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Puheenjohtajan saatesanat
Vuosi 2018 on Saamelaiskäräjien 22. toimintavuosi. Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelma-talousarvio on
tarkoitettu palvelemaan sekä luottamushenkilöitä että henkilöstöä tulevan toimintavuoden keskeisimmistä
tavoitteista kertovana asiakirjana. Lisäksi se toimeenpanee vaalikauden 2016-2019 toimintaohjelmaa
osatavoitteineen. Toivon, että suunnitelmasta olisi apua myös ulkopuolisille tahoille Saamelaiskäräjien
toimintaa hahmottavana peruspakettina.
Toimintaympäristö näyttäytyy entistä vaikeammin ennustettavana ja nopealiikkeisempänä. Erityisenä huolen
aiheena on Saamelaiskäräjien laajentuneen tehtäväkentän luoma resurssipula. Tehtävien moninaistuminen
sekä määrän lisääntyminen eivät vastaa Saamelaiskäräjien todellisia toimintaedellytyksiä, ja erityisesti
henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin osalta liikutaan riskirajoilla. Poliittisen työn
vahvistamiseen tulisi myös pystyä vastaamaan. Tilanteen parantamiseksi tarvittaisiinkin pikaisesti
lisäresursseja, sillä monien saamen kieliä, kulttuuria ja perinteisiä elinkeinoja koskevien kysymysten ratkaisu
ei odota. Saamelaiskäräjien tavoitteena on saavuttaa haastavassa tilanteessa sekä taloudellinen että
henkilöresurssien tasapaino, joka mahdollistaa toiminnan ylläpidon, kehittämisen ja jopa sen laajentamisen.
Kuten käsillä olevan toimintasuunnitelman päätavoitteet kertovat, painotetaan vuonna 2018 merkittävien
saamelaisia koskevien asioiden edistämistä. Asioiden, jotka ovat saamelaisten tulevaisuuden kannalta
ratkaisevan tärkeitä. Saamelaiskäräjien vaalikauden keskeisin pitkän tähtäimen tavoite on saamelaisten
itsemääräämisoikeuden kehittäminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tärkeässä asemassa on kansallisen
lainsäädännön, erityisesti saamelaiskäräjälain uudistaminen. Saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevan
itsehallintoaseman ja itsemääräämisoikeuden kehittämiseksi on kuitenkin tehtävissä monia merkittäviä
asioita myös jo olemassa olevan, velvoittavan lainsäädännön puitteissa. Merkittävässä asemassa tällöin ovat
erilaiset Saamelaiskäräjien ja Suomen valtion sekä kuntien ja muiden viranomaisten yhteistyön muodot ja
se, miten olemassa olevaa lakia sovelletaan esimerkiksi saamelaisten ja Saamelaiskäräjien osallistamiseen
sellaisten hankkeiden valmistelussa, joilla on merkitystä saamelaisille alkuperäiskansana muun muassa
saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisten neuvotteluiden kautta.
Saamelaiskäräjät ja oikeusministeriö ovat yhteistyössä valmistelleet soveltamisohjeen saamelaiskäräjälain 9
§:n mukaisen neuvotteluvelvoitteen täyttämiseksi. Ohjeen keskeinen sisältönä on, että saamelaiskäräjälain
9 §:n mukaisen velvoitteen täyttämiseksi ei riitä pelkkä yksipuolinen kuuleminen, vaan Saamelaiskäräjille
on varattava todellinen mahdollisuus aidosti neuvotella ja vaikuttaa neuvotteluiden kohteena olevaan
asiaan. Tämän keskeisen periaatteen toteuttamiseksi ohje sisältää myös kriteereitä vähimmäisedellytyksiksi
neuvotteluiden lähtökohtien osalta. Lisäksi nykyistä täsmällisempi neuvottelujen dokumentointi on tarpeen
muun muassa siksi, että neuvottelutuloksen toteutumista voitaisiin paremmin seurata jälkikäteen.
Jotta velvoitteen tarkoitus pystyttäisiin toteuttamaan tehokkaasti, on myös odotettavissa, että
saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvotteluiden määrää on kasvatettava nykyiseen tasoon nähden. Tämä edellyttää
myös riittävien resurssien osoittamista Saamelaiskäräjien käyttöön, neuvotteluvelvoitteen toteutumisen
edellytyksistä huolehtimiseksi.

Inarissa 8.12.2017

Tiina Sanila-Aikio, puheenjohtaja
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TOIMINTASUUNNITELMAN 2018 PÄÄTAVOITTEET
Saamelaiskäräjälain muutoksen valmistelu
Marraskuussa 2017 työnsä aloittanut saamelaiskäräjälain uudistamiseksi nimetty työryhmä jatkaa työtään
vuoden 2018 huhtikuun loppuun. Saamelaiskäräjät on työryhmässä edustettuina kolmen edustajansa sekä
esittelijä-sihteerinsä toimesta. Työryhmän työn tarkoituksena on valmistella hallituksen esitykseksi ehdotus
saamelaiskäräjälain uudistamiseksi. Uudistuksen pohjana ovat perus- ja ihmisoikeudet sekä muut
kansainväliset velvoitteet, kuten YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista. Lisäksi työn tavoitteena on
poistaa esteitä muun muassa Pohjoismaisen saamelaissopimuksen ja ILO:n sopimuksen nro: 169
ratifioimiseksi Suomessa. Uudistamistyötä varten nimetyn komitean on määrä saada aikaan yksimielinen
mietintönsä uudeksi saamelaiskäräjälaiksi, jonka pohjalta valtioneuvosto muodostaa hallituksen esityksen
eduskunnan hyväksyttäväksi syysistuntokaudella 2018.

Pohjoismainen saamelaissopimus
Saamelaiskäräjien toimintavuoden 2018 päätavoitteena on saattaa Pohjoismaisen saamelaissopimuksen
käsittely päätökseen. Mikäli sopimus päätetään hyväksyä, edellyttää tämä samalla myös kansallisen
saamelaiskäräjälain uudistamista. Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien edustajat käsittelevät
Pohjoismaisen saamelaissopimuksen tammikuussa 2017 parafoitua sopimustekstiä Saamelaisen
parlamentaarisen neuvoston hallituksessa päättääkseen yhteisesti sopimuksen jatkokäsittelystä
koordinoidusti kolmen maan Saamelaiskäräjien kesken. Mikäli sopimustekstin katsotaan vaativan
muutoksia, käsitellään myös mahdollisia muutosehdotuksia Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston
johdolla. Tavoitteena parlamentaarisen neuvoston käsittelyllä, on koordinoida ja mahdollistaa synkronoitu
käsittelytapa, jotta sopimusta voitaisiin käsitellä Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjillä vuoden 2018
aikana ja sopimus voisi siten edetä valtioiden ratifioitavaksi ja astuisi voimaan.

Maakunta- ja soteuudistus
Maakunta- ja sote-uudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia tehtäviä. Uudistuksen on tarkoitus tulla
voimaan 1.1.2020 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja,
vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Lapissa maakuntauudistuksen
esivalmistelua koordinoi maakunnallinen ohjausryhmä, johon myös Saamelaiskäräjät kuuluu.
Saamelaiskäräjien tavoitteena on aktiivisesti varmistaa, että Lapin maakunnan valmistelussa huomioidaan
lain edellyttämällä tavalla saamelaisten kulttuuri-itsehallinto ja perusoikeudet sekä kaikki saamen kielet
yhdenvertaisesti.

Totuus- ja sovintoprosessi
Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa on aloitettu työ saamelaisten ja valtioiden välisien totuus- ja
sovintoprosessien käynnistämiseksi. Teemaa on käsitelty myös valtioiden rajat ylittävästä näkökulmasta.
Saamelaiskäräjien hallitus tapasi pääministeri Sipilän toukokuussa 2017. Tapaamisessa pääministeri ja
Saamelaiskäräjien hallitus sopivat, että aloitetaan totuus- ja sovintoprosessi niin, että tarkemmista
yksityiskohdista sovitaan myöhemmin. Lokakuussa lisätalousarvioesityksessä ehdotettiin 200 000 euroa
perustettavan komission kuluihin. Saamelaiskäräjät jatkaa työtä totuus- ja sovintoprosessin mandaatin
rakentamiseksi ja prosessin aloittamiseksi vuoden 2018 aikana.
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Saamelaiskäräjien ja eduskuntaryhmien välinen yhteistyöryhmä
Saamelaiskäräjät ja eduskuntaryhmät päättivät yhteistyöryhmän perustamisesta toukokuussa 2017.
Yhteistyöryhmän tarkoituksena on vahvistaa ja parantaa vuoropuhelua, vaihtaa tietoja sekä pohtia
saamelaisia koskevia asioita yhdessä suoran kontaktin kautta. Yhteistyöryhmä luo vahvemman pohjan
demokraattisesti toimivalle Suomelle, ja antaa mahdollisuuden kaikille eduskuntaryhmille osallistua
dialogiin saamelaisia koskevissa asioissa. Saamelaiskäräjät aloittaa yhteistyöryhmätyöskentelyn vuoden
2018 aikana luoden pohjaa aktiiviselle vuoropuhelulle eduskunnan kanssa saamelaisia koskevista hankkeista.

1. TALOUS
Hallituksen esityksessä vuoden 2018 talousarvioksi oikeusministeriön pääluokassa momentilla 25.01.50 on
osoitettu 3 317 000 euroa saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämisestä aiheutuviin menoihin
seuraavan laskelman mukaisesti:
 1 481 000 euroa saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen vuokriin Senaatti-kiinteistöille,
 5 000 euroa Sajoksen vuokrien indeksikorotuksiin,
 120 000 euroa saamen kielilain 31 §:ssä tarkoitettuja avustuksia varten,
 84 000 euroa saamen kielen huoltoa koskevaa pohjoismaista yhteistyötä varten,
 1 627 000 euroa Saamelaiskäräjien varsinaiseen toimintaan.
Saamelaiskäräjien varsinaisen toiminnan valtionavustus on 130 000 euroa suurempi kuin edellisenä vuonna.
Lisäys on tehty oikeusministeriön hallinnonalan sisäisenä siirtona1. Lisäksi oikeusministeriö on myöntänyt
Saamelaiskäräjille luvan käyttää Sajoksen vuokra-avustuksesta käyttämättä jääneen osan henkilöstövajeen
korjaamiseen ja edunvalvonnan parantamiseen vuonna 2017-2018. Vuodelle 2018 avustuksesta siirtyy
117 000 euroa, josta 102 0002 euroa kohdentuu määräaikaisen elinkeinosihteerin palkkakuluihin ja
taloussihteerin eläkkeelle siirtymisestä aiheutuneisiin kuluihin. Lisäksi poliittiseen sidosryhmätoimintaan
vuodelle 2018 siirtyy avustuksesta 15 000 euroa.
Kuvio 1 kuvaa Saamelaiskäräjien saamien valtionavustuksien jakautumista toimialueittain. Luvut sisältävät
myös eteenpäin jaettavat valtionavustukset. Kuvio sisältää myös Sajoksen toiminnan tuotot. Kuvio 2 kuvaa
Saamelaiskäräjien varsinaisen toiminnan menoja kululajeittain, josta suurimman menoerän muodostavat
henkilöstökulut. Henkilöstökulut ovat kasvaneet 5 %:a vuoteen 2017 verrattuna. Kasvun syynä ovat mm.
eläköitymisestä aiheutuvat kulut ja määräaikaisen elinkeinosihteerin palkkaus.

