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Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2017 
 

Parhaillaan on käynnissä Saamelaiskäräjien kuudes vaalikausi. Toiminnantäyteisen ja myös tuloksekkaan 

kertomusvuoden jälkeen vaalikausi 2016-2019 on puolessa välissä. 

 

Kertomusvuoden merkittäviä tapahtumia oli Pohjoismaisen saamelaissopimuksen sopimustekstin parafointi 

tammikuussa 2017 ja eteneminen Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien käsiteltäväksi. Pohjoismaisen 

saamelaissopimuksen käsittelyä päätettiin koordinoida Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston (SPN) kautta. 

Saamelaiskäräjät kuulivat saamelaisyhteisöjä sekä pyysivät asiantuntijalausuntoja sopimusluonnoksesta. 

Näiden pohjalta SPN pyysi kertomusvuonna jatkoneuvotteluja valtioilta. 

 

Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa haetaan parhaillaan toimintamallia totuus- ja sovintoprosesseista. Toivon, 

että prosessit etenisivät konkreettisiksi toimiksi ja että prosesseilla olisi myös rajat ylittäviä osioita. Totuus- ja 

sovintoprosessin voi käynnistää vain kerran. Painotan, että saamelaisilla, saamen kielten puhujilla sekä 

saamelaisen kulttuurin kantajilla ei ole varaa prosessien epäonnistumiseen. 

 

Kertomusvuonna käytiin ennätysmäärä, 23 kpl, saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisia neuvotteluita. 

Neuvottelumenettelyn toteuttamisessa havaittujen ongelmien ja epätietoisuuden vuoksi Saamelaiskäräjät ja 

oikeusministeriö laativat kertomusvuonna ohjeen neuvotteluvelvoitteen asianmukaiseksi toteuttamiseksi. 

Ohjeen keskeisenä sisältönä on, että neuvotteluvelvoitteen täyttämiseksi ei riitä pelkkä yksipuolinen 

kuuleminen, vaan Saamelaiskäräjille on varattava todellinen mahdollisuus aidosti neuvotella ja vaikuttaa 

neuvotteluiden kohteena olevaan asiaan. Tämän keskeisen periaatteen toteuttamiseksi ohje sisältää myös 

kriteereitä vähimmäisedellytyksiksi neuvotteluiden lähtökohtien osalta. Muistion laadintaan myötävaikutti 

myös apulaisoikeuskanslerin Saamelaiskäräjien maa- ja metsätalousministeriön toiminnasta tekemään 

kanteluun antama päätös, jonka mukaan oikea-aikaiset neuvottelut Tenon kalastussopimuksesta ja sen 

sisällöstä olisi tullut pitää ennen Suomen ja Norjan välisten neuvottelujen päättymistä, jotta Saamelaiskäräjille 

lailla taattu vaikuttamismahdollisuus olisi ollut aito. 

Saamelaiskulttuurin pohja on puhdas ja terve luonto. Saamelaisten perinteinen luonnonresurssien käyttö 

perustuu kestävyyteen. On pidetty huolta siitä, että huomenna, ensi vuonna, kolmen sukupolven päästä on 

luonnonresursseja käytettävänä. Kertomusvuonna aloitettu Jäämeren ratahankkeen selvitys ja edistäminen 

huolestuttaa saamelaistoimijoita suuresti. Hankkeella tulee olemaan merkittäviä ja laajakantoisia vaikutuksia 

saamelaisiin ja saamelaiskulttuuriin. 

Saamelaiskäräjien tehokasta toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia heikentää resurssipula. Voimassa olevan 

saamelaiskäräjälain 2 §:n mukaan ”Valtion talousarviossa on varattava määräraha tässä laissa tarkoitettuihin 

tehtäviin.” Nykyisellä tasollaan Saamelaiskäräjien riittämättömät resurssit eivät mahdollista Saamelaiskäräjien 

laissa määriteltyjen tehtävien asianmukaista hoitamista ja resurssipula on kertomusvuoden aikana näkynyt 

negatiivisesti myös Saamelaiskäräjien sihteeristön työhyvinvoinnissa. 

 

Kertomusvuonna Saamelaiskäräjät pyrki toiminnassaan edistämään yhteistyötä ja tiedonvälitystä Suomen 

valtion suuntaan. Tätä tarkoitusta varten päätettiin kertomusvuoden toukokuussa perustaa 

eduskuntapuolueiden ja Saamelaiskäräjien yhteistyöelin, jonka on tarkoitus kokoontua tarvittaessa ja 

vähintään kerran eduskunnan istuntokauden aikana. 

 

Lopuksi haluan kiittää henkilöstöämme toimintatavoitteidemme eteen tehdystä kovasta työstä sekä hyvästä 

yhteistyöstä. Lisäksi kiitän luottamushenkilöitämme hyvästä poliittisesta yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana 

sekä kaikkia sidosryhmiämme ja yhteistyötahojamme, erityisesti Saamelaisneuvostoa, Kolttien kyläkokousta 

kolttaneuvostoineen, saamelaisyhdistyksiä, saamelaisten kotiseutualueen paliskuntia sekä yksittäisiä 

saamelaisaktiiveja, menneestä vuodesta! 

 

 
Tiina Sanila-Aikio 

puheenjohtaja  
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Saaǥǥjååʹđteei ǩiõčldõk eeʹjj 2017 tuåimmjummša 
 

Ååʹn lij Sääʹmteeʹǧǧ kuuđad vaalpââʹjj. Maainâseeʹǩǩ leäi tiudd tuåimin da puåđõõzzin di nääiʹt vaalpââʹjj 

2016-2019 lij peäʹlrääʹjest. 

 

Maainâseeʹjj õhtt miârkteei šõddmõš leäi ko parafõʹstte Tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž suåppmõšteeʹkst 

ođđeeʹjjmannust 2018, da tõn oouʹdeeš Lääʹdd, Ruõcc da Taar Sääʹmtiiʹǧǧi ǩiõttʼtõõllâmnalla. Tâʹvvjânnmallaš 

sääʹmsuåppmõõžž ǩiõttʼtõõllmõõžž tuʹmmješ koordinâʹstted Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz (SPS) pääiʹǩ. 

Sääʹmteeʹǧǧ kuʹlle sääʹmõhttsažkååʹdd di rauʹǩǩe äʹšštobddiceâlklmid suåppmõšhämmsest. Täi vuâđald SPS 

raauki maainâseeʹjj juâtkksaǥstõõllmõõžžid riikkin. 

 

Taarâst, Ruõccâst da Lääʹddjânnmest lie ååʹn ooccmen tuåimmâm-maall tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹssin. 

Tuäivam, što proseeʹss ouddneʹče konkreettlaž tuåimmân da što proseeʹssin leʹčče raajid râstldeei vueʹzz še. 

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss vuäitt altteed tåʹlǩ õʹhttešt. Teäʹddääm, što säʹmmlain, sääʹmǩiõli 

mainsteeʹjin di sääʹmkulttuur kuõʹddjin ij leäkku väärr, što proseeʹss jie ooʹnnest. 

