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1. YLEISET LÄHTÖKOHDAT 
 

1.1. Saamelaiskäräjien toimintaohjelman ja taloussuunnitelman 2016-2019 rakenne 

 

 
 
1.2. Saamelaisten asema  
 

Saamelaiset ovat alkuperäiskansa, jolla on oma historia, kieli, kulttuuri, elinkeinot, 

elämäntapa ja identiteetti.  Saamelaiskäräjien vuonna 2015 keräämien tietojen mukaan 

Suomessa on 10 463 saamelaista. Saamelaisten lukumäärä on viimeisen neljän vuoden aikana 

kasvanut 378:lla, lisäystä on tapahtunut nimenomaan saamelaisalueen ulkopuolella. 

Saamelaisten kotiseutualueella, joka käsittää Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueen 

sekä Sodankylän kunnassa sijaitsevan Lapin paliskunnan alueen, asuu 3499 saamelaista. Alue 

on laajuudeltaan 35.000 km².  Saamelaiset ovat kotiseutualueellaan kolmasosan 

vähemmistönä alueen noin 18 700 asukkaasta.  Saamelaisten kotiseutualueella Inarissa asuu 

eniten saamelaisia ja kunnan alueella käytetään kaikkia kolmea saamen kieltä. Vain Utsjoen 

kunnassa saamelaiset ovat enemmistönä.   

 

Suomen saamelaisista jo noin 64,69 % (6964) asuu saamelaisalueen ulkopuolella, heistä 637 

ulkomailla.  Ainoa saamelaisenemmistöinen kunta Utsjoki on menettänyt saamelaisväestöä 

suhteellisesti eniten. Siellä saamelaisten osuus kunnan kokonaisväestöstä on nyt noin 58 % 

kun se vielä vuosituhannen vaihteessa oli yli 70 %.   
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Taulukko  1 Saamelaisten lukumäärä vuoden 2015 vaaleissa  

 

 

 
 

Yli 45-vuotiaista saamelaisista 49 % asuu saamelaisalueella ja alle 45-vuotiaista 75,3 % asuu 

saamelaisalueen ulkopuolella.  Alle kymmenen vuotiaista lapsista 76 % asuu saamelaisalueen 

ulkopuolella ja vastaavasti yli 75- vuotiaista 73 % asuu saamelaisalueella.  Näin ollen reilu 

enemmistö lapsista, nuorista ja parhaassa työiässä olevista aikuisista asuu saamelaisalueen 

ulkopuolella. 

 

Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea.  

Saamea puhuu alle puolet saamelaisista.  Pohjoissaamea puhuu 70–80 % sekä inarinsaamea 

ja koltansaamea kumpaakin alle 15 % saamenkielisistä saamelaisista. Saamen kielellä 

tarkoitetaan saamen kielilain mukaan kaikkia Suomessa puhuttavia saamen kieliä. 

 

Perustuslaki turvaa saamelaisille Suomen ainoana alkuperäiskansana oikeuden omaan kieleen 

ja kulttuuriin ja niitä koskevaan itsehallintoon saamelaisalueella.  Saamelaiskulttuuriin 

luetaan kuuluvaksi saamen kieli, kulttuuriperintö, käsityöperinnekulttuuri-ilmaukset sekä 

perinteiset saamelaiselinkeinot kuten poronhoito, kalastus, keräily ja metsästys.  
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1.3. Saamelaisia koskevat keskeiset kansainväliset sopimukset  
 

Suomi on ratifioinut useita alkuperäiskansojen oikeuksia  

tukevia kansainvälisiä sopimuksia, kuten kansalais- ja  

poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen (KP-

sopimus), taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 

oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (TSS-

sopimus), biodiversiteettisopimuksen, kansallisten 

vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen 

(vähemmistöpuiteyleissopimus), lapsen oikeuksia koskevan 

yleissopimuksen, Euroopan Neuvoston alueellisia ja 

vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan 

kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja 

edistämisestä tehdyn Unescon yleissopimuksen (kulttuuri-

ilmauksien suojelusopimus) ja Eurooppalaiseen 

maisemayleissopimuksen, mutta saamelaisten kulttuurin, 

perinteisten elinkeinojen ja saamen kielen asema ei ole 

siltikään riittävän turvattu.  

 

YK:n yleiskokous on hyväksynyt vuonna 2007 

yleiskokouksessaan alkuperäiskansojen oikeuksien 

julistuksen. Suomi on allekirjoittanut julistuksen ja 

sitoutunut julistuksen toimeenpanoon. Julistus edellyttää, 

että valtiot ja alkuperäiskansat omien instituutioidensa 

kautta tekevät yhteistyötä ja neuvottelevat vilpittömin mielin 

saadakseen alkuperäiskansojen ennakkosuostumuksen 

sellaisissa hallinnollisissa ja lainsäädännöllisissä asioissa, 

jotka vaikuttavat alkuperäiskansoihin. Julistus tunnustaa 

alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuden. Julistus 

tunnustaa alkuperäiskansojen oikeuden tavoitella sellaista 

taloudellista ja sosiaalista kehitystä, joka vastaa 

alkuperäiskansojen omia näkemyksiään. YK:n ensimmäinen 

korkean tason alkuperäiskansojen maailmankonferenssin 

avausistunto hyväksyi vuonna 2014 alkuperäiskansojen 

oikeuksien edistämistä käsittelevän loppuasiakirjan, jonka 

tarkoituksena on edistää alkuperäiskansojen oikeuksien 

täytäntöönpanoa. Loppuasiakirjassa YK:n jäsenvaltiot 

sitoutuvat tarkastelemaan alkuperäiskansojen osallistumista 

YK:n kokouksiin heitä koskevissa kysymyksissä. 

 

Suomen Euroopan unionin liittymisasiakirjan osana on 

saamelaisia koskeva pöytäkirja nro 3, jolla sopimuspuolet 

tunnustavat Suomella ja Ruotsilla kansallisen ja 

kansainvälisen oikeuden mukaan olevat velvoitteet  

ja sitoumukset saamelaisiin nähden saamelaisten 

elinkeinojen, kielen, kulttuurin ja elämäntavan 

säilyttämiseksi ja kehittämiseksi sekä katsovat, että 

perinteinen saamelaiskulttuuri ja saamelaiselinkeinot ovat 

riippuvaisia luontaiselinkeinoista kuten poronhoidosta saamelaisten 

perinteisillä alueilla.  

Saamelainen itsemääräämisoikeus 

KP-sopimus, 1 artikla  

1. Kaikilla kansoilla on 

itsemääräämisoikeus. Tämän 

oikeuden nojalla ne määräävät 

vapaasti poliittisen 

asennoitumisensa ja harjoittavat 

vapaasti taloudellisten, sosiaalisten 

ja sivistyksellisten olojensa 

kehittämistä.  