1
2

Siirto tuottavuusmäärärahan momentilta 25.01.21.
Summa on sijoitettu talousarviossa yleisen toimiston muu henkilöstö -momentin alle.
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Kuvio 1 Valtionavustusten jakautuminen vuonna 2018
0
14%
2%
30%
8%

14%
32%

OM

Vuokra-avustus

OKM

STM

Muut avustukset

Muut tuotot

Kuvio 2 Saamelaiskäräjien varsinaisen toiminnan menojen jakautuminen

11%
5%

20%

64%

Henkilöstökulut

Vuokra- ja hallintokulut

Ostopalvelut

Kokous- ja poliittinen toiminta

Taulukossa 1 esitetään yhteenveto Saamelaiskäräjien koko toiminnan talousarviosta vuodelle 2018.
Saamelaiskäräjien koko toiminnan tulot ovat edelleen jaettavine valtionavustuksineen 6 559 373 euroa.
Taulukossa 1 on esitetty Saamelaiskäräjien koko vuoden talousarvio hankkeineen.
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Taulukko 1 Saamelaiskäräjien talousarvio vuodelle 2018
Raporttirivi

TULOSLASKELMA (BUD)

Organisaatiotaso

VARSINAINEN TOIMINTA
AVUSTUKSET JA TOIMINNAN TULOT
VALTIONAVUSTUKSET
Oikeusministeriön määräraha
Oikeusministeriön vuokraosuus
Opetus ja kulttuuriministeriön avustus
3045 - Oppimateriaalimääräraha
3065 - Kulttuurimääräraha
3080 - OKM taidetapahtuma määräraha
3095 - OKM määräraha taidejärjestöille
3100 - Saamel.elokuvakeskustoiminta
3110 - Nuorisoneuvoston toiminta
3120 - Saamelainen lastenkulttuurikeskus
3132 - Mediakasvatuksen edistäminen
3150 - Saamelaismusiikkikeskus toiminta
3170 - Saamelainen kieli- ja kultt.pesätoiminta
3185 - Saamenkielinen päivähoito
3186 - Saam.kielten elvyttäminen, muu Suomi
Sosiaali- ja terveysministeriö avustus
Muut valtionavustukset
Valtionavun palautukset
MUUT AVUSTUKSET
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT
MYYNNIN OIKAISUERÄT
KULUT
HENKILÖSTÖKULUT
AINEET JA TARVIKKEET
MATKAKULUT
EDUSTUSKULUT
MAINONTA JA MYYNTI
TOIMITILAKULUT
KÄYTTÖ JA YLLÄPITOKULUT
KONTTORI-JA HALLINTOKULUT
OSTOPALVELUT
OPPIMATERIAALITUOTANTO
MUUT KULUT
ANNETUT AVUSTUKSET
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ

Toteuma 2016

Toteumatilanne 2017

Budjetti 2018

Saamelaiskäräjät

6 889 089 €
5 873 039 €
1 767 739 €
1 084 364 €
2 396 256 €
500 000 €
176 000 €
40 000 €
15 000 €
47 052 €
132 641 €
64 906 €
52 000 €
84 342 €
700 000 €
120 000 €
464 316 €
525 000 €
151 018 €

6 412 395 €
5 189 567 €
1 570 000 €
962 559 €
2 112 008 €
500 000 €
176 000 €
50 000 €
15 000 €
47 000 €
142 008 €
67 000 €
30 000 €
95 000 €
700 000 €
120 000 €
200 000 €
510 000 €
5 000 €

6 599 373 €
5 558 697 €
1 949 000 €
938 697 €
2 125 000 €
527 000 €
191 000 €
50 000 €

418 256 €
804 573 €

157 973 €
882 703 €

6 393 127 €
2 430 079 €
13 459 €
286 688 €
1 600 €
16 000 €
1 426 948 €
8 700 €
117 504 €
232 604 €
203 020 €
30 876 €
1 625 649 €
19 268 €

6 599 372 €
2 517 465 €
26 510 €
300 308 €
3 585 €
10 897 €
1 416 948 €
7 996 €
164 774 €
302 798 €
177 000 €
24 582 €
1 646 510 €
0€

19268

0

47 000 €
120 000 €
75 000 €
95 000 €
700 000 €
120 000 €
200 000 €
525 000 €
21 000 €

-51 338 €

265 829 €
750 326 €
105 €
6 107 744 €
2 585 709 €
8 858 €
194 786 €
5 847 €
8 864 €
1 234 841 €
2 184 €
161 011 €
185 568 €
204 709 €
15 828 €
1 499 541 €
781 345 €
66611
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2. TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET VUONNA 2018
2.1. Parlamentarismi ja edunvalvonta
Saamelaiskäräjien tärkein tehtävä on toteuttaa saamelaisille perustuslaissa turvattua kulttuuri-itsehallintoa
sekä turvata saamelaisen alkuperäiskansakulttuurin säilyminen ja kehittyminen.
Saamelaiskäräjien poliittinen toiminta on tuloksellista ja kustannustehokasta. Vaikuttamistyötä tehdään mm.
viranomaisneuvotteluissa, valiokuntakuulemisissa, sidosryhmätapaamisissa sekä osallistumalla eri
työryhmien toimintaan. Edunvalvonnan tarkoituksena on edistää vaalikauden ja kuluvan vuoden
toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja huolehtia saamelaisten oikeusaseman kehittämisestä sekä
kehittää lainsäädäntöä ja hyviä käytänteitä. Edunvalvonnassa kiinnitetään huomiota siihen, että Suomi täyttää
kansainväliset velvoitteensa. Edunvalvonta vaatii yhä enemmän Saamelaiskäräjien osallistumista ja
panostusta. Läheistä yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden ja saamelaisorganisaatioiden kanssa jatketaan.
Aloitetaan yhteistyöryhmätyöskentely eduskuntaryhmien ja Saamelaiskäräjien välillä. Saamelaiskäräjien
tiedottamista kehitetään viestintästrategian mukaisesti.
Saamelaiskäräjät aloittaa valmistelut inarinsaamelaisasiain neuvottelukunnan perustamiseksi niin, että sen
kokoonpano ja toimenkuva olisi päätetty kehysneuvotteluihin mennessä. Neuvottelukunnan tehtävänä olisi
edistää inarinsaamelaisyhteisön edustusta ja osallistaa yhteisöä Saamelaiskäräjillä, ja se muodostettaisiin
samaan tapaan kuin muut Saamelaiskäräjien yhteistyöryhmät ja Metsähallituksen neuvottelukunnat.
Neuvottelukunta aloittaisi työnsä mahdollisuuksien mukaan jo 2018 tai viimeistään 2019 niin, että se voisi
tukea myös totuus- ja sovintoprosessia, pohjoismaisen saamelaissopimuksen käsittelyä sekä muita käynnissä
olevia lakihankkeita, jotka koskevat saamelaisia.
Saamelaiskäräjät aloittaa kansainvälisen strategian toimeenpanemisen toimintaresurssit huomioon ottaen.
Kansainvälisen toiminnan prioriteetit toimintavuonna ovat YK:n alkuperäiskansajulistuksen sekä
maailmankonferenssin toimeenpano niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla, vuoropuhelun
edistäminen EU:n suuntaan sekä kansainväliseen ilmastopolitiikkaan osallistuminen uuden
alkuperäiskansafoorumin (Local communities and Indigenous Peoples Platform) kautta. Saamelaiskäräjät
osallistuu aktiivisesti YK:n alkuperäiskansamekanismien toimintaan sekä pyrkii edesauttamaan saamelaisiin
liittyvien kansainvälisten ihmisoikeusmekanismien valvontaelinten suositusten Suomelle toimeenpanoa.
Saamelaiskäräjien kokous kokoontuu budjettivuonna 4 kertaa. Julkiset Saamelaiskäräjien kokouksen
streamataan. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan noin 15 kertaa. Hallituksen kokouksia järjestetään
mahdollisuuksien mukaan Utsjoella, Vuotsossa, Helsingissä, Enontekiön Karesuvannossa ja Inarissa.
Kokousten yhteydessä järjestetään paikkakunnalla keskustelutilaisuus, jossa hallitus tapaa alueen
saamelaisia, kertoo yhteenvetona hallituskauden toimista ja luo epävirallisemman mahdollisuuden käydä
keskusteluja ajankohtaisista asioista.
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Taulukko 2 Parlamentarismi ja sidosryhmätoiminta

Varsinainen toiminta
AVUSTUKSET JA TOIMINNAN TULOT
Oikeusministeriön määräraha
Varsinaisen toiminnan tuotot
KULUT
Sidosryhmätoiminta
Saamelaiskäräjien kokous
Hallitus
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

Kuluva vuosi 2017 Budjetti 2018
100545
172530
86345
172530
14200
0
129742
172530
72742
97530
37000
48000
20000
27000
-29197
0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ

-29197

0

2.2. Saamelaiselinkeinot, oikeudet ja ympäristö
Elinkeino-, oikeus- ja ympäristösektori edistää aktiivisesti saamelaisten perinteisten elinkeinojen suojan ja
elinvoimaisuuden vahvistamista sekä elinkeinojen harjoittamisedellytysten turvaamista maan- ja veden
käyttöä koskevassa koskevassa päätöksenteossa yhteistyössä saamelaiselinkeinojen harjoittajien kanssa. Em.
tavoitteen saavuttamiseksi elinkeino- ja oikeuslautakunta edistää aktiivisesti uuden elinkeinosihteerin viran
perustamista Saamelaiskäräjien vaalikauden 2016-2019 toimintaohjelman mukaisesti. Lisäksi tarkoituksena
on toimintavuoden 2018 aikana ottaa käyttöön päivitetty toimintamalli Akwé: Kon -ohjeiden soveltamisesta
Metsähallituksessa sekä edistää Akwé: Kon -ohjeiden laajempaa soveltamista maankäytön suunnittelussa ja
ohjauksessa kuten kaavoituksessa.
Saamelaiskäräjät osallistuu niin ikään biodiversiteettisopimuksen saamelaisia koskevien artiklojen ja
biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman toimeenpanoon sekä edistää kansallisen artikla 8(j)-työryhmän
toimenpide-ehdotusten ja suositusten toteutumista, mm. ottamalla käyttöön eettiset menettelytapaohjeet,
joilla varmistetaan saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen osana kulttuuriperinnön ja
perinteisen tiedon suojelua ja kestävää käyttöä. Eettisten menettelytapaohjeiden käyttöönottoa varten
Saamelaiskäräjät laatii saamelaisten kuulemisten perusteella saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen
tiedon hyödyntämistä koskevat linjaukset sekä edistää niiden kunnioittamista. Toimintavuonna 2018
Saamelaiskäräjät selvittää Saamelaiskäräjien vaalikauden 2016-2019 toimintaohjelmassa sekä elinkeino- ja
oikeuslautakunnan toimintaohjelmassa 2016-2019 mainitun saamelaisten kotiseutualueen maankäyttöä,
perinteistä tietoa, kulttuuriperintöä sekä perinteistä luonnonkäyttöä koskevan paikkatietokannan
perustamiseen liittyviä tarpeita, reunaehtoja sekä rahoittamismahdollisuuksia. Selvitetään ja vahvistetaan
inarinsaamelaisten oikeudellista asemaa.
Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjät käsittelevät Pohjoismaisen saamelaissopimuksen tammikuussa
2017 parafoitua sopimustekstiä Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston hallituksessa päättääkseen
yhteisesti sopimustekstin jatkokäsittelystä ja mahdollisista muutosehdotuksista, jotta sopimusta voitaisiin
käsitellä Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjillä vuoden 2018 aikana ja sopimus voisi siten edetä
valtioiden ratifioitavaksi ja astuisi voimaan. Saman aikaisesti Suomessa on käynnissä saamelaiskäräjälain
muutosprosessi, jossa Saamelaiskäräjälakia on tarkoitus uudistaa edellisen hallituskauden aikana laaditun
hallituksen esityksen 167/2014vp pohjalta. Uudistamistyötä varten nimetyn komitean on määrä saada
yksimielinen mietintönsä uudeksi saamelaiskäräjälaiksi valmiiksi huhtikuussa 2018 ja tavoitteena on saattaa
lakiesitys eduskunnan hyväksyttäväksi syysistuntokaudella 2018.
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Taulukko 3. Saamelaiselinkeinot, oikeudet ja ympäristö

AVUSTUKSET JA TOIMINNAN TULOT
Oikeusministeriön määräraha
KULUT
Ympäristöasioiden edistäminen
Elinkeino- ja oikeuslautakunta
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

18000
18000
18000
15000
3000
0

22000
22000
22000
15000
7000
0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ

0

0

2.3. Saamelaisten kielelliset oikeudet ja saamen kielten elvyttäminen
Toimintavuoden aikana jatketaan saamen kielilain valvontaa ja viranomaisten neuvontaa saamen kielilain
soveltamisessa. Seurataan ja osallistutaan aktiivisesti meneillään olevan sote- ja maakuntauudistuksen
edistämiseen, jotta saamelaisten kielelliset oikeudet vähintään säilyisivät nykytasolla. Kehitetään saamen
kielen toimiston toimintaa mahdollisten viranomaisvelvoitteiden muutosten tueksi ja saamen kielten aseman
vahvistamiseksi. Saamen kielilaista ja sen velvoitteista koskevaa tiedottamista kehitetään ja tiedottamista
tehostetaan internet-sivuilla sekä tiedottamista suoraan soveltamisalaan kuuluville viranomaisille. Lisäksi
kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa saamen kielilakiin liittyvää koulutusmateriaalia.
Pidemmän aikavälin tavoitteena on ollut saamen kielten sanakirjojen saaminen digitaaliseen muotoon ja
sanakirjojen tekijänoikeuksien hankkiminen Saamelaiskäräjille. Koltansaamen sanakirja-aineistoa koskevat
tekijänoikeudet on hankittu Saamelaiskäräjille, mutta inarinsaamen ja pohjoissaamen sanakirjamateriaalin
tekijänoikeudet puuttuvat ja niiden hankkimiseen tarvitaan rahoitusta.
Saamen kielen toimisto hoitaa saamelaiskäräjien omia käännöstöitä ja kääntää eri viranomaisilta tulevia
käännöspyyntöjä. Saamelaiskäräjien käännöstoiminnan laadun kehittämiseksi järjestetään kääntäjille
koulutusta.
Saamen kielen toimiston tavoitteena on perehdyttää saamenkielisiä opiskelijoita työharjoittelun kautta
saamen kielen toimiston työhön. Yliopisto maksaa osan palkkaustukea, mutta suurin osan
palkkauskustannuksista jää Saamelaiskäräjien maksettavaksi.
Saamen kielineuvosto tutustuu saamelaisalueen arkipäivän kieliympäristöön tarkoituksenaan selvittää
muidenkin kuin saamen kielilain velvoittamien viranomaisten tietämys saamen kielistä ja sen käytöstä. Tämä
on tarkoitus toteuttaa tapaamalla yrittäjiä ja yhteisöjä kaikissa saamelaisalueen kunnissa.

Saamen kielten elvyttäminen
Varhaiskasvatuspalveluissa varmistetaan, että saamelaislapset saavat laadukkaita saamenkielisiä ja
saamelaiskulttuurinmukaisia kielipesäpalveluja asuinpaikasta riippumatta. Yhteistyötä opetus- ja
kulttuuriministeriön
ja
kielipesätoimintaa
järjestävien
tahojen
kanssa
tiivistetään
yhteistyöryhmätyöskentelyn kautta. Kielipesätoiminnan laadun varmistamiseksi kehitetään edelleen
laadittuja ja hyväksyttyjä kielipesätoiminnan perusteita. Kehitetään kielipesätoiminnan ohjausta ja
varmistetaan henkilöstön täydennyskoulutuksen saatavuus (kielenoppimisen pedagogiset menetelmät,
kielenhuolto, perinteisen tiedon huomioiminen varhaiskasvatuksessa). Kielipesätoiminnan laajentamisen
mahdollisuuksia selvitetään. Perustetaan kielipesätoiminnan ohjausryhmä, joka toimii kielineuvoston
alaisuudessa ja joka koostuu kielipesätoimintaa järjestävien tahojen edustajista ja jota johtaa
Saamelaiskäräjät. Ohjausryhmän tehtävänä on avustaa ja tukea kielipesäohjaajaa kielipesätoiminnan
käytäntöjen kehittämisessä sekä kielineuvostoa poliittisissa linjauksissa, sekä tarjota kielipesätoimijoille
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areena jakaa kokemuksia ja kehittää omaa toimintaa yhteistyössä toisten kanssa. Ohjaus edistää myös
kielipesätoiminnan rahoituksen vakiinnuttamista sellaiselle tasolle, että toimintaa voidaan kehittää ja
laajentaa pitkäjänteisesti.
Toimenpideohjelma saamen kielten elvyttämiseksi valmistui vuonna 2012 ja sitä koskeva valtioneuvoston
periaatepäätös toimenpiteistä on annettu 3.7.2014. Saamen kielten elvytysohjelman toimenpiteiden toteutus
on vielä alkutekijöissään, toimenpiteitä varten ei ole osoitettu riittävästi resursseja. Saamen kielten
elvyttäminen turvaa saamelaiskulttuurin elinvoimaisuutta ja siksi kielenelvytyksen tulee olla jatkuvaa
toimintaa riittävine resursseineen. Saamen kieliin tulee jatkuvasti uusia tarpeita, joten uuden ohjelman
laatimistyö tulisi aloittaa Suomen hallituksen meneillään olevalla hallituskaudella. Saamelaiskäräjät
huolehtii edunvalvonnassaan että elvytysohjelma toimeenpannaan täysimääräisesti ja että ohjelmalle
turvataan resurssit.
Saamen kielineuvosto kokoontuu vuoden aikana 5-6 kertaa.
Taulukko 4. Saamelaisten kielelliset oikeudet ja saamen kielten elvyttäminen.

Varsinainen toiminta
AVUSTUKSET JA TOIMINNAN TULOT
Oikeusministeriön määräraha
Opetus- ja kulttuuriministeriön määräraha
Oman toiminnan tuotot (käännöstulot)
KULUT
Kulttuuri- ja kielipesätoiminta
Saamen kielen elvyttäminen, muu Suomi
Kielineuvosto
Saamen kielten edistäminen
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ

Kuluva vuosi 2017 Budjetti 2018
924000
927000
4000
7000
900000
900000
20 000
20 000
924000
927000
700000
700000
200000
200000
4000
7000
20000
20000
0
0
0

0

2.4. Varhaiskasvatus, saamelaisopetus ja oppimateriaalituotanto
Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään yhteistyössä saamelaista varhaiskasvatusta antavien
kuntien kanssa. Opetushallitus on antanut Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vuonna 2016 ja paikalliset
varhaiskasvatussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2017. Saamelaisen varhaiskasvatussuunnitelman avulla
varmistetaan saamen kielten asema toiminnan kielenä ja lisäksi, että saamelaista varhaiskasvatusta
toteutetaan saamelaisen kulttuurin mukaisesti.
Saamenkielisen päivähoidon jatkuvuuden ja saatavuuden turvaaminen
Pyritään saamaan valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitettuun valtionavustukseen korotus, jonka avulla
saamenkielisen päivähoidon jatkuvuus ja saatavuus kotiseutualueella ja sen ulkopuolella voidaan turvata.
Valtionavustusta tulisi korottaa siten, että Saamelaiskäräjät voi tukea ja ohjata myös kotiseutualueen
ulkopuolella annettavaa saamenkielistä päivähoitoa.
Tiedon lisääminen saamelaisen varhaiskasvatuksen merkityksestä
Saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin uhanalaistuminen tarkoittaa sitä, että kielten ja kulttuurin
siirtäminen uusille sukupolville on varmistettava yhä uudestaan. Varhaiskasvatuksen merkitys tässä työssä
on ensiarvoisen tärkeä. Sekä saamelaislasten huoltajat että varhaiskasvatuksen järjestäjät tarvitsevat tietoa
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toiminnan suuresta merkityksestä ja lasten huoltajien tekemien kielivalintojen pitkälle tulevaisuuteen
ulottuvasta merkityksestä.
Valmistetaan opaskirjanen saamenkielisen päivähoidon työntekijöille ja saamelaista päivähoitoa saavien tai
sitä lapsilleen suunnitteleville huoltajille. Valmistetaan yleistä tiedotusmateriaalia saamelaisen
varhaiskasvatuksen merkityksestä. Avataan Saamelaiskäräjien verkkosivuille palvelu, johon kootaan mm.
varhaiskasvatuksen paikkakuntakohtainen sijaisrekisteri, tiedot kulloinkin haettavina olevista työtehtävistä,
tietoa erityislasten tarvitsemien palveluiden saamisesta sekä varhaiskasvatuksen tukiaineistoista ja
oppimateriaaleista. Kehitetään edelleen saamelaisen varhaiskasvatuspankin (kuati.fi) sisältöä.

Saamelaisopetus ja oppimateriaalituotanto
Neuvottelua
saamelaiskäräjien
vaikutusja
toimintamahdollisuuksien
parantamiseksi
ja
itsemääräämisoikeuksien toteuttamiseksi varhaiskasvatuksen ja koulutuksen alueella jatketaan
oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen kanssa.
Saamenkielisen, saamen kielen ja – kulttuurin opetuksen kehittäminen
Neuvottelua saamelaisopetuksen kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön ja
opetushallituksen kanssa jatketaan. Edistetään saamen kielen elvyttämistä koskevaan Valtioneuvoston
periaatepäätökseen (3.7.2014) sisältyviä toimenpiteitä, painottaen erityisesti 1) saamenkielisten opettajien
määrän lisäämistä, 2) saamelaistiedon lisäämistä opetuksessa sekä 3) saamen kielen opetuksen
mahdollistamista oppilaiden normaalia koulutyötä myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Tuetaan
koulutuksen järjestäjiä kielikylpyopetuksen kehittämisessä. Saamen kielikylpyopetusta käsittelevä
saamelaisopettajan idea- ja opaskirja julkaistaan toimintavuoden alussa. Edistetään saamen kielen
etäyhteyksiä käyttävän opetuksen aikaansaamista erityisesti kotiseutualueen kuntien ulkopuolella.
Osallistutaan Utsjoen kunnan saamen kielen etäopetushankkeeseen, mikäli kunta saa rahoituksen
tarkoitukseen.
Saamenkielisten opettajien koulutus
Opetushallitukselta haetaan erillisrahoitusta opetushenkilöstön koulutushankkeeseen, jonka tarkoituksena on
valmentaa saamen kielen ja saamenkielisten luokkien opettajia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisimman
monipuoliseen käyttämiseen opetuksessa, etäyhteyksiä käyttävän opetuksen pedagogiikkaan ja tekniseen
toteuttamiseen sekä digitaalisen oppimateriaalin tuottamiseen. Osallistutaan Oulun yliopiston
saamenkielisten aineenopettajien koulutushankkeeseen, mikäli yliopisto saa rahoituksen tarkoitukseen.
Saamenkielisistä aineenopettajista on suuri puute. Osallistutaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Arktista
pedagogiikkaa II -hankkeeseen, mikäli koulutuskeskus saa rahoituksen tarkoitukseen.
Oppimateriaalityö
Saamenkielistä oppimateriaalityötä tehostetaan erityisesti digitaalisen oppimateriaalin valmistamisella ja
kehittämällä osaamista tällä alueella. Saamelaiskäräjien hankkima digitaalinen alusta pyritään saamaan
mahdollisimman monen saamelaisopettajan käyttöön ja lisätään saamelaiskulttuuriin pohjautuvan
oppimateriaalin tuotantoa. Käännösmateriaalien laatua parannetaan jatkamalla 2016-2017 toteutettua
oppimateriaalityötä palvelevaa käännöstyön koulutusta. Inarin- ja koltansaamenkielistä oppimateriaalityötä
tehostetaan edelleen. Yhteistyötä Tromssan yliopiston saamen kieliteknologiakeskuksen (Giellatekno)
kanssa jatketaan. Toimistoon palkataan päätoimiset oppimateriaalityöntekijät, kiinnitetään lisää osa-aikaisia
ja koulutetaan uusia oppimateriaalin tekijöitä kaikkiin kolmeen kieleen. Pohjoismaista
oppimateriaaliyhteistyötä lisätään ja pyritään saamaan se pysyvälle perustalle. Oppimateriaalityötä varten
osoitettavaan valtionavustukseen pyritään saamaan korotus digitaalisen materiaalityön ja ennen
opetussuunnitelmauudistusta valmistettujen materiaalien päivittämisen mahdollistamiseksi.
Saamelaisnuorten taidetapahtuma
Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään Sodankylän Vuotsossa maalis-huhtikuussa, valtakunnallisena
teemana musiikki ja saamelaisena lajina saamenkielinen tubetus. Tapahtuma valmistellaan koulutus- ja
oppimateriaalilautakunnan, Vuotson koulun ja saamelaiskäräjien muiden toimijoiden yhteistyönä.
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Pohjoismainen saamelaisopetuksen hallinnon yhteistyö
Saamelaisopetuksen hallinnon yhteistyötä tehostetaan osana Saamelaisen Parlamentaarisen
Neuvoston toimintaa. Osallistutaan SPN:n työryhmän työhön, jolla pyritään lisäämään rajat ylittävää
kouluyhteistyötä saamelaisalueilla.
Koulutuspoliittinen tiedonanto käräjien kokoukselle
Saamelaiskäräjien työjärjestys edellyttää, että käräjien kokous saa kerran vaalikauden aikana
koulutuspoliittisen tiedonannon. Tiedonanto valmistellaan vuoden 2018 lopulla ja esitetään käräjien
kokoukselle vuoden 2019 alussa.
Oktavuohta-verkkolehden kehittäminen oppimateriaaliksi
Oktavuohta–verkkolehden sisältöä kehitetään ja uudistetaan siten, että se toimii suomen- ja saamenkielillä
annettavan opetuksen eri oppiaineissa hyödynnettävänä oppimateriaalina. Verkkolehden aineistoa kehitetään
digitaaliseksi oppimateriaaliksi. Verkkolehden sisällön kehittämiseen haetaan valtionavustusta Opetus- ja
kulttuuriministeriöstä.
Saamen kielen opiskelustipendit
Saamelaiskäräjät jakaa koulujen kevätjuhlissa stipendejä perusopetuksen suorittaneille, ylioppilaaksi
valmistuville ja saamelaisalueen koulutuskeskuksesta valmistuville opiskelijoille, jotka ovat menestyneet
hyvin saamen kielen opinnoissaan. Saamelaiskäräjät jakaa syksyllä stipendejä saamen kielen ja saamelaisen
kulttuurin korkea-asteen opiskelijoille. Molempien stipendien jakoperusteet uudistetaan.
Taulukko 5. Varhaiskasvatus, saamelaisopetus ja oppimateriaalituotanto
Varsinainen toiminta
AVUSTUKSET JA TOIMINNAN TULOT
Oikeusministeriön määräraha
Opetus- ja kulttuuriministeriön määräraha
Oman toiminnan tuotot (kirjamyynti)
KULUT
Oppimateriaalituotanto
Saamenkielinen päivähoito
Taidetapahtuma
Opas- ja tiedotusmateriaalin toimittaminen
Varhaiskasvatuksen verkkopalvelun kehittäminen
Varhaiskasvatusyhteistyö
Pohjoismainen saamelaisopetusyhteistyö
Saamen kielten stipendit
Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta
Yhteistyöelin
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

