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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;

Saamelaiskäräjät rakentaa tulevaisuutta, jossa
• saamelaiset alkuperäiskansana elävät ja ke-

• saamelaisten perustuslain mukainen kieltään

hittyvät omalta kieli- ja kulttuuriperustaltaan

ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto toteutuu

monikielisessä ja -kulttuurisessa yhteiskun

myös käytännössä;

nassa hyvässä yhteydessä muihin kulttuu
reihin;

• saamelaiset osallistuvat tasavertaisesti muiden väestöryhmien kanssa omaa aluettaan,

• saamelaisalueesta on kehittynyt elinvoimai-

sen luonnonvarojen käyttöä ja muita elinoloja

nen, tunnettu ja omaleimainen alue, joka

koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon;

houkuttelee kilpailukykyisillä elinolosuhteil-

• saamelaisalue tarjoaa runsaasti työpaikkoja  

laan erityisesti saamelaisnuoria asettumaan

saamen kielen taitoiselle väestölle, erityisesti

kotiseudulleen ja palaamaan sinne;

nuorille;

KÄRÄJIEn kokous
Saamelaiskäräjien ylintä päätösvaltaa käyttää
käräjien kokous. Sen 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan joka neljäs vuosi saamelaisten keskuudessa toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta
saamelaisten kotiseutualueen kunnasta valitaan
vähintään kolme edustajaa. Saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvat Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kunnat ja Sodankylän kunnasta Lapin  palis
kunnan alue. Päätoiminen puheenjohtaja johtaa
poliittista toimintaa. Puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan vaalikaudeksi kerrallaan.

Pekka Antikainen

Hallitus
Saamelaiskäräjien kokous valitsee 7-jäsenisen
hallituksen vaalikaudeksi kerrallaan. Siihen
kuuluvat käräjien puheenjohtajisto ja neljä
muuta käräjien jäsentä. Hallitus toimii saamelaiskäräjien kokouksen alaisena tehtävänään
vastata käräjien poliittisesta toiminnasta ja
• saamelaiset harjoittavat perinteisiä elinkeino

hallinnosta sekä huolehtia käräjien kokousten

jaan kestävän kehityksen pohjalta oikeudel-

valmistelusta. Viisi käräjien kokouksen aset-

lisesti ja taloudellisesti turvattuina. Suuri osa

tamaa asiantuntijalautakuntaa valmistelee

saamelaisista hankkii toimeentulonsa myös

omaa toimialaansa koskevat asiat hallitukselle.

nk. uudenaikaisissa ammateissa ja yhdistelmäelinkeinot ovat yleisiä;
• saamen kieltä käytetään tasavertaisesti suomen kielen rinnalla kaikilla elämänalueilla;
• yhteistyö naapurimaiden saamelaisten kanssa
on vahvaa ja luontevaa.

Sámediggi

YHTEYSTIEDOT

Saamelaiskäräjät
• on saamelaisen alkuperäiskansan edustuk

www.samediggi.fi
info@samediggi.fi
etunimi.sukunimi@samediggi.fi

sellinen itsehallintoelin Suomessa
• suunnittelee ja toteuttaa Suomen perustus
laissa saamelaisille turvattua kielellistä ja

Inari

päätoimipaikka
Yleinen toimisto
Angelintie 696
99870 Inari

kulttuurista itsehallintoa
• valvoo ja edistää saamelaisten oikeuksia ja
elinoloja
• hoitaa saamelaisten omaa kieltä ja kulttuuria

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto
Saamen kielen toimisto
Lehtolantie 1
99870 Inari

sekä heidän asemaansa alkuperäiskansana
koskevia asioita
• tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja
Saamelaisten kotiseutualue
Ohcejohka

Enontekiö

Hetta sivutoimipiste
Puheenjohtaja
Klemetti Näkkäläjärvi
Skierri, Peuratie 15
99400 Enontekiö
puh. 050 524 2109

Utsjoki

sivutoimipiste
PL 41 / Luossatie 1
99980 Utsjoki
puh. 010 839 3100
fax 010 839 3131

Eanodat

Anár

Soađegilli

sekä neuvottelee viranomaisten ja poliittisten
päättäjien kanssa tehtäviinsä kuuluvissa
asioissa
• päättää saamelaisten yhteiseen käyttöön
myönnettyjen valtion varojen käytöstä
• on perustettu omalla lailla vuonna 1995
(L 974/1995)
• valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi

Sihteeristön
pääpaikka on Inarissa. Sihteeristö jakaantuu
yleiseen, saamen kielen sekä koulutus- ja
oppimateriaalitoimistoon.
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