2. Kansat voivat vapaasti käyttää 

luonnonrikkauksiaan ja -varojaan 

omiin tarkoituksiinsa, mikäli se ei 

vahingoita yhteisen edun 

periaatteelle perustuvan 

kansainvälisen taloudellisen 

yhteistyön ja kansainvälisen 

oikeuden velvoituksia. Missään 

tapauksessa ei kansalta saa riistää 

sen omia elinehtoja.  

3. Kaikkien tämän yleissopimuksen 

sopimusvaltioiden, mukaan lukien 

ne valtiot, jotka ovat vastuussa 

itsemääräämisoikeutta vailla 

olevien alueiden ja 

huoltohallintoalueiden hallinnosta, 

tulee edistää 

itsemääräämisoikeuden 

toteuttamista ja kunnioittaa tätä 

oikeutta Yhdistyneiden 

Kansakuntien peruskirjan 

määräysten mukaisesti. 

 

Alkuperäiskansajulistus  

 

Artikla 3: 

Alkuperäiskansoilla on 

itsemääräämisoikeus. Tämän 

oikeuden perusteella ne määräävät 

vapaasti poliittisen asemansa ja 

kehittävät vapaasti taloudellisia, 

sosiaalisia ja sivistyksellisiä 

olojaan. 

 

 

 

 

 

Saamelaisten itsemääräämisoikeus 

ei toteudu tyydyttävällä tavalla. 

Saamelaisten itsemääräämisoikeus 

ei toteudu perinteisen 

saamelaiselinkeinojen, saamelaisten 

kotiseutualueen luonnonvarojen, 

maan- ja veden tai maankäytön 

ohjauksessa ja hallinnossa.  
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Liittymisasiakirja on otettu osaksi nk. Lissabonin sopimusta.  Saamelaispöytäkirjan 1 artiklan 

mukaan sen estämättä, mitä EY:n perustamissopimuksessa määrätään, saamelaisille saadaan 

myöntää yksinoikeuksia poronhoidon harjoittamiseen perinteisillä saamelaisalueilla. 

Tällainen uudistus voidaan siten toteuttaa kansallisesti ilman EU:n suostumusta.  Artiklan 2 

mukaisesti pöytäkirjaa voidaan laajentaa koskemaan muitakin perinteisiin 

saamelaiselinkeinoihin liittyviä saamelaisten yksinoikeuksia, mikä kuitenkin edellyttää 

kaikkien sopimuspuolten suostumuksen. 

 

Saamelaiskäräjien oman toiminnan ja edunvalvonnan lähtökohtana on Suomen 

kansainvälisten velvoitteiden ja kansainvälisten alkuperäiskansa- ja ihmisoikeuksien 

toteutumista valvovien elimien suosituksien toteutumisen edistäminen.  
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1.4. Toimikauden lähtökohdat 
 

Suomen, Norjan ja Ruotsin valtiot neuvottelevat parhaillaan pohjoismaisen 

saamelaissopimuksen ratifioimiseksi. Kolmen maan Saamelaiskäräjillä on edustajat 

kansallisissa neuvotteluvaltuuskunnissa. Neuvottelut on tarkoitus saada valmiiksi 

helmikuuhun 2017 mennessä. 

 

Sipilän hallituksen toimikautena on tarkoitus uudistaa metsähallituslaki, saamen kielilaki ja 

saamelaiskäräjälaki. Edellisellä hallituskaudella annettu hallituksen esitys ILO:n 

alkuperäiskansaoikeuksia koskevan sopimuksen nro 169 ratifioimisesta on vireillä 

eduskunnassa vuoden 2016 ajan. Tänä aikana tehdään kansainvälistä vertailua sisältävä 

tutkimus, jossa selvitetään alkuperäiskansamääritelmää ja maaoikeuksiin liittyviä 

kysymyksiä. 

 

Sipilän hallitus valmistelee aluehallinnon ja sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistusta. 

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 

itsehallintoalueille. Itsehallintoalueille osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi 

1.1.2019 lähtien pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen tehtävät ja ELY-keskusten 

alueellisen kehittämisen tehtävät ja lisäksi mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto. Lapin 

alueella Lapin liitto koordinoi sote- ja aluehallinnon uudistusta. Saamelaiskäräjät osallistuu 

aktiivisesti Lapin sote- ja aluehallintouudistuksen valmisteluun saamelaisten oikeusaseman ja 

perusoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi. 

 

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 3.7.2014 toimenpiteistä saamen kielten elvyttämiseksi. 

Toimenpideohjelmassa on 21 toimenpidettä kohdistuen varhaiskasvatukseen, 

kielipesätoimintaan, opetukseen, koulutukseen, kulttuuriin ja aikuisväestön kielen oppimiseen 

sekä saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvien saamelaisten mahdollisuuteen 

ylläpitää, oppia ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.  Saamen kielten elvyttämisohjelman 

toimeenpano ei ole edennyt saamelaiskäräjien toivomalla tavalla. Saamen kieliin tulee 

jatkuvasti uusia toimenpidetarpeita, vaikka hyväksytynkään ohjelman toimenpiteitä ei ole 

toteutettu. Saamelaiskäräjät aktiivisesti edistää saamen kielten elvyttämisohjelman toteutusta. 
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1.5. Saamelaiskäräjien toiminnan arvot 
 

 

vahva saamelainen identiteetti 

saamen kielten elinvoimaisuus 

saamelainen kulttuuri ja kulttuuriperintö 

perinteisten elinkeinojen elinvoimaisuus 

saamelainen luontoyhteys 

 

 
                    Kuva. Anni Näkkäläjärvi 
 

saamelainen kulttuurimaisema 

saamelaisten kestävän kehityksen ja biologisen monimuotoisuuden turvaaminen 

saamelainen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

yhteisöllisyys 

saamelaisen perinteisen tiedon ylläpitäminen  
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2. Saamelaiskäräjäkauden haasteet ja mahdollisuudet 
 

Saamelaisille on turvattu perustuslaissa kulttuurinen itsehallinto, joka koskee saamelaisten 

kotiseutualueella saamen kieltä ja kulttuuria. Saamelaisten itsehallinnon tavoitteena oli luoda 

saamelaisille perustuslain turvaama hallinnollis-poliittinen asema, jonka avulla saamelaiset 

voisivat paremmin vaikuttaa ja osallistua heitä erityisesti koskevien asioiden valmisteluun ja 

päätöksentekoon. Saamelaisten itsehallintolainsäädännön voimaantulosta on kulunut jo 20 

vuotta.  Sinä aikana itsehallinto ei ole kehittynyt toivotulla tavalla eikä itsehallinnolle sisältöä 

antavaa alempaa lainsäädäntöä ole juuri säädetty. Aitoa itsenäistä päätösvaltaa 

Saamelaiskäräjillä on rajatusti. Saamelaiskäräjien perustuslaillisen kulttuuri-itsehallinnon 

turvaaminen edellyttäisi Saamelaiskäräjien resurssitason pysyvää korotusta. Valtion eri 

hallinnonalojen taloudellinen tilanne kuitenkin kiristyy merkittävästi toimintakaudella. 

