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Asia: Selvityksen/tutkimuksen laatiminen saamelaisten perusoikeuksien toteutumisesta saa
melaiselinkeinoissa ja saamelaiselinkeinojen tilanteesta 

1. Yhteenveto 

Saamelaiskarajien hallitus on paattanyt kokouksessaan 25.8.2010 esittaa seuraavaa. 

Suomen perustuslain (PeL, 731/1999) 17 §:n 3 momentin saannos maaraa, etta saamelaisilla alkupe
raiskansana on perusoikeutena oikeus yllapitaa ja kehittaa omaa kieltaan ja kulttuuriaan. PeL 121 
§:n 4 momentin mukaan saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella kieltaan ja kulttuuriaan 
koskeva itsehallinto sen mukaan kuin lailla saadetaan. Saannoksen turvaamaan saamelaisten kult
tuurimuotoon kuuluvat esimerkiksi saamelaisten perinteiset elinkeinot, kuten poronhoito, kalastus ja 
metsastys (ks. HE 309/1993 vp s. 65 seka esim. PeVL 3/1990 vp, PeVL 8/1993 vp). Saamelaisten 
mahdollisuudet suojella omaa kielilian ja kulttuuriaan maarataan saamelaiskarajalaissa. Lain mu
kaan saamelaiskarajilla on oikeus antaa aloitteita, lausuntoja ja esityksia seka viranomaisten on 
neuvoteltava saamelaiskarajien kanssa saamelaisia koskevista asioista. Saamelaiskarajat nakee, etta 
saamelaisten kulttuuri-itsehallinto ei toteudu perustuslain edellyttamalla tavalla koska saame
laiselinkeinojen edistamistehtavat eivat kuulu saamelaiskarajien tehtaviin muuten kuin kirjallisten 
esitysten ja neuvottelujen muodossa. 

Pohjoismaat ovat aloittamassa pohjoismaisen saamelaissopimuksen ratifiointia ja valtiosopimus
neuvottelujen aloittamisesta paatetaan kevaalla 2010 saamelaispresidenttien ja -ministerien yhteis
kokouksessa. Saamelaissopimuksen luvussa 5 maarataan saamelaiselinkeinojen suojasta. Yhdisty
neiden kansakuntien vuonna 207 hyvaksyman alkuperaiskansajulistuksen 20 artiklan mukaan alku
peraiskansoilla on oikeus yllapitaa ja kehittaa poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia jarjestel
miaan tai instituutioitaan, nauttia omista elinkeinoistaan ja kehityksestaan, ja harjoittaa vapaasti 
kaikkia perinteisia ja muita taloudellisia toimintojaan. Suomi ei ole jattanyt julistukseen varaumia. 
Julistus on Suomea moraalisesti velvoittava ja Suomi on toiminut aktiivisesti YK:ssa julistuksen 
aikaansaamiseksi. Julistusta ei ole toimeenpantu Suomessa. 

Saamelaiskarajat nakee, etta Suomen tulisi pikaisesti alkaa selvittaa saamelaisten perinteisten elin
keinojen tilannetta ja miten saamelaisten perusoikeudet toteutuvat saamelaiselinkeinoissa ja mitka 
ovat saamelaisten tosiasialliset mahdollisuudet harjoittaa perinteisia elinkeinojaan. Parhaat mahdol
lisuudet tallaiselle tyolle on saamelaiskarajilla, joka vastaa saamelaisten alkuperaiskansa-aseman 
edistamisesta ja saamelaisen kulttuuri-itsehallinnon hoidosta. Saamelaiskarajat nakee, etta tallaisen 
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selvityksen laatiminen edesauttaisi pohjoismaisen saamelaissopimuksen ja alkuperaiskansajulistuk
sen toimeenpanoa Suomessa. 

2. Saamelaiselinkeinojen suoja ja selvitystarpeet 

Keskeinen saamelaisten oikeuksia ohjaava sopimus on kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvalinen yleissopimus (KP-sopimus, SopS 7-8/1976) ja sen 27 artikla. YK:n ih
misoikeuskomitea (Human Rights Committee), joka valvoo KP-sopimuksen noudattamista, on rat
kaisutoiminnassaan korostanut sita, etta saamelaisilla on oikeus muiden ryhmansa jasenten kanssa 
nauttia omasta kulttuuristaan ja kayttaa omaa kieltaan. Saamelaisten kulttuurin harjoittamisen muo
doksi tunnustetaan komitean soveltamiskaytfumossa ainakin poronhoito, kalastus ja metsastys (ta
paus Kitok v. Sweden 1985). Komitea on katsonut, etta KP-sopimuksen 27 artiklan suoja kattaa 
alkuperaiskansojen jasenten harjoittaman kaiken sellaisen taloudellisen toiminnan, jolla on riittavia 
liityntOja heidan traditioon ja perinteisiin elinkeinoihin (ks. esimerkiksi Mahuika v. New Zealand, 
para 9.4., No. 547/93 ja Ilmari Lansman ym. vs. Suomi, para 9.2., No. 511/1992. 