Kuluva vuosi 2017
679000
9000
670000

2000
0
4000
3000
0

Budjetti 2018
707000
12000
670000
25 000
707000
500000
120000
50000
5000
5000
4000
4000
7000
7000
5000
0

0

0

679000
500000
120000
50000

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ

2.5. Saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut ja sosiaaliturva
Saamelaisväestön sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi saamelaisten hyvinvointia ja osallisuutta
edistetään vahvistamalla omakielisten ja kulttuuriin perustuvien, laadukkaiden hyvinvointipalveluiden
tarjontaa sekä turvataan osaavan, ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja riittävä rahoitustaso.
Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden parantamiseksi jatketaan neuvotteluja sosiaali- ja
terveysministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa pysyvän ja riittävän erillismäärärahan varmistamiseksi.
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Toimintavuoden päätavoitteena on varmistaa, että maakunta- ja sote-uudistuksessa turvataan laadukkaiden,
asiakaslähtöisten ja kulttuurinmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertainen saatavuus inarinkoltan- ja pohjoissaamen kielillä kaikille ikäryhmille. Alkuvuodesta laaditaan hankehakemus STM:lle
saamenkielisten digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi yhteistyössä Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin, ODA-hankkeen, Posken ja saamelaisalueen kuntien kanssa. Toimintavuonna
kehitetään aktiivisesti saamelaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden saamenkielistä palvelutarjontaa,
ikääntyneiden kotiin annettavia palveluita sekä palveluohjausta ja neuvontaa. Tämän varmistamiseksi
Saamelaiskäräjät osallistuu aktiivisesti kaikilla tasoilla Lapin sote-palvelujen kehittämistyöhön.
Toimintavuonna edistetään saamenkielisen ja kulttuurin huomioivan lastensuojelun kehittämistä sekä
selvitetään sosiaaliturvan aukkoja erityisesti saamelaisten ikääntyneiden ja elinkeinonharjoittajien
sosiaaliturvan
osalta.
Lisäksi
edistetään
elinkeinonharjoittajien
toimeentuloturvaa
ja
kuntoutusmahdollisuuksia.
Saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelimen kautta tehostetaan yhteistyötä palvelujen järjestäjäja tuottajatahojen, sairaanhoitopiirien, eri koulutus- ja kehittäjätahojen ja järjestöjen kanssa. Lisäksi
edistetään aktiivisesti rajayhteistyön kehittämistä saamenkielisen palvelutuotannon, kehittämistoiminnan ja
koulutuksen osalta. Edistetään aktiivisesti saamelaisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävien
toimien toteuttamista saamelaisalueen kunnissa ja Lapin maakunnassa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää vuoden 2018 aikana kahdeksan kokousta. Yhteistyöelin kokoontuu kaksi
kertaa vuoden 2018 aikana.
Taulukko 6. Saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut
Varsinainen toiminta

Kuluva vuosi 2017

AVUSTUKSET JA TOIMINNAN TULOT

Budjetti 2018

487 000

492 000

7000

12000

Sosiaali- ja terveysministeriön määräraha

480 000

480 000

KULUT

487 000

492 000

Saamenkieliset sote-palvelut

480 000

480 000

Sote-lautakunta

4000

7000

Yhteistyöelin

3000

5000

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

0

0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ

0

0

Oikeusministeriön määräraha

2.6. Saamelaisen kulttuuritoiminnan edistäminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Saamelaiskäräjille valtionavustusta käytettäväksi
saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan (saamelainen kulttuurimääräraha)
ja Pohjoismaiden saamelaisjärjestöjen tukemiseen sekä Utsjoen saamelaiskirkkotupien ylläpitoon.
Saamelaisesta kulttuurimäärärahasta jaettava varsinainen kulttuurituki on merkittävin saamelaistaiteilijoille
suunnattu tuki saamelaisen taiteen ja kulttuurin eri aloilla mm. duodji saamelaiskäsityö, elokuvataide ja
multimedia, kirjallisuus, kuvataide ja valokuvataide, musiikki, näyttämötaide. Lisäksi erilaisten tapahtumien
tukeminen on tärkeää yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi.
Saamelaisyhdistyksillä on suuri merkitys saamelaisyhteisöjen elinvoimaisuuden, saamen kielten ja kulttuurin
säilymisen ja kehittymisen turvaamisessa niiden järjestäessä erilaisia yhteisöllisyyttä vahvistavia tapahtumia
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sekä tärkeitä perinteisen tiedon tallentamisen ja saamen kielten elvytysprojekteja. Kulttuurimäärärahasta
tuetaan pohjois-, koltan- ja inarinsaamen kielillä tapahtuvaa yhdistystoimintaa.
Saamelaisesta kulttuurimäärärahasta myönnettävä kulttuuripalkinto jaetaan henkilölle tai henkilöille, jotka
ovat ansioituneet saamelaiskulttuurin eteen tehdyssä työssä.
Julkaisuavustusta myönnetään saamenkielisen kirjallisuuden, aikakauslehden, cd-levyjen ja
multimediatuotteiden julkaisuun. Saamelaisesta kulttuurimäärärahasta tuetaan kaikilla kolmella saamen
kielellä tapahtuvaa julkaisutoimintaa.
Pohjoismaiden saamelaisjärjestöjen tukeminen mahdollistaa rajaa ylittävään yhteistyöhön aineettoman
kulttuuriperinnön ylläpitämiseksi. Saamelainen kulttuuriperintö on säilynyt vahvana yhteisöissä huolimatta,
että saamelaiset asuvat neljässä eri valtiossa.
Saamelaisten urheilu- ja liikuntajärjestöjen toiminnan tukemiseen pyritään saamaan erillinen määräraha.
Vuosittain järjestetään alkuperäiskansoille talvi- tai kesätapatumia. Arctic Wind Games AWG
talviurheilutapahtuma järjestetään vuonna 2018 Kanadassa. Tapahtuma edistää osaltaan alkuperäiskansojen
perinnön säilyttämistä ja eri alkuperäiskansojen identiteetin arvostusta. Saamelaiskäräjät pitää tärkeänä, että
saamelaisnuoret pääset osallistumaan ainutlaatuiseen maailman alkuperäisväestön tapahtumaan ja tuomaan
esille omaa rikasta ja värikästä kulttuuriaan. Alkuperäiskansojen kohtaamisessa, saamelaisnuoret kokevat,
että saamelaiset ovat maailmanlaajuisesti osaa kokonaisuutta maailman alkuperäisväestöstä.
Yhteispohjoismaisen urheilutoiminnan tukeminen ja resurssien lisääminen luovat mahdollisuuksia vahvistaa
Saamelaisten neljässä eri valtiossa toimijoiden yhteistyötä.
Suomen, Norjan ja Ruotsin saamelaiskäräjät, Sámi Duodi, Sámi Dáiddárráđđi/ ja Taiteen edistämiskeskus
järjestävät yhteistyössä saamelaiskulttuurin Pohjoismaiden konferenssin syksyllä 2018. Konferenssi vastaa
aluekehityksen haasteisiin kannustamalla monialaiseen yhteistyöhön, jossa saamelaistaide ja kulttuuri
nähdään vahvana yhteisenä voimavarana.
Toimintavuonna tehdään tiivistä yhteistyötä kulttuurin ja taiteen eri alojen organisaatioiden ja toimijoiden
kanssa Saamelaiskulttuuri -juhlarahan julkaisutilaisuus pidetään 6.2.2018 Inarissa yhteistyössä Suomen
rahapaja Oy:n kanssa.
Kulttuurilautakunta pitää vuonna 2018 4 kokousta.
Taulukko 7. Saamelaisen kulttuuritoiminnan edistäminen
Varsinainen toiminta
AVUSTUKSET JA TOIMINNAN TULOT
Oikeusministeriön määräraha
Opetus- ja kulttuuriministeriön määräraha
KULUT
Kulttuurimääräraha
Avustus pohjoismaisille saamelaisjärjestöille
Kulttuurilautakunta
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ

Kuluva vuosi 2017
195 000
4000
191 000
195 000
176 000
15000
4000
0

Budjetti 2018
198 000
7000
191 000
198 000
176 000
15000
7000
0

0

0
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2.7. Saamelaisnuorten osallisuus ja oikeudet
Nuorisoneuvosto vuosille 2018-2019 asetetaan saamelaiskäräjien viimeisessä kokouksessa joulukuussa
2017. Nuorisoneuvosto on tehnyt ehdotuksen nuorisoneuvostoon valittavista 18-28-vuotiaista aktiivisista
saamelaisnuorista saamelaiskäräjien kokoukselle. Nuorisoneuvosto valitsee itselleen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan 2018 sekä enintään viisi 15-17-vuotiasta
asiantuntijajäsentä. Nuorisoneuvosto pitää noin kuusi kokousta vuodessa. Nuorisoneuvoston esittelijänä
toimii nuorisosihteeri. Uuden nuorisoneuvoston aloittaessa toimintansa jäsenille järjestetään koulutus
saamelaiskäräjien ja nuorisoneuvoston toiminnasta sekä myöhemmin koulutus liittyen sovintokomissioon ja
alkuperäiskansojen oikeuksiin. Nuorisoneuvoston tarkoituksena on myös osallistua tiiviimmin yhteistyöhön
muiden alkuperäiskansojen kanssa sekä pyrkiä kehittämään yhteistyötä Norjan ja Ruotsin saamelaiskäräjien
nuorisoneuvostojen kanssa. Nuorisoneuvostolla on suunnitteilla kolme erillistä projektia vuodelle 2018.
Nuorisoneuvoston vuoden 2018 teemana on tuoda näkyväksi saamelaisnuorten kohtaamaa seksuaalista
häirintää ja -väkivaltaa sekä etsiä siihen puutumiskeinoja. Syksyllä järjestetään asiaan liittyen seminaari, joka
on avoin kaikille. Seminaarissa julkaistaan seksuaalivalistusopas kaikilla Suomessa puhutuilla saamen
kielillä.
Walkers auto
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto on saanut Aseman Lapset ry:n liikkuvan nuorisotyön auton (Wauto eli
Walkers auto) käyttöönsä syyskuusta joulukuuhun 2018. Tarkoituksena on kokeilla, miten liikkuva
nuorisotyö sopisi saamelaisalueelle. Auto liikkuu tuon neljän kuukauden aikana saamelaisten
kotiseutualueella, eli Utsjoen, Inarin, Enontekiön ja Sodankylän kuntien alueella ja liikkuisi lähinnä alueella,
jossa ei ole nuorisotiloja. Saamelaisalueella kulkiessaan Wauto on monikielinen ja -kulttuurinen tila, jossa
kaikilla on oikeus puhua omaa äidinkieltään. Autossa matkaa aina vähintään yksi saamen kielen taitoinen
aikuinen, joka luo mahdollisuuden käyttää saamen kieltä. Auton eräänä tarkoituksena onkin vastata suureen
tarpeeseen saada saamenkielistä nuorisotyötä saamelaisten kotiseutualueelle. Nuorisoneuvosto on hakenut
AVI:lta avustusta Johtti nuoraidbargu – Jutaava nuorisotyö hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tukea
Walkers auton toimintaa saamelaisalueella. Päätöstä ei ole vielä tullut.
DigiÁrran
Nuorisoneuvosto on saanut rahoitusta Lapin aluehallintovirastolta (AVI) 15 000 € DigiÁrran-hankkeeseen
käytettäväksi vuoden 2017 ja 2018 aikana. Hanke on tarkoitettu kolmivuotiseksi ja siihen haetaan vuosittain
jatkorahoitusta. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 129 000 €. DigiÁrran-hanke tähtää digitaalisen
nuorisotoiminnan mallin löytämiseen saamelaisalueella ja hankkeessa kehitetään ja luodaan saamenkielinen
nuorten tieto- ja neuvontapalvelun verkkosivusto. Saamelaisalueella digitaalisuuden hyödyntäminen
nuorisotyössä on vielä lapsenkengissä. Osaavista tekijöistä ei ole puute, mutta nuorisotoimen ja näiden
mediaosaajien yhdistämiseksi tarvitaan saamelaiskulttuurin huomioivaa leirinuotiota, jonka äärelle
kokoontuvat nuoret, nuorisotyön ammattilaiset sekä kulttuurilähtöisen digitaalituotannon ammattilaiset
saamelaisalueelta. Lisäksi digitaalisessa nuorisotyössä tulee huomioida kielivähemmistöt ja nuorten oikeus
omakieliseen digitaalikulttuuriin.
Dihtosis- Saamelaiskulttuuri tutuksi
Nuorisoneuvosto on ideoinut yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa kaksivuotisen Dihtosis saamelaiskulttuuri tutuksi hankkeen, jonka tarkoituksena on tehdä saamelaisia ja saamelaiskulttuuria
tunnetuksi valtaväestön nuorille. Ensimmäisenä vuonna tarkoituksena on luoda kouluvierailuja varten
materiaali ja pitää osallistavia työpajoja kouluilla eri puolella Suomea. Hankkeen toisena vuonna
kohderyhmänä olisivat opettajat ja heitä varten luotaisiin oma koulutuskokonaisuus. Nuorisoneuvostolta
tulisi hankkeeseen tieto siitä, mitä tietoa saamelaisista kerrotaan ja Nuorten Akatemialta tietotaito siitä,
kuinka tieto tulisi opettaa. Nuorten Akatemia on järjestö, joka tuottaa osallistavia työpajoja ympäri Suomen.
Pääkohderyhmänä ovat sekä yläkoulun että toisen asteen opiskelijat ja opettajat. Tarkoituksena olisi myös
toteuttaa lapsiasiavaltuutettu Kurttilan ajatus siitä, että saamelaisten kansallispäivä tulisi teemapäiväksi
Suomen kouluihin. Hankkeen aikana luotaisiin teemapäivään sopiva materiaali. Hanke toteutetaan, mikäli
siihen saadaan rahoitus.
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Taulukko 8. Nuorisoneuvosto
Raporttirivi

TULOSLASKELMA (BUD)

Organisaatiotaso

Toteuma 2016

Kuluvan vuoden tilanne

Budjetti 2018

554 - Nuorisoneuvosto

VARSINAINEN TOIMINTA
AVUSTUKSET JA TOIMINNAN TULOT
VALTIONAVUSTUKSET
MUUT AVUSTUKSET
KULUT
HENKILÖSTÖKULUT
AINEET JA TARVIKKEET
MATKAKULUT
EDUSTUSKULUT
MAINONTA JA MYYNTI
TOIMITILAKULUT
KÄYTTÖ JA YLLÄPITOKULUT
KONTTORI-JA HALLINTOKULUT
OSTOPALVELUT
MUUT KULUT
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

148767
134369
14398
114500
81288
55
14640
2081

147168
147168

132000
132000

136998
67224
1750
38650
700

132000
68951
2000
34686
700

3887

5760

3448

3382
8324
843
34267

4714
16900
1300
10170

3700
16015
2500

0

10170

0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ

0

2.8. Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston toiminta
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston päätavoitteita Norjan puheenjohtajuuskaudella ovat pohjoismaisen
saamelaissopimuksen
hyväksyminen,
Giellagáldun
toiminnan
rahoituksen
vakiinnuttaminen, YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen ja maailmankonferenssin
loppuasiakirjan toimeenpano sekä muiden kansainvälisten kokousten ja prosessien koordinointi. Saamelaisen
parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Ruotsin Saamelaiskäräjille toukokuussa 2018.
Parlamentaarisen neuvoston toimintaan osallistumisen kulut rahoitetaan sidosryhmätoiminnan budjetista.
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2.9.

Vaalit

Saamelaiskäräjävaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Seuraavat saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan vuonna
2019. Vaalien valmistelua varten on asetettu vaalilautakunta ja sen tukena toimii päätoiminen sihteeri ja
muuta henkilöstöä. Vaalien valmistelu aloitetaan toimintavuoden maaliskuussa. Vaalilautakunta palkkaa
henkilöstöä vaalityön aloittamista varten. Saamelaiskäräjät saa vaalien valmistelua varten erillismäärärahan
oikeusministeriön vaalibudjetista.
Taulukko 9. Vaalilautakunnan toiminta
Raporttirivi
TULOSLASKELMA (BUD)
VARSINAINEN TOIMINTA
AVUSTUKSET JA TOIMINNAN TULOT
VALTIONAVUSTUKSET
MUUT AVUSTUKSET
KULUT
HENKILÖSTÖKULUT
AINEET JA TARVIKKEET
MATKAKULUT
EDUSTUSKULUT
MAINONTA JA MYYNTI
TOIMITILAKULUT
KÄYTTÖ JA YLLÄPITOKULUT
KONTTORI-JA HALLINTOKULUT
OSTOPALVELUT
MUUT KULUT
ANNETUT AVUSTUKSET
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ

Organisaatiotaso
531 - Vaalilautakunta

Edellinen Toteuma

Budjetti 2018

95901
95901

200000
200000

57752
54504

200000
133148

965

10550

1000
1317
883
83

43502
11700
100

38150

0

0

0
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2.10. Hallinto ja henkilöstö
Saamelaiskäräjien hallinnon kehittämistä jatketaan Saamelaiskäräjien vaalikauden toimintaohjelman ja
henkilöstöpoliittisen ohjelman mukaisesti. Kirjanpito- ja palkkaohjelma sekä työaikakirjanpito-ohjelma
uudistetaan toimintavuoden aikana. Saamelaiskäräjien palkkiojärjestelmän uudistaminen on aloitettu vuonna
2017. Palkkio- ja palkkausjärjestelmän uudistaminen saatetaan loppuun vuoden 2018 loppuun mennessä.
Tämän jälkeen aloitetaan työjärjestysuudistus vuoden 2018 loppupuolella.
Henkilöstön työhyvinvointia parannetaan ja osaamista kehitetään Saamelaiskäräjien henkilöstöpoliittisen
ohjelman ja työterveyshuollon marraskuussa 2017 laatimien suositusten mukaisesti. Erityistä huomiota
kiinnitetään työn kuormittavuuden kohtuullistamiseen. Johtamista ja esimiestyötä kehitetään erityisesti
tiedonkulkua parantamalla ja esimiesvalmennusta järjestämällä. Luottamushenkilöstön ja henkilöstön välistä
yhteistyötä kehitetään hallituksen ja henkilöstön laatimien menettelyohjeiden mukaisesti. Henkilöstön ja
hallituksen välinen kehitys- ja strategiakeskustelu pidetään kaksi kertaa vuoden aikana. Henkilöstökokouksia
pidetään neljä vuoden aikana. Henkilöstölle järjestetään työhyvinvointipäiviä kahdesti vuoden aikana.
Taulukko 10. Yleinen toimisto

Varsinainen toiminta
AVUSTUKSET JA TOIMINNAN TULOT
Oikeusministeriön määräraha
Oikeusministeriön vuokraosuus
Varsinaisen toiminnan tuotot
KULUT
Henkilöstökulut
Toimitilakulut
Konttori- ja hallintokulut
Terveyspalvelut
Koulutus- ja esimiestyö
Ostopalvelut
Muut kulut
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

Kuluva vuosi 2017
1815778
1387655
416323
11800
1815778
1269469
436809
52000
7000
10000
40000
500
0

Budjetti 2018
1982111
1605621
376490
0
1982111
1356700
393667
63344
20000
20000
122605
5795
0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ

0

0

2.11.

Lastenkulttuurikeskus Mánnu

Saamelainen lastenkulttuurikeskus aloitti saamelaisten lasten ja nuorten kulttuuripalvelujen kehittämisen
saamelaisten kotiseutualueella vuonna 2004. Mánnu pyrkii toiminnallaan vahvistamaan saamelaisnuorten
kulttuuri-identiteettiä, lisäämään saamelaisen perinteisen tiedon ja taidon arvostamista, omaksumista ja
tallentamista
sekä
mahdollistamaan
sukupolvien
välisiä
yhteisöllisiä
toimintamuotoja.
Lastenkulttuurikeskusta rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja saamelaisalueen kunnista Inari,
Sodankylä ja Utsjoki. Toiminta on vakiintunut osaksi koulujen kulttuuri-opetusta. Kielipesät ja
saamenkielisten päiväkodit ovat toiminnan kannalta tärkeitä kohteita, koska kohderyhmät tavoitetaan
varhaiskasvatusyksiköissä.
Alle kouluikäisille lapsille suunnattua kulttuurillista, saamen kieltä tukevaa, kokemuksellista ja osallistavaa
toimintaa järjestetään kaikkien saamelaisalueen kuntien saamenkielisissä varhaiskasvatusyksiköissä ja
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kielipesissä. Myös avoin kaikille järjestetty lastenkulttuuri- tuotanto otetaan huomioon alueittain. Mánnu
toteuttaa saamelaiskäräjien sukupolvi-ohjelman tavoitteita omassa toiminnassaan Dáidu ráidu áhkuid ja
ádjaid fárus. Dáidu-ráidu järjestetään saamelaisalueen kuntien palvelutaloissa, joissa saamelaisvanhukset
asuvat. Vauvojen ja taapero-ikäisten saamenkielistä toimintaa jatketaan värikylpy- toiminnan kautta.
Saamelaista tarinankerrontaa jatketaan lapsille kiertävän tarinatuokion kautta. Kerronnassa käytetään
draamaa, joikuja ja lauluja. Lapsille piirretään ja painetaan värityskirja, jonka perusajatus on, että kuvat ovat
omasta kulttuurista ja läheltä lapsen omaa kulttuuriympäristöä ja siihen liittyviä merkityksiä. Värityskirjaa
jaetaan lapsille. Varhaiskasvatusyksiköihin järjestetään saamenkielisiä lasten laulu-ja joikutuokioita.
Inarinsaamenkielisille lapsille järjestetään oma kulttuuripäivä.
Kouluikäisille suunnatun toiminnan sisältöalueina ovat perinnetieto, käsityöt, perinteiset elinkeinot,
musiikki, taiteen eri muodot ja ilmaisukeinot. Erityisesti vuoden 2018 keskeiset teemat ovat duodji ja
ilmaisun monet muodot. Saamelaiskulttuuriin ja taiteisiin liittyviä pajoja ja teemapäiviä järjestetään
saamelaisalueen kuuteen kouluun. Ohjaajiksi kutsutaan alueen eri osaajia kuten taiteilijoita, asiantuntijoita,
käsityöläisiä ja ikäihmisiä. Pohjoismaista yhteistyötä jatkuvuus on tärkeää laajemman ohjaaja-resurssin
mahdollistamiseksi.