Taloustilanteesta johtuen myös Saamelaiskäräjillä tarvitaan merkittävää toiminnan 

priorisoimista.  

 

Alkavan saamelaiskäräjäkauden keskeisiä kehittämishaasteita ovat saamelaisten 

itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja kehittäminen, ilmastonmuutos, saamen kielten ja 

perinteisten elinkeinojen elinvoimaisuuden turvaaminen sekä saamelaisten kulttuuri-

itsehallinnon ja perusoikeuksien toteutumisen varmistaminen sote- ja 

aluehallintouudistuksessa.  

 

Ilmastonmuutos, sen tuomat kielteiset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja kulttuurin 

harjoittamisedellytyksiin ja luonnonresurssien laajamittaisen hyödyntämisen kiihtyminen 

arktisella alueella uhkaavat saamelaiskulttuurin tulevaisuutta. Ilmasto lämpenee arktisella 

alueella jopa kaksi kertaa nopeammin kuin muualla maailmassa keskimäärin. 

Ilmastonmuutospolitiikkaan vaikuttaminen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin tulee 

olemaan tärkeä osa Saamelaiskäräjien toimintakauden työtä.   

 

Saamelaisten oikeudellinen asema on perustuslaissa vahva. Oikeudellinen suoja ei kuitenkaan 

toteudu riittävästi, koska saamelaiskulttuurin suojasta ei ole määrätty perinteisiä 

saamelaiselinkeinoja ohjaavassa lainsäädännössä. Perinteiset saamelaiselinkeinot ovat 

saamelaiskulttuurin ydintä ja tukevat saamen kielten käyttöympäristöjen säilymistä. 

Saamelaisnuoret tarvitsevat erityistä tukea pystyäkseen jatkamaan perinteisissä 

saamelaiselinkeinoissa. Myös saamelainen käsityö-, musiikki- ja kertomaperinne sekä taide 

ovat keskeisiä kulttuurin säilymistä tukevia elementtejä. Saamelaiskäräjien toiminnan suurena 

haasteena onkin turvata koko saamelaiskulttuurin säilyminen ja kehittyminen omaehtoisesti 

globalisoituvassa maailmassa. 

 

Kaikki Suomessa puhuttavat saamen kielet ovat uhanalaisia, erityisesti pienemmät inarin- ja 

koltansaame. Uhanalaistumiskehitys jatkuu peruuttamattomana, jollei saamen kielten 

elvytysohjelman konkreettista toimeenpanoa toteuteta pikaisesti ja uuden ohjelman 

valmistelua aloiteta. Vaarana on, että kielenelvytysohjelma käy vuosien viivyttelyn myötä 

merkityksettömäksi, kun negatiivinen kehitys saamen kielten kohdalla etenee liian nopeasti. 

ja saamen kieliin tulee jatkuvasti uusia toimenpidetarpeita. Valtioneuvoston periaatepäätös on 

positiivinen toimi saamen kielten tulevaisuuden puolesta, mutta se ei vielä elvytä saamen 

kieliä 

 

Saamelaislapset ja -nuoret tarvitsevat erityistä tukea saamelaisidentiteetin vahvistamiseksi, 

kielen ja kulttuurin säilyttämiseksi. Saamelaiskäräjien työssä nuorisoneuvosto mahdollistaa 

yhä paremmin saamelaislasten ja –nuorten tarpeiden huomioimisen kaikilla sektoreilla. 
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Saamelaiskulttuurin turvaaminen edellyttää lisää resursseja. Ilman lisäresursseja 

Saamelaiskäräjien toimintaan, saamelaiselinkeinojen turvaamiseen, saamen kielen ja 

kulttuurin suojaan Saamelaiskäräjien toimintaohjelman tavoitteita ei voida riittävästi toteuttaa 

eikä sitä kautta luoda saamelaisille parempaa asemaa tulevaisuuteen nähden.  

 

3. Saamelaiskäräjien toiminnan yleiset tavoitteet 
 

Saamelaiskäräjien tärkein tehtävä on toteuttaa saamelaisille perustuslaissa turvattua   kulttuuri-

itsehallintoa sekä turvata saamelaisen alkuperäiskansakulttuurin säilyminen ja kehittyminen. 

Saamlaiskäräjät toimii läheisessä yhteistyössä perinteisten saamelaiselinkeinojen harojittajien, 

saamelaisyhdistysten ja monien eri sidosryhmien kanssa saamelaisten aseman parantamiseksi.  

 

Toimikauden aikana Saamelaiskäräjät kehittää omaa viestintäänsä laatimalla 

viestintästrategian sekä kouluttamalla henkilöstöä ja luottamushenkilöitä. Viestinnällä on 

keskeinen rooli Saamelaiskäräjillä tehtävän työn tunnetuksi tekemisessä. Avoin ja tehokas 

viestintä lisää myös saamelaisten mahdollisuutta vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon. 

Lisätään alueellista yhteydenpitoa ja –toimintaa saamelaisalueen koko väestön suuntaan. 

Mikäli alueen kunnat haluavat, käydään kerran vuodessa kunnanvaltuuston kokouksessa 

informoimassa käräjien toiminnasta ja tavoitteista.  

 

Saamlaiskäräjät turvaa kaikessa toiminnassan saamen kielen, kulttuurin ja 

saamelaiselinkeinojen elinvoimaisuutta, huolehtii saamelaisten elinmahdollisuuksien 

parantamisesta tasapuolisesti koko saamelaisten kotiseutualueella sekä edistää saamelaisten 

kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista saamelaisten kotiseutualueen 

ulkopuolella.  

 

Toimntaohjelman toteuttaminen edellyttää uusia taloudellisia resursseja ja Saamelaiskäräjien 

oman toiminnan kehittämistä ja tehostamista. Toimintakauden aikana Saamelaiskäräjillä 

tapahtuu eläkkeelle siirtymistä ja osaamisen ylläpitäminen vaatii huomiota. Saamelaiskäräjien 

tavoitteena on hyvä työyhteisö ja hyvinvoiva henkilöstö. Työskentelyä tavoitteen 

saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi jatketaan erityisesti työhyvinvointijohtamista 

kehittämällä. Henkilöstövoimavarojen suunnitelmallista käyttöä kehitetään vastaamaan 

uusiin ja lisääntyneisiin vaatimuksiin. 

