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Ságadoalli geahčastat -Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2013 
 

Jagi 2013 áigge dáhpáhuvve sápmelaččaid ja 

sámedikki dáfus mávssolaš láhka- ja 

ovddidanfidnut. Sámediggi doalai historjjálaš 

vuosttaš čoakkámis Brysselis, go europarla-

mentarihkar Nils Torvalds lei bovden 

sámedikki guossinis. EU:a barggus lea stuora 

mearkkašupmi maiddái sápmelaččaid 

vuoigatvuođaide ja mátki lei hui dehálaš. 

 

Sámedikki čoakkán dohkkehii diimmá 

maŋimus čoakkámisttis maŋŋonan 

persovdnapolitihkalaš prográmma sihke 

dásseárvo- ja ovttaveardásašvuohtaplánaid. 

Jáhkán, ahte persovdnapolitihkalaš 

áššegirjjiiguin ja daid olláhuhttimiin 

sámedikkis ožžojuvvo ovdalačča buoret, 

guoibmát ja áhpasit bargosadji, mas bargiid 

veadjin ja oktavuohta sámi kultuvrii 

dorjojuvvo. 

 
Kuva 1 Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma vieraili 

Sajoksessa 23.11.2013/Govva 1 Riikkabeivviid sáhkaolm-

mái Eero Heinäluoma guossástalai Sadjosis 23.11.2013 

 

Vuoden 2013 aikana tapahtui saamelaisten ja 

saamelaiskäräjien kannalta merkittäviä  

lainsäädäntö- ja kehittämishankkeita. 

Saamelaiskäräjät piti historiallisesti 

ensimmäisen kokouksensa Brysselissä, kun 

europarlamentaarikko Nils Torvalds oli 

kutsunut  saamelaiskäräjät vieraakseen. EU:n 

toiminnalla on suuri merkitys myös 

saamelaisten oikeuksiin ja matka oli hyvin 

tärkeä.  

 

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi vuoden 

viimeisessä kokouksessaan viivästyneet 

henkilöstöpoliittisen ohjelman sekä tasa-arvo- 

ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Uskon että 

henkilöstöpoliittisten asiakirjojen ja niiden 

toimeenpanon avulla saamelaiskäräjistä 

saadaan entistä parempi, viihtyisämpi ja 

tehokkaampi työpaikka, jossa työntekijöiden 

jaksamista ja yhteyttä saamelaiskulttuuriin 

tuetaan.  

 

Sámediggi mearridii, ahte bušeahttaárvalusat 

čuovvovaš jahkái dohkkehuvvojit jagi 

maŋimus čoakkámis. Dát buorida sámedikki 

stivrenválddi sámedikki ekonomiijai. 

Bušeahttajagi 2014 lea ulbmil dahkat 

sámedikki ekonomiijahálddahusa 

ođđaáigásáččabun ja kontogárttaid álkibun 

bearráigehččojuvvot ja rahpaseabbon sihke 

dávistit lágaid gáibádusaide ja sámedikki 

diehtodárbbuide. 

 

Jagi 2013 loahpahuvvui sámediggelága 

ođasnuhttima válmmaštallan bargojoavkku 

bargu. Sámedikki čoakkán dohkkehii 

ođasnuhttima válmmaštallan bargojoavkku 

evttohusa muhtin rievdadusaiguin. 

Bargojoavkobargan barggahii olu ja dat lei 

hástaleaddji, muhto evttohus lei earenoamáš 

buorre kompromissa. Buot deháleamos 

evttohus guoská sápmelašmeroštallama 

rievdadeami. Evttohusa mielde maiddái 

sámedikki bargovejolašvuođat buorránivčče. 
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Čálašeapmi sápmelaččaid vuostá ja 

boasttodieđuid viiddideapmi sápmelaččain, 

sápmelaččaid vuoigatvuođain ja 

riikkaidgaskasaš soahpamušain lassánii 

medias, sosiála medias ja interneahtas. Muhtin 

váldokultuvrra ovddasteddjiin lei čielga plána 

oažžut iežaset propagándain  sámi servoša 

bieđganit nu ahte geahččale bidjat sámi 

joavkkuid vuostálagaid. Lean hui fuolas das, 

ahte sámi servoša oktilašvuohta ja 

searvvusvuohtamet háliduvvo vásedin 

mollejuvvot ja caggojuvvot sápmelaččaid 

riektesajádaga gárganeapmi dákkáraš 

vuostálagaid bidjamiin. Lea dehálaš, ahte 

sámedikki luohttámušolbmot dovdet Suoma 

vuođđolága ja sámediggelága sihke guovddáš 

riikkaidgaskasaš soahpamušaid mearkkašumi, 

sámi kultuvrra historjjá ja kolonialismma 

árbbi, vai sáhttet árvvoštallat ja vuogáiduhttit 

iežaset doaimma ja dáláš ságastallama rievttes 

kontekstii. Hui vahátlaš sápmelašvuostásaš-

vuohta ja vuostálagaid bidjan lea mánáide ja 

nuoraide. Sin várás mii ráhkadit buoret sámi 

servoša ja mii galgat leat gievrrat ja oktilaččat 

sin dihte. 

Saamelaiskäräjät päätti että talousarviot 

seuraavalle vuodelle hyväksytään vuoden 

viimeisessä kokouksessa. Tämä parantaa 

saamelaiskäräjien ohjausvaltaa 

saamelaiskäräjien talouteen. Budjettivuonna 

2014 on tarkoitus modernisoida 

saamelaiskäräjien taloushallinto ja tilikartat 

helpommin seurattavaksi ja avoimemmaksi 

sekä vastaamaan lainsäädännön edellytyksiä ja 

saamelaiskäräjien tiedontarpeita.  

 

Vuonna 2013 saatiin päätökseen 

saamelaiskäräjälain uudistamista valmistelleen 

työryhmän työ. Saamelaiskäräjien kokous 

hyväksyi uudistusta valmistelleen työryhmän 

esityksen muutamin muutoksin. 

Työryhmätyöskentely oli tiivistä ja 

haasteellista, mutta esitys on erinomainen 

kompromissi. Kaikkein tärkein esitys koskee 

saamelaismääritelmän muuttamista. Esityksen 

myötä myös saamelaiskäräjien 

toimintamahdollisuudet kehittyisivät.  

 

Saamelaisvastainen kirjoittelu ja virheellisen 

tiedon levittäminen saamelaisista, 

saamelaisten oikeuksista ja kansainvälisistä 

sopimuksista lisääntyi  mediassa, sosiaalisessa 

mediassa ja internetissä.  Joillakin 

valtakulttuurin edustajilla oli selkeä 

suunnitelma saada omalla propagandallaan 

saamelaisyhteisö hajaannuksen tilaan asettaen 

eri saamelaisryhmät vastakkain. Olen hyvin 

huolissani siitä, että saamelaisyhteisön 

yhtenäisyyttä ja yhteisöllisyyttämme halutaan 

tietoisesti murentaa ja estää saamelaisten 

oikeusaseman kehittyminen tällaisella 

vastakkainasettelulla. On tärkeää, että 

saamelaiskäräjien luottamushenkilöt tuntevat 

Suomen perustuslain ja saamelaiskäräjälain 

sekä keskeisten kansainvälisten sopimusten 

merkityksen, saamelaiskulttuurin historian ja 

kolonialismin perinnön, jotta voivat suhteuttaa 

omaa toimintaansa ja nykyistä keskustelua 

oikeaan kontekstiin. Erityisen vahingollista 

saamelaisvastaisuus ja vastakkainasettelu on 

lapsille ja nuorille. Heitä varten teemme 

parempaa saamelaisyhteisöä ja meidän on 

oltava vahvoja ja yhtenäisiä heidän vuokseen.  
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Bušeahttajahki 2014 soaitá leat juobe ovddit 

jagi ektui eambbo hástaleaddji. Riikka-

beivviid doaibmaáigodat lahkona loahpa ja 

buot ráđđehusa evttohusat galget leat 

riikkabeivviid gieđahallamis maŋimusat 

golggotmánu, vai dát riikkabeaivvit háhppeha 

daid gieđahallat. Guhká válmmaštallon ja 

vurdojuvvon sámegielaid ealáskahttin-

prográmma lea ulbmil dohkkehuvvot 

stáhtaráđi prinsihppamearrádussan álgojagi 

2014. Sámediggi galgá atnit ávvira das, ahte 

prográmma olláhuhttimii gávdnole resurssat 

lassibušeahtain. Doaibmabidjoprográmmas 

leat máŋggat evttohusat, mat gáibidit 

čielggadeami, ja dat gáibidit maid sámedikkis 

olu barggu. 

 

Deháleamos gažaldahkan lea sámediggelága ja 

–ásahusa ođasteapmi. Sámediggi galgá bargat 

dan maid sáhttá dan buorrin, vai bargojoavkku 

evttohus dohkkehuvvo dakkáražžan sámedikki 

čoakkáma dahkan dárkkilmastimiin. 

Meahcceráđđehuslága sápmelaččaid 

váikkuhanvejolašvuođaid lasiheami 

paragráfaid ođasnuhttima lea válmmaštallan 

jagi 2013 ásahuvvon sierra bargojoavku, man 

bargu lea leamaš duođaid hástaleaddji. 

Bargojoavkku evttohus lea addon álgojagi 

2014. Vuordit gealdagas-vuođain, mii 

dáhpáhuvvá ráđđehus-prográmma ulbmiliin 

ratifiseret ILO 169-soahpamuša. Sámediggi 

bargá buot dan ovdii, vai ILO 169-soahpamuš 

ratifiserejuvvo. 

 

Sámedikki hástalussan lea Sadjosa 

bálvalanovttadaga ruhtadeami, doaimma ja 

hálddahusa ordnen. Bálvalusaid ordnenvuogis 

čielggaduvvojit sierra vejolašvuođat nu ahte 

bargit šaddet gullojuvvot. Iežas suoivana 

Sadjosa čoakkánvuovdinbálvalussii addá 

restauráŋŋa Galla eretcealkinilmmuhus dego 

maid Sadjosa bálvalanovttadaga dahkan dáhpa 

jagi 2013 ovddas.  

 

Budjettivuosi 2014 vuosi on ehkä jopa 

edellistäkin haasteellisempi.  Eduskunnan 

toimikausi lähenee loppuaan ja kaikkien 

hallituksen esitysten on oltava eduskunnan 

käsittelyssä viimeistään lokakuussa, jotta tämä 

eduskunta ehtii ne käsitellä. Pitkään 

valmisteltu ja odotetuttu saamen kielten 

elvytysohjelma on tarkoitus hyväksyä 

valtioneuvoston periaatepäätöksenä 

alkuvuodesta 2014. Saamelaiskäräjien tulee 

huolehtia siitä, että ohjelman toimeenpanoon 

löytyisi resursseja lisätalousarvioista. 

Toimenpideohjelmassa on useita selvitystä 

vaativia esityksiä ja ne tulevat  vaatimaan 

saamelaiskäräjiltä myös paljon työtä.  

 

Tärkeimpänä kysymyksenä on 

saamelaiskäräjälain ja -asetuksen 

uudistaminen. Saamelaiskäräjien tulee tehdä 

kaikkensa, että työryhmän esitys hyväksytään 

sellaisenaan saamelaiskäräjien kokouksen 

esittämin tarkennuksin. Metsähallituslain 

saamelaisten vaikutusmahdollisuuksien 

lisäämistä  koskevien pykälien uudistamista on 

valmistellut vuonna 2013 asetettu erillinen 

työryhmä, jonka työ on ollut todella haastavaa. 

Työryhmän esitys on annettu alkuvuodesta 

2014. Jännityksellä odotamme, mitä tapahtuu 

hallitusohjelman tavoitteelle ratifioida ILO 

169-sopimus. Saamelaiskäräjät tulee tekemään 

kaikkensa, jotta ILO 169-sopimus ratifioidaan.   