 

Maainâseeʹjj ääiʹj čõõđteš šuurab meäʹr, 23 kpl, sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 paragraaff meâldlaž saǥstõõllmõõžžid ko 

kuäʹss-ne ouddâl. Saǥstõõllâmõõlǥtõõzz tieuʹddmest ouʹdde puättam vaiggâdvuõđi da panntieʹttemvuõđ diõtt 

Sääʹmteʹǧǧ da vuõiggâdvuõttministeria lie õhttsažtuâjast valmštõõllâm vuäʹppõõzz saǥstõõllâmõõlǥtõõzz 

tieuʹddem vääras. Vuäʹppõõzz tääʹrǩmõs siiskõssân lij, što saǥstõõllâmõõlǥtõõzz teâuddmõʹšše ij riʹjtte tåʹlǩ 

õõutpeällsaž kuullâm, peʹce Sääʹmtegga âlgg vaʹrrjed vuõigg vueiʹttemvuõđ pottsânji saǥstõõllâd da vaaikted 

äšša, kååʹtt lij saǥstõõllâm vueʹlnn. Tän kõskksaž vuâđđjurddi teâuddmõõžž vääras vuäʹppõs âânn seʹst še 

kriteeʹrid uuʹccmõsõõlǥtõõzzin saǥstõõllmõõžži vuâlggsõõʹji vueʹzzeld. Vuäʹppõõzz raajjma vaaikti še 

veäʹǩǩvuõiggâdvuõttkansleeʹr uʹvddem tuʹmmstõk, ko Sääʹmteeʹǧǧ kueʹddli mädd- da meäʹcctäällministeria 

tuåimmjummšest. Tuʹmmstõõǥǥ mieʹldd vuõiggäiggsa saǥstõõllmõõžž Teänjooǥǥ 

kueʹlšeeʹllemsuåppmõõžžâst da tõn siiskõõzzâst leʹčči õlggâm čõõđted ouddâl Lääʹddjânnam da Taar kõskksaž 

saǥstõõllmõõžži ǩiõrǥtummuž, štõ Sääʹmtegga lääʹjjest uvddum vaaiktemvueiʹttemvuõtt leʹčči leämmaž 

puuʹttes. 

 

Sääʹmkulttuur vuâđđ lij puuʹttes da tiõrvâs luâtt. Säʹmmlai äʹrbbvuâlaž luâttreeʹǧǧesvuõđi âânnmõš vuâđđââvv 

ǩeâllʼjeei âânnmõʹšše. Lie âânnam huõl, što jâđđa, pueʹtti eeʹjj, kooum puõlvvõõǥǥ ǩeeʹjjest lie 

luâttreeʹǧǧesvuõđ ââʹnnemnalla. Sääʹmtuåimmjeei peʹcclâʹstte maainâseeʹjj ääiʹj aalǥtum Jiõŋŋmiâr 

ruʹvddčuâǥǥashaʹŋǩǩõõzz čiõlǥtummuž da oouʹdummuž diõtt. Haʹŋǩǩõõzzâst puäʹtte leeʹd miârkteei da 

kookkaskuõʹddi vaaiktõõzz säʹmmlaid da sääʹmkulttuuʹre.  
 

Resurssvääʹnn hueʹnad Sääʹmteeʹǧǧ viõkkšõs tuåimmjummuž da vaaiktemvueiʹttemvuõđid. Viõǥǥâst åårrai 

sääʹmteʹǧǧlääʹjj 2 paragraaff mieʹldd ”Riikk tällõsarvvlõõzzâst âlgg vaʹrrjed mieʹrrtieʹǧǧ tän lääʹjjest jurddum 

tuâjaid.” Ânnʼjõž tääʹzzest Sääʹmteeʹǧǧ riʹttjeteʹmes resuurs jie vueiʹtlvââʹst Sääʹmteeʹǧǧ lääʹjjest meäʹrtõllum 

tuâjai ääʹššmeâldlaž hoiʹddjummuž da resurssvääʹnn lij maainâseeʹjj ääiʹj kuâsttjam negatiivlânji še 

Sääʹmteeʹǧǧ piisarkååʹdd tuâjjpuârastpiʹrǧǧummšest. 
 

Maainâseeʹjj ääiʹj Sääʹmteʹǧǧ lij põrggâm tuåimmjummšeʹstes oouʹdeed õhttsažtuâj da teâđaijuâkkmõõžž 

Lääʹddjânnam riikk årra. Tän vääras tuʹmmje vueʹssmannust 2017 vuâđđeed riikkpeeiʹvpeällõõǥǥi da 

Sääʹmteeʹǧǧ õhttsažtuâjjorgaan, koon mieʹrren lij noorõõttâd taarb mieʹldd da uuʹccmõsân õʹhttešt riikkpeeiʹvi 

sååbbarpââʹj ääiʹj. 
 

Looppâst haaʹlääm späʹssbõõššâd mij tuâjjlažkååʹdd tuåimmjemtäävtõõzzeen ouʹdde tuejjuum kõrr tuâjast di 

šiõǥǥ õhttsažtuâjast. Haaʹlääm še späʹssbõõššâd åskkoummeen šiõǥǥ poliittlaž õhttsažtuâjast mõõnnâm eeʹjj 

peäʹlnn di čõõnâsjooukeen da õhttsažtuâjjkuõiʹmeen, jeäʹrben Sääʹmrääʹđ, Saaʹmi siidsåbbrid 

sääʹmsuåvtõõzzeezvuiʹm, sääʹmõhttõõzzid, sääʹmvuuʹd paalǥâskooʹddid di sääʹmaktiivid mõõnni eeʹjjest! 

 

 
Tiina Sanila-Aikio 

saaǥǥjååʹđteei 
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1. Tehtävät, arvot ja organisaatio  
 
Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittis-itsehallinnollinen elin, joka toimii 

oikeusministeriön hallinnonalalla. Se ei ole osa Suomen valtionhallintoa. Saamelaiskäräjien tärkein tehtävä on 

toteuttaa saamelaisille perustuslaissa turvattua kulttuuri-itsehallintoa sekä turvata saamelaisen 

alkuperäiskansakulttuurin säilyminen ja kehittyminen. Saamelaiskäräjien toimintaa ohjaa saamelaiskäräjälaki, 

-asetus ja työjärjestys. Saamelaiskäräjät on Suomessa ainoa toimielin, joka voi ilmaista saamelaisten virallisen 

näkemyksen heitä koskevissa asioissa.  Saamelaiskäräjien tehtävänä on saamelaiskäräjälain 6 §:n mukaan 

edustaa saamelaisia tehtäviinsä kuuluvissa asioissa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.  

Saamelaiskäräjät käyttää itsenäistä päätösvaltaa. Saamelaiskäräjät voi antaa esityksiä, aloitteita ja lausuntoja 

viranomaisille.  Saamelaiskäräjien vaalikauden toimintaohjelmassa 2016 - 2019 Saamelaiskäräjien toiminnalle 

on asetettu seuraavat arvot: 
 

vahva saamelainen identiteetti 

saamen kielten elinvoimaisuus 

saamelainen kulttuuri ja kulttuuriperintö 

perinteisten elinkeinojen elinvoimaisuus 

saamelainen luontoyhteys 
 

                                                   Kuva 1 Pia Ruotsala-Kangasniemi 

 
                     

saamelainen kulttuurimaisema 

saamelaisten kestävän kehityksen ja biologisen monimuotoisuuden turvaaminen 

saamelainen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

yhteisöllisyys 

saamelaisen perinteisen tiedon ylläpitäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamelaiskäräjien organisaatiorakennetta on kuvattu kuvassa 2. Saamelaiskäräjien linjaorganisaation rinnalla 

toimii kaksi yhteistyöelintä; saamelaisten koulutusasian yhteistyöelin ja sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelin.  
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Kuva 2 Saamelaiskäräjien organisaatio 

 

 

2. Saamelaiskäräjien talouden ja toiminnan tunnusluvut 
 

2.1. Poliittinen toiminta 
 

Saamelaiskäräjien kokous kokoontui toimintavuonna kolme kertaa. Saamelaiskäräjien kokous piti vuoden 

ensimmäisen yleiskokouksen Trondheimissa pohjoismaisen saamelaisyhteistyön 100-vuotisjuhlallisuuksien 

yhteydessä. Saamelaiskäräjien hallitus kokoontui kertomusvuonna 14 kertaa, joista oli puhelinkokouksia neljä. 

Hallitus käsitteli kokouksissaan yhteensä 163 asiaa, joista 6 % siirrettiin jatkovalmisteluun ja 13 % seuraavaan 

kokoukseen. Lisäksi hallitus piti kertomusvuonna neljä työkokousta.  