 

Toimntaohjelman tavotteiden toteutumista seurataan vuosittain Saamelaiskäräjien 

toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä. Toimintaohjelman toteuttamisesta vastaavat 

kaikki Saamelaiskäräjien elimet ja henkilöstö omalla toimialallaan.  
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3.1. Saamelaiskäräjäkauden päätavoitteet 
 

Saamlaiskäräjien toimikauden 2016-2019 tavoitteena on turvata saamen kielen ja kulttuurin 

elinvoimaisuus koko maassa, valvoa saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutumista ja 

parantaa saamelaisten lainsäädännöllistä asemaa.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saamelaiskäräjäkauden 2016-19 päätavoitteet 

 
1. Pohjoismaisen 

saamelaissopimuksen ratifioiminen 

2. Saamelaisten 

itsemääräämisoikeuden 

toteutuminen 

3. Saamen kielten elvytysohjelman 

toimeenpaneminen 

4. Alkuperäiskansajulistuksen 

toimeenpaneminen Suomessa 

5. Saamelaiskulttuurin ja perinteisten 

elinkeinojen suojan toteutuminen 

6. Kielellisten ja kulttuuristen 

oikeuksien toteutuminen koko 

maassa. 

7. Saamen kielen ja saamenkielisen 

opetuksen aseman, 

saavutettavuuden ja saamelaisen 

sisällön kehittäminen 

8. Saamelaisten hyvinvoinnin ja 

osallisuuden kehittäminen 

9. Saamelaisnuorten tukeminen 

identiteetin, kielen ja kulttuurin 

säilyttämisessä 

10. Saamelaiskäräjien toiminnan 

kehittäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Saamelaisten asema, kansainväliset sopimukset ja arvot 

Saamelaiskäräjien toiminnan yleiset tavoitteet 

Yhteiset yksityiskohtaiset  
tavoitteet 

Sektorikohtaiset yksityiskohtaiset 
tavoitteet 
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1. Pohjoismaisen saamelaissopimuksen jatkoneuvottelut on saatu valmiiksi kolmen maan 

saamelaiskäräjien ja valtioiden hyvällä yhteistyöllä ja sopimus on ratifioitu Suomessa 

saamelaiskäräjien tuella. 

2. Saamelaisten oikeusaseman ja itsemääräämisoikeuden turvaaminen ja kehittäminen 

lainsäädännössä Suomen kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. 

3. Alkuperäiskansajulistuksen toimeenpano kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.  

4. Saamen kielten elvyttämisohjelman toimenpano ja resursointi. Uuden ohjelman 

valmistelun aloittaminen. 

5. Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen suoja toteutuu kulttuuria, 

elinkeinoja ja maankäyttöä ohjaavassa lainsäädännössä, hallinnossa ja resursoinnissa. 

6. Saamelaisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet toteutuvat koko maassa asuinpaikasta 

riippumatta.  

7. Tasokas saamen kielen ja saamenkielinen opetus mahdollistetaan koko maassa. 

Kehitetään opetuksen saamelaista sisältöä ja oppimateriaaleja. 

8. Saamelaisten hyvinvointia ja osallisuutta edistetään turvaamalla sote-uudistuksessa 

saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten, laadukkaiden hyvinvointipalvelujen saatavuus 

läheisyysperiaatteella sekä turvaamalla osaavan, ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus. 

9. Saamelaisnuorten tukeminen saamelaisen identiteetin, saamen kielen ja kulttuurin 

säilyttämisessä. 

10. Saamelaiskäräjien oman toiminnan ja hallinnon kehittäminen. 
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3.2. Saamelaiskäräjien yhteiset yksityiskohtaiset tavoitteet 
 

 

3.2.1 Saamelaiskäräjien edunvalvonnan kehittäminen 

 

o Saamelaiskäräjien edunvalvonnassa edistetään Suomen kansainvälisten velvoitteiden ja 

keskeisten ihmisoikeuksien toteutumista valvovien elinten suositusten toteutumista 

saamelaiskäräjien toimintaohjelman mukaisesti. 

o Saamelaiskäräjät toimii läheisessä yhteistyössä kolttien kyläkokouksen, perinteisten 

saamelaiselinkeinojen harjoittajien, saamelaiselinkeinojärjestöjen ja saamelaisen 

kansalaisyhteiskunnan kanssa saamelaisten aseman ja elinolojen kehittämiseksi. 

o Laaditaan saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaiselle neuvotteluprosessille menettelyohjeet. 

o Vahvistetaan vuoropuhelua Suomen eduskunnan kanssa. Luodaan neuvottelu- ja 

yhteistyöryhmä eduskuntapuolueiden ja Saamelaiskäräjien välille.  

o Varmistetaan valtion talousarvion kautta Saamelaiskäräjille paremmat taloudelliset 

toimintamahdollisuudet.  

o YK:n alkuperäiskansajulistuksen ja maailmankonferenssin loppuasiakirjan toimeenpanoa 

koskevien neuvottelujen aloittaminen Suomen valtion kanssa vuonna 2017. 

o Saamelaiskäräjien aseman ja arvovallan vahvistamista mm. sidosryhmien 

(saamelaisyhdistykset ja muut paikalliset toimijat) aktivoimisen kautta.  

o Osallistutaan hallitusneuvotteluihin vuonna 2019 ja vaikutetaan tehokkaasti hallitusohjelman 

saamelaiskirjauksiin.  

o Saamelaiskäräjät esittää, että Metsähallitukseen perustettavasta yhtiöstä annetaan 

Saamelaiskäräjille hallituspaikka.  

 

 

 

 
Kuva Saamelaiskäräjät 2016-2019 

 

 

3.2.2 Saamelaisten yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kehittäminen 

 

o Saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvien saamelaisten yhteyttä luontoon, 

saamelaisten kotiseutualueeseen ja saamelaiskulttuurin ja sen harjoittamiseen tuetaan.  
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o Laaditaan saamelainen sukupolviohjelma saamelaiskäräjien eri lautakuntien yhteistyöllä. 

Ohjelmassa käsitellään eri sukupolvien erityiskysymyksiä ja tarpeita. Ohjelma valmistuu 

vuoden 2017 alkuun mennessä. 

o Saamelaiskäräjien rahoittamat toiminnot järjestetään saamelaiskulttuurin mukaisesti tukien 

eri sukupolvien välistä vuorovaikusta ja saamelaiskulttuurin perinteitä. 

o Saamelaiskäräjät edistää saamelaisten elinoloihin ja hyvinvointiin liittyvää eettistä 

tiedontuotantoa tutkimuslaitosten kanssa. 

o Saamelaiskäräjät järjestää saamelaisten kotiseutualueella ja sen ulkopuolella kokouksien 

yhteydessä tapaamisia saamelaisyhteisöjen kanssa kuullakseen saamelaisten tarpeita oman 

toiminnan tehostamiseksi.  

