden päivittäinen koulumatka eri luokkata-
soilla, koulutustaso ja kotipaikka, opettajien työ-
kokemuksen pituus vuosina, oppilaiden määrä 
luokassa opettajaa kohti, koulujen saama tuki ja 
opetusohjelmien toteuttamisen kustannukset. Kou-
lutuksen analysointi ja ymmärtäminen edellyttää 
myös tulotason, työttömyysasteen ja työpaikko-
jen laadun kaltaisten indikaattorien kehittämistä 
ja käyttämistä. Näitä mittareita on kuitenkin sää-
deltävä, sillä ne eivät yleensä ota huomioon perin-
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teisiä talousjärjestelmiä ja kulttuurisia käytäntöjä. 
Oman elämänsä hallinta, kulttuurinen jatkuvuus 
ja yhteys luontoon ovat tekijöitä, joita voisi ken-
ties mitata sillä, paljonko alkuperäiskansojen kie-
liä käytetään kouluissa. On tutustuttava koulujen 
kulttuurisia käytäntöjä koskeviin ohjeisiin sekä 
virallisen opetuksen ulkopuolisiin toimiin. Se, mi-
tä nämä säätelytoimet voisivat olla, ja voidaanko 
niitä käyttää sirkumpolaarisessa laajuudessa, vaa-
tii vielä lisätutkimuksia. Yleistäminen tuottaa liian 
usein lähes merkityksettömiä tuloksia, joten koko 
Arktista aluetta koskevia yleisindikaattoreita etsit-
täessä on paneuduttava huolella niiden paikallisiin 
näkökulmiin. Myös eri hallintoalueiden välinen 
vertailu on hyödytöntä, jos emme ota huomioon 
kunkin maan sisäisiä eroja. 

Lopuksi voidaan todeta, että kokonaan oma 
tutkimuskysymyksensä on pohjoisten asukkaiden 
asema tiedon tuottajina. Nykyisin ei ole saatavissa 
mitään pohjoisista alueista kertovien tai niitä käsit-
televien kirjojen julkaisua käsittelevää tilastotietoa. 
Tutkimuksessa on otettava huomioon tiedon tuot-
tamisen kaikki eri osa-alueet.

Luvun yhteenveto

Tässä luvussa käsitellyt koulutuksen suuntaukset 
osoittavat, että kaikkein tärkeimmät seikat liitty-
vät koulutuksen hallintoon, merkityksellisyyteen 
ja saatavuuteen. Näitä kolmea seikkaa edistää tie-
don jakamisen arvostuksen kasvu ja tarve sopeut-
taa opetus paikallisten tarpeiden ja olosuhteiden 
mukaiseksi. Niitä vastaan toimii opetusperinne, 
joka asettaa länsimaiset arvot alkuperäiskansojen 
arvomaailman ja tietojen edelle. Siirtymä, jossa tie-
don käsitetään olevan standardoidun hyödykkeen 
sijasta hajautettu resurssi, on aiheuttanut paineita 
hallinnon ja päätöksenteon hajauttamiseksi sekä 
paikallisten ainesten sisällyttämiseksi opetussuun-
nitelmaan. Lisäksi se on lisännyt teknologian hyö-
dyntämistä tietojen saatavuuden parantamiseksi 
(esim. Arktinen yliopisto).
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