 

Saamelaiskäräjien haasteena on Sajoksen 

palveluyksikön rahoituksen, toiminnan ja 

hallinnon järjestäminen. Palvelujen 

järjestämistavassa selvitetään eri 

mahdollisuudet kuulleen henkilöstöä. Oman 

varjonsa Sajoksen kokousmyyntipalveluille 

antaa ravintola Gallan irtisanomisilmoitus sekä 

Sajoksen palveluyksikön tekemä tappio 

vuonna 2013.  
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Dáhpa lea buncar maiddái juridihkalaččat, 

daningo bálvalandoaibma šaddá ruhtaduvvot 

sámedikki aitosaš doibmii várrejuvvon 

mearreruđain. Sadjosa bálvalandoaimma 

gánnáhahttivuhtii lea eavttuhis dehálaš, ahte 

oažžut Sadjosii restauráŋŋadoalli. 

 

 
Kuva 2 Ruotsin saamelaiskäräjien avajaiset Jokkmokissa 

 
 

 

 

Jahki 2013 lea leamaš máŋgga ládje lossat 

sámedikki bargiide ja luohttámušolbmuide. 

Mii oaččuimet olu áigái ahkidis áššiin 

fuolakeahttá ja duddjuimet earenoamáš buori 

vuođu boahtte jagiid bargui. Loahpas hálidan 

vel giitit bargiideamet ja 

luohttámušolbmuideamet diimmážis. 

 

 

14.4.2014 

 
 

Juvvá Lemet 

Tappio on ongelmallinen myös juridisesti, 

koska palvelutoimintaa joudutaan 

rahoittamaan saamelaiskäräjien varsinaiseen 

toimintaan varatulla määrärahalla.  Sajoksen 

palvelutoiminnan kannattavuudelle on 

ehdottoman tärkeää, että saamme Sajokseen 

ravintoloitsijan.  

 

Vuosi 2013 on ollut monella tapaa raskas 

saamelaiskäräjien henkilöstölle ja 

luottamushenkilöille. Paljon saimme yhdessä 

aikaan ikävistä asioista huolimatta ja loimme 

erinomaisen pohjan tulevien vuoden työlle. 

Lopuksi haluan vielä kiittää henkilöstöämme 

ja luottamushenkilöitämme menneestä 

vuodesta! 

 

14.4.2014 

 
Klemetti Näkkäläjärvi 
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1. Tehtävät, arvot ja organisaatio 
 

Saamelaiskäräjien tärkein tehtävä on toteuttaa perustuslaissa sille säädettyjä tehtäviä eli toteuttaa 

saamelaista kulttuuri-itsehallintoa sekä turvata saamelaisen alkuperäiskansakulttuurin säilyminen ja 

kehittyminen. Saamelaiskäräjien toimintaa ohjaa saamelaiskäräjälaki, -asetus ja työjärjestys. 

Saamelaiskäräjät ilmaisee saamelaisten virallisen kannan.  Saamelaiskäräjien tehtävänä on 

saamelaiskäräjälain § 6 mukaan edustaa saamelaisia tehtäviinsä kuuluvissa asioissa niin kansallisesti 

kuin kansainvälisestikin.  Saamelaiskäräjät käyttää itsenäistä päätösvaltaa. Saamelaiskäräjät voi antaa 

esityksiä, aloitteita ja lausuntoja viranomaisille (lain § 5).  

 

Saamelaiskäräjien vaalikauden toimintaohjelmassa 2012-2015 saamelaiskäräjien toiminnalle on 

asetettu seuraavat arvot: 

 

vahva saamelainen identiteetti 

saamen kielten elinvoimaisuus 

saamelainen kulttuuri ja kulttuuriperintö 

perinteisten elinkeinojen elinvoimaisuus 

saamelainen luontoyhteys 

 

 
Kuva 3 Petra Magga-Vars 
 

saamelainen kulttuurimaisema 

saamelaisten kestävän  kehityksen ja biologisen monimuotoisuuden turvaaminen 

saamelainen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

yhteisöllisyys 

saamelaisten perinteiden ylläpitäminen ja perinteisen tiedon elvyttäminen ja turvaaminen 
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Kuva 4 Saamelaiskäräjien organisaatio 

 

2. Saamelaiskäräjien talouden ja toiminnan tunnusluvut 

2.1. Poliittinen toiminta 
 

Saamelaiskäräjien kokous kokoontui neljä kertaa. Vuoden 2013 ensimmäinen kokous pidettiin 

ensimmäistä kertaa Brysselissä. Europarlamentaarikko Nils Torvalds oli kutsunut saamelaiskäräjät 

tutustumaan Euroopan Unionin toimintaan. Saamelaiskäräjien hallitus kokoontui 14 kertaa. 

Kokouksista 6 oli puhelinkokouksia.  

 

 

Käräjien 

kokous  

Elinkeino- ja 
oikeuslautakunta 

 

Hallitus  
 

Sihteeristo  
Yleinen toimisto 

Koulutus- ja 
oppimateriaalitoimisto 
Saamen kielen toimisto 

Koulutus- ja 

oppimateriaalitoimisto 

Päätoiminen 

puheenjohtaja 

Nuorisoneuvosto 

Kulttuurilautakun
ta 

Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta  

Saamen 
kielineuvosto 
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Kuva 5 Saamelaiskäräjien kokous 

 
 

Saamelaiskäräjien pääasialliset toimintamuodot ovat lausuntojen ja kirjallisten esitysten antaminen , 

neuvottelut viranomaisten kanssa sekä työryhmäedustus. Saamelaiskäräjät antoi vuonna 2013 198 

erilaista lausuntoa tai kirjelmää. Tästä 154 oli lausuntoja, 4 esityksiä ja 40 muistioita tai valituksia. 

Suurin osa lausunnoista (115) koski kaivoslain toimeenpanoa.  
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Kuva 6 Saamelaiskäräjien antamat kirjalliset esitykset sektoreittain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamelaiskäräjillä oli 

edustajat yhteensä 83 

eri työryhmässä, joista 

22 käsitteli saamelaisten oikeuksia, 14 ympäristöä, 14 elinkeinoja, 9 sosiaali- ja terveyspalveluja,  5 

koulutusta, 7 kulttuuria, 3 nuoria ja 9 saamen kieltä (liite 1). Työryhmissä oli edustettuina 

luottamushenkilöitä, virkamiehiä sekä ulkopuolisia saamelaisia asiantuntijoita. Osan 

työryhmäedustajien matkakuluista kattoi työryhmän asettanut taho. 

 

Saamelaiskäräjät neuvotteli kertomusvuonna saamelaiskäräjälain § 9 mukaisia neuvotteluja 

ministeriöiden kanssa 3 kertaa ja muiden viranomaisten kanssa 4 kertaa. Lisäksi saamelaiskäräjillä 

oli kertaluonteisia sidosryhmä- ja edustustapaamisia 65 kertaa. Kertomusvuonna saamelaiskäräjillä 

vieraili eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma ja eräiden valiokuntien puheenjohtajat sekä 

eduskunnan perustuslakivaliokunta.  

 

Vuonna 2013 ei astunut voimaan erityisesti saamelaiskulttuuria suojelevaa lainsäädäntöä. 

Kertomusvuonna annettiin laki kuntarakennelain muuttamisesta (47/2013). Saamelaiskäräjät 

osallistui lain valmisteluun lausunnoilla, mutta laista ei järjestetty  saamelaiskäräjälain § 9 mukaisia 

neuvotteluja. Lain esityksistä neuvoteltiin eri ministereiden ja viranomaisten kanssa muussa 

edunvalvonnassa.  Lakiin saatiin pykälä, jonka mukaan selvitysalueesta voidaan poiketa saamelaisten 

kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien turvaamiseksi. Lisäksi kuntajakoa muutettaessa tulee ottaa 

huomioon saamelaisten kielelliset oikeudet sekä saamelaisten oikeus alkuperäiskansana ylläpitää ja 

kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskeva itsehallinto 

saamelaisten kotiseutualueella. 

 

Vuonna 2013 Maa- ja metsätalousministeriö asetti työryhmän valmistelemaan saamelaisten 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä saamelaisten kotiseutualueella metsähallituslaissa. 

Työryhmässä on saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen edustus. Saamelaisilla on 

vähemmistöedustus. Työryhmän toimikausi päättyy 28.2.2014 ja työryhmä luovutti esityksensä 

maaliskuussa 2014. 

 

 

58,0 %
13,0 %

10,5 %

8,0 %

2,5 %
2,5 
%

2,0 % 2,0 % 1,5 % Kaivoslaki

Yleiset oikeudet

Maankäyttö

Elinkeinot

Kulttuuri

Saamen kieli

Opetus

Varhaiskasvatus

Sote
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Vuoden aikana YK:n ihmisoikeuskomitea on antanut Suomelle suositukset kansalais- ja poliittisia 

oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanosta1. Suositus kehotti Suomea mm. lisäämään 

saamelaiskäräjien päätösvaltaa ja saamelaisopetuksen saatavuutta. Saamelaiskäräjät on antanut 

lausunnot sopimuksen toimeenpanosta Suomessa.  Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden 

vastainen komissio ECRI antoi Suomelle suositukset koskien mm. saamenkielistä koulutusta, 

saamenkielisiä palveluja ja lisäämään tietoisuutta saamelaisista.2 

 

Saamelainen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyi vuonna 2013 Ruotsin 

saamelaiskäräjille Norjan saamelaiskäräjiltä. Parlamentaarinen neuvosto piti yhden kokouksen. 

Kokouksessa hyväksyttiin SPN:n toimintasuunnitelma ja käsiteltiin mm. pohjoismaisen 

saamelaissopimuksen ja saamen kieliyhteistyön tilannetta. Neuvoston hallitus kokoontui 5 kertaa. 

SPN osallistui Norjan saamelaiskäräjien isännöimän maailman alkuperäiskansakonferenssin 

valmistelukokoukseen Altassa.  

 

2.2. Kauden päätavoitteiden toteutuminen 
 

Vuodelle 2013 oli asetettu kuusi päätavoitetta. Päätavoitteita toimeenpantiin pääosin 

saamelaiskäräjien varsinaiseen toimintaan myönnetyllä määrärahalla.  

 

Toimikauden tavoitteeksi asetettiin saamelaiskäräjälain uudistaminen vastaamaan saamelaiskäräjien 

esityksiä.  Saamelaiskäräjälain uudistamista valmistellut työryhmä luovutti hallituksen esitykseksi 

valmistellun esityksensä oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille 30.10.2013. Saamelaiskäräjät 

antoi  lausunnon työryhmämietinnöstä kokouksessaan 18.12.2013. Saamelaiskäräjät esitti pieniä 

tarkistuksia työryhmän esitykseen. Työryhmän esityksessä on huomioitu saamelaiskäräjien keskeiset 

esitykset ja tavoite on tältä osin saavutettu. Työryhmän esitys on oikeusministeriössä 

jatkovalmisteltavana.  

 

Toiseksi kärkitavoitteeksi on asetettu ILO 169-sopimuksen ratifiointi. Tavoite ei edennyt 

kertomusvuonna. Saamelaiskäräjät on kiirehtinyt sopimuksen ratifiointia edunvalvonnassaan ja 

lausunnoissaan eri viranomaisille.  

 
Pohjoismaisen saamelaissopimuksen jatkoneuvotteluja käytiin vuonna 2013, mutta neuvotteluissa ei 

ole edistytty. Pohjoismaisen saamelaissopimuksen jatkoneuvottelut on rahoitettu oikeusministeriön 

eritysavustuksella sekä matkakulujen korvaamisella neuvotteluvaltuuskunnan kokouksiin. 

Jatkoneuvottelujen tueksi asetettu kansallinen taustaryhmä on kokoontunut. Saamelaiskäräjillä on 

ollut käytössään asiantuntijoita.  

 

Saamen kielten elvytysohjelman hyväksyminen ja toimeenpano eivät ole edistyneet vuonna 2013. 

