
S.A.MEDIGGt ESITYS 1 (5) 
SAMITIGGE 
SAA'MTE'GG 28.9.2010 Dnro 433/D.a.2/2010 
$i<AN,t LAI S KARAJAT 

Ymparist6ministerio 
PL 35 
00023 Valtioneuvosto 

Paasihteeri Sauli Rouhinen 
Kestavan kehityksen toimikunta 
sauli.rouhincn(W,ymparisto.fi 

Asia:	 Saamelaiskarajien esitys saamelaisten kestavao kehityksen ohjelman uudistami
seksi 

1) Johdanto 

Saamelaisten kestavan kehityksen ohjelma on hyvaksytty saamelaiskarajien kokouksessa 
28.2.2006. Ohjelmaa on valmisteltu vuosina 2005-2006 ymparist6ministerion erillisrahoituksel
lao Kansallisen kestavan kehityksen strategia on valmistunut vuonna 2006. Saamelaisten keslli
van kehityksen ohjelma ei ole osa kansallista kestavan kehityksen strategiaa. Vuonna 2009 teh
tiin kokonaisarvio kansallisen kestavan kehityksen strategian toimivuudesta. Saamelaisten kes
tavan kehityksen ohjelman toteutumisesta ei ole tehty kokonaisarviointia. 

Kansallisen strategian kokonaisarvioinnin mukaan kestavan kehityksen strategian sisalt6jen pai
noarvo on lisaantynyt hallinnossa, mutta strategian painoarvo ohjaavana instrumenttina on pi
kemminkin vahentynyt kuin lisaantynyt. Kokonaisarvioinnin mukaan kansallisella tasolla on 
tarpeetonta pyrkia kokoamaan kaikkia kestavan kehityksen toimenpiteita yhdeksi ohjelma- tai 
strategia-asiakirjaksi. Arviointi suosittaa, etta kansallisen tason strategian pitaisi oHa tiivis asia
kirja, jossa: 

(a) maaritellaan selkeasti Suomen kestavan kehityksen tavoitteet ja tavoitetasot 
(b) maaritellaan kestavan kehityksen periaatteet, joita politiikkasuunnittelussa tulee noudattaa 
(c) kuvataan toimijoiden roolitja vastuut strategian toimeenpanossa 
(d) esitetaan malli, jolla tavoitteiden toteutumista seurataan. 

Kestavan kehityksen strategian uudistaminen edellyttaisi kokonaisarvioinnin mukaan myos kes
tavan kehityksen toimikunnan tehllivien kehittamista ja toimikunnan roolin vahvistamista. Lisak
si kokonaisarviointi esittaa, etta nykyisten kesllivan kehityksen indikaattorien lisaksi tulisi laatia 
mittaristo, joka valittomammin kertoo operatiivisten toimenpiteiden tuloksista ja vaikutuksista. 

Ymparist6ministeriosta saadun tiedon mukaan kansallisen kesllivan kehityksen strategiaa ollaan 
uudistamassa ja samassa yhteydessa saamelaisten kestavan kehityksen ohjelmaa voidaan myos 
uudistaa. Tietoa ei viela ole siita, miten kesllivan kehityksen strategian kokonaisarvioinnin esi
tykset otetaan huomioon kestiivan kehityksen strategian uudistamisessa. Saamelaiskarajat nakee 
tarkeana, etta kansallista strategiaa ja saame1aisten kestiivan kehityksen ohjelmaa uudistetaan. 
Saamelaisten kestavan kehityksen ohjelman suhdetta kansalliseen kesllivan kehityksen ohjel
maan tulisi tiivistaa ja ohjelman toimeenpanoa tulisi resursoida ja ohjelman vaikuttavuutta tulisi 
vahvistaa suhteessa eri viranomaisiin. 
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2)	 Esityksen tiivistelma 

a.	 Saamelaisten kesUivan kehityksen ohjelman uudistaminen aloitetaan vuoden 2011 
alussa 