 

 

3.2.3 Saamelaisen perinteisen tiedon turvaaminen 

 

o Saamelaiskäräjät osallistuu Nagoyan pöytäkirjan ratifiointiprosessiin ja toimeenpanoon.  

o Saamelaiskäräjät huomioi omassa toiminnassaan saamelaisen perinteisen tiedon tarpeet ja 

edistää perinteisen tiedon säilymistä, siirtymistä ja kehittymistä tuleville sukupolville. 

o Saamelaiskäräjät osallistuu WIPO:ssa meneillä oleviin prosesseihin perinteisen tiedon 

säilymisen turvaamiseksi. 

 

 

3.2.4 Saamelaiskäräjien oman toiminnan kehittäminen 

 

o Saamelaiskäräjät kehittää omaa sisäistä ja ulkoista viestintää kouluttamalla sekä laatimalla 

viestintästrategian ja ohjeistuksen saamelaiskäräjien eri toimielinten ja henkilöstön käyttöön.  

o Siirrytään sähköisiin henkilöstöhallinnon ja asiakirjahallinnon palveluihin vuoteen 2019 

mennessä ja laaditaan arkistonmuodostussuunnitelma. 

o Uudistetaan palkkausjärjestelmää ja työjärjestystä. 

o Kehitetään työhyvinvointijohtamista. 

o Päivitetään vaalikauden alussa henkilöstöpoliittinen ohjelma sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelmat. 

o Saamelaiskäräjävaalien jälkeisen järjestäytymiskokouksen järjestäminen vähintään kahden 

kuukauden päästä vaalien järjestämisestä. 
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3.3. Sektorikohtaiset yksityiskohtaiset tavoitteet 
 

 

3.3.1 Saamelaisten oikeusaseman ja itsemääräämisoikeuden kehittäminen 

  

 Pohjoismaisen saamelaissopimuksen ratifioiminen vuonna 2017. 

 Luodaan itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi sitä kuvaavat indikaattorit yhteistyössä 

tutkimustahojen kanssa. 

 Perustetaan totuuskomitea.  

 Eri saamelaisryhmien kielellisten, kulttuuristen ja alueellisten erityispiirteiden ja 

ajankohtaisten haasteiden selvittäminen tarkoituksena parantaa saamelaisten oikeusasemaa. 

Selvitetään erityisesti inarinsaamelaisten asemaan liittyvät erityiskysymykset ja historia. 

 

 

3.3.2. Saamelaiselinkeinot ja ympäristö 

 

o Saamelaisen poronhoidon suojan kehittäminen elinkeinoja ohjaavaan lainsäädäntöön. 

o Porotalouden- ja luontaiselinkeinojen rahoituslakiin esitetään paimennustukea saamelaisen 

poronhoitomallin tukemiseksi ja säilyttämiseksi sekä petovahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. 

o Saamelaisten kalastusperinne ja kalastusoikeudet turvataan Tenojoen ja Näätämöjoen 

kalastussopimusneuvotteluissa. 

o Inarinsaamelaisten kalastusperinne ja kalastusoikeudet turvataan Inarinjärven osalta. 

o Selvitetään saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvien saamelaisten oikeudet 

perinteisten elinkeinojen ja luonnon käytön suhteen. 

o Käynnistetään esiselvityshanke elinkeinojen toimintaedellytysten turvaamisen edistämiseksi 

ja elinkeinorahaston perustamiseksi. 

o Elinkeinosihteerin viran perustaminen. 

o Työryhmän perustaminen yhteistyössä saamelaispaliskuntien kanssa saamelaisporonhoidon 

etujärjestön luomiseksi. 

o Erillisen etujärjestön perustaminen muille saamelaiselinkeinoille. 

o Tuetaan ja luodaan edellytyksiä saamelaiskulttuurinmukaiseen perinteisten elinkeinojen 

ammatilliseen opetukseen ja tuetaan erityisesti oppisopimuskoulutuksen kehittymistä. 

o Saamelaiskäräjät osallistuu biodiversiteettisopimuksen toimeenpanoon.  

o Otetaan käyttöön eettiset käyttäytymissäännöt, joilla varmistetaan alkuperäis- ja 

paikallisyhteisöjen kulttuurisen ja henkisen perinnön kunnioittaminen osana biologisen 

monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä. 

o Akwé: Kon –ohjeiden käytön ja käyttöalan ulottaminen saamelaisten kotiseutualueen 

maankäyttöä koskeviin suunnitelmiin. Akwé: Kon-menettelyyn otetaan mukaan riittävä 

edustus kunkin alueen alkuperäiskansasta. 

o Aloitettaan saamelaisen metsästrategian luominen, joka kattaisi mm. 

suositeltavat/vaadittavat PEFC/FSC –sertifiointiin liittyvät metsänkäsittelymenetelmät. 

o Saamelaiskäräjille luodaan paikkatietokanta, josta saisi tietoa muun muassa perinteisistä 

elinkeinoista (mm. pinta-alat), eri maankäyttömuodoista, metsien ja järvien tilasta, 

metsänhakkuiden määristä, paliskuntien laidunkiertoaluista. 

o Saamelaiskäräjät edistää Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen toimeenpanoa ja 

osallistuu aktiivisesti ja vaikuttaen maisemayleissopimusyhteistyöhön. 

o Edistetään Unescon maailmanperintökohteen perustamista saamelaisten kotiseutualueelle 

erityisesti Inarijärven ja Näätämöjoen ympäristöön. 

o Saamelaiskäräjät laatii ilmastonmuutosta koskevan poliittisen ohjelman. 
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Kuva. Petra Magga-Vars 

 

 

3.3.3 Saamen kielen elinvoimaisuuden turvaaminen 

 

o Saamen kielilain tavoite turvata saamelaisten kielellisten oikeuksien saaminen toteutuu 

käytännössä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Saamelaiskäräjät valvoo tehokkaasti kielilain 

velvoitteiden toteutumista ja soveltamisesta. 

o Saamenkielisiin palveluihin osoitettu valtionavustus (31 §) vastaa todellisia tarpeita. 

o Saamen kielilain mukaisen rahoituksen piiriin kuuluvat kaikki tahot, jotka tuottavat 

lakisääteisiä saamenkielisiä peruspalveluja tai tekevät saamenkielisten palvelujen kehittämis- 

ja edistämistyötä. 

o Inarinsaamen-, koltansaamen- ja pohjoissaamen kielillä laaditaan verkkosanakirjat. 

o Saamelaiskäräjien omassa toiminnassa ja saamen kielilain soveltamispiiriin kuuluvien 

viranomaisten toiminnassa saamen kielilain tavoitteet toteutuvat. 

o Saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvien saamelaisten kielelliset oikeudet ja 

saamenkielisten palvelujen saatavuus on turvattu yhdenvertaisesti saamelaisten 

kotiseutualueella asuvien kanssa. 

o Tulkkauspalvelujen koordinointia kehitetään saamelaiskäräjien yhteyteen.  

o Yhteispohjoismaisen saamen kielen ammatti- ja resurssikeskus Sámi Giellagáldun toiminnan 

vakiinnuttaminen. 

