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Saamelaiskäräjien toiminnan arvot1 
 

 

 

vahva saamelainen identiteetti 

saamen kielten elinvoimaisuus 

saamelainen kulttuuri ja kulttuuriperintö 

perinteisten elinkeinojen elinvoimaisuus 

saamelainen luontoyhteys 

 

 
Kuva: Petra Biret 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 

                                                 
1 Saamelaiskäräjien vaalikauden 2012-2015 toimintaohjelma 
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1. Talousarvion 2015 lähtökohdat 
 

1.1. Budjettivuoden päätavoitteet 
 

1.1.1 Saamelaiskäräjien vaalit  
 

Saamelaiskäräjien vaalit järjestetään syksyllä 2015. Tavoitteena on järjestää vaalit siten, että 

vaalien äänestysprosentti nousee ja että myös saamelaisten kotiseutualueen kuntakeskusten 

ulkopuolella asuvat saamelaiset pääsevät äänestämään helposti. Vaalien yhteydessä kerätään 

tietoa saamea ensimmäisenä kielenään puhuvien määrän kehityksestä. 

 

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta vastaa vaalien toimeenpanosta. Vaalit rahoitetaan 

oikeusministeriön erillismäärärahalla. Saamen kieltä ensimmäisenä kielenään puhuvien 

määrän selvittämiseksi haetaan erillisrahoitusta.   

 

1.1.2 ILO 169-sopimuksen ratifiointi 
 

Saamelaiskäräjät huolehtii edunvalvonnallaan siitä, että ILO 169-sopimus  

alkuperäiskansojen ja heimokansojen oikeuksista ratifioidaan keväällä 2015. 

 

1.1.3 Osallistuminen hallitusneuvotteluihin 
 

Saamelaiskäräjät valmistautuu hallitusneuvotteluihin ja osallistuu neuvotteluihin 

vaikuttavasti ja tehokkaasti. Hallitusohjelmaan saadaan saamelaisille tärkeitä tavoitteita ja 

toimenpiteitä.  

 

1.1.4 Saamelaiskäräjien työjärjestyksen uudistaminen ja hallinnon kehittäminen 
 

Saamelaiskäräjien työjärjestys uudistetaan vastaamaan modernin hallinnon ja uudistetun 

saamelaiskäräjälain vaatimuksia. Työjärjestyksen uudistamisessa turvataan henkilöstön 

vaikutusmahdollisuudet. Työ saadaan valmiiksi budjettivuoden aikana. Työjärjestyksen 

uudistamisen yhteydessä uudistetaan palkkausjärjestelmää. 

 

1.1.5  Henkilöstöhallinnon ja saamelaiskäräjien toiminnan kehittäminen 
 

Siirtymistä pilvipalveluihin ja palvelujen tehostamista jatketaan. Tiedottamista kehitetään. 

Talouden seurantaa ja toimintakertomuskäytänteitä kehitetään. Henkilöstön ammattitaidosta 

ja työhyvinnoinnista huolehditaan. Henkilöstökoulutuksia järjestetään budjettivuoden 

tavoitteiden toteuttamiseksi ja henkilöstön esittämien tarpeiden perusteella. 
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1.1.6 Saamen kielten elvyttämisohjelma 
 

Valtioneuvosto on hyväksynyt toimenpideohjelman saamen kielten elvyttämiseksi. 

Saamelaiskäräjät huolehtii edunvalvonnassaan että elvytysohjelma toimeenpannaan 

täysimääräisesti ja että ohjelmalle turvataan resurssit.   

1.1.7 Pohjoismainen saamelaissopimus  
 

Pohjoismaisen saamelaissopimuksen jatkoneuvottelut ovat käynnissä saamelaiskäräjien sekä 

Suomen, Norjan ja Ruotsin valtioiden kesken. Saamelaiskäräjät osallistuu neuvotteluihin 

tehokkaasti ja vaikuttavasti.  Saamelaiskäräjien tavoitteena on, että pohjoismainen 

saamelaissopimus ratifioidaan ja että sopimus noudattaa mahdollisimman pitkälle 

asiantuntijatyöryhmän tekemää ehdotusta. Neuvottelut on tarkoitus säädä päätökseen 

vuoden 2016 aikana.  

       1.1.8 Saamelaisten yhteisöllisyyden kehittäminen 
 

Saamelaiskäräjien sukupolviohjelma hyväksytään ja toimeenpannaan. Saamelaiskäräjät 

järjestää saamelaisten yhteisöllisyyttä tukevan saamelaiskulttuurinmukaisen saamelaisten 

kansallispäivän juhlan 6.2.2015 Inarissa ja juhla myös streamataan, jotta kaikki saamelaiset 

voivat seurata juhlallisuuksia asuinpaikasta huolimatta.  

 

1.2. Tulot ja menot 
 

 

Hallituksen esityksessä vuoden 2015 talousarvioksi (15.9.2014) oikeusministeriön pääluokassa 

momentilla 25.01.50 on osoitettu 3 405 000 euroa saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon 

ylläpitämisestä aiheutuviin menoihin. Tästä kokonaismäärärahasta oikeusministeriö on varannut 

1 481 000 euroa saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen vuokriin Senaatti-kiinteistöille, vuokramenojen 

indeksikorotuksiin 37 0000, Saamelaiskäräjien kokousten ja vaalilautakunnan menojen kasvuun 

45 000 euroa ja 120 000 euroa saamen kielilain 31 §:ssä tarkoitettuja avustuksia varten.  

Saamelaiskäräjien varsinaisen toiminnan osuus on siis yhteensä 1 767 000 euroa. Varsinaisen 

toiminnan suurin menoerä ovat henkilöstökulut.  
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Kuva 1 Saamelaiskäräjien varsinaisen toiminnan rahoitus 

 

 

 

 

Taulukko 1 Saamelaiskäräjien varsinaisen toiminnan ja erillisprojektien talousarvio vuodelle 

2015 

 

SELITE 

 
Yleiskokouksen 

22.12.2014 

hyväksymä 

talousarvio 

VARSINAINEN TOIMINTA  

Varsinaiseen toimintaan liittyvät 

avustukset: 

 

Oikeusministeriön yleisavustus 1 767 000 

Oikeusministeriön yleisavustus Sajoksen 

vuokriin 

   396 000 

Opetus- ja kulttuuriministeriön 

valtionavustus saamelaisnuorten 

toimintaan 

   120 000 

Opetus- ja kulttuuriministeriön 

valtionavustus saamelaisnuorten 

taidetapahtuman 

    40 000 

Oikeusministeriön vaaliavustus   250 000 
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Oikeusministeriön avustus; 

pohjoismainen saamelaissopimus 

    15 000  

Oikeusministeriön avustus; SPN     30 000 

Oikeusministeriön avustus; työjärjestys     60 000 

Varsinaisen toiminnan avustukset 

yhteensä 

2 678 000 

Varsinaisen toiminnan myyntituotot:  

Myyntituotot      57 000 

Varsinaisen toiminnan myyntituotot 

yhteensä 

  

    57 000 

Varsinaisen toiminnan rahoitus- ja 

muut tuotot: 

 

Rahoitustuotot       3 000 

Sajoksen tuotto    0 

Varsinaisen toiminnan rahoitus- ja 

muut tuotot yhteensä 

        

       3 000 

TUOTOT YHTEENSÄ 2 738 000 

VARSINAISEN TOIMINNAN 

KULUT 

 

Varsinaisen toiminnan kulut:  

Henkilöstökulut 1 284 000 

Kokous yms. kulut (ml tulkkaus- ja 

käännöskulut)  

   282 000 

Hallinto- ja toimistokulut    184 000 

Vuokrakulut    396 000 

Saamen kielen edistäminen      25 000 

Ympäristöasioiden edistäminen      34 000 

Nuorisoneuvosto    120 000 

Pohjoismainen saamelaissopimus      15 000 

Saamelaisten parlamentaarinen neuvosto      30 000 

Työjärjestyksen uudistaminen      60 000 

Stipendit, Oktavuohta      18 000 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma      40 000 

Vaalit    250 000 

KULUT YHTEENSÄ 2 738 000 

VARSINAISEN TOIMINNAN 

TUOTTOJEN JA KULUJEN 

EROTUS: 

 

    0 

Tilinpäätössiirrot      0 

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ     0 

  

EDELLEEN JAETTAVAT 

VALTIONAVUSTUKSET 

 

Edelleen jaettavien valtionavustusten 

tuotot: 

 

opetus- ja kulttuuriministeriön 

valtionavustus saamelaiskulttuurin 

edistämiseen 

200 000 

opetus- ja kulttuuriministeriön 169 000 
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valtionavustus saamenkielisen kulttuurin 

edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen 

toimintaan 

opetus- ja kulttuuriministeriön 

valtionavustus saamenkielisen 

oppimateriaalin tuottamiseen 

500 000 

opetus- ja kulttuuriministeriön 

valtionavustus saamelaiseen kieli- ja 

kulttuuripesätoimintaan 

750 000 

opetus- ja kulttuuriministeriön 

valtionavustus saamenkieliseen 

päivähoitoon 

120 000 

sosiaali- ja terveysministeriön 

valtionavustus saamenkielisten sosiaali- 

ja terveyspalvelujen turvaamiseksi 

 480 000 

avustus pohjoismaisille 

saamelaisjärjestöille 

   15 000 

Edelleen jaettavat valtionavustukset 

yhteensä 

 

 2 234 000 

Jaettavien valtionavustusten kulut 

yhteensä 

 

-2 234 000 

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 0 

  