Saamelaiskäräjät on kiirehtinyt lausunnoissaan ja edunvalvonnassaan elvytysohjelman hyväksymistä 

ja toimeenpanoa sekä esittänyt vuoden 2014 talousarvioon resursseja ohjelman toimeenpanoa varten.  

Valtioneuvosto hyväksynee ohjelman toukokuussa 2014. Saamelaiskäräjät on neuvotellut ohjelmasta 

OKM:n kanssa tammikuussa 2014.  

 

 

Neljäs kärkitavoite koski biodiversiteettisopimuksen artikla 8(j):n toimeenpanoa. 

Ympäristöministeriö asetti uuden kansallisen artikla 8(j)-työryhmän edistämään artikla 8(j):n  

                                                 
1 CCPR/C/FIN/CO/6.  
2 ECRI(2013)19 
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toimeenpanoa Suomessa toimikaudeksi 15.2.2013-31.12.2014. Työryhmän puheenjohtajaksi 

kutsuttiin saamelaiskäräjien puheenjohtaja. Saamelaiskäräjien ma. ympäristösihteeri sekä 

yliopistoharjoittelija toimivat vuonna 2013 työryhmän sihteerinä. Saamelaiskäräjät osallistui 

Montrealissa kansainvälisen artikla 8(j)-työryhmän kokoukseen ja piti kokouksessa oheistapahtuman 

yhdessä Metsähallituksen kanssa artikla 8(j):n toimeenpanosta Suomessa.  Saamelaiskäräjät esitteli 

artikla (8j).n toimeenpanoa Metsähallituksen järjestämässä oheistapahtumassa Euroopan 

Metsäviikoilla. Saamelaiskäräjät jätti rahoitushakemuksen saamen kielisten paikannimien 

tallennushankkeesta sekä valmisteli hankesuunnitelmat perinteisen tiedon elvytyshankkeista. 

Tavoitteen toimeenpano jatkuu.  

 

Viides kärkitavoite käsitteli pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman saamelaiskirjausten 

toimeenpanon edistämistä. Saamelaiskäräjät on edunvalvonnassaan ja lausunnoissaan edistänyt 

hallitusohjelman kirjausten toimeenpanoa.  Hallitusohjelman saamelaiskirjauksia (saamelaisen 

kulttuuri-itsehallinnon kehittäminen, ILO 

 169-sopimuksen ratifiointi) ei ole täysmääräisesti toimeenpantu.  

 

2.3. Hallinto 
 

Kuudes  saamelaiskäräjien budjettivuoden kärkitavoite koski henkilöstöpoliittisen ohjelman sekä 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien hyväksymistä. Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi 

kokouksessaan 18.12.2014 ohjelman ja suunnitelmat yhteisenä dokumentteina henkilöstöpoliittisen 

asiakirjan nimellä. Tavoite saavutettiin. Asiakirjan tavoitteena on parantaa työssä jaksamista, 

viihtyvyyttä ja saamelaiskäräjien toimintaa sekä täyttää lainsäädännölliset velvoitteet.  

 

Saamelaiskäräjien palveluksessa oli vuoden 2013 alussa oli 39 henkilöä, joista vakinaisia 14 ja 

määräaikaisia 25. Työntekijöistä  naisia  oli 28 ja miehiä 11. Vuoden lopussa  palveluksessa oli 42 

henkilöä, joista vakinaisia 11 ja määräaikaisia 31.  Vuoden 2013 lopussa työntekijöistä oli naisia 34 

ja miehiä 8.  

 

Työntekijöistä suurin osa työskentelee Sajoksessa. Lisäksi saamelaiskäräjien työntekijöitä työskenteli 

Utsjoella ja Enontekiöllä.  Saamelaiskäräjien projektityöntekijöitä työskenteli myös Oulussa. Vuonna 

2013  järjestettiin 2 henkilöstökokousta ja 2 virkistyspäivää.  

 

Aluehallintovirasto teki työsuojelutarkastuksen saamelaiskäräjillä marraskuussa 2013. Tarkastuksen 

huomiot saatettiin saamelaiskäräjien tietoon vuonna 2014. Työsuojelukehotusten toimeenpano 

aloitettiin joulukuussa 2013.   

 

Saamelaiskäräjien kokous irtisanoi hallintopäällikön kokouksessaan 3/2013. Irtisanomisen perusteet 

ovat salassa pidettäviä julkisuuslain nojalla.  

 

 

2.4. Talous 
 

Saamelaiskäräjät on aloittanut taloushallinnon ja tilikarttojen uudistamisen vuonna 2014. 

Taloushallinnon uudistaminen oli asetettu budjettivuoden tavoitteeksi, mutta hanke ei edennyt. 

Saamelaiskäräjien kokous on päättänyt että seuraavan vuoden talousarviot hyväksytään edeltävän 

vuoden viimeisessä kokouksessa, mikä parantaa saamelaiskäräjien ohjausvaltaa talouden käyttöön.  

Vuoden 2014 talousarvio-toimintasuunnitelma hyväksyttiin saamelaiskäräjien kokouksessa 

18.12.2013.  
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Kuva 7 Saamelaiskäräjien varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 

 
 

Saamelaiskäräjien kokous budjetoi 71 000 euron alijäämäisen budjetin. Tilinpäätöksen mukaan 

budjettiarvio ei pitänyt paikkaansa ja tilikauden tulokseksi tuli 43 176,06 euroa. Varsinaisen 

toiminnan tuotot olivat 5 886 066,90 euroa ja kulut -5 842 487,75 euroa. Taulukkoon 1 on koottu 

talousarvion toteutuminen ja vertailu talousarvioon. Taulukossa on varsinaiseksi toiminnaksi luettu 

ne toiminnot, joista on määräykset saamelaiskäräjien työjärjestyksessä sekä erillistoiminnot, kuten 

pohjoismaisen saamelaissopimuksen jatkoneuvottelut, jotka kuuluvat saamelaiskäräjien 

lakisääteisiin tehtäviin.  

 

 Käännös- ja muu myynti oli suurempaa kuin oli budjetoitu. Saamelaiskäräjien tilikauden tulos on 

ylijääminen varsinaisen toiminnan osalta. Momenttien sisällä tapahtui kuitenkin ylityksiä. Säästöjä 

on tullut erityisesti henkilöstökuluissa. Tämä on johtunut virkavapauksista sekä sijaisten palkkausten 

viivästymisestä.  Säästöä on tullut myös siitä, että elinkeino- ja oikeuslautakunta ei ole pitänyt 

budjetoituja kokouksia. Saamen kieliyhteistyöhön varatusta 24 000 euron määrärahasta käytettiin 

14 717,36 euroa ja käyttämättä jäi 9 282,64 euroa. Pohjoismaisen saamelaissopimuksen 

jatkoneuvotteluihin saatu valtionavustus jäi osittain käyttämättä. Toimintavuodelle asetetut 

toiminnalliset tavoitteet eivät ole täten kaikilta osin toteutuneet.  

 

Saamelaiskäräjien menoista kiinteitä (henkilöstö- ja toimitilakulut) on 85 %.  

 

4853032,86

328661,26

704461,95
5153,24 -5242,41

Valtionapu ja määrärahat

Muut avustukset

Oman toiminnan tuotot

Muut tuotot

Annetut alennukset

2261618,84

243067,28

1389921,61

1400368,34

547511,68

Henkilöstökulut Matkustuskulut

Toimitilakulut Annetut määrärahat

Muut kulut
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Kuva 8 Oikeusministeriön myöntämän valtionavustuksen käyttö saamelaiskäräjien toimintaan ja vuokriin 

 
 

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen palveluyksikön toimittava OM:n erityisavustuksella sekä 

liiketoiminnan tuloilla. Palveluyksikön ylitti budjettinsa tehden negatiivisen tuloksen.  

 
Kuva 9 Tase vastaavaa 

 
 

Saamelaiskäräjien maksuvalmius on kohtuullisen hyvä. Saamelaiskäräjillä on rahaa ja 

pankkisaamisia 1.002908,21 euroa sekä myytäviä tuotteita kuten oppimateriaaleja ja äänitteitä 62 

399,60 euron arvosta.  

 

1 267 300,31

129 995,05
409 458,08

1625253,37

Kulut

Henkilöstökulut

Matkakulut

Toimitilakulut

Muut kulut

62399,6

1002908,21

183760,72

Vastaavaa

Tuotteet

Rahat

Saamiset
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Kuva 10 Tase vastattavaa 

 
 

Ennakkoja  ovat saamelaiskäräjille myönnetyt avustukset, jotka siirtyvät käytettäväksi seuraavalle 

vuodelle. Taseen vastaavaa ja vastattava on 1.249068,53 miljoonaa euroa. Siirtovelkoja ovat 

lomapalkkavelka, seuraavalle tilikaudelle siirtyneiden maksut sekä eräät avustukset.  

 

Saamelaiskäräjien varsinaisen toiminnan suurimmat menoerät ovat kiinteitä eli vuokrat sekä 

henkilöstökulut. Taulukossa 1 on tehty vertailu talousarvion toteutumiseen niiltä osin kun se on ollut 

mahdollista. 
 

 

Taulukko 1 Saamelaiskäräjien rahoitus ja käyttö vuonna 2013 

SELITE 

 
TOTEUMA TALOUSARVIO % 

VERTAILU 

TULOT    

OM valtionavustus 1 601 906 1 626 000  

OM  vuokra-avustus 372 071,94 396 000  

OKM, avustus saamelaisnuorten 

taidetapahtuma 

20 000 26 000  

OM, avustus pohjoismaiseen saamen 

kieliyhteistyöhön 

84 094 108 094  

- edelliseltä kaudelta siirtynyt 24 000   

OM, avustus pohjoismaiseen 

saamelaissopimukseen 

29 000 27 000  

-  edellisestä kaudelta siirtynyt 12 422,31   

OKM avustus nuorisoneuvostolle 110 000 110 000  

YHTEENSÄ 2 253 494,25 2 293 094 -1,7 % 

Varsinaisen toiminnan muut tulot 42 286,56   

käännöspalvelujen myyntitulot 14 470,91 37 000  

Yhteensä: 56 757,47 40 000 + 42 % 

TULOT YHTEENSÄ: 2 310 251,72 2 333 094 -0,98 % 

    

MENOT    

Posken omarahoitusosuus 0 6 000  

213668,54

292414,75

367161,08

358967,96

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Siirtovelat

Muut velat

Ennakot
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Henkilöstökulut 1 325 602,97   

Omarahoitus SáFá 2 60 556,15   

Kokous- ja matkustuskulut 115 704,49   

Toimitila- ja vuokrakulut 409 458,08 396 000  

Toimisto- ja muut kulut 155 052,97   

Ympäristöasioiden edistäminen 21 763,04 20 000  

Pohjoismainen saamelaissopimus 6 904,64 15 000  

Pohjoismainen saamelaissopimus; 

käyttämätön osuus 

34 517,67 

 

  

Pohjoismainen saamen kieliyhteistyö 17 259,46   

Saamen kieliyhteistyö; käyttämätön 

osuus 

30 278,39 

 

  

Saamen kielen edistäminen 0 32 000  

Nuorisoneuvosto 86 410,24 51697,34  

Nuorisoneuvosto käyttämätön osuus 23 589,76 

 

  

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 26 118,55 20 000  

    

MENOT YHTEENSÄ 2 254 913,67 2 404 094 -6,2 % 

VARSINAISEN TOIMINNAN 

TULOS: 

55 338,13 -71 000  

    

Valtionavustukset ja 

oppimateriaalituotanto 

   

Kulttuurimääräraha    

Tulot:    

OKM valtionavustus 182 000 205 000 0 

Menot    

Menot 182 000 205 000 0 

Tuotto/kulujäämä 0 0  

    

Oppimateriaalituotanto    

Tulot    

OKM valtionavustus 290 000 290 000  

oppimateriaalien myyntitulot 19 158,20 

 

20 000  

Muut, YES-hanke 3 045,30 0  

Tulot yhteensä: 312 203,50 

 

310 000 +0,71 % 

Menot:    

Menot 315 462,66 , 310 000 +1,76 % 

Tuotto/kulujäämä -3 259,16  0  

    