 

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi 19.6.2017 ehdotuksen Saamelaiskäräjien kokouskäytäntöjen 

kehittämiseksi pilotoitavaksi joulukuun täysistunnossa. Joulukuussa Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi 

Saamelaiskäräjien kansainvälistä toimintaa koskevan strategian. Strategian tarkoituksena on saamelaisten 

alkuperäiskansaoikeuksien turvaaminen kansainvälisellä tasolla pidemmälle tähdäten ja tehostaa vaalikauden 

tavoitteiden toteutumista kansainväliseen toimintaan liittyen.  

 

Valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön kanssa pidettiin lokakuussa yhteiset neuvottelupäivät koskien 

Saamelaiskäräjien taloudellista tilannetta. Samassa yhteydessä pidettiin oikeusministeriön koordinoima 

saamelaisasioiden neuvottelupäivä eri ministeriöiden kanssa. 

 

Suomi sai kertomusvuonna loppupäätelmät ja suositukset saamelaisiin liittyen YK:n Rotusyrjinnän 

poistamista koskevalta komitealta (CERD/C/FIN/CO/23) ja Euroopan neuvoston ministerikomitealta 

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimukseen liittyen (CM/ResCMN(2017)1). 

Suomen ihmisoikeustilannetta tarkasteltiin lisäksi kolmannen kerran YK:n ihmisoikeusneuvoston alaisen 

UPR-työryhmän (Universal Periodic Review) istunnossa, jossa Suomi sai saamelaisiin liittyviä suosituksia.  

Saamelaiskäräjien 
kokous

SIHTEERISTÖ

Yleinen toimisto

Saamen kielen toimisto

Koulutus- ja 
oppimateriaalitoimisto

Palveluyksikkö

Sote-yksikkö

Asiantuntija-
toimielimet

Koulutus- ja 
oppimateriaalilautakunta 

Sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Nuorisoneuvosto

Saamen kielineuvosto

Kulttuurilautakunta

Elinkeino- ja 
oikeuslautakunta

Vaalilautakunta

Yhteistyöelimet:

- koulutusasiat

- sote-asiat

Puheenjohtaja

Hallitus
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Kuva 3 Saamelaiskäräjien kokous 

 
 

Saamelaiskäräjien pääasialliset toimintamuodot ovat lausuntojen ja kirjallisten esitysten antaminen, 

neuvottelut viranomaisten kanssa sekä työryhmätyöskentely. Kertomusvuonna lausuntopyyntöjä 

vastaanotettiin yhteensä 185, joista 121 kohdistui ympäristö- ja elinkeinosektorille, 28 oikeussektorille, 15 

sosiaali- ja terveydenhuoltoon, 12 opetustoimeen, kieleen ja kulttuuriin 7 sekä kaksi muihin asioihin. 

Saamelaiskäräjät antoi yhteensä 136 erilaista lausuntoa tai kirjelmää, joka on 4 % vähemmän kuin 

edellisvuonna. Tästä 73 oli lausuntoja, 12 esityksiä ja aloitteita sekä muita lausumia ja kirjelmiä 51.  

 

Saamelaiskäräjät sai toimintavuonna kaivosviranomaiselta 87 kullanhuuhdontalupahakemusta koskevaa 

lausuntopyyntöä (koskee 98 kullanhuuhdontalupa-aluetta), joista 32:sta annettiin lausunto. Turvallisuus- ja 

kemikaliovirasto antoi toimintavuonna yhteensä 112 kullanhuuhdontalupapäätöstä, jotka koskivat yhteensä 

115 kullanhuuhdontalupa-aluetta. Saamelaiskäräjät valitti kuudesta kullanhuuhdontalupa-alueelle 

myönnetystä kullanhuuhdontalupapäätöksestä edelleen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, sekä antoi yhden 

vastineen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle liittyen Tukesin malminetsintälupapäätökseen. Pohjois-

Suomen hallinto-oikeudelta Saamelaiskäräjät sai 7 vastaselvityspyyntöä (koskee seitsemää 

kullanhuuhdontalupa-aluetta) kullanhuuhdontalupapäätöksistä tehtyihin valituksiin liittyen. Pohjois-Suomen 

hallinto-oikeus antoi toimintavuonna 9 päätöstä kullanhuuhdontalupapäätöksistä tehdyistä valituksista (koskee 

12 kullanhuuhdontalupa-aluetta); Saamelaiskäräjät valitti yhdestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 

päätöksestä edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (koskee kahta kullanhuuhdontalupa-aluetta) ja antoi 

kaksi vastaselitystä koskien 3 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden, kullanhuuhdontaa koskevaa päätöstä 

(koskee neljää kullanhuuhdontalupa-aluetta). Korkein hallinto-oikeus antoi toimintavuonna yhden päätöksen 

kullanhuuhdontalupapäätöksestä tehdystä valituksesta. 

 

Saamelaiskäräjät sai toimintavuonna Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta kuusi ympäristö- ja/tai 

vesilupalausuntopyyntöä koskien koneellista kullanhuuhdontaa 8 kullanhuuhdontalupa-alueella sekä Vaasan 

hallinto-oikeudelta viisi vastaselvityspyyntöä (koskee 12 kullanhuuhdontalupa-aluetta) liittyen ympäristö- 

ja/tai vesilupapäätöksistä tehtyihin valituksiin. Näistä Saamelaiskäräjät lausui kahdesta ympäristö- ja/tai 

vesilupahakemuksesta (koskee kolmea kullanhuuhdontalupa-aluetta) ja antoi kolmeen vastaselityksen (koskee 

neljää kullanhuuhdontalupa-aluetta). Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi 9 koneellisen 

kullanhuuhdonnan oikeuttavaa ympäristö- ja/tai vesilupapäätöstä, joista kahdesta lupapäätöksestä (koskee 

kolmea kullanhuuhdontalupa-aluetta) Saamelaiskäräjät valitti edelleen Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan 

hallinto-oikeus antoi kolme päätöstä ympäristö- ja/tai vesilupapäätöstä koskevasta valituksesta. 

Saamelaiskäräjät valitti yhdestä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä (koskee neljää kullanhuuhdontalupa-

aluetta) edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  
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Saamelaiskäräjät laati toimintavuonna kullanhuuhdontaan liittyen kolme taustamuistiota, yhden vetoomuksen 

sekä teki yhden selvityspyynnön. Saamelaiskäräjät teki niin ikään yhden ilmoituksen Lapin ELY-keskukselle 

koneellisen kullanhuuhdonnan oikeuttavan ympäristöluvan vastaisesta toiminnasta Sotajoella, sekä kaksi 

ilmoitusta Tukesille, ettei se kykene käsittelemään saapuneita, kullanhuuhdontalupahakemuksia koskevia 

lausuntopyyntöjä (vähintään 8 kpl). 

 
Kuva 4 Pyydettyjen lausuntojen määrä 2017 

 
 

 
Kuva 5 Saamelaiskäräjien antamat kirjalliset lausumat 2017 

 
 
Saamelaiskäräjät toimii yhteistyössä useiden viranomaisten, organisaatioiden, saamelaisyhdistysten ja muiden 

toimijoiden kanssa. Jokaisella toimialalla on omat toimialakohtaiset yhteistyöverkostonsa. Saamelaiskäräjien 

keskeisin yhteistyöverkosto on kuvailtu alla olevassa kuviossa.  
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Kuva 6 Saamelaiskäräjien yleisen toiminnan yhteistyöverkosto  

 

 
 

 

 

 

 
Lainsäädännön kehittämiseksi Saamelaiskäräjät teki yhteistyötä eri ministeriöiden kanssa. Erityisesti 

oikeusministeriön, valtiovarainministeriön, ulkoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja 

terveysministeriön kanssa tehty yhteistyö on ollut intensiivistä.  
 