ERILLISPROJEKTIT  

Erillisprojektien tuotot:  

opetus- ja kulttuuriministeriön 

valtionavustus saamelaislasten 

mediakasvatuksen edistämiseen 

   50 000 

saamelaisalueen kuntien avustukset 

saamelaisen lastenkulttuurikeskuksen 

toimintaan 

   12 000 

sosiaali- ja terveysministeriön 

valtionavustus Pohjois-Suomen 

sosiaalialan osaamiskeskuksen 

saamelaisyksikön toimintaan 

   

 

    30 000 

opetus- ja kulttuuriministeriön 

valtionavustus saamelaisen 

lastenkulttuurikeskuksen 

    30 000 

OKM valtionavustus saamelaiskulttuurin 

edistämiseen (lastenkulttuurikeskus) 

    40 000 

Oikeusministeriön vuokra-avustus    69 000 

OKM valtionavustus saamelaiskulttuurin 

edistämiseen (Skábma) 

   47 000 

OKM valtionavustus saamelaiskulttuurin 

edistämiseen (musiikkikeskus) 

   98 000 

Erillisprojektien tuotot yhteensä  391 000 

Erillisprojektien kulut yhteensä -391 000 

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 0 
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SAJOKSEN PALVELUYKSIKKÖ  

TUOTOT  

OM avustus Sajoksen vuokriin 810 000 

OM avustus  124 000 

vuokratulot vakituisilta alivuokralaisilta   66 000 

palvelumyynti ja muut tulot 217 000 

ALV-palautukset   50 000 

Yhteensä 1 267 000 

KULUT  

Henkilöstökulut 293 000 

Vuokrat 810 000 

Muut kulut 164 000 

Yhteensä -1 267 000 

Sajoksen tuotto 0 

VALTIONAVUSTUKSET JA 

MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 

 

6 615 000 

KAIKKI KULUT YHTEENSÄ 6 615 000 

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 0 
 

 

 

 

Kuva 2 Saamelaiskäräjien varsinaisen toiminnan menojen jakautuminen 
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2. Sektorikohtaiset tavoitteet ja niiden resursointi 
 

2.1. Parlamentarismi ja edunvalvonta 
 

Saamelaiskäräjien kokous kokoontuu budjettivuonna vähintään viisi kertaa. Saamelaiskäräjälain 

voimaantulon myötä saamelaiskäräjien kokous käsittelee saamelaiskäräjien vaaliluettelon 

täydentämisestä tehdyt mahdolliset valitukset, minkä johdosta kokouksia voi joutua järjestämään 

useampia. Julkiset saamelaiskäräjien kokouksen streamataan. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan n. 

12 kertaa.  

 

Edunvalvonta on saamelaiskäräjien ydintehtävä. Saamelaiskäräjien edunvalvonta on tuloksellista ja 

kustannustehokasta. Saamelaiskäräjien edunvalvontaa tehdään viranomaisneuvotteluissa, 

valiokuntakuulemisissa, sidosryhmätapaamisissa ja osallistumalla eri työryhmien toimintaan. 

Edunvalvonnan tarkoituksena on edistää vaalikauden ja kuluvan vuoden toiminnallisten tavoitteiden 

toteutumista ja huolehtia saamelaisten oikeusaseman kehittämisestä sekä kehittää lainsäädäntöä ja 

hyviä käytänteitä. Edunvalvonnassa keskitytään erityisesti uudistetun saamelaiskäräjälain ja  

mahdollisesti tarkistetun Metsähallituslain toimeenpanoon. Edunvalvonnassa kiinnitetään erityisesti 

huomiota siihen, että Suomi täyttää kansainväliset velvoitteensa. Osallistutaan 

ihmisoikeusselonteon ja perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmisteluun ja hallitusohjelman 

saamelaiskirjausten toimenpanoon. Edunvalvonta ja poliittinen toiminta vaatii yhä enemmän 

Saamelaiskäräjien osallistumista ja panostusta. 

 

Läheistä yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden ja saamelaisorganisaatioiden kanssa jatketaan. 

Toimintavuonna järjestetään yhteiskokous saamelaisten kotiseutualueen paliskuntien poroisäntien 

kanssa sekä Sámi Duodji ry:n kanssa. Myös muiden saamelaiselinkeinoja edustavien yhdistysten 

kanssa voidaan järjestää yhteiskokouksia.  

 

 
Taulukko 2 Parlamentarismin ja edunvalvonnan tulot ja menot 

Selite Meno Hallituksen 11.5.2015 

tarkistama budjetti 

Tuotot:   

Saamelaiskäräjien varsinaisen 

toiminnan valtionavustus 

388 000 

 

 385 000 

OM erityisavustus   15 000  

Yhteensä: 403 000  400 000 

Kulut:   

Yleiskokous   60 000  

Hallitus   10 000  

Henkilöstökulut ja palkkiot2 234 000  

Työryhmät ja seminaarit     6 000  

Edunvalvonta ja poliittinen 

sidosryhmätoiminta 

 78 000   75 000 

Pohjoismainen saamelaissopimus 15 000  

Yhteensä: - 403 000 -400 000 

 

 

                                                 
2 Puheenjohtaja, pj:n avustaja, hallintopäällikkö, varapj:n palkkiot 
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2.2. Saamelaiselinkeinot, oikeudet ja ympäristö 
 

Elinkeino-, oikeus- ja ympäristösektori osallistuu aktiivisesti kaivoslain toimeenpanoon tehden 

erityisesti yhteistyötä saamelaisten kotiseutualueen paliskuntien kanssa.  

 

Elinkeino-, oikeus- ja ympäristösektori edistää kansallisen artikla 8(j)-työryhmän toimenpide-

ehdotusten ja suositusten toteutumista mm. edistämällä Akwé: Kon –ohjeiden soveltamista 

maankäyttö- ja rakennuslain toimeenpanossa sekä YVA-prosessissa, turvaamalla saamelaisten 

perinteisen tiedon, käytänteiden, innovaatioiden elinvoimaisuuden ja paimennukseen perustuvan 

saamelaisen poronhoidon harjoittamisedellytykset sekä selvittämällä mahdollisuutta kehittää 

poronhoitoa ohjaavaa lainsäädäntöä, tukijärjestelmää, hallintoa ja maankäytön ohjausta. 

 

Saamelaiskäräjät osallistuu biodiversiteettisopimuksen COP 12-päätösten ja 

biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman toimeenpanoon. Saamelaiskäräjät osallistuu 

kansallisen artikla 8(j)-työryhmän ja biodiversiteettityöryhmän työhön tehokkaasti ja vaikuttavasti. 

Budjettivuonna otetaan käyttöön saamelaisten kotiseutualueen maankäytön, perinteisten 

elinkeinojen ja saamen kielten tilaa ja kehitystä kuvaavat indikaattorit. Saamelaiskäräjät kehittää  ja 

toteuttaa hankkeita saamelaisten perinteisen tiedon tilan parantamiseksi. Saamelaiskäräjät edistää 

biodiversiteettisopimuksen Akwé: Kon –ohjeiden toimeenpanoa.  

 

Talousarviovuonna selvitetään mahdollisuutta uudistaa saamelaiselinkeinoja ohjaavaa 

lainsäädäntöä, sekä hallinto- ja rahoitusjärjestelmää ja haetaan hankerahoitusta saamelaisen 

elinkeinorahaston perustamiseksi. Perustamalla saamelainen elinkeinorahasto tuetaan saamelaisten 

perinteisten elinkeinojen harjoittamista (poronhoito, kalastus, metsästys, keräily ja käsityö) ja niihin 

liittyvien uusien saamelaiskulttuurinmukaisten elinkeinomuotojen kehittymistä, kuten 

pienimuotoisen ekologisen matkailun ja perinteisten elinkeinojen tuotteiden jalostamista. Erityisesti 

tuetaan saamelaisnuorten pääsyä perinteisten saamelaiselinkeinojen pariin ja saamelaista 

naisyrittäjyyttä. Saamelaiselinkeinojen tukijärjestelmää uudistamalla, kannattavuutta parantamalla 

ja harjoittamisedellytyksiä edistämällä rohkaistaan nuoria asettumaan saamelaisalueelle ja 

ryhtymään näiden elinkeinojen harjoittajiksi. Nuorille pyritään myös luomaan mahdollisuudet saada 

saamelaiskulttuurinmukaista perinteisten elinkeinojen ammatillista opetusta ja päästä 

oppisopimuskoulutukseen.  

 
Taulukko 3 Elinkeino-, oikeus ja ympäristösektorin tuotot ja kulut 

Selite Meno 

Tuotot:  

Saamelaiskäräjien varsinaisen 

toiminnan valtionavustus 

155 000 

Yhteensä 155 000 

Kulut:  

Henkilöstökulut 117 000 

Ympäristöasioiden edistäminen,   34 000 

josta varattu perinteisen tiedon 

elvytyshankkeeseen 

  10 000 

Elinkeino- ja oikeuslautakunta   4 000 

Yhteensä - 155 000 
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2.3. Saamelaisten kielellisten oikeuksien edistäminen ja saamen kielen toimisto 
 

Saamelaiskäräjien vaalikauden tavoitteena on saamen kielen elinvoimaisuuden turvaaminen. 

Toiminta vuonna tehostetaan saamen kielilain valvontaa ja saamen kielilakiin liittyvää 

tiedottamista. Toimintavuoden aikana järjestetään tapaamisia eri viranomaisten edustajien kanssa 

saamen kielilain toteutumisen edistämiseksi. Saamelaiskäräjät osallistuu aktiivisesti saamen 

kielilain uudistamistyöhön. 