YK:n ihmisoikeuskomitea on kiinnittanyt huomiota mm. seuraaviin saamelaisten kannalta keskei
siin KP-sopimuksen 27 artiklan vaatimuksiin: 

Saamelaisten perinteinen elamanmuoto: Saamelaiselle yhdessa ryhmansa kanssa tulee turvata hei
dan perinteinen elamanmuotonsa elinkeinojen harjoittajana (Ilmari Lansman et al. v. Suomen val
tio, 1992). 

Saamelaisten mahdollisuuksia harjoittaa perinteisia elinkeinojaan tulee arvioida kokonaisuutena. 
Mahdollisuuksiin vaikuttaa muiden kilpailevien maankayttomuotojen vaikutus, biodiversiteetin 
tilanne, elinkeinoa ohjaavat lait, asetukset ja hallinnolliset saannokset, alueidenkaytOn ohjaus, elin
keinojen rahoitus, elinkeinojen koulutus, elinkeinojen kannattavuus ja yleiset harjoittamisedelly
tykset. Saamelaiselinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia ei ole kokonaisvaltaisesti arvioitu mis
saan, vaan asiaa on tarkasteltu korkeintaan ohimennen sektoreittain. Poronhoidon tilanteesta on 
laadittu selvityksia ja tutkimuksia, mutta selvitykset ovat koskeneet kaikkea poronhoitoa, myos 
suomalaisten harjoittamaa poronhoitoa. Kalastus ja metsastys ovat jaaneet vahemmalle huomiolle 
kuin poronhoito. Saamelaiskarajat nakee, etta nykytilanne erityisesti kalastuksen ja metsastyksen 
osalta on sellainen, etta saamelaisten mahdollisuudet sailyttaa perinteiset elamanmuotonsa elinkei
nonharjoittajina ovat merkittavasti heikenneet. Perinteisten elinkeinojen katoaminen olisi KP
sopimuksen kansainvalisoikeudellinen rikkomus. Saamelaiskarajat nakisi tarkeana, etta saame
laiseJinkeinojen tilanteesta laadittaisiin kokonaisarvio. Selvitys antaisi hyvat perusteet suunnata 
erityistoimia saamelaiselinkeinojen suojelemiseksi ja ennen kaikkea, se muodostaisi kokonaiskuvan 
saamelaiselinkeinojen tilanteesta. Selvitys auttaisi myos selvittamaan eri viranomaisten vastuita 
saamelaiselinkeinojen tilanteen parantamiseksi. 

Saamelaisten perinteisten elinkeinojen modernit muodot: ihmisoikeuskomitea on vahvistanut, etta 
KP-sopimuksen 27 artiklan tarkoittama kulttuurin harjoittamisen suoja koskee saamelaisten perin
teisid elinkeinoja, mutta myos naiden ammattien moderneja muotoja (Ilmari Lansman et al. v. Suo
men valtio, 1992). Saamelaisten perinteisiti elinkeinoja ja kulttuurimuotoja ovat muun ohella po
ronhoito, metsastys ja kalastus ja nUsta johdetut modernit ammatin harjoittamisen muodot (ks. mm. 
perusoikeuskomitean mietinto 1992:3 s. 315 ja hallituksen esitys perustuslakien perusoikeussaan
nosten muuttamisesta seka PeVL 3/1990 vpja PeVL 8/1993 vp, ks. myos PeVL 38/2004 vp). 
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Saamelaiskarajat huomioi, etta esimerkiksi matkailu on tarkea rinnakkaiselinkeino monelle saame
laiselle. Saamelaismatkailu on nykyisin valiinputoaja ja sen oikeudet ja suhde muihin saame
laiselinkeinoihin on epaselva ja aiheuttaa ristiriitoja. Saamelaiskarajat nakee, etta pienimuotoinen 
ekologinen matkailu soveltuu saamelaiskulttuuriin ja saamelaiselinkeinojen yhdistelmaelinkeinoksi 
ja sen toimintamahdollisuuksia tulee tukea. Epaselva saamelaismatkailun suoja on johtanut ristirii
toihin eri maankayttomuotojen valille. Saamelaiskarajat nakee tarkdina, etta saamelaiselinkeinojen 
tilaa koskevassa selvityksessa kasiteltaisiin myos saamelaismatkailun tilannetta, tyollistavyytta ja 
oikeuksien tasoa. 