Kieli- ja kulttuuripesä    

Tulot:    

OKM valtionavustus 550 000 550 000 0 

Menot:    

Menot 550 000,1 550 000  

Tuotto/kulujäämä -0,1 0 0 

    

Päivähoito    

Tulot:    

OKM valtionavustus 120 000 120 000 0 

Menot:    

Menot: 120 000 120 000 0 

Tuotto/kulujäämä 0 0  

    

Saamenkieliset sote-palvelut    
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Tulot:    

STM valtionavustus  480 000 480 000 0 

Menot:    

Menot: 480 000,01 480 000 0 

Tuotto/kulujäämä -0,01 0  

    

Kielen elvytys kotiseutualueen 

ulkopuolella 

   

Tulot:    

OKM valtionavustus 150 000 150 000 0 

Menot:    

Menot:  45 065,90 150 000 0 

Tilinpäätössiirto 104 934,10   

Tuotto/ kulujäämä 0 0  

    

ERILLISPROJEKTIT JA -

TOIMINNOT 

   

POSKE    

Tulot    

STM valtionavustus  52 500 52 000  

Vuokra-avustus 11 629,08 12 000  

Saamelaiskäräjien omarahoitus 0 6000  

Yhteensä: 64 129,08 70 000 -8,4 % 

Menot:    

Menot 64 115,28 70 000 -8,4 % 

Tuotto/kulujäämä 13,80 0  

    

Sakaste    

Tulot    

STM valtionapu 120 451,02 126 000  

Yhteensä 120 451,02 126 000 -4,4 % 

Menot    

Menot 120 451,02 126 000 -4,4% 

Tuotto/kulujäämä 0 0  

    

Lastenkulttuurikeskus    

Tulot:    

OKM avustus 53 405,80 53 000  

Muut  27 738,60 45 000  

Yhteensä: 81 144,40 98 000 -19,3 % 

Menot    

Menot 75 556,94 98 000 -23 % 

Käyttämätön osuus 2 039,50   

Tuotto/kulujäämä 0 0  

    

Mediakasvatus- hanke    

Tulot:    

Valtionavustus 60 306,44 45 000 11,73 % 

Menot:    

Menot 50 278,43  45 000 11,73 % 

Käyttämätön osuus 10 028,01   

Tuotto/kulujäämä 0   

    

Skabma    

Tulot    

Tulot 88 306,44 92 000 -10,2 % 

Menot:    

Menot 82 641,20 92 000 -10,2% 
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valtionavustuspalautus 837,95   

Käyttämätön osuus 4 827,29   

Tuotto/kulujäämä 0 0  

    

Saamelaismusiikkikeskus    

Tulot:    

Tulot 118 214,36 117 000 0,4 % 

Menot:    

Menot: 117 441,26 117 000 0,4% 

Käyttämätön osuus 2 244,78   

Tuotto/kulujäämä 0,45 0  

    

SÁFÁ2 HANKE     

Tulot    

Saamelaiskäräjien omarahoitus: 60 556,15   

Interreg-rahoitus: 183 359,81   

Yhteensä:  243 915,96 628 000  

Menot:    

Menot: 243 981,25 628 000  

Tuotto/kulujäämä - 65,29  -0 - 

    

SAJOKSEN PALVELUYKSIKKÖ    

Tulot    

OKM yleisavustus Sajoksen 

palveluyksikölle 

40 000   

OM avustus Sajoksen vuokriin 634 116,30 810 000  

Tulot 628 457,11 351 000 + 79 % 

Yhteensä 1 302 573,41 1 221 000 +3,4 % 

Menot    

Henkilöstökulut 269 487,22  284 000  

Vuokra 871 651,46 810 000  

Matkakulut 4 150,42   

Muut kulut 125 732,99 127 000  

Käyttämätön määräraha                    40 000   

Yhteensä 1 311 022,09 1 221 000 +4,1 % 

Tuotto/kulujäämä: -8 448,68 0   

ERILLISPROJEKTIEN 

TUOTTO/JA KULUJÄÄMÄ 

-11 758,98   

KORKO- JA MUUT KULUT -404,59   

KOKO TOIMINNAN TILIKAUDEN 

TULOS 

43 176,06   

3. Toimintavuoden sektorikohtaisten tavoitteiden toteutuminen 
 

3.1. Saamelaisten kielelliset oikeudet ja saamen kielen toimisto 
 

Kertomusvuonna ei tapahtunut parannusta saamelaisten kielellisten oikeuksien toteutumisessa. 

Saamen kielen toimiston tehtävänä on huolehtia saamen kielilain mukaisten käännösten 

toimittamisesta eri viranomaisille ja laitoksille sekä avustaa niitä saamenkielentaitoisten tulkkien 

hankkimisessa sekä muissa saamen kieleen liittyvissä tehtävissä.  Saamen kielen toimisto hoitaa 

viranomaisten käännöspyyntöjen lisäksi saamelaiskäräjien omien asiakirjojen kääntämisen. Saamen 

kielen toimisto hoitaa saamelaisenemmistöisen Utsjoen kunnan asiapaperien kääntämisen 

pohjoissaameksi. Saamelaiskäräjien hallitus on edellyttänyt saamen kielen toimiston neuvottelevan 



 19 

Utsjoen kunnan kanssa Utsjoen kunnan asiakirjakäännösten järjestämisestä. Keskustelut ovat 

alkaneet vuonna 2014. 

 

 

 
Kuva 11 Käännösmyynti kielittäin vuonna 2013 

 
 

Käännöksiä myytiin vuonna 2013 42 286,56 eurolla. Sisäinen myynti saamelaiskäräjien 

erillisprojekteille on kokonaismyynnistä 20 % 

 

Saamelaiskäräjät on antanut saamen kielilain 29 §:n tarkoittaman kertomuksen lain toimeenpanosta, 

saamelaisten kielellisten oikeuksien toteutumisesta ja kieliolojen kehityksestä. Saamen kielen 

toimisto on tiedottanut saamelaisten kielellisistä oikeuksista ja viranomaisten velvoitteista 

Enontekiön, Inarin ja Sodankylän kuntien sosiaalitoimen henkilöstöille, Pohjois-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskuksen (POSKE) seminaarissa ja Lapin keskussairaalan esimiesinfossa sekä 

poliisihallinnon henkilöstölle. 

 

Kertomusvuonna kielineuvosto piti neljä kokousta.  

 

 

52%33%

15%

0

Käännösmyynti (sisäinen ja 

ulkoinen) v. 2013

Pohjoissaame

Inarinsaame

Koltansaame
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Kuva 12 Toinen taiteilija Outi Pieskin tekemistä 

saamen kieliteko-palkintotauluista ” Nuvvos 

Áiligas, maa sulaa” 

 

 

Kertomusvuonna aloitettiin 

koltansaamen sanakirjan tarkistamistyö. 

Saamen kielen toimistossa aloitettiin 

valmistelemaan selvitystä hyvistä ja 

konkreettisista käytänteistä kielen 

elvyttämistoimissa. Kertomusvuodeksi 

tavoitteeksi asetettu yleisen 

kielitutkinnon ja kielitodistuksen 

antaminen koltan- ja inarinsaamessa ei 

edennyt.   Saamen kielineuvosto jakoi 

järjestyksessä kolmannen kieliteko  –

palkinnon Yle Sápmi:lle. Saamen 

kieliteko palkinto on saamelaiskäräjien 

perustama palkinto, joka jaetaan joka 

toinen vuosi.  

 

 

 

 

 

 

3.2. Saamen kielinen opetus ja oppimateriaalituotanto 
 

Saamelaiskäräjät on seurannut saamelaisopetuksen tilannetta eri koulutusasteilla ja raportoinut 

tilanteesta mm. opetus- ja kulttuuriministeriölle. Saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen 

kokonaisoppilasmäärä perusopetuksessa ja lukiossa on lisääntynyt edellisestä lukuvuodesta 59 

oppilaalla. Lisäys koskee saamen kielten aineopetusta sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnissa 

(+44) että muualla maassa (+26). Saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella saamen kielen 

opetuksen oppilasmäärä on edelleen pieni (63).  

 

Saamenkielisen opetuksen (2013-2014) piirissä on yhteensä 165 (-11) perusopetuksen oppilasta 

saamelaisten kotiseutualueella. Saamen kielen aineopetusta annetaan yhteensä 448 perusopetuksen 

ja lukion oppilaalle. Inarinsaamenkielisen opetuksen oppilasmäärä on edellisvuoden tasolla (15) ja 

kielen opetuksen oppilasmäärä on laskenut hieman (-3). Koltansaamen kokonaisoppilasmäärä on 

kasvanut yhdellä (26), mutta koltansaamenkielinen opetus on vaihtunut aineopetukseksi. 

Pohjoissaamenkielisen opetuksen oppilasmäärä on laskenut hieman (-6), kielen aineopetusta saavien 

määrän kasvaessa edellisvuodesta (+66). Yhteensä saamen kielen tai saamenkielistä opetusta koko 

maassa saa 613 perusopetuksen oppilasta ja lukio- opiskelijaa.  

 

Opetuksen ulkopuolelle jää edelleen vähintään 50 % saamelaislapsista ja –nuorista ja opetuksen 

tilanne on kahtiajakautunut. Saamelaisopetuksen lainsäädännölliset ja rahoitukseen liittyvät puutteet 
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kotiseutualueen kuntien ulkopuolella ovat johtamassa nopeasti saamen kielten puhujamäärien 

vähenemiseen ja kotiseutualueen ulkopuolella asuvien saamelaisten kielen ja identiteetin 

vaihtumiseen.  

 
Kuva 13 Koulutus- ja oppimateriaalitoimiston tulot3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa toimivat inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielten lukuvuoden 

mittaiset linjat (40 ov), joilla on suuri merkitys saamenkielentaitoisen aikuisväestön kouluttamisessa. 

Oulun yliopistossa syksyllä 2012 aloitettua inarinsaamen opintokokonaisuutta on kehitetty 

vastaamaan kielen elvytyksen tarpeisiin. Lapin yliopisto on aloittanut saamelaispedagogiikan 

opintotarjonnan. 

 

                                                 
3 KSBR=Keski-Suomen Betonin stipendilahjoitus, jota käytetään saamen kielen opiskelijoiden tukemiseen.  
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Saamelaiskäräjät on hakenut opetushallitukselta varoja 

opetustoimen henkilöstökoulutushankkeen käynnistämiseen. 

Hankkeella pyritään luomaan edellytyksiä saamenkielisen 

kielikylpyopetuksen käynnistämiselle. Eduskunnan 

sivistysvaliokunta on kutsuttu vierailulle 

toimintasuunnitelman mukaisesti. Vierailu ei ole toteutunut. 

Tavoitteet saamelaisopetuksen lainsäädännöllisen aseman 

parantamiseksi eivät ole toteutuneet.  

 

Erityisesti inarinsaamenkielinen oppimateriaalityö on 

tehostunut. Valtionavustuksella rahoitettiin noin 40 hanketta, 

joista vuoden aikana valmistui neljä uutta 

pohjoissaamenkielistä, kaksi uutta inarinsaamenkielistä ja yksi 

uusi koltansaamenkielinen oppimateriaali.  

 

 

 

Saamelaiskäräjät osti saamelaisopettajille oikeudet 

pohjoissaamen äidinkielen verkkomateriaaleihin. Lisäksi 

otettiin seitsemän uudistettua painosta pohjoissaamenkielisistä ja viisi uudistettua painosta 

inarinsaamenkielisistä oppimateriaaleista. Useiden materiaalien käsikirjoitukset valmistuivat vuoden 

2013 aikana, mutta painatus jouduttiin varojen puuttuessa siirtämään vuodelle 2014. Suurin 

oppimateriaalipula koskee koltan- ja inarinsaamen kieliä, lukio- ja ammatillista sekä 

aikuiskoulutusta. Oktavuohta –nettilehteä on kehitetty edelleen sisäasiainministeriön YES-

hankkeelta saadun avustuksen turvin. Vuoden aikana valmistettiin nettilehdelle tiedotus- ja 

kehittämissuunnitelma. 