 

Saamelaiskäräjät on perustanut vuonna 2010 saamen kieliteko –palkinnon.  Palkinto on tarkoitettu 

viranomaisille tai tahoille, jotka ovat edistäneet toiminnassaan saamen kielen asemaa merkittävästi 

ja noudattaneet saamen kielilakia. Palkinto myönnetään joka toinen ja sen myöntää saamen 

kielineuvosto. Joka toinen vuosi jaettava tunnustuspalkinto on Sámi Duodjin valitseman taiteilijan 

tai käsityöntekijän vapaa taideteos, jonka ilmentää saamelaiskulttuurin rikkautta Suomessa. 

 

Saamen kielen toimisto hoitaa saamelaiskäräjien omia käännöstöitä ja kääntää eri viranomaisilta 

tulevia käännöspyyntöjä. Saamelaiskäräjien käännöstoiminnan laadun kehittämiseksi järjestetään 

kääntäjille räätälöityä, kääntäjien tarpeiden pohjalta koulutusta.    

 

Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelmaan vv. 2012-2015 yhtenä tavoitteena on inarin- ja 

koltansaamen aseman parantaminen tasa-arvoiseksi kieleksi. Opetushallituksen järjestämän yleisen 

kielitutkinnon kielenä ei ole vielä inarinsaame eikä koltansaame. Saamen kielineuvosto on 

aikaisemmin asettanut tavoitteeksi valmistella todistuksen antamista. Opetushallitus on puoltanut 

sitä, että saamen kielineuvosto voi antaa todistuksen vastaavasta kielitaidosta koskien erityisesti 

erinomaista suullista ja/tai kirjallista saamen kielen taitoa. Saamen kielen toimistolta tiedustellaan 

tosinaan mahdollisuutta saada todistus suullisesta ja/tai kirjallisesta saamenkielentaidosta 

kielitaidon osoittamisessa erityisesti työhakuun liittyvissä tilanteissa. 

 

Kieliyhteistyö. Interreg- rahoitteisen hankeen, Sámi Giellagáldun toiminta on päättynyt 30.6.2014. 

Kieliyhteistyötä varten on tarkoitus hakea yhdessä Ruotsin ja Norjan saamelaiskäräjien kanssa 

uudelleen Interreg-rahoitus, joka toteutuessaan alkaa vuoden 2015 aikana. Lopullisena 

tarkoituksena on saada järjestettyä kieliyhteistyö pysyväksi toiminnaksi riittävine resursseineen.  

 

Saamen kielineuvosto kokoontuu vuoden aikana 4-5 kertaa. 

 
Taulukko 4 Saamen kielen toimiston tuotot ja kulut 

Selite Meno 

Tuotot:  

Saamelaiskäräjien varsinaisen toiminnan 

valtionavustus 

433 000 

Käännösmyynti 37 000 

Yhteensä: 470 000 

Kulut:  

Henkilöstökulut 441 000 

Saamen kielineuvosto     4 000 

Saamen kielen edistäminen   10 000 

Vuoden 2015 kieliteko -palkinto     3 000 

Kääntäjien koulutus         2 000 

Kielitaidosta annettava todistus   10 000 

Yhteensä: -470 000 
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2.4. Saamelaiskoulutus ja oppimateriaalituotanto 
 

Neuvottelua saamelaiskäräjien vaikutus- ja toimintamahdollisuuksien parantamiseksi opetuksen 

alueella jatketaan opetusministeriön ja opetushallituksen kanssa. Tärkeänä välineenä tässä toimii 

saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelin.   

 

Saamelaisopetuksen kehittäminen liitetään osaksi saamen kielen elvytysohjelman toteuttamista ja 

valmistautumista uusien opetussuunnitelmien käyttöön ottamiseen. Pyritään aktiivisesti edistämään 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä toimenpideohjelmaksi saamen kielen elvyttämiseksi 

(3.7.2014) mainittuja toimenpide-ehdotuksia painottaen erityisesti saamen kielen opetuksen 

mahdollistamista pysyvällä pohjalla osana oppilaiden normaalia koulutyötä myös saamelaisten 

kotiseutualueen ulkopuolella. Yhteistyötä kuntien ja koulujen kanssa tiivistetään. Pyritään 

vahvistamaan lasten ja nuorten saamen kielen käyttöä kaikissa tilanteissa. Saamelaisten 

kotiseutualueella pyritään edistämään ennen muuta saamen kielen elvyttämisen jatkumista lasten 

siirtyessä kielipesistä ja päiväkodeista kouluun. Pyritään edistämään kielikylpyopetuksen 

aikaansaamista. Saamelaiskäräjät ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutti ovat käynnistäneet 

vuosina 2014 -2015 saamelaisopetuksen henkilöstölle suunnatun koulutushankkeen Saamen 

kielikylpy koulussa – miten tuen omaa kieltä ja kulttuuria opetuksessa. Saamelaisten 

kotiseutualueen ulkopuolella toimivia koulutuksen järjestäjiä ja siellä asuvia vanhempia avustetaan 

saamen kielen opetuksen aikaansaamiseksi.  

 

Oppimateriaalityön tehostaminen 

Saamenkielisen oppimateriaalin valmistamista tehostetaan erityisesti koltan- ja inarinsaamen osalta 

ja pyritään löytämään ja kouluttamaan uusia oppimateriaalin tekijöitä. Toimistoon palkataan 

inarinja koltansaamenkieliset oppimateriaalin projektityöntekijät. Oppimateriaalityön kustannukset 

hoidetaan tarkoitusta varten saatavalla valtionavustuksella, joka noussee 500.000 euroon vuonna 

2015. Pohjoismaista oppimateriaaliyhteistyötä lisätään ja pyritään saamaan se pysyvälle perustalle. 

Sámi allaskuvlan ylläpitämää ovttas.no – oppimateriaaliportaalia kehitetään Suomen 

saamelaisopetuksen tarpeisiin. 

 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään 25.–26.3.2015 Utsjoella ja teemana on musiikki. 

Saamelaisena teemana toteutetaan teatterityöpaja, koska seuraavan vuoden valtakunnallisena 

teemana on teatteri. Tapahtuma valmistellaan koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan, Utsjoen 

kunnan ja saamelaiskäräjien muiden toimijoiden yhteistyönä. Tapahtuman järjestämiseen on haettu 

erillistä valtionavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.  

 

Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen kokoukset 

Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen kokouksia järjestetään kaksi, toinen keväällä ja toinen 

syksyllä. Yhteistyöelimen toiminnassa korostuu opetushallituksen käynnistämä opetussuunnitelman 

perusteiden, opetuksen sisältöjen ja tuntijaon uudistus. Saamelaiskäräjien asettamia tavoitteita ovat 

mm. erityisten saamelaisopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laatiminen saamelaiskäräjien 

johdolla sekä saamelaiseen kulttuuriin liittyvien sisältöjen saaminen perusopetuksen ja lukion eri 

oppiaineiden oppimääriin. Muita tärkeitä asioita yhteistyöelimen toiminnassa tulevat olemaan 

oppimateriaalityö ja sen resurssit, saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen tilanne, 

saamenkielisten opettajien koulutus ja siihen liittyvä yliopistojen välinen yhteistyö sekä saamen 

kielen elvyttämisen edellytykset koulussa. 

 

Pohjoismainen saamelaisopetuksen hallinnon yhteistyö 

Saamelaisopetuksen hallinnon yhteistyötä tehostetaan osana saamelaisen parlamentaarisen 
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neuvoston toimintaa. Yhteistyön tärkeimmät osapuolet ovat Norjan ja Ruotsin saamelaiskäräjät, 

saamelaiskoulujen hallinto Ruotsissa, saamelainen korkeakoulu (Sámi allaskuvla) sekä maiden 

pohjoisten alueiden aluehallintoelimet. Saamelaiskäräjien ja saamelaiskoulujen hallinnon välille 

pyritään luomaan tiiviimmät tiedonvaihdon käytännöt ja lisäämään tietoa saamelaisopetuksen 

asemasta ja tilanteesta naapurimaissa. Saamelaiskäräjät osallistuu vuonna 2014 asetetun 

pohjoismaisen oppimateriaaliyhteistyön mahdollisuuksia selvittävän työryhmän työhön 

osallistumalla vuonna 2015 järjestettäviin kokouksiin.  

 

Saamelaiskäräjien koulutusraportti n:o 2 ja Oktavuohta-nettilehden kehittäminen 

Saamelaiskäräjien toinen koulutusraportti julkaistaan toimintavuoden aikana mikäli raportin taitto- 

ja painatuskustannuksiin osoitetaan varat. Raportti selvittää saamen kielen ja saamenkielisen 

opetuksen tilannetta, ongelmia ja kehittämistarpeita saamelaisten kotiseutualueen perusopetuksessa 

ja lukioissa ja päivittää tilanteen kotiseutualueen ulkopuolella 

 

Oktavuohta–nettilehden sisältöä kehitetään ja uudistetaan edelleen, sivustolle toimitetaan lisää 

aineistoa ja päivitetään aiempaa materiaalia. Sivuston toimittamista suomi-pohjoissaame-

inarinsaame-koltansaame nelikieliseksi tietopaketiksi jatketaan. Sivustoa on mahdollista käyttää 

sekä saamelaisalueen kouluissa että muualla. Nettilehden markkinointia tehostetaan. Tarkoitukseen 

haetaan valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

 

Saamen kielen opiskelustipendit 

Saamelaiskäräjät jakaa koulujen kevätjuhlissa stipendejä perusopetuksen suorittaneille, 

ylioppilaaksi valmistuville ja saamelaisalueen koulutuskeskuksesta valmistuville opiskelijoille, 

jotka ovat menestyneet hyvin saamen kielen opinnoissaan. Saamelaiskäräjät jakaa syksyllä 

stipendejä saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin korkea-asteen opiskelijoille mikäli tarkoitukseen 

osoitetaan tarvittavat varat. Lautakunta on päättänyt stipendin jakoperusteista keväällä 2014. 