Saamefaisten perinteisten efinkeinojen kannattavuus: ihmisoikeuskomitea on kiinnittanyt Suomen 
vallion huomiota tapauksessa Ilmari Lansman et al. vastaan Suomen valtio, J992, muun ohefla sii
hen, etta saamelaisyhteison tulee pysya elinvoimaisena myos tulevaisuuteen nahden. Vain saame
faisten harjoittama kannattava perinteisten elinkeinojen harjoittaminen pi/aa saamelaisyhteison 
elinvoimaisena. 

Valtioneuvosto on ihmisoikeuspoliittisessa selonteossaan sitoutunut saamen kielen elvytysohjelman 
laatimiseen. Elvytysohjelman toimeenpanoa ei ole viela aloitettu. Perustuslakivaliokunta on 
11.2.2010 esittanyt eduskunnalle sen kasitellessa hallituksen toimintakertomusta vuodelta 2008, etta 
eduskunta edellyttaa, etta hallitus ryhtyy tehostettuihin toimiin saamen kielen elvytysohjelman 
aloittamiseksi kiinnittaen erityista huomiota uhanalaisiin inarin- ja koltansaamen kieliin. Saamen 
kielen elvyttaminen edellyttaa elavaa saamelaisyhteisoa. Saamen kieli pitaa sisallaan laajan tieta
myksen luonnonilmiosta, biodiversiteetista, maastosta ja eIaimistOsta. Tata biodiversiteettiiin Iiitty
vaa perinteista tietoa suojelee Suomen ratifioiman biodiversiteettisopimuksen (SopS 78/1994) artik
la 8(j). Saamelaisen perinteisen tiedon katoaminen olisi kansainvalinen sopimusrikkomus. Saamen 
kielen ja saamelaisen perinteisen tiedon suojeleminen ja elvyttaminen edellyttavat saamelaiselin
keinojen sailymista. ja niiden kannattavuuden turvaamista. 

Nykyisin perinteisista saamelaisista elinkeinoista kannattava yksistaan on vain poronhoito. Kalastus 
ja metsastys eivat yksistaan tarjoa riitHivaa elantoa ja ne ovat nykyisin yhdistelmaelinkeinoja. Met
sastysta ja kalastusta harjoitetaan usein matkailun yhteydessa. Hyvin tarkea kulttuurinen saame
laiselinkeino on perinteisesti riekon ansapyynti. Riekkokannat ovat nykyisin romahtaneet, ja kanto
jen pienuus aiheuttaa ristiriitoja matkailuyriWijien ja riekonpyytajien kesken. Nyt olenune tilantees
sa, jossa ihmisoikeuskomitean edellytys saamelaisten perinteisten elinkeinojen kannattavuuden tur
vaamisen on toteutumatta erityisesti kalastuksen ja metsastyksen osalta ja saamelaisyhteison elin
voimaisuus on vaarantunut. Saamelaiskarajat nakee, etta metsastyksen sailyminen saamelaiselinkei
nona edellyttaa erityista panostusta ja tukea, metsastyksen katoaminen saamelaiselinkeinoista voi 
johtaa kansainvaliseen sopimusrikkomukseen. 

Pohjoismainen saamelaisinstituutti on julkaissut tutkimuksen saamelaiselinkeinoista Suomen saa
melaisalueella vuonna 1991, mutta kyseisen tutkimuksen tietoja ei voida hyodyntllii vuoden 2010 
tilanteessa. Mainitussa tutkimuksessa ei ole voitu myoskaan huomioida saamelaisten elinkeinoja 
suojaavia perustuslain saannoksia saamelaisten asemasta alkuperaiskansana, saamelaista kulttuuri
itsehallintoa eika keskeisia saamelaisten oikeuksia ja perinteista tietoa ohjaavia kansainvalisia so
pimuksia seka yhteispohjoismaisia pyrkimyksia saamelaisia koskevan lainsaadannon hannonisoi
miseksi yhteisen saamelaisen yhteiskuntaelaman kehittamiseksi. On olemassa suuri tarve tutkimuk
sen tietojen paivittamiseksi vastaamaan 201 O-luvun tilannetta. 
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3. Saamelaiskarajien esitys 