Kuvat: Petra Magga-Vars

Koulut työstävät saamenkielisen laulun sanoituksineen omasta koulustaan. Työn ohjaavat saamelaiset
ammattilaismuusikot. Musiikkivideo-hanke toteutetaan kaikkien musiikkikeskuksen ja elokuvakeskus
Skábman kanssa. Duodjj-työpajoja järjestetään yhteistyössä Sámi Duodji Ry:n kanssa. Tavoitteena
perinteiset materiaalit, metodit, muodot, sekä oma ideointi.
Joikaaja koulussa -vierailut perinteisen joiun, livđen ja leuddin taitajia kutsutaan kouluihin. Unicefin Hyvän
tahdon lähettiläs ja muusikko Eija Ahvon työpajat avaavat lasten kovia kokemuksia, yhdenvertaisuuden ja
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auttamisen käsitteitä. Teatteri-päivän saamenkielinen esitys Hyeenat esitetään koululaisille Sajoksessa.
Järjestetään yhteistyössä Tanan kulttuurikoulun kanssa.
Minun juureni - Sinun juuresi. Meillä kaikilla on juuret! Suomen kulttuurirahaston Taidetestaajathankkeeseen on valittu saamelaismuseo Siidan suunnitelma, jonka tavoitteena on saada koko Suomen 8.luokkalaiset kokemaan taidetta ja kulttuuria Inariin. Lastenkulttuurikeskus vastaa hankkeen Juurevaa! työpajan sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta. Alkuperäiskansa yhteistyö ojibva -heimoon kuuluva
Rolland J. Willinston (Rainbow Eagle) saapuu puhumaan nuorille kokemuksistaan.
Lapin lastenkulttuuriverkosto on hakenut Kiertävä ARTTI-bussi yhteishankkeeseen rahoitusta. Jokainen
keskus saa vuokra-auton käyttöönsä kuukaudeksi/vuosi. ARTTI-bussin käyttö mahdollistaa useamman
ohjaajan toimimaan samassa paikassa. Tavoitteena on taide -ja kulttuurikasvatuksen lisääminen
syrjäseuduille, mahdollistaa lapsien osallistumisen toimintaan vaivattomasti.
Lapin lastenkulttuuriverkoston yhteistyöryhmä kokoontuu 1.-3.2.2018 perinteisen saamelaisen
kulttuuritapahtuman Jokkmokin markkinoiden aikaan Ruotsissa. Jokkmokin tapahtuma toteutetaan
saamelaiskulttuurin syventämisen ja asiantuntijoiden ja toimijoiden rekrytointiin.
Taulukko 11. Saamelainen lastenkulttuurikeskus
Raporttirivi
TULOSLASKELMA (BUD)

Organisaatiotaso
540 - lastenkulttuurikeskus

VARSINAINEN TOIMINTA
AVUSTUKSET JA TOIMINNAN TULOT
VALTIONAVUSTUKSET
MUUT AVUSTUKSET
KULUT
HENKILÖSTÖKULUT
AINEET JA TARVIKKEET
MATKAKULUT
TOIMITILAKULUT
KÄYTTÖ JA YLLÄPITOKULUT
KONTTORI-JA HALLINTOKULUT
OSTOPALVELUT
MUUT KULUT
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ

2.12.

Toteuma 2016

Kuluvan vuoden tilanne

Budjetti 2018

82759
70759
12000
82759
57035
1375
7985
6103

86000
74000
12000
86000
60681
1200
4280
7000

2181
5241
2839
0

1100
8259
3480
0

84000
75000
9000
84000
58734
2486
7850
1000
100
2650
8117
3063
0

0

0

0

Saamelaismusiikkikeskus

Saamelaismusiikkikeskus jatkaa perinteisten saamelaisten vokaalimusiikkilajien opetuksen järjestämistä
Saamelaisalueen kouluissa. Joikutyöpajojen tarkoituksena on opettaa lapsille oman alueensa ja sukujensa
joikuja, leu´ddeja tai livđejä paikallisten joikutaitajien ohjauksessa. Saamelaismusiikkikeskus tukee myös
modernin saamelaismusiikin opetusta saamelaisalueella. Musiikinopetusta pyritään järjestämään
mahdollisuuksien mukaan myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Lisäksi musiikkikeskus järjestää
yhdessä elokuvakeskus Skábman ja lastenkulttuurikeskus Mánnun kanssa musiikkivideotyöpajoja kouluissa.
Musiikkikeskus järjestää työpajoja saamenkieltä työssään käyttäville kasvatus- ja opetustyön ammattilaisille.
Työpajojen aiheena on musiikkitoiminta saamenkielisessä kasvatus- ja opetustyössä. Työpajat tarjoavat
osallistujille sekä teoriatietoa että käytännön kokemuksellisuutta musiikin erilaisista mahdollisuuksista
kasvatus- ja opetustyössä ja antavat osallistujille uusia musiikillisia eväitä oman työnsä tueksi.
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Saamelaismusiikkikeskus järjestää ympäri saamelaisaluetta musiikkileirejä. Näiden leirien tarkoituksena on
elävöittää nuorten musiikkiharrastusta, joka on viime vuosina ollut vähenemään päin saamelaisalueen
kylissä. Pyrkimyksenä on saada aikaan kokoonpanoja ja artisteja ja tukea näitä musiikkiharrastuksen
alkuhetkillä. Leireille osallistuvat lapset ja nuoret pääsevät esiintymään Ijahis idja-festivaalin konserteissa.
Saamelaismusiikkikeskus osallistuu neljättätoista kertaa järjestettävän Ijahis idja -alkuperäiskansojen
musiikkitapahtuman tuottamiseen yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Musiikkikeskus
osallistuu tapahtuman kuluihin. Lisäksi keskuksen suunnittelija toimii kaksipäiväisen Ijahis idja- tapahtuman
tuottajana.

Kuva: Paadar Images
Saamelaismusiikkikeskus järjestää saamelaismusiikin konsertteja ja muita saamelaismusiikin tapahtumia
Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa sekä muualla saamelaisalueella yhdessä paikallisten toimijoiden
kanssa. Musiikkitapahtumilla pyritään tukemaan saamelaisartistien näkyvyyttä ja tarjoamaan heille
työskentelymahdollisuuksia, tuottamaan kaivattua kulttuuritarjontaa saamelaisalueelle, nostamaan
saamelaismusiikin imagoa sekä levittämään oikeaa tietoa saamelaisista elävän ja kehittyvän kulttuurin
keinoin. Musiikkikeskus osallistuu Hetan Marianpäiville, Skábmagovat-elokuvafestivaalille ja kylissä
järjestettäviin kansallispäivän tapahtumiin. Saamelaismusiikkikeskus jatkaa toimintavuonna 2017
aloitettujen perinnemusiikkityöpajojen järjestämistä kaupungeissa. Työpajoja voidaan järjestää esimerkiksi
Helsingissä, Rovaniemellä ja Oulussa. Tarpeen mukaan musiikkikeskus voi myös osallistua ja tukea
saamelaisalueen ulkopuolella järjestettäviä tapahtumia.
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Taulukko 12. Saamelainen musiikkikeskus
Raporttirivi
TULOSLASKELMA (BUD)

Organisaatiotaso
557 - musiikkikeskus

Toteuma 2016

VARSINAINEN TOIMINTA
AVUSTUKSET JA TOIMINNAN TULOT
VALTIONAVUSTUKSET
Oikeusministeriön määräraha
Oikeusministeriön vuokraosuus
Opetus ja kulttuuriministeriön avustus
MUUT AVUSTUKSET
KULUT
HENKILÖSTÖKULUT
AINEET JA TARVIKKEET
MATKAKULUT
TOIMITILAKULUT
KÄYTTÖ JA YLLÄPITOKULUT
KONTTORI-JA HALLINTOKULUT
OSTOPALVELUT
MUUT KULUT
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ

2.13.

Kuluvan vuoden tilanne Budjetti 2018

98565
98565

111255
111255

103518
103518

14223
84342

16255
95000

8518
95000

98565
57919
122
16640
15075

111255
63822
150
15000
17255

103518
59508
150
17000
9518

1949
6294
566
0

3290
10838
900
0

3290
11885
2167
0

0

0

0

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábman tavoitteena on kehittää saamelaista elokuva- ja av-alaa
kulttuurisesti ja elinkeinollisesti sekä edistää alan kansainvälistä alkuperäiskansojen yhteistyötä.
Alkuperäiskansojen elokuvakeskuksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on saamelaisen elokuvan levityksen
edistäminen. Vuoden 2018 suurin tapahtuma on Skábmagovat-elokuvafestivaali, joka järjestetään 2624.29.1.2018 yhteistyössä Saamelaistaiteen tuki ry:n ja muiden tahojen kanssa. Teemana on Pohjois-Amerikka
ja yleisö pääsee tutustumaan tämän alueen kulttuuriin ja elinoloihin elokuvien kautta sekä ohjaajavieraiden
kertomana.
Elokuvakeskus aloittaa elokuvateatteritoiminnan Sajoksen auditoriossa sekä järjestää elokuvanäytöksiä
myös muualla saamelaisalueella yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Saamelaiselokuvien ohella tullaan
esittämään myös muita elokuvia, joten toiminta lisää kansainvälistä vuorovaikutusta sekä kulttuurista
ymmärrystä eri kansojen suhteen. Elokuvakeskus pyrkii aiempaa paremmin palvelemaan tapahtumilla myös
niitä saamelaisia, jotka asuvat kotiseutualueensa ulkopuolella.
Keskus osallistuu ammattilaistapahtumiin, sillä verkostoituminen elokuva-alan toimijoiden kanssa ja tiedon
levittäminen saamelaisista on tärkeää. Vuoden 2018 aikana elokuvakeskus osallistuu mm.
Alkuperäiskansojen elokuvakongressiin Kautokeinossa sekä Imagine Native -festivaaleille Torontossa.
Myös uusia yhteistyökumppaneita etsitään.
Elokuvakeskus tukee elokuvien ja mediatuotteiden suunnittelua, kehittämistä ja tuotantoa mm. neuvonnalla
sekä järjestämällä koulutusta ja tapahtumia saamelaisalueella. Kameraa ja muuta kalustoa lainaamalla
tuetaan elokuvien ja mediatuotteiden tekemistä ja autetaan nuoria tekijöitä. Tuotannon alkuvaiheessa
tarvitaan mm. demoja hakemuksia varten ja kameraa voidaan käyttää myös pientuotantojen varsinaisissa
kuvauksissa.
Yhteistyössä Kansainvälisen saamelaisen elokuvainstituutin kanssa järjestetään
koulutustilaisuuksia, joissa perehdytään saamelaisen elokuvan erityispiirteitä sekä syvennytään saamelaisen
kerronnan ominaislaatuisuuteen.
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Kuva: Tarja Porsanger