 
Kuva 14 Koulutus- ja oppimateriaalitoimiston menot 
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Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestettiin maaliskuun 13.-14. päivinä Enontekiön Hetassa 

saamelaiskäräjien, Enontekiön kunnan ja paikallisen saamelaisyhdistyksen yhteistyönä. Teemana oli 

teatteri valtakunnallisen Nuori Kulttuuri -teeman mukaisesti. Koko tapahtuman inspiraation lähteenä 

oli Nils Aslak Valkeapään taiteellinen tuotanto ja erityisenä saamelaislajina kuva ja runo. 

Kuvakilpailun 165 kuvasta palkittiin 12. Runokilpailussa palkittiin yksi inarinsaamenkielinen ja 10 

pohjoissaamenkielistä runoa. Teatterikilpailuun osallistuneista seitsemästä ryhmästä palkittiin neljä, 

joista kaksi valittiin saamelaisnuorten edustajiksi valtakunnalliseen tapahtumaan. 

 

OKM:n rahoitus taidetapahtumaa varten oli budjetoitua pienempi, jolloin tapahtuman määräraha 

ylittyi jonkin verran. Taidetapahtuma on oleellinen osa saamelaiskäräjien toimintaa, jonka vuoksi 

tapahtumaa rahoitetaan osittain myös saamelaiskäräjien varsinaisesta toiminnasta varatusta 

määrärahasta. 
 
Kuva15 Ijahis Idja 2013 mánáid bargobádji. Kuva Petra Magga-Vars 

 
    

 

Saamelaiskäräjät jakoi koulujen kevätjuhlissa stipendejä saamen kielen opinnoissa hyvin 

menestyneille oppilaille. Stipendi annettiin yhteensä kuudelle saamen kielen kokeen 

ylioppilastutkinnossa suorittaneelle, kolmelle saamelaisalueen koulutuskeskuksesta valmistuneelle ja 

13:lle perusopetuksen päättäneelle oppilaalle. Lisäksi jaettiin hakemusten perusteella yhteensä kuusi 

500 euron stipendiä korkea-asteen saamen kielen ja kulttuurin opiskelijoille. 

 

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa ja saamelaisten 

koulutusasiain yhteistyöelin yhden kerran. Saamelaisopettajille järjestettiin yksi 

oppimateriaalityöhön liittyvä koulutuspäivä.  
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3.3. Saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä 480 000 euron valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja 

terveyspalvelujen järjestämiseksi on turvannut saamenkielisten palveluiden saatavuutta erityisesti 

syrjäkylissä.  

 

Kuva 16 Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen käyttö 

 
 

Erillismäärärahalla tuettuna työskenteli saamelaisalueella yhteensä 19 saamenkielistä työntekijää. 

Nykyinen valtionavustuksen taso ei kuitenkaan riittävästi turvaa saamelaisille sosiaali- ja 

terveyspalveluja. Rahoitustarve vuodelle 2013 oli 1.1 miljoonaa euroa. Vanhusten kotipalveluiden 

suurena haasteena on palveluiden tuottaminen kotiin, sillä saamelaiset ikäihmiset asuvat pääasiassa 

hajallaan syrjäkylissä ja ympärivuorokautisen hoidon tarve kasvaa muistisairauksien lisääntyessä. 

Nykyisin resurssein ei pystytä tarjoamaan vanhuksille kotihoitopalveluita iltaisin ja viikonloppuisin.  

 

Mielenterveys- ja päihdepalveluja ei ole saatavilla saamen kielillä. Myös saamenkielisiä perhe- ja 

sosiaalityöntekijän palveluja tarvittaisiin kaikissa saamelaisten kotiseutualueen kunnissa. 

Saamelaiskäräjät  on eri yhteyksissä ja esityksissä korostanut riittävän erillisrahoituksen turvaamista 

lainsäädännöllä sekä positiivisten erityistoimenpiteiden tarvetta.  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 120 000 euroa valtionavustusta saamenkielisen äidinkielisen  

päivähoidon saatavuuden turvaamiseksi saamelaisten kotiseutualueella. Valtionavustuksella tuettiin 

pohjoissaamenkielisen päivähoidon järjestämistä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa. 

Valtionavustustarve vuodelle 2013 saamenkielisen päivähoidon saatavuuden turvaamiseksi saamelaisten 

kotiseutualueella oli 700 000 euroa. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi saamelaiskäräjille 550 000 € erityisavustuksena saamelaisten 

kultturi- ja kielipesätoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin saamelaisten kotiseutualueella. Määräraha 

kasvoi vuoteen 2012 verrattuna 50 000 eurolla. Avustuksella rahoitettiin kolmea inarinsaamen kielipesää 

Inarin kunnassa, kahta koltansaamen kielipesää (Sevettijärvi, Ivalo) ja kolmea pohjoissaamen kielipesää 

58%
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7%

28%

Vanhusten kotipalvelut

Perhepalvelut

Terveydenhoito

Vanhusten palvelut palvelutaloissa/hoitoyksiköissä

STM:n valtionavustus vuonna 2013 480 000 €
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(Vuotso, Utsjoki, Karigasniemi). Kielipesien rahoituksesta 70-75 % meni henkilöstökustannuksiin. 

Lisäksi avustuksella rahoitettiin kielikerhotoimintaa Enontekiöllä Hetan ja Karesuvannon kylissä. 

Saamelaisten kielen ja kulttuurin elvyttämiseksi saamelaisten kotiseutualueella työskenteli 16 

saamenkielistä työntekijää. Saamelaisten kotiseutualueen kielipesä- ja kielikylpykerhotoiminnan 

toiminnan rahoitustarve oli vuodelle 2013 990.000 euroa. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 

150 000 euroa saamelaisten kieltä ja kulttuuria elvyttävän toiminnan aloittamiseen saamelaisten 

kotiseutualueen ulkopuolella. Kieltä elvyttävien toimien tarpeen kartoitus aloitettiin Rovaniemellä, 

Oulussa sekä Tampere-Jyväskylä alueella. Valtionavustuksella rahoitetaan pohjoissaamen 

kielipesätoimintaa Helsingin alueella. Rahoituksesta osa siirtyi käytettäväksi vuonna 2014.  

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on aloittanut yhteistyössä kielineuvoston kanssa kielipesäkriteerien 

laatimisen. Tätä varten on perustettu yhteinen työryhmä. Kertomusvuonna saamelaiskäräjät on 

hyväksynyt vaalikauden saamelaisten sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelman, joka linjaa 

erillismäärärahan käyttöä.  
 

3.4. Kulttuuri ja kulttuurimääräraha 
 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tuki saamenkielisen kulttuurin edistämiseen vuonna 2013 

oli yhteensä 205 000 euroa. Määrärahan myöntämisestä päättää kulttuurilautakunta.  Rahoituksesta 

23 000 euroa käytettiin pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön jakamalla toiminta- ja 

projektiavustuksia pohjoismaisille saamelaisjärjestöille, Saamelaisneuvoston Suomen jaostolle ja 

Suomen Saamelaisten keskusjärjestö ry:lle.  

 
Kuva 17 Kulttuurimäärärahan käyttö 

 
 

Saamelaisalueen ulkopuolella toimivat yhdistykset olivat keskeisessä asemassa saamelaisten 

kielellisten ja kulttuurillisten oikeuksien kehittäjänä kotiseutualueen ulkopuolella. Toiminta-

avustuksen turvin Keski-Suomessa asuvat saamelaiset aloittivat toimintavuonna 2013 uuden 

yhdistyksen Bárbmu rs:n toiminnan. Saamelaisten kotiseutualueen alueen yhdistykset järjestivät 

projektiavustuksin jo perinteiksi muodostuneita kulttuuritapahtumia kuten Hetan Marianpäivän 

juhlat, Ijahis Idja musiikkifestivaalin Inarissa ja Skábmagovat alkuperäiskansojen elokuvafestivaali 

sekä Sámi Siidan järjestämät kaamosjuhlat. 

 

96 
600; 
47 %

43 
950; 
21 %

27 800; 14 %

23 000; 11 %

10 650; 5 % 3 000; 2 %

Kulttuurimääräraha 2013, käyttö 
(205 000 €)

 Varsinainen kulttuurituki

 Yhdistysten toiminta-avustus

 Julkaisutuki

Pohjoismaisten
saamelaisjärjestöjen tukeminen

Utsjoen saamelaiskirkkotupien
ylläpito



 26 

Saamelaisyhdistysten monipuolisen toiminnan tukeminen luonnollisten kohtauspaikkojen myötä 

edistää saamenkielien elpymistä, kulttuurin alueellista saatavuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta.  

 

Perinteisen tiedon tallennusprojekteista tuettiin mm. saamelaisen käsityöhön duodjiin liittyviä 

hankkeita. Tuetun Sámi Duodji rs:n projektin tavoitteena on tutustuttaa saamelaisia saamelaiseen 

perinteiseen käsityöperinteeseen ja siirtää perinteisten menetelmien työtapoja, käsityötaitoja sekä 

käsityöhön liittyvää saamenkielistä termistöä. Käsityöntekijöille ja perinteen kerääjille myönnettiin 

neljä henkilökohtaista työskentelyapurahaa.   

 

Lasten- ja nuorten saamenkielen- ja kulttuurinmukaisen toiminnan tukemiseksi myönnettiin 

julkaisuavustus Kuukkeli-lastenkirjan painatukseen sekä työskentelyapuraha uuden saamenkielisen 

nuorisomusiikin tekemiseen ja julkaisuun. Saamelaiskäräjät osallistui ohjausryhmätyössä Jutaava 

kirjasto-hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on edistää saamen kielten ja saamelaiskulttuurin 

kirjastotoiminnassa. Toiminnassa painotettiin erityisesti lasten- ja nuorten kirjastotyötä. Toimintaa 

on jokaisessa saamelaisalueen kirjastossa, joten se täydentää osaltaan saamenkielisten palvelujen 

määrää ja saatavuutta lasten- ja nuorten osalta. 

 

3.5. Saamelaiselinkeinot ja ympäristö 
 

Tavoitteeksi asetettiin vuodelle 2013 ympäristösihteerin tehtävän perustaminen. Saamelaiskäräjät sai 

pysyvän rahoituksen ympäristösihteerin virkaan.  Saamelaiskäräjien työjärjestystä uudistettiin 

ympäristösihteerin tehtävänkuvauksella. Tehtävää on hoidettu vuonna 2013 määräaikaisena. Tavoite 

saavutettiin. 

 

Tavoitteeksi asetettiin myös biodiversiteettisopimuksen Akwé: Kon –ohjeiden soveltaminen 

saamelaisten kotiseutualueen maankäytön suunnittelussa. Vuonna 2013 saamelaiskäräjät ja 

Metsähallitus ovat valmistelleet pysyvää mallia Akwé Kon –ohjeiden soveltamisesta 

Metsähallituksen toiminnassa. Malli hyväksyttiin ja ohjeita sovelletaan jatkossa kaikkien hoito- ja 

käyttösuunnitelmien sekä luonnonvarasuunnitelmien laadinnassa saamelaisten kotiseutualueella. 

Ohjeiden soveltaminen maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristövaikutuksista annetun lain 

toimeenpanossa ei ole toteutunut. Tavoite toteutui osittain. 

 

Uuden kaivoslain (621/11) mukaisten kaivulupahakemusten ja niistä saamelaiskäräjille osoitettujen 

lausumapyyntöjen määrä on saamelaiskäräjien resursseihin nähden huomattavan suuri, määrän 

edelleen kasvaessa koko ajan. Lain 38 §:n tarkoitus kaivoslain mukaisten, saamelaisten 

kotiseutualueelle myönnettävien lupahankkeiden vaikutusten arvioinnista, ei ole toteutunut lain 

edellyttämällä tavalla kertaakaan, eikä saamelaisten perusoikeussuoja näin ollen ole toteutunut 

kaivoslain toimeenpanossa. Saamelaiskäräjät on valittanut koneellisen kullankaivun luvista sekä 

kaivoslain § 38 puutteellisesta soveltamisesta. Rovaniemen hovioikeus on antanut neljä päätöstä, 

missä se on hyväksynyt saamelaiskäräjien valitukset. Tukes on valittanut päätöksistä.  