b.	 Saamelaiskarajille myonnetaan resurssit ohjelman uudistamista varten ja ohjelman 
kaantamiseksi kolmelle Suomessa puhuttavalle saamen kielelle 

c. Saamelaisten kestavan kehityksen ohjelman yhteytta kansallisen kestavan kehityksen 
strategiaan tiivistetaan 

d. Kestavan kehityksen ohjelman toimeenpanoon resursoidaan, saamelaiskarajille turva
taan virkamiesresurssit ohjelman toteuttamiseen ja eri viranomaisia valtuutetaan oh
jelman toteuttamiseen. 

e. Saamelaisen kestavan kehityksen toteutumista seurataan laatimalla sita varten omat 
indikaattorit ja myos ohjelman toteutumista seurataan 

3)	 Saamelaisten kestavan kehityksen ohjelman keskeiset uudistamistarpeet 

Saamelaiskarajat nakee, etta saamelaisten kestavan kehityksen ohjelmaa tulee uudistaa suhtees
sa olemassa olevaan kestavaa kehitysta ohjaavaan lainsaadant60n ja kansallisen kestavan kehi
tyksen strategian uudistamisen periaatteisiin. Nykyinen saamelaisten kestavan kehityksen oh
jelma on vanhentunut mm. ymparistOllisten ja yhteiskunnallisten muutosten vuoksi. Kestavan 
kehityksen kansallisessa ja kansainvalisessa keskustelussa yha tarkeammalle roolille on noussut 
ilmastonmuutoksen vaikutus ja sen suhde kestavaan kehitykseen. Voimassa olevassa saamelais
ten kestavan kehityksen ohjelmassa ilmastonmuutosta ei kaytannossa kasitella lainkaan. Saame
lainen parlamentaarinen neuvosto, mika on kolmen maan saamelaiskarajien muodostama yhteis
tyoelin, jossa Venajan saamelaisjarjestOt ovat tarkkailijoina, on hyvaksynyt ensimmaisen saa
melaisen parlamentaarisen neuvoston ilmastopoliittisen strategiansa (liite 1). Strategia laajenne
taan ilmastopoliittiseksi ohjelmaksi. Strategian ja ohjelman laadintaan ei ole saatu ulkopuolista 
rahoitusta. 

Voimassa olevassa saamelaisten kestavan kehityksen ohjelmassa on kasitetty kestavaa kehitysta 
hyvin laajasti ymparistOnakokulman jaadessa elinkeinollisten, sosiaalisten, oikeudellisten ja tut
kimustarpeiden jalkoihin. Nama nakokohdat on toki tarkeita, mutta kestavan kehityksen ohjel
man toimeenpanon edistamiseksi ja asiakokonaisuuden selkiyttamiseksi on syyta kasitella kes
tavaa kehitysta selkeasti rajatummin ja konkreettisemmin. Luonnon kantokyvyn turvaaminen 
luo edellytykset sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestavalle kehitykselle. Kulttuurisesti kestavan 
kehityksen tarkastelu on luonnollisesti keskeista. Suomen ratifioima kulttuuri-ilmauksien suoje
lusopimus (SopS 17/2007) velvoittaa artiklassa 13 sopimusosapuolia sisallyttamaan kulttuurin 
kestavaan kehitykseen. Myos Suomen allekirjoittama julistus alkuperaiskansojen oikeuksista 
tuo velvoitteita liittyen kesUivan kehityksen ohjelmaan. Sopimuksen artiklan 29 mukaan alkupe
raiskansoilla on oikeus oman elinymparistOnsa luonnon suojeluun seka omien alueidensa ja re
surssien kestavyyden turvaamiseen. Kestavan kehityksen ohjelman kannalta saamelaiskulttuurin 
resurssipohjan kantokyvyn turvaaminen on keskeista. 