 

Lautakunta pitää vuoden aikana viisi kokousta, jotka järjestetään eri puolilla saamelaisaluetta mikäli 

lautakunnan kokousbudjetti sen mahdollistaa. Kokoukset toimivat samalla tutustumiskäynteinä 

saamen kielen ja saamenkielistä opetusta antaviin kouluihin. Yksi kokouksista järjestetään Norjan 

saamelaiskäräjillä Kaarasjoella tai Ruotsin saamelaiskäräjillä Kiirunassa. Tarkoituksena on mm. 

kehittää oppimateriaaliyhteistyötä ja edesauttaa yhteispohjoismaisten opetussuunnitelmien 

aikaansaamista perusopetuksen saamen kieleen ja saamelaiseen käsityöhön. Yhteistyö on tärkeää 

mm. pohjoismaiseen saamelaissopimukseen liittyen. Sopimuksen tavoitteena on mm. yhtenäistää 

saamelaisopetusta koskevaa lainsäädäntöä ja antaa saamelaisille enemmän vaikutusvaltaa opetuksen 

sisältöjen määrittelemisessä. 

 
Taulukko 5 Saamelaisopetuksen edistämisen tuotot ja kulut 

Selite Meno 

Tuotot:  

OKM  valtionavustus 500 000 

Saamelaiskäräjien varsinaisen toiminnan 

valtionavustus 

228 000 

Oppimateriaalien myyntitulot 20 000 

OKM avustus saamelaisnuorten 

taidetapahtumaan 

40 000 

Yhteensä: 788 000 

Kulut:  

Henkilöstökulut 223 000 

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta     4 000 
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Koulutusasian yhteistyöelin     3 000 

Stipendit     8 000 

Oppimateriaalituotanto 500 000 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma   40 000 

Oktavuohta-nettilehti   10 000 

Yhteensä: -788 000 

 

 

2.5. Saamenkieliset ja –kulttuurinmukaiset sosiaali-, terveys- ja 
varhaiskasvatuspalvelut 

 
Saamelaisväestön sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi Saamelaiskäräjät on asettanut 

tavoitteekseen, että saamelaisten hyvinvointia ja osallisuutta edistetään vahvistamalla omakielisten 

ja kulttuurin perustuvien, laadukkaiden hyvinvointipalvelujen tarjontaa sekä turvaamalla osaavan, 

ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja riittävä rahoitustaso. 

 

Saamelaiskäräjät osallistuu aktiivisesti kansallisen Kaste-ohjelman toimeenpanoon 

saamelaiskäräjien asettamien tavoitteiden mukaisesti. Päätavoitteena ohjelmakaudella ovat 

saamelaisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä laadukkaiden ja taloudellisesti 

kestävien saamelaisten hyvinvointipalvelujen tuottaminen kolmella eri saamen kielellä, kulttuuri-

itsehallinnon pohjalta. Erityisinä kohderyhminä ovat saamelaiset lapsiperheet, ikäihmiset ja 

riskiryhmät. Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi pyritään 

kasvattamaan valtion talousarviossa vuosittain hyväksyttävää saamelaista sosiaali- ja 

terveyspalvelumäärärahaa, tehostamaan yhteistyötä palvelujen järjestäjä- ja tuottajatahojen, 

sairaanhoitopiirien, eri koulutustahojen ja järjestöjen kanssa sekä edistämään raja-alueilla tehtävää 

käytännön yhteistyötä. Rajayhteistyön edistämiseksi järjestetään helmikuussa 2015 saamenkielisten 

sote-palvelujen rajayhteistyöseminaari Inarissa yhteistyössä ministeriön ja Pohjois-Suomen 

aluejohtoryhmän kanssa. 

 

Varmistetaan saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutuminen saamelaisten 

kotiseutualueen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmissa ja sote-alueen 

järjestämispäätöksessä. Selvitetään saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve saamelaisten 

kotiseutualueen ulkopuolella. 

 

Saamenkielisissä varhaiskasvatuspalveluissa (päivähoito ja kielipesätoiminta) varmistetaan, että 

saamelaislapset saavat laadukkaita saamenkielisiä ja saamelaiskulttuurinmukaisia 

varhaiskasvatuspalveluja asuinpaikasta riippumatta. Kehitetään saamenkielisen varhaiskasvatuksen 

ohjausta ja varmistetaan henkilöstön täydennyskoulutuksen saatavuus (kielenhuolto, perinteisen 

tiedon huomioiminen varhaiskasvatuksessa). Varmistetaan saamelaislasten kielipesätoiminnan 

yhdenvertainen saatavuus koko maassa. 

 

Lautakunnan kokoukset ja saamelaiskäräjien vaikutusmahdollisuuksien parantaminen 

 

Lautakunta pitää vuoden aikana 8-9 kokousta. Toimintavuoden aikana järjestetään yhteistyössä 

kielineuvoston kanssa erilaisia tilaisuuksia kuntien päättäjille ja virkamiehille saamen kielilain 

tehokkaamman toteutumisen varmistamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Erillismäärärahan 

tason nostamiseksi jatketaan neuvotteluja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Saamelaisten 

osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi luodaan saamelaisten sosiaali- ja 

terveysasioiden yhteistyöelin, jonka avulla ministeriö, saamelaiskäräjät, saamelaisten 
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kotiseutualueen kunnat ja muut sidosryhmät voisivat tehokkaammin parantaa laadukkaiden 

hyvinvointipalvelujen tarjontaa saamelaisväestölle. Yhteistyöelin kokoontuu kerran vuodessa. 

 
Taulukko 6 Saamenkielisten sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuspalvelujen edistämisen tuotot ja 

kulut 

Selite Meno 

Tuotot:  

Saamelaiskäräjien varsinaisen toiminnan 

valtionavustus 

51 000 

STM avustus sote-palveluihin 480 000 

OKM avustus kieli- ja kulttuuripesät  550 000 

OKM avustus päivähoito 120 000 

OKM avustus kotiseutualueen ulkopuolella 200 000 

Yhteensä:  1 416 000 

Kulut:  

 Henkilöstökulut 47 000 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 000 

Omarahoitusosuus Poskelle 15 000 

Avustukset kunnille sote-palvelujen tuottamiseen 480 000 

Saamenkielinen päivähoito 120 000 

Kielipesätoiminta, kotiseutualue 550 000 

Elvytys kotiseutualueen ulkopuolella 200 000 

Yhteensä: -1 416 000 

 

2.6. Saamelaisen kulttuuritoiminnan edistäminen 
 

Kulttuurilautakunnan toimintaa ohjaa saamelaiskäräjien vaalikauden toimintaohjelma tavoitteet ja 

arvot. Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä on päättänyt saamen kielen elvyttämisen 

toimenpideohjelmasta Valtionneuvostossa 3.7.2014. Toimenpide 19 kohdassa on määritelty  

Saamenkielisen kulttuurin tukemiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan tarkoitettu määräraha 

valtion vuoden 2014 talousarviossa on 176 000 euroa. Määrärahaa pyritään kasvattamaan asteittain. 

Toteutetaan vuosina 2015–2017. Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta edistää nostamaan valtion 

talousarviossa varattua määrärahaa saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen 

toimintaan taloussuunnitelman mukaisesti. 

 

Saamelaiskäräjien vaalikauden toimintaohjelmaan on kirjattu Saamelaisten yhteisöllisyyden 

kehittäminen. Saamelaisesta kulttuurimäärärahasta jaetaan vuosittain hakemuksesta avustuksia 

saamelaistaiteen ja -kulttuurin eri aloille sekä saamelaisjärjestöille. Kulttuurilautakunta päätti laittaa 

kulttuuriavustusten vuoden 2015 teemaaksi sukupolvien kohtaaminen. Kulttuurimääräraha 

hakuilmoituksessa on painotettu, miten turvataan kulttuurin ja perinteisen tiedon siirtymisen 

tuleville sukupolville. Eri sukupolvien välinen vuorovaikutus on toiminut saamelaisyhteisöä 

hyödyntävällä tavalla.  

 

Kulttuurilautakunta pitää vuonna 2014 Sajoksessa viisi (4) varsinaista kokousta ja kaksi (2) 

pulinkokousta.  
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Taulukko 7 Kulttuuripalvelujen tulot ja menot 

Selite Meno Hallituksen 11.5.2015 

tarkistama budjetti 

Tuotot:   

Saamelaiskäräjien varsinaisen 

toiminnan valtionavustus 

 65 000    68 000 

OKM, pohjoismaiset 

saamelaisjärjestöt 

 15 000  

OKM, kulttuurimääräraha 169 000  

Yhteensä: 249 000 252 000 

Kulut:   

Henkilöstökulut  61 000  

Kulttuurilautakunta    4 000    7 000 

Avustukset pohjoismaisille 

saamelaisjärjestöille 

 15 000  

Saamelainen kulttuurimääräraha 169 000  

Yhteensä: -249 000 -252 000 

 

 

2.7. Saamelaiskäräjien vaalit 2015 
 

Saamelaiskäräjät on asettanut vaalilautakunnan valmistelemaan saamelaiskäräjävaaleja 

kokouksessaan kesäkuussa 2014. Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan syksyllä 2015. Vaalien 

valmistelua varten on asetettu vaalilautakunta ja sen tukena toimii päätoiminen sihteeri ja 

suunnittelija. 