 

Kertomusvuonna pidettiin saamelaiskäräjien ja saamelaisten kotiseutualueen paliskuntien 

poroisäntien yhteiskokous. Elinkeino- ja oikeuslautakunta ei kokoontunut kertomusvuonna, koska 

lautakunnan esittelijä jäi virkavapaalle. Virkaa ei saatu heti täytettyä ja tehtävää hoito useampi 

henkilö samaan aikaan. Viransijainen palkattiin vasta loppusyksystä. Tilanteeseen vaikutti myös 

saamelaiskäräjien kasvava työmäärä. Lautakunnan toimintaa tehostetaan vuonna 2014. 
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3.6. Nuorisoneuvosto 
 

Nuorisoneuvosto tiedottaa toiminnastaan ja saamelaisnuoria koskevista asioista omilla internet- ja 

facebook –sivuilla.  

 

Nuorisoneuvosto järjesti Skábmagovat elokuvafestivaalien nuortenpäivän ja on osallistunut 

saamelaisnuorten taidetapahtuman ja Ijahis Idja alkuperäiskansojen musiikkifestivaalien 

järjestelyihin. Nuorisoneuvosto järjesti myös pienempiä tapahtumia ja koulutuksia saamelaisnuorille, 

kuten esimerkiksi käsityökursseja. Nuorisoneuvosto järjesti tempauksen saamelaisten 

kansallispäivänä lähettämällä kaikille kansanedustajille infopaketin saamelaisista sekä saamenlippu 

rintamerkit. Nuorisoneuvosto halusi kiinnittää kansanedustajien huomion saamelaisiin saamelaisten 

kansallispäivänä. 

 

 
Kuva 8 Nuorisoneuvoston jäsenet tapaamassa Ainu-nuoria Inarissa 

 
 

Nuorisoneuvosto on verkostoitunut ja kehittänyt yhteistyötään osallistumalla alkuvuodesta 

ihmisoikeusjärjestö Incomindiosin Youth in Action -koulutukseen Sveitsissä. Koulutuksessa 

keskusteltiin alkuperäiskansojen ihmisoikeuksista ja poliittisesta vaikuttamisesta sekä tutustuttiin 

YK:n toimintaan OHCHR:ssä (Office of the High Commissioner for Human Rights).. 

Nuorisoneuvosto oli edustamassa toukokuussa New Yorkissa YK:n alkuperäiskansojen pysyvässä 

foorumissa (UNPFII) sekä Altassa valmistelemassa YK:n Alkuperäiskansojen maailman 

konferenssia (WCIP). 

 

Nuorisoneuvosto osallistui Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston alaisen saamelaisnuorten 

konferenssin valmisteluihin sekä itse konferenssiin touko-kesäkuun vaihteessa Oslossa. 

Nuorisoneuvoston jäsen osallistui Kautokeinossa 15.11. saamelaisten parlamentaarisen neuvoston 

nuorisolautakunnan perustamiskokoukseen. 
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Saamelaiskäräjien toimintaohjelman 2012-2015 saamelaislasten ja –nuorten aseman kehittämisen 

tavoitteista Ofelaš-hanke ei ole toteutunut, sillä sille ei ole myönnetty tarvittavaa rahoitusta. Vuodeksi 

2014 nuorisoneuvosto on hakenut erillisrahoitusta Ely-keskukselta. 

 

4. Erillisprojektit ja -toiminnot 
 

4.1. Sajoksen liiketoimintapalvelut 
 

Vuonna 2013 Sajoksessa jatkoi yhdeksän vakituista käyttäjää (vuokralaista). Ravintola Galla irtisanoi 

vuokrasopimuksensa 19.12. alkaen kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Sajoksen palveluyksikön 

työntekijöiden palvelusuhdetta jatkettiin mukaan 30.6.2014 asti, sillä Sajoksen yhteistoimintamallia 

ei ratkaistu vielä vuoden 2013 aikana. Sajoksen palveluyksikössä työskenteli budjettivuoden alussa 

osa-aikaisia 3 ja koko-aikaisia työntekijöitä neljä henkilöä. Budjettivuoden lopussa osa-aikaisia 

työntekijöitä oli kaksi ja koko-aikaisia kolme. Palveluyksikön tulot olivat 79 % budjetoitua 

suuremmat mutta muut menot kasvoivat 234 % budjetoidusta. Sajoksen budjettiylitys olisi ollut 

isompi, mikäli henkilöstökulut olisivat säilyneet budjetoidun mukaisina. Loppuvuoden Sajoksen 

johtajan ja markkinointipäällikön tehtäviä hoiti yksi henkilö, aluksi osa-aikaisesti.  Yleiskokous 

hyväksyi 18.12.2013 vuoden 2014 talousarvion, jossa Sajoksen johtajan ja markkinointipäällikön 

tehtävät yhdistettiin. Palveluyksikön ja Sajoksen liiketoiminnan toiminta- ja rahoitusmalli on 

selvityksen alla ja tarkoitus hyväksyä vuoden 2014 aikana.  

 

Toisena toimintavuonna Sajoksessa kävi n. 12 000 kokous- ja tapahtuma-asiakasta ( 32 % vähemmän 

kuin vuonna 2012). Lisäksi em. kävijämäärään voidaan lisätä Sajoksessa sijaitsevan 

Saamelaiskirjaston 13 292 ja DuodjiShopin n. 8 800 asiakasta. Sajoksessa järjestettiin 

kertomusvuoden aikana 40 yleisötapahtumaa ( 20 % vähemmän kuin vuonna 2012). Verrattuna 

Sajoksen ensimmäiseen toimintavuoteen kävijämärät ovat laskussa. On luonnollisesta että 

ensimmäisenä toimintavuonna kiinnostus Sajosta kohtaan 

on ollut suurempaa, mutta lasku on ollut merkittävää ja 

vaikuttanut taloudellisen tulokseen.  

 

Kokoustilojen varauspäiviä on ollut keskimäärin 19/kk. 

Yhteensä varauspäiviä oli vuonna  230. 

 

Sajos toteutti Duodji Shopin kanssa yhteistyönä ajalla 17.6.–

12.8. saamen käsitöiden työpajoja, joissa matkailijat 

pääsivät itse tekemään saamen käsitöitä.  

 

Sajoksen liiketoiminnan eettisten toimintaperiaatteet 

hyväksyttiin saamelaiskäräjien hallituksen kokouksessa 

13/2013.  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi erityisavustusta saamelaiskulttuuria multimedian keinon-

kuvaavaan hankkeeseen vuosina 2013 – 2014. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa Sajoksen 

auditoriossa esitettävä saamelaiskulttuurinen multifilmiesitys. Hankkeen toteutus siirrettiin vuoteen 

2014. 
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Kuva 19 Sajoksen vuokrattavien tilojen käyttö 
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Toimintavuoden 2014 tulokseen voi vaikuttaa kielteisesti taloudellisen tilanteen lisäksi 

valtioneuvoston päätös lopettaa yritysten edustuskulujen verovähennysoikeus, mikä voi vähentää 

kokousmatkailua pohjoisessa 

 

4.2. Giellagaldu (SáFá2-projekti) 
 

 

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto käynnisti 1.1.2013 Suomen, Norjan ja Ruotsin 

saamelaiskäräjien yhteistyönä SáFá2 tutkimus- ja resurssikeskusjatkohankeen. Hankkeen aikana 

toteutetaan saamen kielen tutkimus- ja resurssikeskuksen pilotointia. Tarkoitus on vakiinnuttaa Sámi 

Giellagáldun tutkimus- ja resurssikeskuksen toiminta ennen hankkeen päättymistä 30.6.2014.  

 

Hankkeen rahoitus koostuu eri rahoittajilta saatavasta rahoituksesta. Hanketta rahoittaa EU:n 

rakennerahaston Interreg IV A Pohjoinen -ohjelman osaohjelma 4, Rajaton kehitys – Sápmi 593 687 

eurolla. Kansallista vastinrahoitusta on saatu Lapin liitosta 51 647 euroa, ja Suomen 

saamelaiskäräjien omarahoitusosuus on 126 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset (3 maata) 

ovat 1 467 812 euroa, ja Suomen hankepartnerin kustannukset ovat noin 507 565 euroa.  Projektin 

pääpartneri on Suomen saamelaiskäräjät. 

 

Vuoden 2013 aikana hankkeelle palkattiin Suomen saamelaiskäräjiin kolme kielityöntekijää, 

projektisihteeri ja projektipäällikkö. Inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielen kielityöntekijät 

suorittavat Sámi Giellagáldulle määriteltyjä tehtäviä, joita ovat kielenhuolto, kielen kehittäminen, 

terminologiatyö, normitus, nimistöpalvelu sekä ohjeiden ja neuvojen antaminen saamen kielten 

käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Suomen saamelaiskäräjät palkkasi projektisihteerin huolehtimaan 

hankkeen kirjanpito- ja toimistotehtävistä ja projektipäällikön johtamaan ja koordinoimaan hanketta.  

 

 

4.3. Saamelaismusiikkikeskus  
 

Saamelaismusiikkikeskus on toiminut vuodesta 2006 ja sen toimintaa rahoitetaan opetus- ja 

kulttuuriministeriön myöntämällä saamelaisen taiteen ja kulttuurin edistämiseen tarkoitetulla 

määrärahalla. Vuonna 2013 musiikkikeskuksen budjetti oli 98 000 €.  

 

Toimintavuoden 2013 aikana Saamelaismusiikkikeskus järjesti joikutyöpajaopetusta sekä muuta 

saamelaismusiikin opetusta eri puolilla saamelaisaluetta tukeakseen perinteisen joiun säilymistä ja 

muun saamelaismusiikin kehittymistä. Lokakuussa musiikkikeskus järjesti Saamelaisalueen 

koulutuskeskuksen kanssa Musiikkitoiminta saamenkielisessä kasvatus- ja opetustyössä- 

koulutuspäivät, joihin osallistui 20 kasvatus- ja opetustyön ammattilaista saamelaisten 

kotiseutualueen eri kouluista, päiväkodeista ja kielipesistä. Inarissa järjestetyt 

musiikkikoulutuspäivät tarjosivat osallistujille musiikillisia työvälineitä saamenkieliseen kasvatus- ja 

opetustyöhön.   

 

Marraskuussa Saamelaismusiikkikeskus järjesti yhteistyössä Sámi Siida ry:n kanssa saamelaisalueen 

eri kouluissa kiertäneen Utsjokilaisista nuorista koostuvan Boŋkkas- yhtyeen 

koulukonserttikiertueen, jonka tarkoituksena oli tarjota oppilaille musiikkielämyksiä, vahvistaa 

saamelaisidentiteettiä sekä tukea saamelaisnuorten musiikkiharrastusta.    
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Kuva 20 Ijahis idsja 2014. Jan Paadar 

 
     

 

 

Musiikkikeskus osallistui toiminnallaan myös Skábmagovien, Saamelaisnuorten taidetapahtuman 

sekä Hetan Marianpäivien tapahtumien järjestelyihin sekä järjesti useita eri saamelaismusiikin 

konsertteja ja klubi-iltoja saamelaisten kotiseutualueella. Musiikkikeskuksen merkittävin tapahtuma, 

Ijahis idja- alkuperäiskansojen musiikkitapahtuma lastenpäivineen järjestettiin Anára Sámisearvin ja 

muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä elokuussa Inarissa. Kymmenvuotisjuhlaansa viettänyt 

tapahtuma houkutti paikalle ennätykselliset 2800 kävijää. Musiikkikeskus osallistui Nils-Heikki 

Palton tekemän Ijahis idja- joiun äänittämiseen ja levittämiseen.   