Pohjoismaisen yhteistyön tiivistäminen ja kansainvälisen alkuperäiskansojen verkoston luominen ovat
saamelaisen elokuva-alan kehittämistyön lähtökohtina. Yhteistyössä Kansainvälisen saamelaisen
elokuvainstituutin kanssa pyritään rakentamaan pysyvää saamelaisen elokuvan rahoitusmallia, jonka kautta
olisi mahdollista sekä kehittää, tuottaa että levittää saamelaista elokuvatoimintaa.
Elokuvakeskus kehittää saamelaista media- ja elokuvakasvatusta opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämällä 30.000 euron erillisrahoituksella. Mediakasvatushankkeen tavoitteena on kehittää media- ja
elokuvakasvatusta saamelaisalueella ottaen huomioon saamelaiskulttuurin kasvatukselliset erityispiirteet ja
vähemmistöasemasta johtuva asenneilmapiiri. Työpajojen, koulutusten ja materiaalituotannon avulla
edistetään lasten medialukutaitoa ja parannetaan saamenkielistä lasten mediatarjontaa. Hankkeessa tuotetaan
saamenkielistä mediakasvatusmateriaalia lasten kasvattajille, ohjaajille, vanhemmille ja muille lasten kanssa
toimiville aikuisille.
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Taulukko 13. Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma.
Raporttirivi

Organisaatiotaso

Toteuma 2016

TULOSLASKELMA (BUD)
552 - Saamel.elokuvakeskus
VARSINAINEN TOIMINTA
AVUSTUKSET JA TOIMINNAN TULOT
VALTIONAVUSTUKSET
MUUT AVUSTUKSET
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT
KULUT
HENKILÖSTÖKULUT
AINEET JA TARVIKKEET
MATKAKULUT
EDUSTUSKULUT
MAINONTA JA MYYNTI
TOIMITILAKULUT
KÄYTTÖ JA YLLÄPITOKULUT
KONTTORI-JA HALLINTOKULUT
OSTOPALVELUT
MUUT KULUT
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ

2.14.

Kuluvan vuoden tilanne

Budjetti 2018

49728
49728

47000
47000

48869
48869

49728
36314
74
3518

47000
25326

48869
27817

4000

4000

1500

1000
1869

3996
992
4812
22
0

15000
1174
0

1500
11500
1183
0

0

0

0

POSKE:n saamelaisyksikkö

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) valtakunnalliseksi erityistehtäväksi on määritelty
saamenkielisen väestön palvelutarpeiden huomioon ottaminen tarpeellisissa tehtävissä. Posken
saamelaisyksikkö toteuttaa käytännössä valtakunnallista erityistehtävää yhteistyössä muiden Posken
yksikköjen kanssa. Saamelaisyksikön valtionavustus on riittää osa-aikaiseen työpanokseen. Toimintavuonna
pyritään turvaamaan saamelaisyksikön toiminnalle riittävät resurssit. Saamelaisyksikkö osallistuu aktiivisesti
tulevan Lapin maakunnan sote-kehittämisrakenteen luomiseen Pohjois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskusverkoston ja Lapin maakuntavalmistelun kautta.
Saamenkielisten palvelujen vaikuttavuuden ja laadun parantamiseksi lisätään yhteistyötä palveluntuotantoon
osallistuvien tahojen ja kehittäjä-osaajien kesken innovatiivisten palveluratkaisujen kehittämiseksi.
Tavoitteena ovat kokonaisvaltaiset, asiakaslähtöiset palvelumallit, jotka tukevat saamen kielen ja kulttuurin
säilymistä ja kehittymistä, yhteisöjen elinvoimaisuutta ja perinteisen tiedon, elintapojen ja arvojen
huomioimisen ja välittymisen yli sukupolvien. Tämän toteuttamiseksi suunnittelija osallistuu Lapin
maakunnan kärkihankkeiden3 saamelaisosioiden toteuttamiseen. Saamelaisyksikkö edistää osaltaan Lapin
maakuntauudistuksen yhteydessä saamelaisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia mm.
osallistumalla kokemusasiantuntijuuden ja kehittäjäasiakastoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on ottaa
saamelaiset sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaat ja heidän läheisensä mukaan palveluiden suunnitteluun,
kehittämiseen ja tuottamiseen.
Posken saamelaisyksikön toimialaan kuuluvaa kehittämis-, koulutus- ja tutkimustoimintaa toteutetaan
yhteistyössä THL:n, Oulun ja Lapin yliopistojen, korkeakoulujen, oppilaitosten ja sosiaali- ja terveysalan
järjestöjen kanssa Suomessa ja Norjassa. Erityisesti pyritään kehittämään erilaisia kouluttautumispolkuja
saamenkielisen ammattihenkilöstön saatavuuden parantamiseksi. Saamelasiyksikkö osallistuu aktiivisesti
maakunnallisen hyvinvointistrategian ja -kertomuksen laatimiseen. Tiedontuotannon vahvistamiseksi
huolehditaan, että saamelainen osaaminen turvataan ja tutkimus- sekä koulutustarpeisiin vastataan PohjoisSuomen hyvinvoinnin tiedontuotannon yhteisverkoston toiminnassa.

3

erityisesti Perhekeskustoimintamalli Lappiin ja Toimiva kotihoito -hankkeet
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Taulukko 14. Posken saamelaisyksikön toiminta
Raporttirivi
TULOSLASKELMA (BUD)

Organisaatiotaso
Toteuma 2016 Kuluvan vuoden tilanne
530 - POSKE saamelaisyksikkö

AVUSTUKSET JA TOIMINNAN TULOT
VALTIONAVUSTUKSET
MUUT AVUSTUKSET
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT
KULUT
HENKILÖSTÖKULUT
AINEET JA TARVIKKEET
MATKAKULUT
EDUSTUSKULUT
TOIMITILAKULUT
KÄYTTÖ JA YLLÄPITOKULUT
KONTTORI-JA HALLINTOKULUT
OSTOPALVELUT
MUUT KULUT
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

53941
45000

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ

2.15.

Budjetti 2018

45000
45000

45000
45000

45000
38822

45000
38822

3122

3122

2173
2730
30
-7744

1187
1795
74
0

1187
1795
74
0

-7744

0

0

8941
61685
47399
17
6453
55
2827

Giellagáldu-hanke

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto käynnisti Suomen, Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjien yhteistyönä
1.8.2015 Interreg-rahoitteisen Giellagáldu-jatkohankkeen, joka päättyy 31.5.2018. Hankkeen avulla
rahoitetaan yhteispohjoismaisen saamen kielten ammatti- ja resurssikeskuksen Sámi Giellagáldun (Saamen
Kielikaltio) toiminta. Giellagáldu-hankkeen keskeinen tavoite on varmistaa Sámi Giellagáldun pysyvä
toiminta hankkimalla pysyvä rahoitus ammatti- ja resurssikeskuksen toiminnalle. Giellagáldu-jatkohanketta
rahoittavat EU:n Interreg V Pohjoinen - 26 ohjelman Sápmi-osa-alue, Lapin liitto, Tromssan lääni sekä
Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjät. Hanketta johtaa Suomen Saamelaiskäräjät.
Hankkeen aikana Sámi Giellagáldu jatkaa saamen kieliyhteistyön kehittämistä, koordinointia ja
vahvistamista ja toimintaansa saamen kansan kieliasioiden korkeimpana yhteisenä päättävänä toimielimenä.
Tavoitteena on myös säilyttää ja edistää saamen kieliin liittyvää kulttuuriperintöä ja toimia ammatillisena
asiantuntijaelimenä. Ammatti- ja resurssikeskuksella on myös ylin vastuu kielenkäyttäjille suunnatuista
saamenkielisistä kielipalveluista. Sámi Giellagáldun toimielimiin kuuluvat kielineuvosto sekä etelä-,
luulajan-, pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielijaokset. Kielityöntekijät, joita eteläsaamessa on 2,
luulajansaamessa 2, pohjoissaamessa 3, inarinsaamessa 1 ja koltansaamessa 1, vastaavat käytännön
kielityöstä. Sámi Giellagáldu ja Saamelaiskäräjät vahvistavat ja kehittävät yhdessä saamen kieliä siten, että
kunkin kieliryhmän yksilölliset tarpeet, haasteet ja voimavarat huomioidaan
Sámi Giellagáldun tehtäviä ovat muun muassa kielenhuolto, kielen kehittäminen, terminologiatyö, normitus
ja paikannimistöpalvelu. Kielityöntekijät antavat ohjeita ja neuvoja saamen kielten käyttöön liittyvissä
kysymyksissä ja valmistelevat oman kielensä asioita kielijaostojen päätettäväksi. Kielijaostot antavat
suosituksia saamen kielten käyttöön liittyvistä asioista, kuten normituksesta ja uudesta terminologiasta.
Suomen Saamelaiskäräjät on saanut hankkeelle rahoitusta EU:n Interreg V A Pohjoinen -ohjelmasta ja Lapin
liitosta. Suomen Saamelaiskäräjien työntekijöitä projektissa ovat projektipäällikkö, projektisihteeri,
koltansaamen kielityöntekijä, pohjoissaamen kielityöntekijä sekä inarinsaamen kielityöntekijä.
Sámi Giellagáldun pysyvää rahoitusta toiminnan jatkumiselle projektin päättymisen jälkeen ei ole saatu
varmistettua vielä. Neuvotellaan aktiivisesti OKM:n kanssa saamen kielten kielenhuollon, kehittämisen ja
terminologiatyön sekä tulevaisuudesta Giellagáldu-hankkeen jälkeen. Kehitetään kielisektorin rajat ylittävää
yhteistyötä.
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Taulukko 15. Giellagáldu -hanke
Raporttirivi

Organisaatiotaso

TULOSLASKELMA (BUD)
570 - Giellagaldu
VARSINAINEN TOIMINTA
AVUSTUKSET JA TOIMINNAN TULOT
VALTIONAVUSTUKSET
MUUT AVUSTUKSET
KULUT
HENKILÖSTÖKULUT
AINEET JA TARVIKKEET
MATKAKULUT
EDUSTUSKULUT
TOIMITILAKULUT
KÄYTTÖ JA YLLÄPITOKULUT
KONTTORI-JA HALLINTOKULUT
OSTOPALVELUT
MUUT KULUT
ANNETUT AVUSTUKSET
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ

2.16.