 
Taulukko 8 Vaalilautakunnan tuotot ja kulut 

Selite Meno 

Tuotot:  

Oikeusministeriön  avustus 250 000 

Yhteensä  250 000 

Kulut:  

Henkilöstökulut 107 500 

Muut kulut 142 500 

Yhteensä: -250 000 
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2.8. Saamelaisnuorten osallisuus ja oikeudet 
 

Nuorisoneuvoston tärkein tavoite vuonna 2015 on pohtia saamelaiskäräjien toimintaohjelman 2012-

2015 saamelaislasten ja –nuorten aseman kehittämisen tavoitetta ”luodaan edellytykset sille, että 

saamelaisnuoret voivat jäädä saamelaisten kotiseutualueelle”. Tätä pohditaan seuraavassa 

saamelaisnuorten konferenssissa ja muissa pienemmissä tapahtumissa. Lisäksi selvitetään 

Oahppoofelaš-hankkeessa saamelaisalueen tämän päivän ja tulevaisuuden 

työllistymismahdollisuuksia ja saatua tietoa jaetaan nuoria kiinnostavassa muodossa 

saamelaisalueen kouluilla, nuorisoneuvoston nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Teemaan 

liittyen järjestetään sarjakuvakilpailu saamelaisnuorille, jonka aiheena on parasta kotipaikassani. 

Kilpailuun osallistuneista sarjakuvista painatetaan kirja. 

 

Edellytykset saamelaisnuorten mahdollisuuksiin jäädä kotiseutualueelle on pitkälti valtio- ja 

kuntatason asia. Syksystä 2014 alkaen nuorisoneuvoston jäsenet kiertävät saamelaisalueen kouluja 

kertomassa nuorisoneuvoston toiminnasta ja kysymässä saamelaisnuorilta, mitä he tarvitsevat 

pystyäkseen jäämään kotiseutualueelle. Lisäksi pyritään tavoittamaan jo muualle muuttaneet 

saamelaisnuoret ja selvittää, mistä syistä johtuen he voisivat palata takaisin. Kyselyiden vastausten 

pohjalta tiedustellaan eri ministereiltä, kansanedustajilta, saamelaisalueen kunnanjohtajilta, 

paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtajalta ja muilta päättäjiltä, mitä he aikovat tehdä sen eteen, 

että saamelaisnuoret pystyisivät jäämään kotiseutualueelle.  

 

Nuorisoneuvosto järjestää vuoden 2015 lopulla saamelaisnuorten ja konkaripoliitikkojen ja muiden 

vaikuttajien yhteisen tapaamisen, jossa asiantuntijat kertovat vaikuttamismahdollisuuksista ja 

omista kokemuksistaan. Tarkoitus on saada saamelaisvaikuttajat ja nuoret yhteen. Lisäksi 

nuorisoneuvosto haluaa aktivoida nuoria hakeutumaan vaaliluetteloon, asettumaan ehdolle ja 

äänestämään seuraavissa saamelaiskäräjien vaaleissa. Tämä toteutetaan mm. mainoskampanjalla, 

joka aloitetaan jo vuoden 2014 syksyllä. 

 

Nuorisoneuvosto järjestää vuosittain saamelaisnuorille tarkoitettuja tapahtumia yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa, tapahtumia ovat Skábmagovat elokuvafestivaalin nuortenpäivä, 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma ja Ijahis Idja musiikkifestivaalin lasten- ja nuortenpäivä. Lisäksi 

vuonna 2015 jatketaan duodjikurssien järjestämistä sekä laajennetaan kurssitarjontaa saamelaisen 

perinnetiedon pohjalta. Nuorille pyritään opettamaan esimerkiksi kenkäheinien tekoa, hyötykasvien 

tuntemista ja käyttöä sekä turvekodan rakentamista yms. 

 

Nuorisoneuvosto saa erillisrahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Vuonna 2014 

nuorisoneuvosto sai toiminta-avustusta 120 000 euroa, Oahppoofelaš-hankkeelle haetaan 

nuorisotoimen harkinnanvaraista valtionavustusta 

 

Nuorisoneuvosto pitää kokouksia joka toinen kuukausi, eli noin kuusi kokousta.  

 
Taulukko 9 Nuorisoneuvoston tulot ja menot 

Selite Meno 

Tuotot:  

OKM avustus 120 000 

Yhteensä: 120 000 

Kulut:  

Henkilöstökulut  53 000 

Nuorisoneuvosto  67 000 

Yhteensä: -120 000 
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2.9. Saamelaisen Parlamentaarisen neuvoston toiminta 
 

SPN:n puheenjohtajuus siirtyy Suomen saamelaiskäräjille keväällä 2015. Suomen saamelaiskäräjät 

järjestää yhden SPN:n yleiskokouksen. SPN:n hallituksen kokouksia järjestetään tarpeen mukaan. 

SPN:n kuluvan vuoden toiminnan keskeisiä tavoitteita on saamen kieliyhteistyön uudelleen 

organisoinnin ja pohjoismaisen saamelaissopimuksen jatkoneuvottelujen lisäksi SPN:n hallinnon ja 

oman toiminnan kehittäminen, saamelaisten etujen kansainvälinen edunvalvonta sekä 

saamelaisparlamentaarikkojen konferenssin julistusten toteutumisen edistäminen. SPN:n 

nuorisotoimintaa ja yhteistyötä petoasioissa tehostetaan.  SPN tiivistää yhteistyötä artikla 8(j):n 

toimeenpanemiseksi ja Nagoyan pöytäkirjan ratifioimiseksi ja toimeenpanemiseksi.  

 
Taulukko 10 SPN:n tuotot ja kulut 

Selite Meno 

Tuotot:  

Oikeusministeriön avustus  30 000 

Yhteensä:  30 000 

Kulut:  

SPN:n hallitus ja neuvosto  30 000  

 Yhteensä: -30 000 

 

2.10. Yleishallinto  
 

Yleishallintoa ja saamelaiskäräjien toimintaa kehitetään edelleen vuonna 2015 henkilöstöpoliittisen 

ohjelman sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien mukaisesti. Saamelaiskäräjien talouden 

seurantaa ja toimintakertomukäytänteitä kehitetään edelleen yhteistyössä saamelaiskäräjien 

tilintarkastajien kanssa. Saamelaiskäräjien vaalikauden toimintaohjelman toteutumisen seurantaa 

kehitetään. Siirtymistä pilvipalveluihin ja palvelujen tehostamista jatketaan. Tiedottamista 

kehitetään. 

 

Saamelaiskäräjien työjärjestys uudistetaan vastaamaan modernin hallinnon ja uudistetun 

saamelaiskäräjälain vaatimuksia. Työjärjestyksen uudistamisessa turvataan henkilöstön 

vaikutusmahdollisuudet. Työ saadaan valmiiksi budjettivuoden aikana.  

 

Henkilöstön ammattitaidosta ja työhyvinnoinnista huolehditaan Henkilöstökoulutuksia järjestetään 

budjettivuoden tavoitteiden toteuttamiseksi ja henkilöstön esittämien tarpeiden perusteella. 

 
Taulukko 8 Yleishallinnon tulot ja menot 

Selite Meno 

Tuotot:  

Oikeusministeriön vuokra-avustus 396 000 

Saamelaiskäräjien varsinaisen toiminnan 

valtionavustus 

393 000 

Oikeusministeriön erityisavustus; 

työjärjestyksen uudistaminen 

 

  60 000 

Yhteensä: 849 000 

Kulut:  
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Henkilöstökulut3 139 000 

Kokouspalkkiot   20 000 

Ansionmenetyskorvaukset   22 000 

Tulkkien palkkiot   22 000 

Muut palkat ja palkkiot      5 000 

Ostopalvelut   16 000 

Vuokrat 396 000 

Muut toimistomenot4 103 000 

Henkilöstökoulutus   10 000 

Intranet, tiedotus ja ilmoitukset   10 000 

Terveyspalvelut   12 000 

Muut menot   39 000 

Työjärjestyksen uudistustyö   60 000 

Yhteensä: -849 000 

 

3. Erillisprojektien tavoitteet ja niiden resursointi 
 

3.1. Lastenkulttuurikeskus Mánnu 
 

Saamelaisen lastenkulttuurikeskuksen kehittämistehtäviä ovat: saamelaisnuorten kulttuuri-

identiteetin vahvistaminen, saamelaisen perinteisen tiedon ja taidon arvostaminen ja 

alkuperäiskansojen välisen yhteistyön vahvistaminen. Kaikki toiminta suunnitellaan ja järjestetään 

saamen kielien elvyttämiseksi, yhteisöllisyyden vahvistamiseksi sekä perinteisen tiedon 

säilyttämiseksi ja saamelaislasten- ja nuorten identiteetin vahvistamiseksi.  

 

Mánnu järjestää saamelaisten kotiseutualueen lapsille ja nuorille erilaisia kulttuuri-tapahtumia, 

leirejä tai työ-pajoja. Saamelainen lastenkulttuurikeskus osallistuu yhteistyössä kulttuuri-

tapahtumien järjestämiseen. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat koulut, saamenkielisten päiväkodit 

ja kielipesät, joidenkanssa toimitaan yhteistyössä. Mánnun kohderyhmään kuuluvat kaikki 

saamelaisten kotiseutualueen alle 18 –vuotiaat saamenkieliset lapset ja nuoret. Vuoden 2015 

tapahtumia ovat: 

 Skábmagovat  lasten ja nuorten päivä 22.1.2015 

 Sámi mánáid álbmotbeaivvi bargobájit/saamelaislasten kansallispäivän-työpajat 

 Marianpäivän lasten tapahtuma Hetassa 23.3.2015 

 Ijahis Idja –alkuperäiskansojen musiikkitapahtuma Inarissa 14.-16.8.2015 

 Uhca Máinnastan-festivala (“A little Story telling-festival”) lokakuussa 

 ”Taiteen Kieli” (Giella- ja dáidda leaira)/Kieli- ja taide-leiri inarinsaamelaisille kesäkuussa 

 Saamenkielinen teatteri-esitys koululaisille Inarissa 27.5.2015/ Tana Kulturskole 

 

Mánnu suunnittelee lapsille oman 24-sivuisen poromerkki-kirjan, jossa esitellään poron vasan 

korvamerkintää sanoin ja kuvin. Tarkoituksena on tehdä värikäs 24-sivuinen kirja jossa on myös 

oikeita valokuvia vasanmerkitys-tapahtumista. 