 

 

3.3.4 Saamelaislasten ja -nuorten aseman kehittäminen 

 

o Luodaan menetelmät, joilla kannustetaan saamelaisnuoria jäämään ja palaamaan kotiseutu-

alueelle.  

o Luodaan kannustimet, joita hyödyntäen saamelaisnuorten olisi helpompaa jatkaa perintei-

sissä elinkeinoissa. 

o Vahvistetaan saamelaisnuorten vaikutusmahdollisuuksia. 
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o Vakiinnutetaan Ofelaš-toiminta Suomessa. 

o Tuetaan saamelaisnuoria identiteetin, kielen ja kulttuurin säilyttämisessä. 

o Järjestetään nuorille saamenkielistä ja kulttuurinmukaista vapaa-ajan toimintaa koko 

Suomessa. 

o Mahdollistetaan saamenkielinen ja saamelaiseen kulttuuriin perustuva nuorisotyö 

saamelaisten kotiseutualueen kunnissa. 

o Saamelaisen lastenkulttuurikeskuksen toimintaa kehitetään ja sen toiminta ulotetaan myös 

saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolelle. 

 

 
              Kuva. Nuorisoneuvosto 

 

 

3.3.5 Saamelaisten sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja tiedontuotanto 

 

o Saamelaisväestölle turvataan lailla yhdenvertaiset, laadukkaat asiakaslähtöiset saamenkieliset 

sosiaali- ja terveyspalvelut läheisyysperiaatteella. 

o Saamelaisten lainsäädännöllinen asema ja saamenkielisten palveluiden saatavuuden 

turvaaminen otetaan huomioon sote-uudistuksessa hallinnossa, palvelujen järjestämisessä, 

resursoinnissa, koulutuksessa, tutkimuksessa ja kehittämisessä. 

o Saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

o Saamenkielisen palvelutuotannon rajayhteistyön esteiden kaikkinainen poistaminen. 
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o Saamelaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen sosiaali- ja 

terveydenhuollossa.  

o Saamelaisten sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisresurssien turvaaminen saamelaisten 

kulttuuri-itsehallinnon pohjalta. 

o Saamelaisten terveyttä ja hyvinvointia koskevan eettisen tiedontuotannon turvaaminen ja 

hyvinvointi-indikaattorien kehittäminen.  

o Saamenkielisen sosiaali-ja terveysalan ammattihenkilöstön saatavuuden turvaaminen. 

o Saamelaisten sosiaaliturvan ja elinolojen kehittäminen. 

o Saamelaisten sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminnan ja koulutusyhteistyön 

rajaesteiden poistaminen.  

o Yhteistyön kehittäminen yli rajojen saamelaisten sote-organisaatioiden ja muiden 

alkuperäiskansojen kesken. 

 

 

3.3.6 Saamelaisten kulttuuripalvelujen ja taide-elämän kehittäminen 

 

o Saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan varattua 

määrärahaa nostetaan taloussuunnitelman mukaisesti. 
o Vahvistetaan yhteistyöverkostoa saamelaisalueen kuntien, valtion hallinnon ja muiden 

toimijoiden ja saamelaisorganisaatioiden kanssa yli rajojen. 
o Tuetaan Utsjoen kunnan Ailigaskeskuksen, Giellasiidan ja saamelaismusiikki 

aikuiskoulutuksen saamen kielen- ja kulttuurin hankkeita. 

o Edistetään Sevettijärven kolttakulttuurikeskuksen perustamista. 

o Edistetään saamelaisnuorten mahdollisuutta osallistua alkuperäiskansojen yhteisiin kilpailu- ja 

kulttuuritapahtumiin. 
o Edistetään Unescon maailmanperintökohteen perustamista saamelaisten kotiseutualueelle. 

o Vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä muiden alkuperäiskansojen kanssa.  

o Sajoksen kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen saamelaisten vireänä ja omaehtoisena 

toimintakeskuksena sekä elävänä ja monipuolisena tapahtumatalona. 

o Alkuperäiskansojen elokuvakeskuksen ja saamelaismusiikkikeskuksen toimintaa kehitetään 

ja sen toiminta ulotetaan myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolelle. 

o Laaditaan saamelaiskulttuurinsuojaa koskeva strategia. 

 



SAAMELAISKÄRÄJÄT TOIMINTAOHJELMA 2016-2019 

 

19 (25) 

 
Kuva. Johanna Alatorvinen 

 

3.3.7 Saamelaisopetuksen ja oppimateriaalityön kehittäminen 

 

o Edistetään saamenkielisen ja saamen kielten opetuksen edellytyksiä kotiseutualueella ja 

muualla maassa. 

o Edistetään saamen kielten elvyttämisen jatkumista perusopetuksessa. 

o Pyritään aikaansaamaan opettajankoulutusta, joka ottaa huomioon saamelaisopetuksen 

kielelliset ja kulttuuriset erityispiirteet, erityisesti saamenkäsityö- ja joikuperinteen osalta. 

o Pyritään jatkamaan edellisellä vaalikaudella aloitettua saamelaisen opetushenkilöstön 

täydennyskoulutusta. 

o Pyritään tuottamaan saamelaisyhteisöä, saamelaisten historiaa ja saamelaista kulttuuria 

koskevia sisältöjä opetusta varten. 

o Pyritään parantamaan saamenkielisen opetuksen edellytyksiä lukiossa ja mahdollisuuksia 

koko ylioppilastutkinnon suorittamiseen saamen kielillä. 

o Kehitetään koulutus- ja oppimateriaalitoimistoa saamelaisopetuksen valtakunnallisena 

kehittämis- ja resurssikeskuksena.  

o Edistetään saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa koulutuksessa. 

o Oppimateriaalivaroja korotetaan valtioneuvoston 3.7.2014 tekemän saamen kielten 

elvyttämisen toimenpideohjelmaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti. Lisätään inarin- ja 

koltansaamenkielisen ja digitaalisten oppimateriaalien valmistamista. 

o Kehitetään käännösmateriaalien laatua sekä kielellisesti että kulttuurisesti ja valmistetaan 

saamelaisten historiaan sekä saamelaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvää 

teemamateriaalia. 

o Päivitetään saamenkieliset oppimateriaalit uusien opetussuunnitelmien mukaisiksi. 

o Tehostetaan saamenkielisen oppimateriaalin tekijöiden rekrytointia ja koulutusta. 

o Julkaistaan saamenkielistä kaunokirjallisuutta ja käännetään sopivaa kaunokirjallisuutta 

saamen kielille. 

o Tehostetaan pohjoismaista oppimateriaaliyhteistyötä. 
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3.3.8 Saamenkielisten varhaiskasvatuspalvelujen kehittäminen 