Saamelaiskäräjillä oli edustaja kaikkiaan 90 eri työryhmässä (liite 1). Työryhmissä oli edustettuina 

luottamushenkilöitä, virkamiehiä sekä ulkopuolisia saamelaisia asiantuntijoita. Pienen osan 

työryhmäedustajien matkakuluista kattoi työryhmän asettanut taho. Työryhmien määrä lisääntyi 

edellisvuoteen 32 %.  

 

Saamelaiskäräjät osallistui kertomusvuonna saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisiin neuvotteluihin eri 

viranomaisten kanssa 23 kertaa1. Neuvottelujen määrä yli kaksinkertaistui (109 %) edellisvuoteen nähden. 

Lisäksi Saamelaiskäräjillä oli kertaluonteisia sidosryhmä-, kuulemis- sekä edustustilaisuuksia 194 kertaa2. 

Kertaluonteisten tilaisuuksien määrä kasvoi 34 % edellisvuoteen verrattuna. Kertomusvuonna 

Saamelaiskäräjillä tapasi seuraavat ministerit: 

- pääministeri Sipilä,  

- valtiovarainministeri Orpo (kaksi kertaa),  

- ympäristöministeri Tiilikainen,  

- elinkeinoministeri Lintilä, 

- kunta- ja uudistusministeri Vehviläinen, 

                                                 
1 Pidetyt neuvottelut toimintakertomuksen liitteessä 3 
2 kertaluonteiset sidosryhmätilaisuudet 166, kuulemistilaisuudet 7, edustustilaisuudet 21 
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- peruspalveluministeri Rehulan, 

- sosiaali- ja terveysministeri Mattila. 

Saamelaiskäräjät osallistui kertomusvuonna alkuperäiskansoja koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön 

lähinnä ihmisoikeusmekanismien, kansainvälisten ympäristösopimusten sekä kulttuuriperinnön saralla. 

Saamelaiskäräjät osallistui osana Suomen delegaatiota Marokossa järjestettyyn ilmastokonferenssiin 

(UNFCCC COP22), jossa käynnistettiin ilmastosopimusten alaisuuteen kuuluvan alkuperäiskansa-foorumin 

asettamisen toimeenpano. Saamelaiskäräjät osallistui kertomusvuonna Maailman henkisen omaisuuden 

järjestön WIPO:n geenivarojen, perinnetiedon ja perinteisten kulttuurinilmausten suojaa koskevan 

hallitustenvälisen komitean (IGC) 29. ja 31. istuntoihin Genevessä tarkkailijana. Komitean työ on kuitenkin 

hidasta, eikä merkittäviä päätöksiä saatu kertomusvuonna aikaan.  

Kansainvälisistä ihmisoikeusmekanismeista varsinaiset saamelaisia koskevat suositukset Suomelle antoi YK:n 

alkuperäiskansojen oikeuksien erityisraportoija Victoria Tauli-Corpuz. Lisäksi YK:n Naisten syrjinnän 

poistamista käsittelevä komitea antoi päätelmänsä vuonna 2014 annettujen suositusten täytäntöönpanosta ja 

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) antoi neljännen valvontakierroksen 

päätelmänsä seurantaan nostettujen suositusten täytäntöönpanosta.  

2.2. Kauden päätavoitteiden toteutuminen 
 
Vuodelle 2017 oli asetettu seitsemän päätavoitetta. Päätavoitteita toimeenpantiin pääosin Saamelaiskäräjien 

varsinaiseen toimintaan myönnetyllä määrärahalla.  

Pohjoismaisen saamelaissopimuksen ratifioinnin eteneminen 
Toimintavuoden 2017 merkittäviä tapahtumia oli Pohjoismaisen saamelaissopimuksen sopimustekstin 

parafointi tammikuussa 2017 ja eteneminen Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien käsiteltäväksi. 

Sopimuksen ratifiointi edellyttää monilta osin muutoksia Suomen kansalliseen lakiin, joten sopimuksen 

tullessa sekä Saamelaiskäräjien että eduskunnan hyväksymäksi, tarkoittaa tämä samalla myös muun muassa 

saamelaiskäräjälain harmonisointia yhteensopivaksi Pohjoismaisen saamelaissopimuksen sisällön kanssa, 

mikä tulee ottaa huomioon kertomusvuonna aloitetussa saamelaiskäräjälain uudistamistyössä. Sopimuksen 

merkittävimpiin yksittäisiin artikloihin kuuluvat muun muassa osallistumisoikeuksia ja perinteisten 

saamelaiselinkeinojen toimintaedellytyksiä parantavat artiklat sekä yhteispohjoismainen 

saamelaiskäräjävaaleissa äänioikeutetun määritelmän osoittava artikla 13. Suomen, Ruotsin ja Norjan 

Saamelaiskäräjät päättivät kuitenkin vuoden 2017 syksyllä Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston toimesta 

esittää Suomen, Ruotsin ja Norjan valtioille muutoksia Pohjoismaisen saamelaissopimuksen sopimustekstiin 

ennen sopimuksen lopullista käsittelyä Saamelaiskäräjillä.  

 

ILO 169 -sopimuksen ratifioiminen, saamelaiskäräjistä annetun lain tarkistaminen ja muu 

merkittävä saamelaisten oikeusaseman kehitys  
Suomen hallitus ei vienyt eduskunnan ratkaistavaksi aiemmin suunnitellusta huolimatta, vuoden 2017 aikana 

esitystä ILO 169 sopimuksen ratifioimiseksi, vaikka valtioneuvoston tilaama, tammikuussa 2017 valmistunut 

tutkimus ”Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus” suositteli 

Suomelle sopimuksen ratifiointia. Toisaalta vuoden 2017 lopussa valtioneuvosto kuitenkin päätti toimikunnan 

perustamisesta uudistamaan voimassa olevaa saamelaiskäräjälakia. Saamelaiskäräjälain tarkistamisen 

yhteydessä muun muassa kehitetään saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaista neuvottelumenettelyä, millä osaltaan 

toteutetaan myös ILO 169 -sopimuksen sekä Pohjoismaisen saamelaissopimuksen ratifioinnin edellyttämiä 

kansallisen lain muutoksia. 

 

Kertomusvuoden alussa julkaistiin valtioneuvoston tilaama tutkijatohtori Leena Heinämäen johtaman 

tutkijaryhmän laatima ”Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus”. 

Kertomusvuonna käytiin myös ennätysmäärä saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisia neuvotteluita. 

Neuvottelumenettelyn toteuttamisessa havaittujen ongelmien ja epätietoisuuden vuoksi Saamelaiskäräjät ja 

oikeusministeriö laativat kertomusvuonna lisäksi ohjeen saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisen 

neuvotteluvelvollisuuden asianmukaiseksi toteuttamiseksi. 
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Sote- ja maakuntauudistus sekä saamen kielilain uudistaminen 
Valtiojohtoisen hallintorakenne uudistuksen aikataulua sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen 

siirtämiseksi kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnalle on kertomusvuoden aikana lykätty uudistuksen 

toteuttamisessa kohdattujen ongelmien vuoksi siten, että maakunnalle osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

lisäksi pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen tehtävät ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen 

tehtävät ja lisäksi mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto 1.1.2020 lähtien. Saamelaiskäräjät on vuoden 2017 

aikana osallistunut aktiivisesti Lapin maakunnan valmisteluun saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ja 

perusoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi. Saamelaiskäräjät on lisäksi ollut kuultavana eduskunnan 

valiokunnissa ja antanut lausuntoja eduskunnan valiokuntien lisäksi useille ministeriöille. Vuoden 2017 aikana 

merkittävä osa sote-uudistukseen liittyvistä lakiesityksistä mukaan lukien esitys saamen kielilain 

muuttamiseksi, on edennyt eduskunnan käsiteltäväksi. Tästä huolimatta Saamelaiskäräjien esitykset sote- ja 

maakuntauudistuksia koskevissa lakiesityksissä on jätetty suurimmalta osin huomioimatta, eikä saamen 

kielilain takaamien kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi ole osoitettu tähänastisessa valmistelussa riittäviä 

resursseja. Saamen kielilain uudistuksessa aiemmin kunnille kuuluneet velvoitteet siirrettiin sellaisenaan 

velvoittamaan myös tulevaa Lapin maakuntaa. Saamen ja kieltä ja kulttuuria koskevan itsehallinnon suhdetta 

maakunnan tulevaan itsehallintoon ei valmistelussa selvitetty asianmukaisesti Saamelaiskäräjien huomioista 

riippumatta. 