Saamelaiskarajat esittaa, etta saamelaiskarajille myonnetaan 200 000 euroa selvityksen laatimiseen 
saamelaiselinkeinojen tilanteesta. Selvitysta Iaatimaan palkataan kolme tutkijaa, joiden tukena toimi 
ohjausryhma. Selvityksen tueksi jarjesteman saamelaiselinkeinoharjoittajien kuulemisia. Selvityk
sessa keskitytaan selvittamaan saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittajien maaraa, taloudel
lista tulosta, tukien tasoa, elinkeinojen ohjausta ja kansainvalisten sopimusvelvoitteiden ja perusoi
keuksien toteutumista saamelaiselinkeinoissa. Selvityksessa on tarkoitus laatia toimenpide-esityksia 
ja niita laadittaessa tulee huomioida Suomessa toimeenpanemattomien pohjoismaisen saamelaisso
pimuksen ja YK:n alkuperaiskansajulistuksen velvoitteet. Lisaksi selvityksessa tulee huomioida 
biodivesiteettisopimuksen velvoitteet ja niiden toteuturninen saamelaiselinkeinojen suojan osalta. 
Selvityksen tarkoituksena on tuoda selvyys siita, millainen saamelaiselinkeinojen suoja Suomessa 
nykyisin on, ja miten suojaa voidaan parantaa ja tayttaako Suomi kansalliset ja kansainvaIiset vel
voitteensa saamelaiselinkeinojen suojan osalta. Selvityksen laadinnassa noudatetaan tutkimuseetti
sia periaatteita ja turvataan selvityksen riippurnattomuus. 

Saamelaista kasityota (Sami duodji) ei ole nahty kuuluvaksi omaksi saamelaiseksi elinkeinoksi, 
koska sita on perinteisesti harjoitettu osana muita saamelaiselinkeinoja. Saamelainen kasityo on 
nousemassa omaksi elinkeinokseen ja tata kehitysta on tuettava, koska se turvaa saamelaisten koti
seutualueen elinvoimaisuuden ja saamen kasityon sailymisen ja kehittymisen. Saamelaiskarajat na
kee, etta saamelaiselinkeinoselvityksessa tulisi kasitella myos saamelaiskasityon tilannetta muiden 
perinteisten elinkeinojen ohella. 

Kuten saamelaiskarajat on ylla todennut, matkailusta on muodostunut yhdistelmaelinkeino saame
laisten perinteisten elinkeinojen rinnalle ja matkailu turvaa osaltaan saamelaisten kotiseutualueen 
elinvoimaisuuden sailymisen. Saamelaiskarajat nakee tarkeana, etta selvityksessa kasiteltaisiin 
myos saamelaismatkailun kannattavuutta, oikeuksia ja kehittymismahdollisuuksia. 

Saamelaiskarajat pyytaa kunnioittavammin vastausta oikeusministeriolta ja maa- ja metsatalousmi
nisteriolta esitykseensa 30.11.2010 mennessa ja selvitysta siita, mihin toimenpiteisiin ministeriot 
aikovat ryhtya saamelaiskarajien esityksen johdosta. Jos ministeriot eivat nae pystyvansa rahoitta
maan selvityksen laatimista, saamelaiskarajat pyytaa niita osoittamaan oikean selvityksen rahoitta
mistahon ja edesauttamaan selvityksen laatimista. Saamelaiskarajat toteaa, etta oikeusministerio on 
rahoittanut Lapin ja Oulun yliopistojen laatiman selvityksen saamelaisten maaoikeuksista yli 200 
000 eurolla kahden vuoden ajan. Oikeusministerio on ennenkin nahnyt mahdolliseksi tutkimus- ja 
selvitystoiminnan rahoittamisen. Saamelaiskarajat nakee tarkeana, etta selvitys voitaisiin aloittaa jo 
kuluvana vuonna pohjoismaisen saamelaissopimuksen toimeenpanon aloittamisesta ja maa- ja met
satalousministeriossa valmisteltavana olevasta kalastuslain kokonaisuudistuksesta johtuen. 

Rovaniemella 25.8.2010 
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