 

4.4. Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma 
 

 

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma on vuoden 2013 aikana panostanut saamelaisen elokuvan 

levitystoimintaan, saamelaiselokuvan rahoitusmallien luomiseen, sekä lasten- ja nuorten elokuva- ja 

mediakasvatukseen.  

 

Skábma järjesti vuonna 2013 saamelaista media- ja elokuvakasvatusta ympäri saamelaisten 

kotiseutualuetta työpajojen ja elokuvanäytösten muodossa. Keväällä ympäri saamelaisaluetta kiersi 

Giđđagovat –elokuvakiertue, jossa järjestettiin lapsille ja nuorille mediakasvatustoimintaa, sekä 

iltaisin esitettiin elokuvia.  

 

Elokuvakeskuksen vuoden 2013 suurin tapahtuma oli Skábmagovat-alkuperäiskansojen 

elokuvafestivaali, joka järjestettiin yhdessä saamelaistaiteen tukiyhdistyksen sekä muiden 

toimijoiden kanssa. Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio toimi  Skábmagovat-

elokuvafestivaalin juhlavuoden suojelijana. Juhlavuoden kunniaksi Mari Boine esiintyi festivaalin 

yhteydessä. Kävijöitä vuonna 2013 oli noin 4000, joista lapsia ja nuoria oli tuhat.  

 



 31 

Kuva 31 Skábmagovat 2013 

 
 

Toimintaa varten Skábmalla oli käytettävissään 99 000 euroa, josta 45 000 oli OKM:n myöntämää 

saamelaislasten mediakasvatushanketta varten ja 54 000 oli OKM:n saamelaiskäräjille osittamaa 

saamelaiskulttuurin tukemiseen tarkoitettua rahaa. Menot koostuivat henkilöstökustannuksista, 

palkkioista, hankinnoista, festivaalijärjestelyihin liittyvistä kustannuksista sekä matkakorvauksista. 

 

4.5. Lastenkulttuurikeskus Mánnu 
 

Saamelaisen lastenkulttuurikeskuksen tavoitteena on vahvistaa alle 18 – vuotiaiden  saamelaislasten 

- ja nuorten kulttuuri-identiteettiä erilaisen kokemuksellisen toiminnan kautta. Vuoden 2013 

lastenkulttuurikeskuksen kokonaisbudjetti oli 72 020 euroa. Toimintaa rahoittivat Opetus ja 

kulttuuriministeriö, saamelaiskäräjät ja saamelaisalueen kunnat. Menot koostuivat 

henkilöstökuluista, työpajaohjaajien ja esiintyjien palkkioista, matkakustannuksista sekä 

materiaalihankinnoista. 

  

Vuosi oli myös valtakunnallisen Taikalamppu-kauden viimeinen toimintavuosi. Mánnu toimi 

yhteistyössä yhteensä 11 saamenkielisen kasvatusyksikön kanssa saamelaisten kotiseutualueella. 

Lastenkulttuurikeskus osallistui saamelaisten kotiseutualueen ulkopuoliseen toimintaan 

asiantuntevana apuna ja rekrytoijana saamelaisten teemapäivien järjestelyissä Vaasassa ja 

Hyvinkäällä.  

 

Mánnu tuotti  lapsille ja nuorille suunniteltuja ohjelmapaketteja koko saamelaisten kotiseutualueella 

teatterin, mediakasvatuksen, tarinankerronnan ja musiikin keinoin. Mánnu juhlisti järjestelyissään 

myös 10 –vuotiasta alkuperäiskansojen musiikkitapahtumaa Ijahis Idjaa, Inarissa. Nils-Aslak 

Valkeapään 70 v.- juhlavuotta vietettiin lasten työpajojen ja musiikin merkeissä.   

 

Lapin ELY –keskus myönsi rahoitusta 8000 euroa erilliseen teatteri- hankkeeseen, Satumaailma-   

teatteri –esityksen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Valtakunnallisena Sadun päivänä järjestettiin 

ensimmäistä kertaa saamenkielinen tarinankerronta-festivaali Sajoksessa, jonka tarkoitus oli tuoda 
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ikäihmisten tarinankertojien tarinat kuuluviin sekä luoda saamelaiselle kertomaperinteelle oma 

tapahtuma.  

 
Kuva 22 Árbedieđu hálddašeadji /perinteentaitaja Iisko Sara tarinankerrontafestivaalissa Sajoksessa. 

 
 

Yhteistyötä jatkettiin vakituisten kulttuuri-tapahtumien Skábmagovat -, Marianpäivä -, ja Ijahis Idja 

-tapahtumien järjestelyihin osallistumalla. Uusien yhteistyömuotojen suunnittelu aloitettiin Kanadan 

alkuperäiskansojen kanssa. 

 

Harvaan asutun saamelaisten kotiseutualueen lapsi- ja nuorisomäärä ei ole suuri määrältään, mutta 

toiminnan tulokset sitäkin arvokkaampia, saamelaisyhteisön kulttuuri-identiteetin, perinteisen tiedon 

omaksumisen ja kielen vahvistumisen kannalta.  

 

4.6. POSKE 
 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) valtakunnallisena erityistehtävänä on 

saamenkielisen väestön palvelutarpeiden huomioonottaminen. Keskeisenä tavoitteena on 

saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden parantaminen, sisällöllinen ja laadullinen 

kehittäminen, vaikuttavuuden arviointi sekä näihin liittyviin tutkimus ja koulutustarpeisiin 

vastaaminen.  

 

Saamelaisten hyvinvointipalvelutyytyväisyys ja -tarpeet – tutkimushankkeen ensimmäinen 

osio toteutettiin yhteistyössä Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaineen kanssa. Saamelaisten hyvä 

elämä ja hyvinvointipalvelut – Buorre eallin raportti julkaistiin. Posken johdolla on toteutettu 

Pohjois-Suomen hyvinvointia koskevan tiedontuotannon yhteistyöverkoston suunnittelutyö. 

Saamelaisyksikkö on vastannut saamenkielisen ja kulttuurilähtöisen osaamisen turvaamisesta opetus- 

ja tutkimustoiminnassa. Saamelaisten terveys- ja hyvinvointitutkimusyhteistyötä on tehty Terveyden- 

ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. 

 

Lisäksi tehtiin yhteistyötä Pohjois-Suomen Monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut (PaKaste II)-

hankkeen kanssa saamenkielisten ja kulttuurilähtöisten palvelujen kehittämiseksi sekä Terve Lappi –

hankkeen kanssa saamelaisten terveyden vahvistamiseksi. Saamelaisyksikkö on osallistunut 

perusterveydenhuollon saamenkielisten palveluiden alueellisen suunnitteluryhmän työskentelyyn. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä vastaaville järjestettiin Poske-päivät 

Enontekiöllä 13.-14.6.2013. 
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4.7. Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne – hanke 
 

 

Sakaste -hankkeen tarkoituksena oli parantaa saamelaisten varhaiskasvatus- ja vanhusten palvelujen 

laatua ja vaikuttavuutta. Hankkeen toimikausi oli 1.11.2011–31.10.2013.  Hankkeessa haettiin 

saamelaisten parissa tehtävään varhaiskasvatukseen ja vanhustyöhön työmalleja, jotka edistävät 

saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Teemoitettujen kehittämispäivien 

(1 kerta/2013, 2012 -2013 yht. 6 kertaa) ja tiimi-työskentelyn (4 kertaa/2013, 2012 -2013 yht. 20 

kertaa) avulla saatiin luotua oppaat saamelaisen vanhustyön ja varhaiskasvatuksen arjen käytäntöihin. 

Saamelaisen vanhustyön työkalupakki, Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas ja 

saamenkieliset varhaiskasvatuksen materiaalipankkisivustot  tekevät näkyväksi kielen lisäksi myös 

saamelaisen kulttuurin ja perinteisen 

tiedon.  

 

SaKaste-hankkeessa kehittämistyötä 

tehtiin saamelaiskulttuurin 

lähtökohdista. Periaatteena oli se, että 

luodaan saamelaisten 

kotiseutualueella tehtävään sosiaali- ja 

terveyspalveluihin sellaisia 

työmenetelmiä, jotka huomioivat 

asiakkaan saamenkielisyyden ja 

kulttuuritaustan. 

Kehittäjäasiantuntijatiimien jäsenet 

ovat olleet ruohonjuuritason toimijoita 

ja näin on varmistunut, että kentän 

ääni on päässyt kuuluviin. 

Asiakaslähtöisyys näkyi siinä, että 

työntekijät tunsivat asiakkaansa ja 

kehittämistyöprosessin aikana he 

oivalsivat ja oppivat tunnistamaan 

saamenkielisten asiakkaidensa 

kielellisiä ja kulttuurisia tarpeita. 

 

Kolpeneen palvelukeskuksen 

kuntayhtymän ja Saamelaiskäräjien 

välisen ostopalvelusopimuksen 

mukaisesti PaKaste II hanke on 

ostanut erityisasiantuntijapalveluja 

saamelaisten palvelujen kehittämiseen 

vanhuspalveluissa ja 

varhaiskasvatuksessa. Hankkeessa 

työskenteli yksi virkasuhteessa oleva työntekijä  100 % ajalla 6.2.2012 - 31.10.2013. 

Ostopalvelusopimuksen mukaisesti  saamelaiskäräjät sai rahoitusta yhteensä 120 450 €  

 

 

 

SAAMELAISEN VANHUSTYÖN  

TYÖKALUPAKKI  

 

 

Miten toimin, kun asiakkaana on 

saamelainen ikäihminen? 
 

 

SaKaste- Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne - hanke 
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Liitteet 

Liite 1 Saamelaiskäräjien edustajat eri työryhmissä vuonna 2013 
 
 

SAAMELAISTEN OIKEUDET 

Työryhmä Toimikausi Saamelaiskäräjien 

edustaja/-t 

Varajäsen/-t  

Arktinen taustaryhmä Jatkuva Klemetti Näkkäläjärvi  

Arktisen alueen 

neuvottelukunta 

 Heikki Paltto  

Barents-taustaryhmä Jatkuva Klemetti Näkkäläjärvi  

Euroopan Neuvoston 

vihapuheen vastainen 

kampanja 

1.3.2013-31.12.2014 Tuomas-Aslak Juuso  

Ihmisoikeusvaltuuskunta 2012-2016 Klemetti Näkkäläjärvi - 

Interreg Pohjoinen ohjelman -

valmisteluprosessin 

johtoryhmä 

2013- Heikki Paltto  

Interreg Pohjoinen- ohjelman 

valmisteluprosessin 

työryhmä 

2013 Nilla Tapiola  

Lapin Ely-keskuksen 

neuvottelukunta 

 Ilmari Tapiola Heikki Paltto 

Lapin liiton hallitus 2013 - 2016 Anna Morottaja Anne Nuorgam 

Maakunnan yhteistyöryhmä 

(MYR) 

 Anna Morottaja Heikki Paltto 

Metsähallituksen  Inarin ja 

Sodankylän yhteistyöryhmä 

2011-2014 Tauno Haltta ja Petra 

Magga-Vars 

Väinö Seurujärvi ja Harri 

Hirvasvuopio 

Metsähallituksen Enontekiön 

yhteistyöryhmä 

2011-2014 Anne-Maria Näkkäläjärvi, 

Janne Näkkäläjärvi ja 

Aslak Nils Tomas Juuso 

Juha Magga, Saara Ketola 

ja Tuomas Aslak Juuso 

Metsähallituksen Lapin 

neuvottelukunta 

 Klemetti Näkkäläjärvi Tiina Sanila-Aikio 

Metsähallituksen Utsjoen 

yhteistyöryhmä 

2011-2014 Maarit Pieski, Vesa 

Länsman ja Nilla Tapiola 

Rauna Guttorm, Olavi 

Aikio ja Urpo Vuolab 

Metsäneuvosto 1.7.2011-31.6.2015 Anu Avaskari Osmo Seurujärvi 

PEFC-standardityöryhmä 2013-2014 Klemetti Näkkäläjärvi Heikki Paltto 

Pohjoismaiden 

saamelaissopimuksen 

Suomen valtuuskunnan  

kansallinen taustaryhmä 

  