 

Totuus- ja sovintoprosessi 
Pohjoismaissa on aloitettu keskustelut saamelaisten ja valtioiden välisistä totuus- ja sovintoprosesseista. 

Teemaa käsiteltiin saamelaisten parlamentaarikkojen konferenssissa Trondheimissa helmikuussa 2017.  

Otteita saamelaisten parlamentaarikkojen konferenssin Trondheimin julistuksesta: 

 

”Me viittaamme edelleen, että on tarve aloittaa kulttuurisesti sopivia prosesseja, jotka takaavat 

saamelaisen asiantuntemuksen, joilla voimme tuoda esille ja todistaa historiallisia ja nykyisiä 

assimilaatioprosesseja ja -politiikkaa koskien saamelaisia ja millaisia vaikutuksia näillä prosesseilla 

ja politiikalla on ollut ja on saamelaisten edellisille, nykyisille ja tuleville sukupolville. Jos 

tarkoituksena on saavuttaa sovinto, tulee ensin käydä läpi totuusprosessi. 

 

Me katsomme tärkeäksi aloittaa sovintoprosesseja, jotka lieventävät näitä negatiivisia vaikutuksia ja 

kehitystä, jotka ovat kohdentuneet saamelaisiin sekä yhteisesti että yksilötasolla 

assimilaatioprosessien kautta. Me odotamme, että totuus- ja sovintoprosessi myös saa aikaan hyvitystä 

saamelaisille. 

 

Me kehotamme kyseisiä valtioita sopimaan tapoja ja edellytyksiä yhdessä kunkin Saamelaiskäräjien 

kanssa totuus- ja sovintoprosessien aloittamiseksi, joihin osallistuminen yksittäisten ihmisten osalta 

tulee olla vapaaehtoista ja heille tulee antaa henkistä ja psyykkistä tukea, ja että me laitamme 

tarpeeksi inhimillisiä, teknisiä ja taloudellisia resursseja tällaiseen työhön.” 

Saamelaiskäräjät ja pääministeri Sipilä sopivat toukokuussa 2017, että totuus- ja sovintoprosessi aloitetaan ja 

että prosessin yksityiskohdista sovitaan myöhemmin. Saamelaiskäräjät on käynyt toimintavuoden aikana 

taustakeskusteluja prosessista saamelaisyhteisön, valtioneuvoston ja oikeusministeriön kanssa. 

Saamelaiskäräjät kävi lähetekeskustelun asiasta kokouksessaan 19.12.2017. Lisäksi Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon kanssa on keskusteltu kirkkojen roolista mahdollisessa 

prosessissa. Vuoden 2017 aikana on taustoitettu myös prosessin keskeistä osaa, eli psykososiaalista tukea sekä 

saamenkielisiä ja kulttuurinmukaisia mielenterveyspalveluja. Ilman näitä tukitoimia prosessia ei voida aloittaa. 
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Ilmastonmuutos  
Saamelaiskäräjät osallistui aktiivisesti kansainväliseen ilmastopolitiikkaan tavoitteenaan alkuperäiskansojen 

oikeuksien sekä osallistumisen edistäminen kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Saamelaiskäräjät osallistui 

YK:n ilmastokonferensseihin (SBSTA ja COP) osana Suomen valtuuskuntaa sekä useisiin epämuodollisiin 

kokouksiin koskien alkuperäiskansafoorumia (IP Platform). Alkuperäiskansafoorumin osalta saatiin 

huomattava lopputulos Bonnin osapuolikokouksessa (COP23), ja Suomella sekä EU:lla oli merkittävä rooli 

päätöksen syntymisen kannalta. 

YK:n alkuperäiskansajulistuksen täytäntöönpano 
Alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevä julistus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa vuonna 2007. YK:n 

ensimmäinen korkean tason alkuperäiskansojen maailmankonferenssin avausistunto hyväksyi vuonna 2014 

alkuperäiskansojen oikeuksien edistämistä käsittelevän loppuasiakirjan, jonka tarkoituksena on edistää 

alkuperäiskansojen oikeuksien täytäntöönpanoa. Yksi loppuasiakirjan tavoitteista on parantaa 

alkuperäiskansojen osallistumista YK:ssa. Saamelaiskäräjät oli aktiivisesti mukana prosessissa. YK:n 

yleiskokous antoi päätöslauselmansa osallistumista parantavaan prosessiin syyskuussa 2017. Prosessi ei 

kuitenkaan päässyt tavoitteeseensa, eli alkuperäiskansojen osallistumisen aitoon paranemiseen YK:ssa. 

Neuvottelujen on tarkoitus jatkua tulevaisuudessa. Saamelaiskäräjien hallitus käsitteli 

alkuperäiskansajulistuksen kansallista toimeenpanoa kokouksissaan vuoden mittaan, ja hyväksyi 

suunnitelman kansallista toimeenpanoa varten. 

Perinteinen tieto 
Saamelaiskäräjät osallistui kertomusvuonna Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn geenivarojen, 

perinnetiedon ja perinteisten kulttuurinilmausten suojaa koskevan hallitustenvälisen komitean (IGC) työhön 

sekä biodiversiteettisopimuksen artikla 8(j):tä koskevan kansainvälisen työryhmän kokoukseen. 

 

2.3. Hallinto 
 
Toimintavuoden aikana laadittiin Saamelaiskäräjien taloussääntö, jonka hallituksen hyväksymänä otettiin 

käyttöön joulukuussa. Laadittu säännöstö on Saamelaiskäräjien ensimmäinen taloussääntö, jonka avulla 

tehostetaan ja kehitetään taloushallintoa sekä varmistetaan, että siinä noudatetaan voimassa olevia säännöksiä. 

 

Saamelaiskäräjien palveluksessa oli vuoden 2017 alussa 50 henkilöä, joista vakinaisia 25 ja määräaikaisia 25. 

Virkavapaalla oli viisi työntekijää. Työntekijöistä naisia oli 39 ja miehiä 11. Vuoden lopussa palveluksessa oli 

53 henkilöä, joista määräaikaisia 29. Virkavapaalla oli neljä työntekijää. Työntekijöistä naisia oli 42 ja miehiä 

11. Työntekijöiden keski-ikä oli 46,4 vuotta. Toimintavuoden aikana eläkkeelle siirtyi yksi työntekijä.  

 

Työntekijöistä suurin osa työskenteli kulttuurikeskus Sajoksessa. Lisäksi Saamelaiskäräjien työntekijöitä 

työskenteli sivutoimipisteissä Utsjoella, Enontekiöllä ja Oulussa sekä kotitoimistoissa Vuotsossa ja 

Rovaniemellä. Vuonna 2017 järjestettiin yksi henkilöstökokous ja kaksi virkistyspäivää. Henkilöstö sai käyttää 

viikossa 0,5 tuntia viikossa työkykyä ylläpitävään toimintaan.  

 

Työterveyshuollon kustannukset olivat kertomusvuonna 459,07 euroa/htv. Työterveyshuollon kustannukset 

ovat nousseet edellisvuoteen verrattuna 47 %:a3. Työterveyshuollon kustannuksista ovat nousseet 

korvausluokkaan II kuuluvat kustannukset eli yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannukset. 
Työterveyslääkärillä käynnit lisääntyivät edellisvuoteen 74 % ja työpsykologilla käynnit 11 %.  