 

                                                 
3 taloussihteeri, hallintosihteeri, toimistosihteeri 
4 sisältää saamelaisten kansallispäivän vietosta aiheutuvat kulut 
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Sarjakuva-kilpailu työpajoineen 10-29 –vuotiaille saamelaislapsille –ja nuorille Sarjakuva-kilpailun 

aiheena on  Saamelaisten kotiseutualue. Aiheeseen liittyy lasten ja nuorten arjen kuvausta 

saamelaisten kotiseutualueella, syrjäseudulla asumisen hyviä ja huonoja puolia sekä tulevaisuuden 

näkymiä tai saamelaisten historiaa. Kilpailun parhaimmista sarjakuvista järjestetään näyttely ja 

tuomaroinnista vastaavat saamelaistaiteilijat Johan Kitti Ruotsin Karesuvannosta ja Merja Aletta 

Ranttila Inarista. 

 

Sukupolvi-ohjelman toteuttaminen “Dáidu-ráidu áhkuid ja ádjáid fárus” järjestetään 

saamelaisalueen kuntien palvelutaloissa, joissa saamelaisvanhukset asuvat. Vaihtoehtoisesti 

tapahtuma voidaan järjestää kouluilla kylien saamelaisia ikäihmisiä ajatellen.Ikäihmisten ja nuorten 

vuorovaikutusta lisätään  erilaisten, luovien ohjattujen teema-päivien kautta. Monipuolisen 

ohjelman tarkoitus on osallistaa ja aktivoida yhteisöjä, kouluja ja päiväkoteja kohtaamisiin jossa eri-

ikäiset tekevät yhdessä ja jakavat tietoja ja taitoja keskenään.  

Saamelainen lastenkulttuurikeskus suunnittelee ja toteuttaa näyttelyn kulttuurikeskus Sajokseen. 

Näyttelyn aiheena on nukke ja lelut. Tarkoituksena on tuoda esille erilaisia käsintehtyjä nukkeja ja 

lelujen yksinkertaisuutta sekä egologisuutta. Näyttely toteutetaan yhteistyössä Sámi Duodji RY:n 

kanssa. 

 
Taulukko 9 Lastenkulttuurikeskuksen tulot ja menot 

Selite Meno 

Tuotot:  

OKM valtionavustus (Rovaniemi) 30 000 

OKM valtioavustus 

saamelaiskulttuurin edistäminen 

40 000 

OM vuokra-avustus   7 000 

Kuntien avustus 12 000 

Yhteensä: 89 000  

Kulut:  

Henkilöstö ja muut kulut 89 000 

Yhteensä: -89 000 

 

3.2. Saamelaismusiikkikeskus 
 

Saamelaismusiikkikeskus jatkaa perinteisten saamelaisten vokaalimusiikkilajien opetuksen 

järjestämistä Saamelaisalueen kouluissa. Joikutyöpajojen tarkoituksena on opettaa lapsille oman 

alueensa ja sukujensa joikuja, leu´ddeja tai livđejä paikallisten joikutaitajien ohjauksessa. 

Saamelaismusiikkikeskus tukee myös modernin saamelaismusiikin opetusta saamelaisalueella. 

Musiikinopetusta järjestetään joko työpaja- tai kerhotoimintana, ja sitä pyritään järjestämään 

mahdollisuuksien mukaan myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Lisäksi järjestetään 

musiikkitoiminta saamenkielisessä kasvatus- ja opetustyössä- koulutuspäivät, jotka ovat suunnattu 

saamenkieltä työssään käyttäville kasvatus- ja opetustyön ammattilaisille.   

  

Saamelaismusiikkikeskus tukee toimintavuoden aikana vähintään yhtä saamelaisartistia tai yhtyettä 

musiikkiäänitteen tuottamisessa. Saamelaismusiikkikeskus tarjoaa saamelaiskulttuurikeskus 

Sajoksen studiota ja av-teknikkoa tuotannon käyttöön tai avustaa muulla tavalla musiikin 

tuottamisessa. Artisti valikoituu joko luonnollisen yhteistyön kautta tai järjestämällä esimerkiksi 

kilpailu tuettavan artistin löytämiseksi.  
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Saamelaismusiikkikeskus järjestää saamelaismusiikin konsertteja ja muita saamelaismusiikin 

tapahtumia Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa sekä muualla saamelaisalueella yhdessä 

paikallisten toimijoiden kanssa. Musiikkitapahtumilla pyritään tukemaan saamelaisartistien 

näkyvyyttä ja tarjoamaan heille työskentelymahdollisuuksia, tuottamaan kaivattua kulttuuritarjontaa 

saamelaisalueelle, nostamaan saamelaismusiikin imagoa sekä levittämään oikeaa tietoa 

saamelaisista elävän ja kehittyvän kulttuurin keinoin. Vuoden 2015 aikana musiikkikeskus 

osallistuu mm. Hetan Marianpäiville, Vuotson Lapin markkinoille, Sajoksessa järjestettäviin klubi-

iltoihin, tarinankerrontafestivaaleille, Turun kansainvälisille kirjamessuille, Dáidu-Ráidu-

toimintaan sekä kylissä järjestettäviin kansallispäivän tapahtumiin. Saamelaismusiikkikeskus pyrkii 

aiempaa paremmin palvelemaan musiikkitapahtumilla myös niitä saamelaisia, jotka asuvat 

kotiseutualueensa ulkopuolella.  

 

Saamelaismusiikkikeskus jatkaa vuonna 2014 aloitetun, kiertävän lasten minileirin järjestämistä. 

Minileirin tarkoituksena on tutustuttaa lapset saamelaismusiikkiin ja taiteen eri osa-alueisiin sekä 

valmistaa työpajaopettajien ohjauksessa hauskoja esityksiä leirin päättäjäjäistapahtumaan, jonne 

lasten vanhemmat, isovanhemmat ja muut halukkaat ovat tervetulleita.  Lisäksi järjestetään 

koulukonserttikiertue, joka ulottuu mahdollisuuksien mukaan useampaan saamelaisalueen kouluun, 

ja vähintään kolmeen saamelaisalueen kuntaan.  

 

Saamelaismusiikkikeskus osallistuu Ijahis idja- alkuperäiskansojen musiikkitapahtuman 

tuottamiseen yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Saamelaismusiikkikeskuksen 

suunnittelija toimii kaksipäiväisen Ijahis idja- tapahtuman tuottajana.  

 
Taulukko 10 Musiikkikeskuksen tuotot ja kulut 

Selite Meno 

Tuotot:  

OKM valtionavustus 

saamelaiskulttuurin edistämiseen 

  98 000 

OM vuokra-avustus   19 000 

Yhteensä: 117 000  

Kulut:  

Henkilöstö ja muut kulut 117 000 

Yhteensä: -117 000 

 

 

3.3. Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma 
 

Alkuperäiskansojen elokuvakeskuksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on saamelaisen elokuvan 

levityksen edistäminen. Vuoden 2015 suurin tapahtuma on Skábmagovat-elokuvafestivaalit, joka 

järjestetään yhteistyössä Saamelaistaiteen tuki ry:n ja muiden tahojen kanssa. Levitystoiminta 

toteutetaan myös saamelaisalueella Kevään kuvia kiertueella, jossa Skábmagovat elokuvia viedään 

saamelaisalueen kyliin. Maailmanlaajuista levitystoimintaa harjoitetaan 

elokuvafestivaaliverkostojen kautta. Berlinare festivaalin 2015 teemana ovat arktiset kansat, joka 

luo mahdollisuuden saamelaisen elokuvan suurelle näkyvyydelle. Yhteistyössä Internašunala Sámi 

Filmguovddášin pyritään rakentamaan pysyvää saamelaisen elokuvan rahoitusmallia, jonka kautta 

olisi mahdollista sekä kehittää, tuottaa että levittää saamelaista elokuvatoimintaa. Lisäksi 

järjestetään koulutus- ja seminaaritilaisuuksia elokuvantekijöille, jossa tutkitaan saamelaisen 

elokuvan erityispiirteitä sekä syvennytään saamelaisen kerronnan ominaislaatuisuuteen. 
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Elokuvakeskus Skábman yhtenä tavoitteena on lisätä mediatuotantoa nuorille saamelaisille. 

Suunnitelmissa on nuorten netti-TV projekti, jonka formaattiin kuuluu nuorten oma 

keskusteluohjelma sekä lyhyitä inserttejä nuorten omien ideoiden pohjalta. Yhdessä 

nuorisoneuvoston kanssa järjestetään nuorille elokuvatyöpaja, jota kautta nuoret pääsevät 

tutustumaan elokuvakerrontaan sekä oppimaan kuvaamisen että jälkituotannon perusteet. 

 

Saamelaislasten mediakasvatuksen kehittämishankkeen tavoitteena on koulutusten ja 

materiaalituotannon avulla edistää medialukutaitoa ja parantaa saamenkielistä mediatarjontaa. 