Anu Avaskari 

Nilla Tapiola 

Ulla-Maarit Magga 

 

Pohjoismaisen 

saamelaisasiain 

virkamieselimen Suomen 

valtuuskunta 

 Aimo Guttorm  

Pohjoismaisen 

saamelaissopimuksen 

neuvotteluvaltuuskunta 

 Klemetti Näkkäläjärvi,  

Heikki Paltto,  

Anne Nuorgam 
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Saamelaisten 

osallistumisoikeuksien 

lisäämistä Metsähallituslain 

uudistamisessa valmisteleva 

työryhmä 

28.2.2014 asti Klemetti Näkkäläjärvi,  

Petra Magga-Vars,  

Ilmari Tapiola,  

Anna Morottaja 

(asiantuntija) 

 

Vähemmistöasian 

neuvottelukunta 

1.7.2012-30.6.2015 Klemetti Näkkäläjärvi  

Yhdenvertaisuus etusijalle 5-

hankkeen ohjausryhmä 

15.1.2013-14.1.2014 Ulla Magga  

 

 

 

YMPÄRISTÖ 

Työryhmä Toimikausi Saamelaiskäräjien 

edustaja/-t 

Varajäsen/-t  

Biodiversiteettityöryhmä 2006-2016 Klemetti Näkkäläjärvi  

Ealli biras – Elävä ympäristö- 

ohjausryhmä 

 Maria Sofia Aikio Birit Kitti 

Ivalon tulvasuojelu- 

asiantuntijatyöryhmä 

 Bigga-Helena Magga  

Jokihelmisimpukkakantojen 

elvyttäminen uusilla 

menetelmillä”-hankkeen 

ohjausryhmä 

1.6.2011–31.5.2014 Tauno Haltta  

Kansallinen artikla 8(j) 

asiantuntijatyöryhmä 

15.2.2013-31.12.2014 Klemetti Näkkäläjärvi,  

Petra Magga-Vars 

Heikki Paltto 

(asiantuntija) 

 

 

Kansainvälinen 

biodiversiteettityöryhmä 

 Klemetti Näkkäläjärvi  

Kestävän kehityksen toimikunta 2013-2015 Klemetti Näkkäläjärvi Tiina Sanila-Aikio 

Kevon hoito- ja käyttö-

suunnitelma- projektin 

yhteistyöryhmä 

 Ilmari Tapiola  

Kevon hoito- ja 

käyttösuunnitelman Akwé: Kon -

työryhmä 

 Ilmari Tapiola (pj),  

Ari Heikki Ai- 

kio, Suvi Somby-Rasmus, 

Merja Nillukka ja Mika 

Aikio 

 

Käsivarren erämaa-alueen, 

Mallan luonnonpuiston ja Saanan 

luonnonsuojelu-alueiden hoidon 

ja käytön suunnitteluhankkeen 

yhteistyöryhmä 

 Per-Oula Juuso 

Anne-Marit Labba 

Lars-Jona Valkeapää 

Tuomas Aslak Juuso 

 

 

Metsähallituksen Akwé:Kon - 

ryhmä Urho Kekkosen 

kansallispuiston hoito- ja 

käyttösuunnitelman laadinnassa 

 Inker-Marja Hetta 

Jouni Alakorva 

Inga-Briitta Magga 

Jouko Hetta 

 

Nagoyan pöytäkirjan kansallista 

toimeenpanoa valmisteleva 

työryhmä 

1.5.2013-31.12.2014 Klemetti Näkkäläjärvi  

Resurssimobilisaatio ja luonnon 

monimuotoisuuden kannalta 

haitalliset kansalliset tuet - 

asiantuntijaverkosto 

1.11.2013-30.6.2015 Inga-Briitta Magga Heikki Paltto 
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Urho Kekkosen kansallispuiston 

neuvottelukunta 

1.2.2014-1.2.2017 Nilla Hirvasvuopio Tuula-Maija Magga-

Hetta 

 

 

 

ELINKEINOT 

Työryhmä Toimikausi Saamelaiskäräjien 

edustaja/-t 

Varajäsen/-t  

Enontekiön 

kalatalousneuvottelukunta 

2013-2015 Antti-Oula Juuso Marjatta Magga 

Inarin kalatalousneuvottelukunta 2013-2015 Osmo Seurujärvi Anna Morottaja 

Kalatalouden kehittämisrahaston 

hallitus 

2013-2014 Jouni Aikio Anna Morottaja 

Lapin liiton lohityöryhmä  Nilla Tapiola  

Lappilaiset elinkeinot 

porotyöryhmä 

 Heikki Paltto - 

Lohistrategiaa valmisteleva 

työryhmä 

 Anne Nuorgam Nihkolas Valkeapää 

Melan kalastajien ja poronhoitajien 

neuvottelukunta 

2011-2013 Pentti Valle Pia Ruotsala 

Paliskuntain yhdistyksen hallitus 2012-2014 Asko Länsman  

Poronhoitoalueen 

suurpetoneuvottelukunta 

 Heikki Paltto  

Porotalous- ja 

luontaiselinkeinotutkimuksen 

neuvottelukunta 

15.7.2013 – 15.7.2016 Nilla Tapiola, Helena 

Määttä 

 

Suurpetopolitiikan arviointi-

työryhmä 

 Heikki Paltto  

Tenojoen  kalastussopimuksen 

neuvotteluvaltuuskunta 

 Marita Lukkari Nilla Tapiola 

Tenojoki-työryhmä  Nilla Tapiola, Ilmari 

Tapiola, Asko Länsman, 

Anne Nuorgam, Arto 

Pohjanrinne, Veikko 

Porsanger, Veikko 

Guttorm ja Aimo Guttom 

(siht) 

 

Utsjoen kalatalousneuvottelukunta 2013-2015 Olavi Aikio Maarit K. Pieski 

 

SOSIAALI- JA TERVEYS 

Työryhmä Toimikausi Saamelaiskäräjien 

edustaja/-t 

Varajäsen/-t  

 

Pohjois-Suomen 

aluejohtoryhmä 

 

 

2012-2015 

 

Pia Ruotsala 

 

Ristenrauna Magga, 

Sámisoster ry 

Lapin hyvinvointityöryhmä 2013 - 2016 Pia Ruotsala Nihkolas Valkeapää 

Lapin sairaanhoitopiirin 

kuntoutuksen 

asiakasyhteistoimikunta 

2012-2015 Arto Pohjanrinne Ulla Magga 

Lapin sairaanhoitopiirin 

perusterveydenhuollon 

yksikön ohjausryhmä 

2013-2016 Pia Ruotsala Posken saamelaisyksikön 

suunnittelija (Sari 

Guttorm) 

Lapin sairaanhoitopiirin 

perusterveydenhuollon 

yksikön saamenkieliset 

palvelut 

2013-2014 Pia Ruotsala 

Sari Guttorm 

Nihkolas Valkeapää 

 

Lapin sosiaalityön ja 

sosiaalialan opetus- ja 

2010 - 2014 Pia Ruotsala Anu Avaskari 
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tutkimuskeskuksen 

ohjausryhmä 

Lapin toimintayksikön 

ohjausryhmä 

2013-2016 Sosiaali- ja 

terveyslautakunnan 

puheenjohtaja 

Sosiaali- ja 

terveyslautakunnan 

varapuheenjohtaja 

Lapin vammaistyöryhmä  Arto Pohjanrinne  

Pohjois-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskuksen 

neuvottelukunta 

2012-2015 POSKE: saamelaisyksikön 

suunnittelija (Sari 

Guttorm) 

Sosiaali- ja terveyssihteeri 

(Pia Ruotsala) 

 

KOULUTUS 

Työryhmä Toimikausi Saamelaiskäräjien 

edustaja/-t 

Varajäsen/-t  

Esi-, perus- ja lisäopetuksen 

opetussuunnitelman 

perustetyön ohjausryhmä  

 Petra Magga-Vars Yrjö Musta 

Lapin korkeakoulukonsernin 

neuvottelukunta 

 Klemetti Näkkäläjärvi  

Saamelaiskulttuurin 

tutkintotoimikunta 

1.8.2013-31.7.2016 Ilmari Tapiola, 

Aune Musta 

 

Saamelaisten koulutusasiain 

yhteistyöelin 

2012 - 2015 Yrjö Musta 

Rauni Äärelä 

Outi Länsman 

Pigga Keskitalo 

SAKK:n johtokunta  2013 - 2017 Veikko Guttorm 

Anna Näkkäläjärvi-

Länsman 

Anu Avaskari 

Tiina Sanila-Aikio 

Nils-Samuli Näkkälä  

Maarit Pajuranta 

Ilmari Tapiola 

Annukka Hirvasvuopio-

Laiti 

Aslak Paltto 

Veikko Feodoroff 

Berit_Ellen Juuso 

Jouko Hetta 

 

 

KULTTUURI 

Työryhmä Toimikausi Saamelaiskäräjien 

edustaja/-t 

Varajäsen/-t  

Evankelis-luterilainen 

kirkolliskokous 

 

1.5.2013-30.4.2016 Veikko Guttorm   

Johtti girjerádju/Jutaava 

kirjasto – hankkeen 

ohjausryhmä 

 Marjukka Helander Tauno Haltta 

Kaapin Jounin tilan 

johtokunta 

 Heikki Paltto  

Kolttakulttuurikeskuksen 

hallitus 

2013-2016 Tauno Haltta  

Lapin alueellinen 

liikuntaneuvosto 

2012-2016 Aslak Paltto Elli-Marja Hetta 

Lapin taidetoimikunta 19.4.2013 - 31.12.2014 Ilmari Tapiola  

Oulun hiippakuntavaltuusto 1.5.2012-30.4.2016 Veikko Guttorm   

 

LAPSET JA NUORET 

Työryhmä Toimikausi Saamelaiskäräjien 

edustaja/-t 

Varajäsen/-t  

Lasten ja nuorten 

taidekeskuksen säätiön 

neuvottelukunta 

 Petra Magga-Vars  
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Nuorten Lappi II-

ohjausryhmä 

2013-2014 Kaisa Tapiola-Länsman  

Nuorten palvelut kuntoon - 

hankkeen ohjausryhmä 

2013-2014 Kaisa Tapiola-Länsman  

 

SAAMEN KIELI 

Työryhmä Toimikausi Saamelaiskäräjien 

edustaja/-t 

Varajäsen/-t  

FilBLUL:n hallitus  Anna Morottaja kieliturvasihteeri 

Gollegiella arviointikomitea  Anna Morottaja  

Kieliasian neuvottelukunta 2012-2015 Siiri Jomppanen 

(asiantuntija) 

kieliasiansihteeri 

Poliisin ja etnisten yhteisöjen 

yhteistyöfoorumi 

2010- Siiri Jomppanen kieliasiansihteeri 

Saamen kielikeskus Utsjoelle” – 

esiselvityshankkeen ohjausryhmä 

2012 – 2015 saamen kielineuvoston 

puheenjohtaja 

saamen kielineuvoston 

varapuheenjohtaja 

SáFá2- hankkeen koltansaamen 

kielijaosto 

 Tiina Sanila-Aikio (pj) 

Seija Sivertsen  

Erkki Lumisalmi Natalia 

Vaskova 

 

SáFá2-hankkeen inarinsaamen 

kielijaosto  

 Anna Morottaja (pj) 

Petter Morottaja 

Marja-Liisa Olthuis 

 

SáFá2-hankkeen ohjausryhmä  Tiina Sanila-Aikio 

(puheenjohtaja) 

 

SáFá2-hankkeen pohjoissaamen 

kielijaosto 

 Ellen Pautamo 

Kaarina Vuolab-Lohi 

Aslak-Nils Valle 
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Liite 2 Vaalikauden toimintaohjelman 2012-2015 toteutuminen 
 

 

 

 