Kestavalla kehityksella on laheinen suhde biodiversiteettisopimukseen ja luonnon monimuotoi
suuden turvaamiseen. Suomessa on valmistumassa uhanalaisten luontotyyppien toimintasuunni
telma, joka tulisi ottaa huomioon kansallisen kestavan kehityksen strategian valmistelussa. Ym
parist6ministerio on aloittanut biodiversiteettisopimuksen artikla 8G):n toimeenpanon Suomessa 
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asettamalla asiaa valmistelevan asiantuntijatyoryhman biodiversiteettityoryhman alaisuuteen. 
Nykyisessa kestavan kehityksen ohjelmassa ei ole tarkasteltu biodiversiteettisopimuksen artikla 
8G):n velvoitteita suhteessa kestavaan kehitykseen. Tyoryhman esitykset valmistuvat kuluvan 
vuoden lopussa. Tyoryhman esitykset tulisi huomioida myos saamelaisten kesllivan kehityksen 
ohjelman tarkistuksen yhteydessa kestavaa kehitysta koskevien asiakokonaisuuksien osalta. 

Nykyinen saamelaisen kesllivan kehityksen ohjelma on jaanyt toteutumatta koska ohjelman toi
meenpanoon ei ole resursoitu millaan tavoin eika ohjelman toteutumisen seurantaa ja edistamis
ta ole voitu jarjestaa saamelaiskarajien nykyisella resurssitasolla. Saamelaiskarajilla on vain yk
si virkamies, jonka tehtavankuvaan kestavaan kehitykseen liittyvat asiat kuuluvat muiden tyo
tehtavien lisaksi. Saamelaiskarajilla yksi virkamies vastaa seka ymparistO-, kaavoitus-, elinkei
no- ja oikeusasioista saamelaiskarajilla. Kaytannossa saamelaiskarajilla ei ole resurssipuutteen 
vuoksi ollut mahdollisuuksia edistaa kestavaa kehityslli laajemmin. Kestavan kehityksen ohjel
man uudistuksessa tulee kiinnittaa huomiota siihen, etta saamelaiskarajilla on riitllivasti resurs
seja edistaa kestavan kehityksen ohjelman toteutumista. 

Kestavan kehityksen ohjelma on paaasiassa toiminut saamelaiskarajien lausuntojen taustalah
teena ja siihen on viitattu myos viranomaisten suunnitelmissa. Saamelaiskarajat nakee, etlli kes
tavan kehityksen ohjelman paivityksessa tulee erityisesti kiinnittaa huomiota ohjelman toteutu
misen seurantaan ja resursointiin jotta uudistettava ohjelma ei jaa vain lausuntojen taustalahteik
si ja irralliseksi dokumentiksi kansallisen kestiivan kehityksen strategiasta. 

4) Saamelaiskarajien esitys 

Saamelaiskarajat esittaa, etUi saamelaisen kestiivan kehityksen ohjelmaa uudistetaan ja saame
Jaiskarajille myonnetaan resurssit alla esitetyn talousarvion mukaisesti uudistuksen tekemiseen 
vuoden 2011 alusta. SaameJaiskarajat nakee llirkeana, etta saamelaiskarajat voi itsenaisesti laatia 
kestavan kehityksen ohjelman, mutta jotta ohjelma voi toteutua, tulisi kansallisessa kestavan 
kehityksen strategiassa sitoutua keskeisin konkreettisiin saamelaisten kestavan kehityksen oh
jelman esityksiin kansallisella tasolla ja vastuuttaa eri viranomaisia tavoitteiden toteuttamiseen 
ja resursointiin. Saamelaisen kestiivan kehityksen ohjelman valmistelussa tulee kiinnittaa huo
miota myos kansallisen kestavan kehityksen strategian valmisteluun ja strategiassa esitettyihin 
tavoitteisiin. Saamelaiskarajat nakee, etlli saamelaisen kestavan kehityksen ohjelman ja kansal
lisen kestavan kehityksen strategian paivityksien yhteydessa tehdaan laheista yhteistyOta. 