 

o Saamelaisten asema alkuperäiskansana huomioidaan valtakunnallisen varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden uudistamistyössä niin, että saamelaislasten oikeus oman kielen ja 

kulttuurin mukaisiin varhaiskasvatuspalveluihin toteutuu täysimääräisesti. 

o Turvataan lailla inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisen päivähoidon ja kielipesätoiminnan 

ohjaus, valvonta, kehittäminen sekä riittävä ja jatkuva saatavuus koko maassa saamelaisen 

kulttuuri-itsehallinnon perustalta. 

o Lisätään tietoa lasten vanhempien tekemien kielivalintojen pitkälle tulevaisuuteen ulottuvasta 

merkityksestä sekä lapsille että saamelaisyhteisölle; 

o Luodaan erityiset ammatilliset pätevöitymis- ja täydennyskoulutusohjelmat saamenkieliselle 

varhaiskasvatushenkilöstölle niin, että turvataan saamelaisten perinteisen tiedon siirtyminen 

uusille sukupolville ja työntekijöiden ammattiosaamisen kehittyminen. 

o Luodaan saamenkieliselle varhaiskasvatushenkilöstölle kannustinjärjestelmä 

varhaiskasvatusalalle hakeutumisen lisäämiseksi. 

o Tuetaan erityisesti saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella saamelaislasten yhteyttä 

luontoon. 

o Saamelaislapsille turvataan mahdollisuus oppia oma saamelaisten alkuperäiskansan kieli. 

o Saamelaisten kielipesätoiminta järjestetään koko maassa saamelaisen kulttuuri-itsehallinnon 

perustalta. 

 

 
Kuva. Petra Magga-Vars 
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3.3.9 Kansainvälisen yhteistyön ja saamelaisen parlamentaarisen neuvoston 

toiminnan kehittäminen  

 

o Edunvalvontaa Euroopan Unioniin kehitetään. Saamelaiskäräjät käy aktiivista dialogia EU:n 

kanssa saamelaisia koskevista asioista pyrkien vaikuttamaan EU:n päätöksentekoon 

yhteistyössä SPN:n kanssa 

o Kansainvälisen yhteistyön kehittämiseksi Saamelaiskäräjät laatii kansainvälistä toimintaa 

koskevan strategian. 

o YK:n alkuperäiskansa mekanismeihin aktiivinen osallistuminen (UNPFII, EMRIP ja SRIP).  

o YK:n ja muihin ihmisoikeusmekanismien Suomea koskevaan seuranta työhän osallistuminen. 

o Saamelaiskäräjien kansainvälisen toiminnan budjetin luominen, ehdottaminen ja neuvottelut 

Suomen valtion kanssa (UM) 

o Kansainvälisten asioiden sihteerin viran perustaminen. 

o Saamelaiskäräjät valmistautuu ja osallistuu Arktisen Neuvoston Suomen 

puheenjohtajuuskauden toimintaohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä 

Saamelaisneuvoston kanssa. Tässä yhteydessä Saamelaiskäräjät edistää saamelaiskulttuurin 

tarpeiden huomioon ottamista EU:n arktisen tiedonannon toteuttamisessa. 

o SPN osallistuu aktiivisesti Pohjoismaisen saamelaissopimusneuvotteluihin, jotta sopimus 

hyväksytään ja ratifioidaan vuonna 2017.  

o SPN työskentelee sen eteen, että Sámi Giellagáldulle on saatu vakituinen, tarvittava rahoitus ja 

sen toiminta on saatettu pysyväksi. 

o SPN valvoo saamelaisten etuja kansainvälisissä prosesseissa, myötävaikuttaa 

maailmankonferenssin loppuasiakirjan toteuttamista ja edistää alkuperäiskansojen 

osallistumisoikeutta.   

o SPN vahvistaa Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjien sihteeristöjen yhteistyötä SPN:n 

toiminnan mahdollistamiseksi. Suomen Saamelaiskäräjille on turvattu resurssit osallistua 

täyspainoisesti SPN:n toimintaan.  

o SPN tehostaa toimintaansa siten, että sen alaisuudessa toimii nuorisolautakunta sekä tarvittava 

määrä muita lautakuntia. 

o SPN tukee Venäjän saamelaisia heidän työssään oman parlamentaarisen elimen perustamiseksi.  

 

 

3.3.10 Saamelaiskäräjävaalien toimittaminen  

 

o Vaalilautakunta asetetaan mahdollisimman pian jo ennen vuoden 2016 loppua. 

o Vuoden 2019 vaaleihin valmistautuminen aloitetaan viimeistään vuoden 2018 alussa. 

o Vaalien toimeenpanoa ja vaalitoimiston toimintaa kehitetään. 

o Liikkuvan äänestyspaikan käyttöönotto. 
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4. TOIMINTAOHJELMAN TALOUSOSIO 2017 – 2019 
 

OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA  

 
25.01.50 

Saamelaiskäräjien 

toimintamenot 

2017 2018 2019 

Henkilöstökulut 1 462 000 1 462 000 1 462 000 

Toimitilakulut    494 000    494 000    494 000 

Palvelujen ostot    554 000   554 000    554 000 

Muut kulut    200 000   200 000    200 000 

Bruttomenot yhteensä  

2 710 000 

 

2 710 000 

 

2 710 000 

4.1.  

25.01.50 Sajoksen 

toimintamenot 

2017 2018 2019 

Henkilöstökulut    354 000    354 000    354 000 

Toimitilakulut 1 051 353 1 051 353 1 051 353 

Muut kulut   186 000   186 000   186 000 

Bruttomenot yhteensä  

1 591 353 

 

1 591 353 

 

1 591 353 

 

Giellagáldun rahoituksen 

vakiinnuttaminen 

2017 2018 2019 

Kieliyhteistyöavustus 84 000   84 000   84 000 

Lisärahoitustarve 10 210   160 791 250 000 

Budjetti yhteensä 94 210 244 791 334 000 

 

Saamen kielilain seuranta, soveltaminen  

ja saamen kielilain 31 §:n määrärahojen 

korottaminen 

2017 2018 2019 

Saamen kielilain seuranta (28 §,29 §)    30 000  30 000  30 000 

Saamen kielilain soveltamisesta aiheutuneista kuluista 

saamelaisalueen kunnille (31 §) 

300 000 300 000 300 000  

Saamen kielilain 31 §:n ulottaminen koskemaan tahoja, 

jotka tuottavat lakisääteisiä kunnallisia peruspalveluja 

ja kuntayhtymiä, joissa saamelaisten kotiseutualueen 
kunta tai osa siitä on mukana (uusi) 

80 000 80 000 80 000 

Bruttomenot yhteensä 410 000 

 

410 000 

 

410 000 

 

 

Saamen kielten kääntäjä-resurssien lisääminen 2017 2018 2019 

(Uusi) Kolmen saamen kielen kääntäjän palkkauskulut 180 000 180 000 180 000 

 

