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Tyo- ja elinkeinoministerio on asettanut toimikaudelle 22.8.2011-31.12.2012 tyoryhman val
mistelemaan hallitusohjelman mukaisesti ltii- ja Pohjois-Suomen kehittamisohjelmaa. Ohjel
massa maaritelllliin strategiaja toimenpiteet ltii- ja Pohjois-Suomen kehittamiseksi. Tyoryhmas
sa ei ole saamelaiskarajien nimeamaa edustajaa. Saamelaiskarajien nakemyksen mukaan tyo
ryhman kokoonpano on tiiltii osin vaillinainen. Saamelaiskarajat esittaa kohteliaammin ja alia 
olevin perusteluin, etta tyoryhmaa tiiydennetaan saamelaiskarajien nimeamalla edustajalla. 

Saamelaiset ovat Suomen ja Euroopan ainoa alkuperaiskansa. Suomen perustuslain (PeL, 
731/1999) 17 §:n 3 momentin mukaan saamelaisilla alkuperaiskansana on oikeus yIlapitaa ja 
kehittaa omaa kieltaan ja kulttuuriaan. Suomen perustuslain (731/1999) 22 §:n mukaan julkisen 
vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaaminen. PeL 121 §:n 4 momentin 
mukaan saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella kieltaan ja kulttuuriaan koskeva itsehal
linto sen mukaan kuin lailla saadetlliin. Saamelaiskarajalain § 6 mukaan ( 974/1995) saamelais
karajat edustaa saamelaisia tehtiiviinsa kuluvissa asioissa kansallisella ja kansainvalisella tasol
lao §). Saamelaisten itsehallintoa koskevan saannoksen tavoitteena on luoda saamelaisille hal
linnollis-poliittinen asema, jonka avulla he voivat nykyistii enemman vaikuttaa paatettiiessa 
saamen kielta ja kulttuuria seka saamelaisten asemaa alkuperaiskansana koskevista asioista. To
teutuessaan tama tavoite edistaa saamelaisten mahdollisuuksia vaalia, yllapitaaja kehittaa kiel
taan, kulttuuriaan seka sosiaalisiaja taloudellisia olojaan (HE 248/1994). 

Alueiden kehittamislain (1651/2009) mukaan alueiden kehittamisen tavoitteena on mm. edistiia 
alueen hyvinvointia, osaamistaja kulttuuria (§ 4). Lain mukaan Lapin maakunnassa saamelais
kulttuuria koskevan osan valmistelee saamelaiskarajat (§ 25). Yhdenvertaisuuslain (21/2004) 
tarkoituksena on turvata ja edistaa yhdenvertaisuutta yhteiskunnan eri sektoreilla. Viranomais
ten tulee edistaa yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti kaikessa toiminnas
saan. Lisaksi viranomaisten tulee vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmiste
taan yhdenvertaisuuden edistiiminen asioiden valmistelussa ja paatOksenteossa. 

Paaministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa on mm. seuraavat saamelaisten asemaa koskevat 
linjaukset: Saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ja saamelaiskiirdjien toimintaedellytyksid kehi
letddn. Saamelaisten oikeuksia alkuperdiskansana kehitetddn mm. maankdyttoon liittyvdd lain
sddddntod selkeyttdmdlldja osallistumalla aktiivisesti kansainvdliseen yhteistyohon alkuperdis
kansojen oikeudellisen ja tosiasiallisen suojelun vahvistamiseksi. 

Suomi korostaa annettujen kansainvdlisten sitoumusten ratifiointia. Tavoitteena on hallituskau
den aikana ratifioida ILO:n alkuperdiskansoja koskeva yleissopimus 169 sekii YK:n vammaisten 
oikeubda koskeva yleissopimus. Turvataan palvelujen saatavuutta myos saamen kielelld. 

Tyoryhman asettamiskirjeen mukaan tyoryhman tehtava on valmistella sellaisia suunnitelmia, 
jotka edellyttiivat saamelaisten kotiseutualueen osalta saamelaiskarajien vahvaa osallisuutta tyo-
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ryhman tyoskentelyssa perustuslain ja sen tavoitteiden, alueiden kehittamislain seka saamelais
karajalain nojalla. Kehittamisohjelman valmistelussa tulee huomioida saamelaisten yhdenvertai
suuden toteutuminen. Hallitusohjelman linjaus saamelaiskiirajien toimintaedellytyksien ja saa
melaisen kulttuuri-itsehallinnon toimintaedellytyksien kehittamisesta edellyttaa saamelaiskaraji
en vahvaa osallistumista kehittamisohjelman valmisteluun ja jasenyytta tyoryhmassa. 

Saamelaiskarajien osallistuminen tyoryhman tyoskentelyyn mahdollistaisi myos kehittamisoh
jelman suunnittelun menestyksellisyyden. Saamelaiskarajat tarjoaa asiantuntemustaan saame
laisten kotiseutualueen ja arktisen alueen kehittamishaasteista ja -mahdollisuuksista tyoryhman 
kayttoon. 

Saamelaiskarajat odottaa tyo- ja elinkeinoministerion pikaista yhteydenottoa asiassa. 

Enontekiolla 19.9.2011 
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