Lasten mediatyöpajojen avulla tuotetaan Ylen Unna Junná -ohjelmaan kolmella saamenkielellä 

puhuttuja lyhytelokuvia. Lisäksi tehdään mediakasvatusmateriaaleja saamelaisten kasvattajien, 

opettajien ja ohjaajien avuksi. Mediakasvatustoiminnan keinoin pyritään siirtäminen lapsille 

perinteistä kulttuurista tietoa järjestämällä sukupolvien välistä yhteistoimintaa, jossa 

saamelaisväestön iäkkäämpiä jäseniä haastatellaan omasta lapsuudestaan ja sen aikaisesta 

saamelaisesta kulttuurista.   

 
Taulukko 11. Skábman tulot ja menot 

Selite Meno 

Tuotot:  

OKM valtionavustus 

saamelaiskulttuurin edistämiseen 

  47 000 

OM vuokra-avustus   31 000 

OKM avustus mediakasvatus   50 000 

Yhteensä: 128 000  

Kulut:  

Henkilöstö ja muut kulut 128 000 

Yhteensä: -128 000 

 

 

3.4. POSKE:n saamelaisyksikkö 
 

Saamelaisyksikön toiminnot noudattavat Posken toimintastrategiaa 2010 – 2015, jonka mukaisesti 

saamelaisyksikön toimintaedellytyksiä pyritään vahvistamaan. Posken eri yksiköiden välistä 

yhteistyötä edistetään valtakunnallisen erityistehtävän ja saamelaiskäräjien asettamien sosiaali- ja 

terveysalan tavoitteiden toteuttamiseksi. 

 

Saamelaisten palvelujen saatavuuden parantamiseksi lisätään yhteistyötä palveluntuotantoon 

osallistuvien tahojen ja kehittäjä-osaajien kesken innovatiivisten palveluratkaisujen kehittämiseksi. 

Tavoitteena ovat kokonaisvaltaiset, asiakaslähtöiset palvelumallit, jotka tukevat saamen kielen ja 

kulttuurin säilymistä ja kehittymistä, yhteisöjen elinvoimaisuutta ja perinteisen tiedon, elintapojen 

ja arvojen huomioimisen ja välittymisen yli sukupolvien. Tämän toteuttamiseksi suunnittelija 

osallistuu Kaste II –ohjelman mukaisten hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen Lapin alueella.  

 

Posken saamelaisyksikön toimialaan kuuluvaa kehittämis-, koulutus- ja tutkimustoimintaa 

toteutetaan yhteistyössä THL:n, Oulun ja Lapin yliopistojen, korkeakoulujen, oppilaitosten, 

saamelaisten kotiseutualueen kuntien ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa. Yhteistyötä 

tehdään ajankohtaisen tiedon tuottamiseksi saamelaisten hyvinvoinnista ja elinoloista. Saamelaisten 

palvelutyytyväisyys- ja tarpeet – tutkimuksen jatko-osa toteutetaan yhteistyössä mm. Lapin 

yliopiston sosiaalityön oppiaineen kanssa. Lisäksi tehdään saamelaisjärjestöjen kanssa yhteistyötä 

osaamisen vahvistamisessa ja tarjotaan asiantuntijapalvelua menetelmällisessä kehittämisessä.  
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Saamelaisyksikkö tekee aktiivisesti pohjoismaista, rajat ylittävää yhteistyötä saamelaisten 

palvelutuotannossa ja kehittämistyössä sekä hyvien käytäntöjen vaihtamista mm. Helse Finnmarkin 

Saamelaisen psyykkisten palveluiden kehittämisyksikön (SANKS, Samisk nasjonalt 

kompetansesenter) ja muiden arktisten alkuperäiskansojen kesken. 

 

Tiedontuotannon vahvistamiseksi huolehditaan, että saamelainen osaaminen turvataan ja tutkimus- 

sekä koulutustarpeisiin vastataan Posken hallinnoimassa Pohjois-Suomen hyvinvoinnin 

tiedontuotannon yhteisverkoston toiminnassa.  

 
Taulukko 12 Posken saamelaisyksikön tuotot ja kulut 

Selite Meno 

Tuotot:  

STM valtionavustus 30 000 

OM vuokra-avustus 12 000 

Yhteensä: 42 000  

Kulut:  

 Henkilöstö ja muut kulut 42 000 

Yhteensä: 42 000  

 

4. Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen liiketoimintapalvelut 
 

Sajoksen palvelutoimintaa ohjataan saamelaiskäräjien yleiskokouksen hyväksymillä eettisillä 

toimintaperiaatteilla. Saamelaiskäräjien hyväksymän Sajoksne liiketoimintamallin toimeenpano 

alkaa. Lisäksi tehostetaan Sajoksen kokous- ja tapahtumatilojen markkinointia ja myyntiä 

pyrkimyksenä nostaa erityisesti auditorion käyttöastetta. Sajoksen palvelumyyntiä kehitetään 

eettisten toimintaperiaatteiden mukaisesti pyrkien siihen, että Sajoksen palveluyksikkö voidaan 

rahoittaa palvelumyynnillä. Sajoksen bruttotuotot tuloutetaan saamelaiskäräjien yleiseen budjettiin.  

 
Taulukko 13 Sajoksen liiketoimintapalvelujen tuotot ja kulut 

Sajoksen palveluyksikkö  

Tuotot:  

OM yleisavustus 124 000 

OM avustus Sajoksen vuokriin 810 000 

vuokratulot vakituisilta alivuokralaisilta   66 000 

palvelujen myyntitulot vakituisilta alivuokralaisilta 

ja muilta 

  80 000 

kokoustilojen tilapäisestä vuokraamisesta ja siihen 

liittyvien palvelujen myynnistä kertyvät tulot 

  90 000 

ATK-palvelujen myynti Siidalle  14 000 

Palvelumyynti erillisprojekteille  25 000 

sähkö- ja muut tuotot   8 000 

ALV-palautukset 50 000 

Yhteensä: 1 267 000 

Kulut:  

Henkilöstökulut5 293 000 

                                                 
5 markkinointipäällikkö, av-teknikko, av-teknikko 70 %, järjestelmäasiantuntija, laitoshuoltaja, toimitilahuoltaja 
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Vuokra 810 000 

Palkkiot ja korvaukset     5 000 

Toimistokulut     4 000  

Siivous ja kiinteistö   12 000 

Atk   14 000  

Av   15 000 

Sähkö   20 000 

Sidosryhmätoiminta     3 000 

Tiedotustoiminta   19 000 

Koulutus     3 000 

Terveyspalvelut     4 000 

Muut kulut     3 000 

Painotuotteet     4 000 

Ostopalvelut   60 000 

Yhteensä -1 267 000 

Tuotto 0 
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Liite 1  Yksityiskohtainen vertailu vuoteen 2014 
 

Selite 2015 talousarvio 2014 talousarvio  % muutos 

Varsinaisen toiminnan tuotot 2 738 000  2 296 000 19,25  

Varsinaisen toiminnan kulut 2 738 000  2 431 000 12,63  

VALTIONAVUSTUKSET JA 

MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 

6 615 000  6 048 825 9,36 

KAIKKI KULUT YHTEENSÄ 6 615 000 6525 000 1,38 

KULUJÄÄMÄ 0 -130 000  

    

Selite 2015 talousarvio 2014 talousarvio % muutos 

EDUNVALVONTA JA 

PARLAMENTARISMI 

   

Yleiskokous 60 000 35 000  

Hallitus 10 000 10 000  

Puheenjohtaja 94 000 93 000   

Varapuheenjohtajien palkkiot 14 000 14 000   

Hallintopäällikkö 75 000  76 000   

Puheenjohtajan avustaja 51 000 51 000   

Työryhmät ja seminaarit 6 000 10 000  

Edunvalvonta ja poliittinen 

sidosryhmätoiminta 

75 000 73 000  

Pohjoismainen saamelaissopimus 15 000 34 500  

Yhteensä: - 400 000 - 396 500  

Tulot:    

Saamelaiskäräjien varsinaiseen 

toimintaan tarkoitettu määräraha 

385 000 348 000  

OM erityisavustus 15 000 15 000  

Yhteensä 400 000 396 500 3,7  

    

ELINKEINO-, YMPÄRISTÖ JA 

OIKEUDET 

2015 talousarvio 2014 talousarvio % muutos 

Lakimiessihteeri 66 000 65 000  

Ympäristösihteeri 51 000 52 000  

Ympäristöasioiden edistäminen 34 000 34 000  

Elinkeino- ja oikeuslautakunnan 

kokouskulut 

4 000 4 000  

Yhteensä - 155 000 -155 000  

Tulot    

Saamelaiskäräjien varsinaiseen 

toimintaan tarkoitettu määräraha 

155 000 155 000  

    

SAAMEN KIELEN TOIMISTO 2015 talousarvio 2014 talousarvio % muutos 

Kieliturvasihteeri 69 000 68 000  

Kieliasiansihteeri 45 000   

I kielenkääntäjä 58 500 58 000  

II kielenkääntäjä 58 500 58 000  

III kielenkääntäjä 54 000 53 000  

IV kielenkääntäjä 56 000 55 000  
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Saamen kielineuvosto 4 000 4 000  

Inarinsaamen kielityöntekijä  50 000 41 000  

Koltansaamen kielityöntekijä 50 000 50 000  

Kielenkääntäjä  0  

Saamen kielen edistäminen 10 000 10 000  

Omarahoitus SáFá 2 hankkeeseen - 42 000  

Saamen kieliyhteistyö 0 42 000  

Kielitekopalkinto   3 000 30 000  

Kielitaitotodistus  10 000 -  

Koulutus   2 000 -  

Yhteensä: -470 000  -511 000   

Tulot    -8,02 

Saamelaiskäräjien varsinaiseen 

toimintaan tarkoitettu määräraha 

433 000 444 000  

Käännösmyynti 37 000 37 000  

OKM:n avustus Gollegiella palkinnon 

jakamiseen 

- 30 000  

Yhteensä: 470 000 511 000 -8,02 

      