Saamen kielten tulkkikeskus 2017 2018 2019 

Tulkkikeskuksen koordinoija 

Tulkkikeskuksen tekninen toteutus 

60 000 

(selvitystyö) 

60 000 60 000 

 

 

Saamen kielten verkkosanakirjat ja koltansaamen ja 

inarinsaamen sanakirjojen painatus 

2017 2018 2019 

Verkkosanakirjojen tekijänoikeuksien hankkiminen 

Saamelaiskäräjille 

-pohjoisaamen sanakirja  

-koltansaamen sanakirja  

80 000 
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-inarinsaaamen sanakirja   

Verkkosanakirjan toimittaminen verkkomuotoon  

- pohjoissaamen sanakirja 2 htv 

- koltansaamen sanakirja   1 htv 

- inarinsaamen sanakirja    2 htv 

 

60 000 

60 000 

60 000 

 

60 000 

60 000 

 

Koltansaamen sanakirjan painatus  

(300 kpl) 

Inarinsaamen sanakirjan painatus 

  6 000 

  6 000 

  6 000 

  6 000 

 

Verkkosanakirjojenylläpito,kielitekno-logian 

asiantuntijapalvelut (ostopalvelu) 

10 000 10 000 10 000 

Bruttomenot yhteensä 282 000 142 000 10 000 
 

25.01.50  

Saamelaiskäräjien vaalimenot 

2017 2018 2019 

Henkilöstökulut  42 000 220 000 

Palvelujen ostot  51 000 124 000 

Muut kulut  28 000 117 000 

Bruttomenot yhteensä   

121 000 

 

461 000 

 

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 
 

29.01.02.2.3 Oppimateriaalityö 2017 2018 2019 

Valtionavustus saamenkielisen 

oppimateriaalin tuottamiseen 

600.000 700.000 750.000 

 

Saamelaisopetus 2017 2018 2019 

(Uusi) Avustus saamelaisopetuksen 

mahdollistamiseksi 

70.000 60.000 60.000 

 

Saamelaistiedon lisääminen 2017 2018 2019 

(Uusi) Valtionavustus 

saamelaistiedon lisäämiseksi 

60.000 70.000 90.000 

 
Saamenkielinen päivähoito 2017 2018 2019 

29.10.30.22 päivähoito 

saamelaisalueella 

1 400 000 1 400 000 1 400 000 

(Uusi) päivähoito saamelaisalueen 

ulkopuolella 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

Bruttomenot yhteensä 

 

2 400 000 

 

2 400 000 

 

 

2 400 000 

 

29.91.52 Saamelaisten 

kielipesätoiminta 

2017 2018 2019 

kielipesätoiminta saamelaisalueella  

1 470 000 

 

1 500 000 

 

1 500 000 

kielipesätoiminta  saamelaisalueen 

ulkopuolella 

 

750 000 

 

800 000 

 

800 000 

kielipesäohjaaja 85 000 85 000 85 000 

 

Bruttomenot yhteensä 

 

2 305 000 

 

2 385 000 

 

2 385 000 

 
29.80.52.30.2 Saamenkielisen kulttuurin edistäminen 2017 2018 2019 

Varsinainen kulttuurituki 130 000 € 130 000 € 120 000 € 

Saamelaisyhdistysten toiminta-avustus 120 000 € 120 000 €  118 000 € 

Julkaisutuki 100 000 € 150 000 € 150 000 € 

Urheilu- liikuntatoimen tukeminen   27 000 €   27 000 €   37 000 € 

Kulttuuripalkinto   10 000 €    10 000 € 

Utsjoen kirkkotupayhdistys   13 000 €   13 000 €   15 000 €  

Bruttomenot yhteensä 400 000 € 440 000 € 450 000 € 
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29.80.52.30.1 

Saamelaisen taiteen ja 

kulttuurin edistäminen 

2017 2018 2019 

Pohjoismaiset 

saamelaisjärjestöt 

 

  15 000 

 

  15 000 

 

  15 000 

lastenkulttuurikeskus   89 000   94 500   94 500 

elokuvakeskus   70 000 110 000 140 000 

musiikkikeskus 109 500 104 500 107 500 

Bruttomenot yhteensä 283 500 324 000 357 000 

Media- ja elokuvakasvatus 2017 2018 2019 

29.80.52.31.3 

Media- ja 

elokuvakasvatuksen 

edistäminen 

 

80 000 

 

90 000 

 

100 000 

 
Nuorisotyö 2017 2018 2019 

29.91.50.02 Saamelaiskäräjien 

nuorisoneuvoston toiminta 

 

 

140 000 

 

120 000 

 

130 000 

 
(Uusi) Saamen kielten elvytysohjelman 

toimenpiteiden toimeenpano, seuranta ja uuden 

saamen kieliä koskevan ohjelman suunnittelutyö 

2017 2018 2019 

Kielenelvyttämisohjelman toimenpiteiden 

toimeenpanoon liittyvät suunnitelmat, lisäselvitykset 

1htv 

60 000 60 000 60 000 

Saamen kielten elvytysohjelman toimenpiteiden 

seurantaa ja koordinointia varten 

30 000 30 000 30 000 

Uuden saamen kieliä koskevan elvytys- ja ylläpito- 

ohjelman suunnittelu ja laatimistyö 

50 000 50 000 50 000 

Bruttomenot yhteensä 140 000 140 000 140 000 

 
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 

 
Saamenkieliset sote-palvelut 2017 2018 2019 

33.60.36 saamenkieliset sote-palvelut  

1 600 000 

 

1 600 000 

 

1 600 000 

33.60.63 Pohjois-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskuksen saamelaisyksikön toiminta  

 

 

80 000 € 

 

 

80 000 € 

 

 

 

80 000 € 

 

Bruttomenot yhteensä 

 

1 680 000 

 

1 680 000 

 

1 680 000 
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YHTEENVETO MENOISTA JA TULOISTA VUOSINA 2017 - 2019  
 

 

TULOT 

   2017      2018           2019  

 
Valtionavustukset oikeusministeriön 

pääluokasta        5.327.600,-          5.459.000,-          5.756.400,- 

 

Valtionavustukset opetus- ja kulttuuri- 

ministeriön pääluokasta    6.478.500,-          6.729.000,-          6.852.000,-     

       

Valtionavustukset sosiaali- ja 

terveysministeriön pääluokasta 1.680.000,-          1.680.000,-          1.680.000,-  
        

Valtionavustukset yhteensä                 13.486,100,-     13.868.000,-     14.288.400,- 

 

 

MENOT 

   2017      2018           2019 

    

Saamelaiskäräjäkauden    

toiminta yhteensä                    13.486,100,-   13.868.000,-     14.288.400,- 

 

 

                                            *********** 

 

 

 

 

 

     

 