Nykyinen saamelaisten kesllivan kehityksen ohjelma on vain suomeksi, eika ohjelmaa ole kaan
netty Suomessa puhuttaville saamen kielille. Kestavasta kehityksesta on olemassa hyvin vahan 
saamenkielislli tietoa. Kestavan kehityksen ohjelman toimeenpanon ja yleisen tietoisuuden li
saamistarpeen vuoksi paivitetty kesllivan kehityksen ohjelma tulee kaantaa kolmelle Suomessa 
puhuttavalle saamen kielelle. Kansainvalisen yhteistyon yha kasvaessa on tarkoituksenmukaista 
laatia ohjelmasta ainakin englanninkielinen tiivistelma. 

Saamelaisten kesUivan kehityksen ohjelman toteutumista ei seurata nykyisin indikaattorein. In
dikaattorit ovat kansallisen strategian osana ja strategian kokonaisarviointi esitllia myos indi
kaattorien uudistamista. Saamelaiskarajat nakee llirkeaa, etlli kesllivan kehityksen toteutumista 
seurataan indikaattorein. Saamelaisten kestavan kehityksen ohjelman laatimisessa tulee laatia 
saamelaiset indikaattorit kestiivan kehityksen ohjelman toteutumiseksi. Indikaattorien laadinta 
edellyttaa laheistii yhteistyota eri tietoa tuottavien viranomaisten kanssa, joita ovat Lapin ELY
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keskus, Metsahallitus, Tilastokeskus, SYKE seka laheislli yhteistyotii eri sidosryhmien kanssa 
kuten saamelaiselinkeinon harjoittajien, saamelaisten kotiseutualueen paliskuntien ja saamelais
kulttuuriyhdistysten kanssa. 

Pelkka kesllivan kehityksen ohjelman laatiminen ei ole riittavaa, vaan ohjelman toimeenpanon 
ja toteutumisen seurantaan tulee kiinnittaa huomiota. Taman johdosta saamelaiskarajat esittaa, 
etta saamelaiskarajille perustetaan ymparistOasioiden esittelijan virka, jonka yhtena tehtavana 
olisi saamelaisten kestavan kehityksen ohjelman edistaminen ja toimeenpano. 

5) Kestavan kehityksen ohjelman uudistamisen alustava budjetti ja aikataulu 

Saamelaisten kestavan kehityksen ohjelmaa valmisteltiin vuosina 2005-2006 ymparistOministe
rion rahoituksella. Kestavan kehityksen ohjelman uudistamisen toteuma oli kokonaisuudessaan 
24345,44 euroa, josta henkilostokuluja 20 347,94 euroa, matkustuskuluja 3342, 74 ja muita ku
luja 654,76 euroa. 

Saamelaiskarajat nakee, etta saamelaisten kestavan kehityksen ohjelman uudistaminen edellyt
taa 4 kuukauden kokoaikaisen tyopanoksen, jota jaksotetaan ohjelman valmistumisen ja sidos
ryhmakuulemisien mukaisesti siten, etta ohjelma olisi valmis hyvaksyttavana vuoden 2011 10
pussa tai vuoden 2012 alussa. Saarnelaiskarajat on parlamentaarinen elin, jonka lautakunnan 
valmistelevat toimialaansa kuuluvia asioita saamelaiskarajien hallituksen ja yleiskokouksen ka
siteltavaksi. Kestavan kehityksen ohjelman laadinta edellyttaa, etta ohjelmaa kasitellaan saame
laiskarajien lautakunnissa. Saarnelaisten kestiivan kehityksen ohjelma koskettaa laajasti saame
laiskarajien eri sidosryhmia, saamelaiselinkeinojen harjoittajia ja saamelaiskulttuuritoimijoita. 
10tta saamelaisten kesllivan kehityksen ohjelman laadinnassa voidaan huomioida kattavasti eri 
sidosryhmien tarpeet, tulee kestavan kehityksen ohjelmasta jarjestaa sidosryhmakuuleminen. 
Ohjelmatyon uudistaminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden lisata tietoisuutta kestavaslli 
kehityksesta ja sitouttaa eri toimijoita huomioimaan ja edistamaan kestavaa kehitysta toiminnas
saan. 