Toteuma 2016

Kuluvan vuoden tilanne

Budjetti 2018

301342

356856

148973

301342
301342
233080
337
25436
1084
16851

356856
356856
271850

148973
148973
102523

27750

15950

18000

6500

11779
12691
84

500
17000
21756

14500
9500

0

0

0

0

Saamelaismatkailu -hanke

Saamelaiskäräjät on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta yhteensä 75 000 euroa
Kulttuurisesti vastuullinen saamelaismatkailu -hankkeiden toteuttamista varten. Ensimmäisen hankkeen
(25 000 €) aikana toteutettiin kyselytutkimus, jonka tarkoituksena oli saamelaismatkailun lähtötilanteen
kartoitus. Kyselytulosten perusteella saatiin suuntaa-antavaa taustatietoa ja linjaukset eettiseen ohjeistukseen
saamelaismatkailun tuotteistamista ja esittämistä varten. Ensimmäinen hanke on toteutettu 10.2.2017 –
30.6.2017 ja siitä on annettava selvitys rahoittajalle 30.4.2019 mennessä.
Toisen hankkeen (50 000 €) päätoimenpiteenä on ollut luoda eettinen ohjeistus saamelaiskulttuurin
tuotteistamiseen ja esittämiseen matkailussa. Saamelaismatkailun eettinen ohjeistus pyrkii vuosikymmeniä
jatkuneeseen saamelaisuutta hyväksikäyttävän matkailun minimointiin ja saamelaiskulttuurin vastuullisen ja
eettisesti kestävän tuotteistamisen ja esittämisen mahdollistamiseen saamelaisuuteen perustuvan matkailun
muodossa. Lähtökohtana eettisessä ohjeistuksessa on se, että saamelaiskulttuurin tuotteistaminen ja
esittäminen tulisi perustua vahvaan yhteyteen ja vastuuseen sitä asianomaista saamelaisyhteisöä kohtaan,
jonka kulttuuria ja/tai perinteisesti asuttamia alueita/nautinta-alueita matkailutuotteessa käytetään ja/tai
esitetään. Aitouteen perustuva ja eettisesti vastuullinen, saamelaisten lähtökohdista toteutettu
saamelaismatkailun tuotteistaminen ja esittäminen tulee siten olla sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti
kestävää sekä paikallisen sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen kantokyvyn huomioivaa.
Tulevan ohjeistuksen pääperiaatteet ovat saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon toteutuminen niin, että
saamelaiset päättävät kuka, mitä ja miten saamelaiskulttuuria tuotteistetaan ja esitetään; saamelaiskulttuurin
säilyttäminen ja kehittyminen ja luonnollisen, sukupolvien välisen kulttuurin siirtämisen mahdollistaminen
sekä matkailun ulkopuolisen väestön suojaaminen ja oikeus kulttuurin harjoittamiseen ilman matkailun
aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia. Eettisen ohjeistuksen toivotaan johtavan oikeasti aitojen
saamelaiskulttuuriin perustuvien matkailutuotteitten tarjontaan. Ohjeistuksen odotetaan valmistuvan vuoden
2018 aikana. Toisen hankkeen toteuttamiselle on myönnetty rahoitusta 1.7.2017-31.5.2018 väliselle ajalle.
Hankerahoituksen arvioidaan riittävän maksimissaan 30.4.2018 saakka.
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Eettisen ohjeistuksen kehys on käynyt Saamelaiskäräjien hallituksen väliarvioinnissa 13.11.2017. Heti
eettisen ohjeistuksen valmistuttua joko vuoden 2017 lopussa tai viimeistään vuoden 2018 alussa ohjeistus on
tarkoitus käyttää kommenttikierroksella pääsidosryhmällä eli saamelaisilla matkailuyrittäjillä sekä
asiantuntijaryhmällä. Tämän jälkeen eettinen ohjeistus etenee Saamelaiskäräjien elinkeino- ja
oikeuslautakunnalle. Sen jälkeen eettinen ohjeistus menee Saamelaiskäräjien hallituksen hyväksyntään,
jonka jälkeen se etenee Saamelaiskäräjien täyskokouksen käsittelyyn hallituksen ehdotuksena. Jotta eettisestä
ohjeistuksesta olisi vaikutusta saamelaiskulttuurin tuotteistamiseen ja esittämiseen matkailussa, tulee
ohjeistus tehdä laajasti tunnetuksi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Saamelaiskäräjien on tarkoitus hakea opetus- ja kulttuuriministeriöstä hankkeelle jatkorahoitusta heti uuden
haun auettua joko loppuvuodesta 2017 tai heti alkuvuodesta 2018, jotta eettinen ohjeistus voidaan kääntää
kolmelle Suomessa puhutulle saamenkielelle ja englanniksi, julkaista sekä tehdä tunnetuksi mahdollisimman
laajasti kaikille saamelaismatkailuun liittyville sidosryhmille.
Taulukko 16. Saamelaismatkailu -hanke
Raporttirivi
Organisaatiotaso
TULOSLASKELMA (BUD)
576 - saamelaismatkailuhanke
VARSINAINEN TOIMINTA
AVUSTUKSET JA TOIMINNAN TULOT
VALTIONAVUSTUKSET
MUUT AVUSTUKSET
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT
MYYNNIN OIKAISUERÄT
KULUT
HENKILÖSTÖKULUT
AINEET JA TARVIKKEET
MATKAKULUT
MAINONTA JA MYYNTI
TOIMITILAKULUT
KÄYTTÖ JA YLLÄPITOKULUT
KONTTORI-JA HALLINTOKULUT
OSTOPALVELUT
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ

Budjetti 2018

22812
22812

22812
18887
1323
1812
610
180
0
0
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3. SAJOKSEN LIIKETOIMINTAPALVELUT
Sajoksen kokous- ja tapahtumatilojen markkinointia vuonna 2018 tehostetaan messujen osalta. Tammikuussa
Sajos on näytteilleasettajana matkamessuilla ja huhtikuussa kongressimessuilla, lisäksi vuoden aikana
osallistutaan kansainvälisille kongressimessuille. Markkinoinnissa on useita painopisteitä: paikalliset,
pääkaupunkiseudun toimijat sekä kansainväliset prospektit. Matkailijoille on uutena tuotteena tarjolla kerran
päivässä toteutuva Sajos opastuskierros ja lisäksi matkailijoille tarjotaan kahvilapalveluita. Paikalliset
yksityishenkilöt ostavat Sajoksen palveluita lipunmyynnin ja kahvilatuotteiden osalta. Sajokseen avataan
Virtu-palvelupiste yhteistyössä Inarin kunnan kanssa. Sajos pystyy tarjoamaan virtu-pisteessä asioiville
neuvontaa kaikilla kolmella saamen kielellä. Virtu-palvelupiste on sähköisen asioinnin paikka, jossa
kuntalainen voi käyttää kuvapuhelinpalveluita ja muita Internet-palveluita, sekä tulostaa, kopioida ja
skannata. Palvelupiste sopii yksilö- ja ryhmäpalveluihin.
Sajoksen some-strategian tavoitteena on yhä kasvattaa seuraajamääriä ja pyrkimyksenä on päivittää
sosiaalisen median kanavat parin päivän välein Sajokseen ja saamelaiskulttuuriin liittyvillä päivityksillä.
Vuonna 2018 aloitetaan blogi uudistetuilla Sajoksen kotisivuilla, jossa eri kirjoittajat kertovat oman
kokemuksensa saamelaiskulttuurista. Sajokselle suunnitellaan uusi sähköinen esite sekä pieni kompakti
kortti.
Talon ulkopuolisten käyttäjien kokoustilakäyttöastetta pyritään nostamaan. Tilavuokrien lisäksi tärkeä
tulonlähde on kokoustarjoilujen myynti. Kesällä järjestetään aiempien vuosien tapaan käsityöpaja, joka
toteutetaan aiemmasta poiketen digitaalisia apukeinoja hyväksikäyttäen. Näyttelytilaa tarjotaan saamelaisille
taiteilijoille kesän näyttelyä varten. Duodjimarkkinat pidetään loppuvuonna, marras/joulukuu. Keväällä ja
syksyllä pidetään kirpputoripäivä-tapahtuma, tilaisuuden avulla madalletaan vierailukynnystä ja saadaan
näkyvyyttä.
Vuoden 2018 aikana jatketaan vuonna 2016 alkanutta elokuvatoimintaa, aloitetaan myös ensi-iltaelokuvien
esittäminen. Vierailevia konsertteja (Lapin Kamariorkesteri) ja näytelmiä (Beaivvaš) on suunnitteilla myös
ensi vuodelle, tavoitteena on tarjota kuukausittain yksi yleisötapahtuma. Sajoksen tilojen vuokraus
yksityisille on aloitettu ja vuonna 2018 pyritään saamaan lisää yksityistapahtumia, kuten häitä.
Saamelaiskäräjien keskukset ja Sajos tulisi yhteistyössä organisoida enemmän pieniä tapahtumia vuoden
aikana. Duodjimarkkinat, kirpputori, ”Lapsi mukaan töihin päivä” ja muut aiemmin järjestetyt tapahtumat
ovat edullisia järjestää, mutta tapahtumilla on merkittävä arvo kulttuurikeskuksen eläväisyydessä. Sajoksen
palveluyksikön resurssit eivät riitä useampien tapahtumien järjestämiseen yksinään, joten yhteistyötä
pyritään kehittämään erityisesti Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa.
Sajoksessa toimiva kahvila Čaiju jatkaa toimintaansa kuten ensimmäiset 6 kuukautta. Tarjolla on lounas
(salaatti/keitto) kaksi kertaa viikossa ja muutoin tarjolla on päivittäin tuoretta itsetehtyä pullaa sekä muita
makeita ja suolaisia leivonnaisia. Kahvituksien hoito on kahvilan ansiosta sujuvaa ja Sajos voi nyt tarjota ja
myydä tarjoiluja suuriin ja vaativampiinkin tilaisuuksiin. Kahvila on tuonut eloa Sajokseen ja on lyhyessä
ajassa muodostunut tärkeäksi paikaksi kokoontua.
Taulukossa 17 on kuvattu palveluyksikön tulot ja menot vuonna 2018. Ravintolan talousarvio on esitetty
taulukossa 18. Ravintolan kulut katetaan palveluyksikön ja ravintolan myyntituloilla.
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Taulukko 17. Palveluyksikkö
Raporttirivi
Organisaatiotaso Toteuma 2016 Toteumatilanne 2017 Budjetti 2018
TULOSLASKELMA (BUD)
520 - Palveluyksikkö
VARSINAINEN TOIMINTA
AVUSTUKSET JA TOIMINNAN TULOT
1377395
1293794
1379972
VALTIONAVUSTUKSET
715423
517821
546269
Oikeusministeriön vuokraosuus
705423
517821
546269
Muut valtionavustukset
20000
10000
MUUT AVUSTUKSET
39400
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT
661972
736573
833703
4016 - Kopioiden myynti t sis. ALV 24
92
100
4020 - Muut tuotot sis. ALV 24
2078
1500
1750
4025 - Muut tuotot ALV 0 yleinen toim.
19
4100 - Sajos, vuokratuotot, ei alv
12052
22590
29058
4101 - Sajos vuokratuotot alv 24
17662
98589
103070
4102 - Sajos, valtiontoimijat vuokrat alv 24
368778
387398
414325
4103 - Sajos, valtiontoimijat alv 24
6351
5195
4105 - Sajos, tilapäisvuokratuotot alv 24
106679
70000
90000
4110 - Sajos, muut toimitilapalv/tuotot alv 24 (sähkö)
7042
10000
4150 - Ravintolapalvelut alv 14
25923
90000
4152 - Sajos, kongressipalvelut alv 24
30219
35000
35000
4153 - Talopalvelut alv 24 (vuokralaiset)
63279
70000
69000
4154 - Muut palvelut alv 24
18328
25000
4156 - Muut palvelut alv 10 (pääsyliput ym palvelut)
2294
10000
4157 - Muut palvelut 0 (pääsyliput ym palvelut)
208
4158 - Komissiomyynnit alv 24
749
1000
1000
4159 - Sajos, omat myynnit alv 10, Sajoksen oma lipunmyynti
220
200
500
KULUT
1206811
1362939
1379972
HENKILÖSTÖKULUT
280948
319817
326407
AINEET JA TARVIKKEET
3427
10000
20000
MATKAKULUT
3882
4400
3500
EDUSTUSKULUT
450
400
400
MAINONTA JA MYYNTI
8852
11000
8000
TOIMITILAKULUT
794062
927224
985595
KÄYTTÖ JA YLLÄPITOKULUT
1839
8000
4000
KONTTORI-JA HALLINTOKULUT
62538
39200
29670
OSTOPALVELUT
45244
38632
2200
MUUT KULUT
5568
4266
200
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
170585
-49145
0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ

-1829

-49145

0
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Taulukko 18. Ravintolatoiminta
Raporttirivi
TULOSLASKELMA (BUD)

Organisaatiotaso
150 - Ravintola Caiju,
Palveluyksikkö

VARSINAINEN TOIMINTA
AVUSTUKSET JA TOIMINNAN TULOT
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT
KULUT
HENKILÖSTÖKULUT
AINEET JA TARVIKKEET
TOIMITILAKULUT
KÄYTTÖ JA YLLÄPITOKULUT
KONTTORI-JA HALLINTOKULUT
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ

Toteumatilanne 2017

41 345 €
28 845 €
10 000 €
1 000 €
1 000 €
500 €
-41345
-41345

Budjetti 2018

65 238 €
65 238 €
65 238 €
45 238 €
20 000 €

0
0
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