Työterveyshoitajalla käynnit vähentyivät 50 %. Sairauspäivien4 keskimääräinen poissaoloaika oli 

toimintavuoden aikana 14,5 päivää henkilöä kohden. Sairauspoissaolot ovat lähes kaksinkertaistuneet 

edellisvuoteen verrattuna.  Kaikista sairauspoissaoloista lyhytaikaisia omalla ilmoituksella (1-3 pv) olevia 

sairauspoissaoloja oli 10,4 %, lapsen sairauden vuoksi johtuvia poissaoloja 5 %, masennusdiagnoosilla 15,6 % 

ja 69 % muilla lääkärin toteamilla diagnooseilla. Vuoteen 2016 verrattuna omalla ilmoituksella olevat 

sairauspoissaolot vähentyivät hieman (1,1 %), lapsen sairauden vuoksi johtuvat poissaolot vähentyivät 

                                                 
3 Työterveyshuollon kustannukset olivat vuonna 2017 yhteensä 24 330,93 euroa 
4 Sairauspäiviä oli yht. 537 päivää. Sairauspäivät koskivat 37 työntekijää. 
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11 %:lla. Työkykyneuvotteluja pidettiin kertomusvuoden aikana yhteensä viisi, kun edellisvuonna 

työkykyneuvotteluja oli kaksi. Lokakuussa aloitettiin yhden yksikön kanssa työyhteisösovitteluprosessi 

työhyvinvoinnin kehittämiseksi. 

 

Henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä on käsitelty johtoryhmän kokouksissa, joita pidettiin 

kertomusvuonna kolme. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen käytettiin 110 työpäivää, joka on keskimäärin 

2 työpäivää/htv. Esimiehille järjestettiin varhaisen puuttumisen koulutusta. Henkilöstön osaamisen 

kehittämiseen käytetty työaika kasvoi edellisvuoteen verrattuna 62 %. Työsuojeluvaltuutetulle ei tehty 

toimintavuonna yhtään työsuojeluilmoitusta.  

 

Toimintavuoden aikana pidettiin kuusi henkilöstön ja hallituksen yhteistä kahvi- ja keskustelutilaisuutta.  

Lisäksi pidettiin kuusi puheenjohtajan ja henkilöstön yhteisiä ajankohtaisten asioiden infotilaisuutta. 

Saamelaiskäräjien palkkio- ja palkkausjärjestelmän uudistamistyöryhmä aloitti työnsä vuonna 2017 ja 

kokoontui kaksi kertaa. Työ saatetaan loppuun vuoden 2018 aikana. 

 
Kuva 7 Saamelaiskäräjien henkilöstövoimavarat 2016-2017  

Henkilöstövoimavarat 2016 2017 

lkm 31.12. 46 53 

naiset 34 42 

miehet 12 11 

Määräaikaisten määrä   

lkm 31.12. 27 29 

naiset 25 24 

miehet 2 5 

%-osuus henkilöstöstä 31.12. 58,7 54,7 

Osa-aikaisten määrä   

lkm 31.12. 4 10 

naiset 1 7 

miehet 3 3 

naiset/miehet %-osuus henkilöstöstä 

31.12. 

74/26 79/21 

Keski-ikä 31.12.   

naiset 44,6 61 

miehet 45,8 44,5 

Palkattomalla vv:lla olevat 31.12. 6 4 

Sairauspoissaolot pv/htv 3,77 14,5 

Henkilöstökoulutus pv/htv 1.02 2 

Työterveyshuolto €/htv 65,5  459,07 

Työtyytyväisyysindeksi5 3,27 3,4 

 

2.4. Talous 
 
Vuoden 2017 talousarvio-toimintasuunnitelma hyväksyttiin Saamelaiskäräjien kokouksessa 19.12.2016. 

Saamelaiskäräjien kokous laati alijäämäisen budjetin vuodelle 2017 (-19 112 €). Tilinpäätöksen mukaan 

budjettitavoitteeseen ei päästy vaan tilikauden tulos oli ylijäämäinen (47 135,52 €). Yleisellä toimistolla ei ole 

tilinpäätösvuodelta raportoitavia havaintoja virheistä, väärinkäytöksistä tai takaisinperinnöistä. Voimavaroja 

on käytetty mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Voimavaroja on pyritty kohdentamaan 

tehokkaasti lakisääteisten tehtävien ja päätavoitteiden toteuttamiseen.  
 

Kuvassa 8 on esitetty Saamelaiskäräjien koko toiminnan rahoitus vuonna 2017. Taulukkoon 1 on koottu 

toiminnan toteutuma 2017 ja vertailu vuoteen 2016. Kulujäämä katetaan yleisen toiminnan määrärahasta, 

mikäli sitä ei ole merkitty omarahoitusosuudeksi. 

                                                 
5 Työtyytyväisyysindeksi vuodelta 2015 
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Kuva 8. Saamelaiskäräjien koko toiminnan rahoitus vuonna 2017 7.191.544 euroa6. 

 
 

Kuvassa 9 on esitetty Saamelaiskäräjien varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut. Oman toiminnan tuotot ovat 

kasvaneet edellisvuodesta 8,7 %. Saamelaiskäräjien tilikauden tulos on ylijäämäinen varsinaisen toiminnan 

osalta. Momenttien sisällä tapahtui kuitenkin ylityksiä. Eri toimintojen alijäämä oli yhteensä -12 220,58 euroa, 

joka katettiin yleisen toiminnan määrärahalla. Suurin alijäämä muodostui palveluyksikön toiminnasta (-

10 544,44 €). Säästöjä on tullut erityisesti henkilöstökuluissa virkavapauksista johtuen. Toimintavuodelle 

asetetut taloudelliset tavoitteet eivät ole täten kaikilta osin toteutuneet.  

 
Kuva 9 Saamelaiskäräjien varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 

 

 

                                                 
6 ilman annettuja alennuksia, valtionavun palautuksia ja määrärahasiirtoja (yht. 979 324 €). Lähde Saamelaiskäräjien tuloslaskelma 

1.1. – 31.12.2017 

2 039 315

877 345

1969629

525 000

500 000

804 840

176 538 298 877

OM Vuokratuki OKM STM OPH Tuotot Muu valtionapu Muut avustukset

2499547

247258

1219699

1610646

587795

Henkilöstökulut Matkustuskulut

Toimitilakulut Annetut määrärahat

Muut kulut

6087827

298877 804761

0

Valtionapu ja määrärahat

Muut avustukset

Oman toiminnan tuotot

Muut tuotot
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Kuvassa 10 on esitetty Saamelaiskäräjien yleisen toiminnan tuotot ja kulut. Saamelaiskäräjien yleisen 

toiminnan menoista kiinteitä (henkilöstö- ja toimitilakulut) on 60,3 %. Henkilöstökulut ovat 1,3 % pienemmät 

kuin edellisvuonna. Tähän ovat vaikuttaneet henkilöstön virkavapaudet. 

 
Kuva 10 Saamelaiskäräjien yleisen toiminnan tuotot ja kulut 

 
 

 
Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen palveluyksikkö toimii liiketoiminnan tuloilla. Palveluyksikkö ylitti 

budjettinsa tehden negatiivisen tuloksen (-10 544,44 €). Sajoksen kokous- ja kongressitilojen myyntiin vaikutti 

osaltaan Suomessa vallitseva yleinen taloudellinen tilanne, majoituskapasiteetin puute Inarin kirkonkylällä 

sekä Sajoksen ravintolayrittäjän puuttuminen. 

 
Kuva 11 Tase vastaavaa 

 
 

 
Saamelaiskäräjien maksuvalmius on kohtuullisen hyvä. Kuvasta 11 ilmenee, että Saamelaiskäräjillä on rahaa 

ja pankkisaamisia 1 669 754,77 euroa. Aikaisempien vuosien kertynyt julkaisutuotteiden varasto on nyt 

poistettu vaihto-omaisuudesta, koska valtionavustus huomioon ottaen julkaisutuotteiden hankintahinta on noin 

nolla.  