KOULUTUS- JA 

OPPIMATERIAALI 

2015 talousarvio 2014 talousarvio % muutos 

 Koulutussihteeri  69 000 69 000  

Oppimateriaalisihteeri  61 000 60 000  

Oppimateriaalisuunnittelija  49 000 48 000  

Toimistosihteeri  44 000 43 000  

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta    4 000 4 000  

Koulutusasian yhteistyöelin    3 000 3 000  

Stipendit    8 000 10 000  

Oktavuohta-nettilehti  10 000   

Oppimateriaalituotanto 500 000 400 000  

Saamelaisnuorten taidetapahtuma   40 000 28 500  

Yhteensä: -788 000 -665 500 18,41 

Tulot    

OKM  valtionavustus 500 000 400 000  

Saamelaiskäräjien varsinaiseen 

toimintaan tarkoitettu määräraha 

217 000 217 000  

Oppimateriaalien myyntitulot 20 000 20 000  

OKM avustus saamelaisnuorten 

taidetapahtumaan 

40 000 28 500  

Yhteensä: 788 000 665 500 18,41 

    

SOTE-PALVELUT 2015 talousarvio 2014 talousarvio  

 Sosiaali- ja terveyssihteeri 47 000 57 000  

Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 000 4 000  

Omarahoitusosuus Poskelle 15 000 13 000  

Avustukset kunnille Sote-palvelujen 

tuottamiseen 

480 000 480 000  

saamenkielinen päivähoito 120 000 120 000  

Kielipesä 550 000 550 000  

Elvytys kotiseutualueen ulkopuolella 200 000 150 000  

Yhteensä -1 416 000 -1 362 000 3,96 

Tulot:    

Saamelaiskäräjien varsinaiseen 62 000 62 000  
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toimintaan tarkoitettu määräraha 

STM avustus 480 000 480 000  

OKM avustus kieli- ja kulttuuripesät  550 000 550 000  

OKM avustus päivähoito 120 000 120 000  

OKM avustus kotiseutualueen ulkp. 200 000 150 000  

Yhteensä: 1 416 000 1 362 000  3,96 

    

Kulttuurisektori 2015 talousarvio 2014 talousarvio  

 Kulttuurisihteeri 61 000 58 000  

Kulttuurilautakunta 7 000 6 500  

Avustukset pohjoismaisille 

saamelaisjärjestöille 

15 000 15 000  

Saamelainen kulttuurimääräraha 169 000 169 000  

Yhteensä: -252 000 -248 500  

Tulot:    

Saamelaiskäräjien varsinaiseen 

toimintaan tarkoitettu määräraha 

68 000  64 500   

OKM, pohjoismaiset 

saamelaisjärjestöt 

15 000 15 000  

OKM, kulttuurimääräraha 169 000 169 000  

Yhteensä: 252 000 248 500 0,20 

    

NUORISOSEKTORI 2015 talousarvio 2014 talousarvio  % muutos 

Nuorisosihteeri 53 000 50 00  

Nuorisoneuvosto 67 000 70 000  

Yhteensä: 120 000 120 000 0 

Tulot:    

OKM avustus 120 000 120 000  

Yhteensä 120 000 120 000 0 

    

SPN 2015 talousarvio 2014 talousarvio  % muutos 

 SPN:n hallitus ja neuvosto 30 000 2 500  

Tulkki- ja käännöskulut    

Yhteensä 30 000 2 500 1100 

Tulot:    

Saamelaiskäräjien varsinaiseen 

toimintaan tarkoitettu määräraha 

0 2 500  

    

YLEISHALLINTO 2015 talousarvio 2014 talousarvio  % muutos 

Taloussihteeri 56 000 55 000  

Hallintosihteeri 45 000 43 000  

Toimistosihteeri 38 000 40 000  

Ma esittelijä 0 0  

Atk-asiantuntija 0 36 000  

Toimitilahuoltaja 0 18 000  

Laitoshuoltaja 0 20 000  

Muu henkilöstö 0 5 000  

Irtisanomiskulut- - 47 000  

Yhteensä henkilökulut: 139 000 264 000  

Kokouspalkkiot 20 000 12 000  

Ansionmenetyskorvaukset 22 000 15 000  

Tulkkien palkkiot 22 000 17 000  

Ostopalvelut 16 000 15 000  
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Vuokrat 396 000 396 000  

Henkilöstökoulutus 10 000 10 000  

Intranet, tiedotus ja ilmoitukset 10 000 15 000  

Terveyspalvelut 12 000 12 000  

Kopiokoneiden vuokrat 10 000 10 000  

Koneiden ja laitteiden korjaus 3000  3000   

ATK-laitteet 10 000 10 000  

Muut koneet ja laitteet sekä kalusteet 5 000  5 000   

ATK-ohjelmistot  6 000  6 000   

Toimistotarvikkeet 8 000 8 000  

Monistus  7 000 7 000  

Puhelinpalvelut 17 000 17 000  

Tietoliikenne 19 000 19 000  

Postimaksut 6 000 6 000  

Pankkien palvelumaksut 1 000 1 000  

Muut toimistomenot 1 000 1 000  

Ravitsemuspalvelut  12 000 12 000  

Muut menot 39 000 39 000  

Työjärjestyksen uudistus 60 000 -  

Yhteensä toimistokulut ja vuokrat: 710 000 636 000  11,64 

Kaikki yhteensä: -849 000 -900 000 -5,67 

Tulot:    

OM vuokra-avustus 396 000 396 000  

Saamelaiskäräjien varsinaiseen 

toimintaan tarkoitettu määräraha 

393 000 457 000  

OM erityisavustus 60 000 41 000  

Yhteensä: 855 000 900 000 -5,67 

    

SAJOKSEN PALVELUYKSIKKÖ 2015 talousarvio 2014 talousarvio  % muutos 

Menot    

Markkinointi- ja tuotantosihteeri 55 000 55 000  

Järjestelmäasiantuntija 54 000 18 000  

AV-teknikko 52 000 52 000  

AV-teknikko 70 % 33 000 32 000  

Toimitilahuoltaja 44 000 26 000  

Laitoshuoltaja 40 000 15 000  

Muut tilapäiset työntekijät 13 000 15 000  

Vuokra 810 000 810 000  

Palkkiot ja korvaukset 5 000 5 000  

Toimistomenot 4 000  7 000   

Siivous ja kiinteistö 12 000 12 000  

ATK 14 000  15 000   

AV 15 000 20 000  

Sähkö 20 000 20 000  

Sidosryhmätoiminta 3 000 5 000  

Tiedotustoiminta 19 000 25 000  

Koulutus 3 000 2 000  

Terveyspalvelut 4 000 3 000  

Muut kulut 3 000 2 000  

Painotuotteet 4 000 4 000  

Muut, kokouspakettiostot 60 000 60 000  

Ravintolakalusteet  15 000  

Yhteensä 1 267 000 1 219 000 3,77 



31 

 

Tulot    

OM yleisavustus 124 000 60 000  

OM avustus Sajoksen vuokriin 810 000 810 000  

vuokratulot vakituisilta 

alivuokralaisilta 

66 000 66 000  

palvelujen myyntitulot vakituisilta 

alivuokralaisilta ja muilta 

80 000 80 000  

kokoustilojen tilapäisestä 

vuokraamisesta ja siihen liittyvien 

palvelujen myynnistä kertyvät tulot 

90 000 90 000  

ATK-palvelujen myynti Siidalle 14 000 14 000  

Palvelumyynti erillisprojekteille 25 000 25 000  

sähkö- ja muut vastaavat tulot 8 000 8 000  

ALV-palautukset 50 000 50 000  

Yhteensä 1 267 000 1 219 000 3,77 

TUOTTO 0 0  

    

LASTENKULTTUURIKESKUS 2015 talousarvio 2014 talousarvio  % muutos 

 Toiminnanohjaaja ja muut kulut 89 000 89 000  

Tulot:    

OKM valtionavustus (Rovaniemi) 30 000 30 000  

OKM valtioavustus 

saamelaiskulttuurin edistäminen 

40 000 40 000  

OM vuokra-avustus 7 000 7 000  

Kuntien avustus 12 000 12 000  

Lapin Ely-keskuksen avustus    

Koneen säätiön avustus    

Saamelaiskäräjien avustus   2 000  

Yhteensä: 89 000  89 000   

    

MUSIIKKIKESKUS 2015 talousarvio 2014 talousarvio  % muutos 

 Henkilöstö ja muut kulut 117 000 117 000 0 

Tulot:    

OKM valtionavustus 

saamelaiskulttuurin edistämiseen 

98 000 95 000  

OM vuokra-avustus 19 000 19 000  

Saamelaiskäräjien avustus    3 000  

Yhteensä: 117 000  117 000 0 

    

ELOKUVAKESKUS 2015 talousarvio 2014 talousarvio  % muutos 

 Henkilöstö ja muut kulut 128 000 126 000  

Tulot:    

OKM valtionavustus 

saamelaiskulttuurin edistämiseen 

47 000 45 000  

OM vuokra-avustus 31 000 31 000  

OKM avustus mediakasvatus 50 000 50 000  

OKM erityisavustus    

Yhteensä: 128 000  126 000   

    

POSKE 2015 talousarvio 2014 talousarvio  % muutos 

 Henkilöstö ja muut kulut 57 000 70 000 0 

Tulot:    

STM valtionavustus 30 000 45 000  
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OM vuokra-avustus 12 000 12 000  

SaKä omarahoitus 0 13 000  

Yhteensä: 42 000  70 000  -40 

Liite 2 Käännösmyynti   
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