Saamen kielilain 1086/2003 mukaisesti ohjelma tulee kaantaa kolmessa Suomessa puhuttavalle 
saamen kielelle: pohjois-, koltan- ja inarinsaameksi. Lisaksi ohjelmasta tulee laatia englannin
kielinen tiivistelma. Nykyisin kestavasta kehityksesta ei ole saatavilla saamenkielistii tietoa. On 
tiirkeaa, etta ohjelma painetaan ja toimitetaan saamelaistahoille, viranomaisille ja oppilaitoksille 
lisaten tietoa saamelaisesta kestavasta kehityksesta suomeksi ja saameksi, jotta kestavan kehi
tyksen tarpeisiin kiinnitellian huomiota niin viranomaistoiminnassa kuin opetuksessakin. 

Kestavan kehityksen tiedotus ja toteutumisen arviointi edellyttavat, etta tietoa paivitettya kesta
vasta kehityksesta ja kestavan kehityksen ohjelmasta on saatavilla internetissa saameksi ja suo
meksi. Saamelaiskarajien kotisivujen yhteyteen tulisi rakentaa saamelaisten kestiivan kehityksen 
ohjelman valmisteluvaiheessa kyseinen sivusto. Sivusto voisi kasitella laajemminkin kestavaan 
kehitykseen ja biodiversiteettisopimukseen liittyvia asioita saamelaisesta nakokulmasta. Sivusto 
voisi toimia saamelaisopetuksen tukena kestavan kehityksen opetuksessa. 

Kestavan kehityksen ohjelman toimeenpano ja seuranta edellyttavat saamelaiskarajillli virka
mies- ja luottamushenki15resursseja. Olemassa olevin resurssein saamelaiskarajat ei voi edistaa 
ohjelman toteutumista. Saamelaiskarajat on tehnyt aloitteen ymparistoasioiden viran perustami
sesta sen yhteyteen (liite 2). Aloite ei ole johtanut toimenpiteisiin eri ministerioissa. Saamelais
karajat nakee, etta ymparistoasioiden esittelijan viran perustaminen saamelaiskarajille edistaisi 
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saamelaisen kesmvan kehityksen ohjelman toimeenpanoa ja seurantaa. Saamelaiskarajat esittaa, 
etta saamelaiskarajille myonnetaan pysyva rahoitus ymparisWasioiden viran perustamista var
ten. 

Y mparistOministeriOlta haettava rahoitus: 

Saamelainen kestavan kehityksen ohjelma: 
Henkilostokulut 17000 

4000 
3000 
2000 

1000 " 
7000 
1000 
45000 euroa 

Matkakulut 
Hallintoja toimistokulut 
Saamelaisen kestavan kehityksen intemetisi
vut 
Seminaarikulut 
Kaannoskulut 
Painatuskulut 
Yhteensa: 

100000 euroa/ 
vuosi 

Saamelaisen kestavan kehityksen ohjel
man toteutumisen seuranta ja toimeenpa
no 
YmparisWasioiden esittelijan virka ja kesta
van kehityksen ohjelman edismminen 

Enontekiolla 28.9.2010 

rtC~v<JtX A);;' G-~?~:=::: 
Klemetti Nakkalajarvi ~v11untunen
 
Saamelaiskarajien puheenjohtaja Puheenjohtajan avustaja
 

Esityksesta paatti puheenjohtaja 28.9.20] 0 

Liitteet: 

Liite 1 Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston ilmastopoliittinen strategia 
Liite 2 Saamelaiskarajien aloite ymparisWasioiden esittelijan viran perustamisesta saamelais

karajille 