 
 

1 829 578

350 620

55 448
378 607

Valtionavustus

Vuokratuki

Omat tuotot

Seuraavalle tilikaudelle siirtyneet valtionavut

1 233 198113 564

374 517

101 687

Henkilöstökulut Matkakulut

Toimitilakulut Muut kulut

0

1669754

388325
Tuotteet

Rahat

Saamiset
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Kuva 12 Tase vastattavaa 

 
 

 
Ennakkoja ovat Saamelaiskäräjille myönnetyt avustukset, jotka siirtyvät käytettäväksi seuraavalle vuodelle. 

Taseen vastaavaa ja vastattavaa on 2 058 079,59 euroa. Siirtovelkoja ovat lomapalkkavelka, seuraavalle 

tilikaudelle siirtyneet maksut sekä eräät avustukset.  

 

Saamelaiskäräjillä on ollut vuoden 2017 lopussa lyhytaikaista vierasta pääomaa 1 707 654,22 euron edestä, 

sisältäen saadut ennakot, ostovelat, muut velat ja siirtovelat. Lyhytaikaisia saamisia on ollut vuoden lopussa 

yhteensä 388 324,82 euron edestä, sisältäen myyntisaamiset, muut saamiset ja siirtosaamiset. 

 

Valtionavustuksen palautuksia oli yhteensä 18 833,97 euron edestä; vaalilautakunta 17 463,56 euroa, 

mediakasvatus 89,05 euroa ja kulttuurijutaamisia –hanke 1281,36 euroa. Valtionavustusten tarkempaa 

seurantaa ja jaksottamista varten Saamelaiskäräjillä on käytössä valtionavustusten jaksottamistaulukko, jonne 

kirjataan kaikki valtionavustukset, niiden käyttö- ja raportointiajat, kuukausittaisesti käytössä olevat varat sekä 

seuraavalle vuodelle siirtyvät osuudet.  Jaksottamistaulukkoa verrataan kuukausikirjanpitoon.  

 

Saamelaiskäräjien varsinaisen toiminnan suurimmat menoerät ovat kiinteitä (vuokrat, henkilöstökulut). 

Taulukossa 1 on tehty vertailu vuoden 2016 talousarvion toteutumiseen niiltä osin, kun se on ollut mahdollista. 

Taulukossa on yleiseksi toiminnaksi luettu ne toiminnot, joista on määräykset Saamelaiskäräjien 

työjärjestyksessä sekä erillistoiminnot, jotka voidaan lukea kuuluvan Saamelaiskäräjien lakisääteisiin 

tehtäviin. 

 
Taulukko 1 Saamelaiskäräjien yleisen toiminnan rahoitus ja toteuma vuonna 2017 

SAAMELAISKÄRÄJIEN YLEINEN TOIMINTA TOTEUMA TOTEUMA % MUUTOS 

Tulot 2017  2016   

OM valtionavustus 1 829 577,56 1 437 000,00 27,32 % 

OM vuokra-avustus 350 620,00 351 784,99 -0,33 % 

Varsinaisen toiminnan muut tulot 55 447,50 49 576,57 11,84 % 

Muut tuotot 7 114,54 0 100,00 % 

Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus -378 607,69 7 339,96   

TULOT YHTEENSÄ 1 864 151,91 1 904 802,21 -2,13 % 

Menot       

Henkilöstökulut 1 233 198,38 1 249 725,27 -1,32 % 

350 425

314 331

314653

980 410

Oma pääoma Siirtovelat Muut velat Ennakot
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Kokous- ja matkustuskulut 113 563,55 78 969,73 43,81 % 

Toimitila- ja vuokrakulut 374 516,74 376 720,39 -0,59 % 

Hallinto- ja muut kulut 101 686,92 122 670,68 -17,11 % 

MENOT YHTEENSÄ 1 822 965,59 1 828 086,07 -0,28 

YLEISEN TOIMINNAN TULOJEN JA MENOJEN EROTUS 41 186,32 76 716,14 -46,31 

        

VAALILAUTAKUNTA       

Tulot: TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

OM valtionavustus 38 149,96 0 100,00 % 

Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus 0,00 95 901,46   

Valtionavustuksen palautus -17 463,56 -38 149,96   

Tulot yhteensä: 20 686,40 57 751,50 -64,18 % 

Menot       

Henkilöstökulut 20 059,89 54 503,64 -63,20 % 

Kokous- ja matkustuskulut 118,00 965,21 -87,77 % 

Muut kulut 508,51 2 282,65 -77,72 % 

Menot yhteensä: 20 686,40 57 751,50 -64,18 % 

Tuotto/kulujäämä 0,00 0,00   

NUORISONEUVOSTO       

Tulot: TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

OKM valtionavustus 147 266,60 120 000,00 22,72 % 

OM vuokraosuus 0 1 728,00 -100,00 % 

Muut avustukset 18 500,00 14 397,92 28,49 % 

Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus 0,00 12 640,83   

Seuraavalle tilikaudelle siirtyvä -47 036,42 -34 266,60   

Tulot yhteensä: 118 730,18 114 500,15 3,69 % 

Menot       

Menot 118 730,18 114 500,15 3,69 % 

Tuotto/kulujäämä 0 0   

        

VALTIONAVUSTUKSET:       

KULTTUURIMÄÄRÄRAHA       

Tulot: TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

OKM valtionavustus 176 000,00 176 000,00 0,00 % 

Seuraavalle tilikaudelle siirtyvä -1 278,14 0,00   

Tulot yhteensä: 174 721,86 176 000,00 -0,73 % 

Menot       

Menot 174 721,86 176 000,00 -0,73 % 

Tuotto/kulujäämä 0 0   

POHJOISMAISET JÄRJESTÖT       

Tulot TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

OKM avustus 15 000,00 15 000,00 0 % 

Yhteensä 15 000,00 15 000,00 0 % 
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Menot       

Menot 15 000,00               15 000,00  0 % 

Tuotto/kulujäämä 0                   0,00   

OPPIMATERIAALITUOTANTO       

Tulot TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

OKM valtionavustus 500 000,00 500 000,00 0 % 

oppimateriaalien myyntitulot 25 335,66 29 835,77 -15,08 % 

Muut avustukset 5 071,43 0 100,00 % 

Tulot yhteensä: 530 407,09 529 730,47 0,13 % 

Menot:       

Menot 508 037,85 511 105,43 -0,60 % 

Tuotto/kulujäämä 22 369,24 18 625,04 20,10 % 

SAAMELAISTEN KULTTUURI- JA KIELIPESÄTOIMINTA       

Tulot: TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

OKM valtionavustus 775 825,97 700 000,00 10,83 % 

Tilikaudelta seuraavalle siirretyt avustukset  -201 850,30 -75 825,97   

Tulot yhteensä: 573 975,67 624 174,03 -8,04 % 

Menot:       

Menot 573 975,67 624 174,03 -8,04 % 

Tuotto/kulujäämä 0 0   

SAAMENKIELINEN PÄIVÄHOITO       

Tulot: TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

OKM valtionavustus 120 000,00 120 000,00 0,00 % 

Menot:       

Menot: 120 000,00 120 000,00 0,00 % 

Tuotto/kulujäämä 0 0   

SAAMENKIELISET SOTE-PALVELUT       

Tulot: TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

STM valtionavustus  480 000,00 480 000,00 0,00 % 

Menot:       

Menot: 480 000,00 479 999,99 0,00 % 

Tuotto/kulujäämä 0 -0,01   

KIELEN ELVYTYS KOTISEUTUALUEEN ULKOPUOLELLA       

Tulot: TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

OKM valtionavustuksen OKM115/622/2015 siirto -93 089,28     

OKM valtionavustus OKM3/622/2017  135 000,00     

OKM 3/622/2017 tilikaudelta seuraavalle siirtyvä 
osuus -90 000,00 

    

