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Guhkkin davvin Dávggaid vuolde
sabmá suolggai Sámieatnan:
Duottar leabbá duoddar duohkin,
jávri seabbá jávrri lahka,
čohkat čilggiin, čorut čearuin
allánaddet almmi vuostá;

SAMETINGET BYGGER UPP EN FRAMTID DÄR
• samerna som ett ursprungsfolk lever och

• samernas grundlagsenliga autonomi beträf-

utvecklas utifrån sin egen språkliga och

fande deras språk och kultur förverkligas

kulturella grund i ett flerspråkligt och

också i praktiken;  

-kulturellt samhälle med goda kontakter till
andra kulturer;
• det samiska området har utvecklats till

• samerna deltar på jämställd nivå med andra
befolkningsgrupper i planering och beslutsfattande när det gäller deras eget område,

ett livskraftigt och känt område med en

användningen av områdets naturresurser

särprägel, som med sina konkurrenskraftiga

samt övriga levnadsförhållanden;

levnadsförhållanden lockar speciellt samiska

• det samiska området erbjuder rikligt

ungdomar att bosätta sig på sin hembygd och

med arbetstillfällen för en samisktalande

återvända dit;

befolkning, speciellt för unga;  

SAMETINGETS MÖTE
Sametingets 21 medlemmar och fyra suppleanter
väljs genom val som hålls bland samerna vart
fjärde år. Från varje kommun inom samernas
hembygdsområde väljs minst tre representanter.
Till samernas hembygdsområde hör kommunerna Utsjoki, Enare och Enontekis samt Lapplands
renbeteslag i Sodankylä kommun. Sametingsmötet som väljs genom val har högsta beslutanderätt. Ett ordförande som är heltidsanställd leder
den politiska verksamheten. Ordföranden och två
viceordföranden väljs för en valperiod åt gången.

Pekka Antikainen

STYRET
Sametingets möte väljer ett styre med 7 medlemmar för en valperiod åt gången. Till styret
hör Sametingets presidium och fyra andra same
tingsmedlemmar. Styret är underordnat Sametingsmötet, och har som uppgift att svara för den
politiska verksamheten och förvaltningen samt
• samerna idkar sina traditionella näringar

sköta om förberedelserna för sametingsmöten.

med bärkraftig utveckling som grund och är

Fem sakkunnignämnder som är tillsatta av same

rättsligt och ekonomiskt tryggade. En stor del

tingsmötet bereder för styret saker som ingår i

av samerna skaffar sig sin inkomst också i s.k.

deras egen verksamhet.

moderna yrken och sammansatta näringar är
allmänna;
• samiska språket används jämlikt vid sidan av
finska språket inom livets alla områden;
• samarbetet med samerna i grannländerna är
starkt och naturligt.  
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KONTAKTER

SAMETINGET
• är ett representativt självstyrelseorgan för det

www.samediggi.fi
info@samediggi.fi
förnamn.efternamn@samediggi.fi

samiska ursprungsfolket i Finland  
• planerar och fullföljer den språkliga och kulturella autonomi som Finlands grundlag tryggar

ENARE

huvudkontoret
Allmänna byrån
Angelintie 696
FI-99870 ENARE

samerna
• övervakar och främjar samiska rättigheter och
levnadsförhållanden
• handhar ärenden som gäller samernas eget

Utbildnings- och läromedelsbyrån
Byrån för samiska språket
Lehtolantie 1
FI-99870 ENARE

språk och egen kultur samt ärenden som gäller
deras ställning som ursprungsfolk
• tar initiativ och gör förslag, avger utlåtanden
Samernas hembygdsområde
Ohcejohka

Enontekis

Hetta filial
Ordförande
Klemetti Näkkäläjärvi
Skierri, Peuratie 15
FI-99400 Enontekis
tel. 050 524 2109

Utsjoki

filial
P.O. Box 41 / Luossatie 1
FI-99980 Utsjoki
tel. 010 839 3100
fax 010 839 3131

Eanodat

Anár

Soađegilli

samt förhandlar med myndigheter och fattar politiska beslut i ärenden som hör till dess
uppgifter
• beslutar om användningen av statliga medel
som anslagits till gemensamt bruk för samerna
• har grundats med en egen lag år 1995 (L 974/1995)
• väljs genom val vart fjärde år

SEKRETARIAT
har sitt huvudkontor i Enare. Sekretariatet fördelas i följande byråer: allmänna byrån,
byrån för samiska språket och utbildnings- och
läromedelsbyrån.
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