OKM valtionavustus 2015 0 100 000   

 OKM/3/622/2016  edelliseltä tilikaudelta siirtynyt  200 000,00            200 000,00   

Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt päätös (2014,2015) 0            164 315,82   

Valtionavun palautus päätös OKM/91/627/2014 0             -40 994,95   

Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus (2015) 96 588,28             -96 588,28   
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Tilikaudelta seuraavalle siirretyt avustus  
OKM/3/622/2016   

0          -200 000,00   

Tulot yhteensä: 248 499,00            126 732,59 93,32 % 

Menot:       

Menot:  248 504,50 126 732,59 -7,67 % 

Tuotto/ kulujäämä -5,5 0   

ERILLISPROJEKTIT JA -TOIMINNOT:       

POSKEN SAAMELAISYKSIKKÖ       

Tulot TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

STM valtionavustus  45 000,00 45 000,00 0,00 % 

Muut tuotot 5 000,00 8 941,14 -44,08 % 

Määrärahasiirot  -7 924,08 0   

Tulot yhteensä: 42 075,92 53 941,14 -22,00 % 

Menot:       

Menot 42 075,92 61 685,10 -31,79 % 

Tuotto/kulujäämä (omarahoitusosuus) 0 -7 743,96   

SAAMELAISNUORTEN TAIDETAPAHTUMA       

Tulot TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

OKM avustus 40 000,00 40 000,00   

Valtionavustuksen palautus 0 -2 798,62   

Tulot yhteensä: 40 000,00 37 201,38 7,52 % 

Menot       

Henkilöstökulut 8 733,07 8 961,98 -2,55 % 

Matkustuskulut 23 330,22 18 046,88 29,28 % 

Annetut avustukset 1 500,00 1 200,00 25,00 % 

Muut kulut 7 414,75 11 807,85 -37,21 % 

Menot yhteensä: 40 978,04 40 016,71 2,40 % 

Tuotto/kulujäämä  -978,04 -2 815,33 65,26 % 

MATKAILU-HANKE       

Tulot TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

OKM valtionavustus 75000     

OM vuokra-avustus 2 598     

Tilikaudelta seuraavalle siirretyt avustukset  -22 278,49     

Tulot yhteensä: 55319,51     

Menot       

Henkilöstökulut 47 012,31     

Matkustuskulut 908,00     

Toimitilakulut 2 597,52     

Muut kulut 5 437,27     

Menot yhteensä: 55 955,10     

Tuotto/kulujäämä  -635,59     

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS       

Tulot TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

OKM valtionavustus 22 443,00             35 047,05 -35,96 % 
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Muu yhteistyö 0             17 500,00   

Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus 0               9 617,03   

Tilikaudelta seuraavalle siirtyvä -11 516,71            -22 443,00   

Käännöstulot 17 250,00     

Tulot yhteensä: 28 176,29             39 721,08 -29,07 % 

Menot       

Henkilöstökulut 27 640,40             30 680,54 -9,91 % 

Matkakulut 0 296,2   

Toimitilakulut 0               2 031,87   

Muut kulut 30,90               6 473,58 -99,52 % 

Annetut avustukset 500     

Menot yhteensä: 28 171,30             39 482,19 -28,65 % 

Tuotto/kulujäämä 4,99 238,89 -97,91 % 

NUORTEN TIETO- JA DIGINEUVONTA       

Tulot: TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

AVI valtionavustus 15 000,00      

Muu yhteistyö ja yksityiset toimijat 6 000,00      

Omarahoitus 7 000,00      

Tilikaudelta seuraavalle siirretyt -16 025,00      

Tulot yhteensä: 11 975,00      

Menot:       

Henkilöstökulut 6 363,88     

Matkakulut 676,26     

Toimitilakulut 30,00     

Muut kulut 4 904,86     

Menot yhteensä: 11 975,00     

Tuotto/kulujäämä 0     

LASTENKULTTUURIKESKUS       

Tulot: TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

OKM avustus 65 656,10 44 613,64 47,17 % 

Muut avustukset 0 20 292,00   

Vuokra-avustus 1 613,00 5 853,00 -72,44 % 

Muut avustukset 9000 12 000,00 -25 % 

Edelliseltä tilakaudelta siirretyt 0 6 340,30   

Valtionavustuksen palautus (2013-2014) 0 -6 340,30   

Yhteensä: 76 269,10 82 758,64 -7,84 % 

Menot       

Henkilöstökulut 53 462,36 57 034,71 -6,26 % 

Matkakulut 9 502,84 7 985,26 19,01 % 

Toimitilakulut 2 829,15 6 103,12 -53,64 % 

Muut kulut 10 474,75 11 635,55 -9,98 % 

Menot yhteensä: 76 269,10 82 758,64 -7,84 % 

Tuotto/kulujäämä 0 0   
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MEDIAKASVATUS-HANKE       

Tulot: TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

OKM avustus 60 000,00 52 000,00 15,39 % 

Vuokra-avustus 4 469,00 2 676,00 67,00 % 

Tilikaudelta seuraavalle siirretyt -16 767,30 0   

Valtionavustuksen palautus -89,05 -772,45   

Yhteensä: 47 612,65 53 903,55 -11,67 % 

Menot:       

Henkilöstökulut 35 637,57 33 804,64 5,42 % 

Matkakulut 4 024,18 3 614,83 11,32 % 

Toimitilakulut 5 132,56 3 155,73 62,64 % 

Muut kulut 2 818,34 13 328,35 -78,86 % 

Menot 47 612,65 53 903,55 -11,67 % 

Tuotto/kulujäämä 0                      0,00   

ALKUPERÄISKANSOJEN ELOKUVAKESKUS       

Tulot TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

OKM avustus 46 348,17 47 051,72 -1,50 

Vuokra-avustus 4 469,00 2 676,00 67,00 % 

Saamenkielisen elokuvatuotannon kehittäminen  50 000,00 0,00 100,00 % 

Edelliseltä tilikaudelta siirretyt 0,00 0,00   

Yhteensä: 100 817,17 49 727,72 102,74 % 

Menot:       

Henkilöstökulut 29 989,48 36 313,84 -17,42 % 

Matkakulut 1 672,40 3 517,95 -52,46 % 

Toimitilakulut 6 759,30 3 995,73 69,16 % 

Muut kulut 12 395,99 5 900,20 110,09 % 

Annetut avustukset 50 000,00   100,00 % 

Menot 100 817,17 49 727,72 102,74 % 

Tuotto/kulujäämä 0 0   

SAAMELAISMUSIIKKIKESKUS       

Tulot: TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

OKM avustus 84 944,35 84 342,33 0,71 % 

Vuokra-avustus 9 502,00 14 223,00 -33,19 % 

Tilikaudelta seuraavalle siirretyt 0,00 0   

Valtionavun palautus 0 0   

Yhteensä: 94 446,35 98 565,33 -4,40 % 

Menot:       

Henkilöstökulut 44 883,37 57 919,41 -22,51 % 

Matkakulut 11 818,88 16 639,79 -28,97 % 

Toimitilakulut 12 816,39 15 075,09 -14,98 % 

Muut kulut 24 711,70 8 931,04 176,70 % 

Menot yhteensä: 94 230,34 98 565,33 -14,54 % 

Tuotto/kulujäämä 0 0   
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GIELLAGÁLDU-HANKE        

Tulot TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

Saamelaiskäräjien omarahoitus 87 442,94 79 411,27 10,11 % 

Interreg-rahoitus 178 013,28 161 662,70 10,11 % 

Lapin liitto 66 364,05 60 268,49 10,11 % 

Yhteensä:  331 820,27 301 342,46 10,11 % 

Menot:       

Henkilöstökulut 242 128,52 233 079,89 3,88 % 

Matkakulut 40 355,31 25 436,49 58,65 % 

Toimitilakulut 19 632,87 16 851,14 16,51 % 

Muut kulut 29 703,57 25 974,94 14,36 % 

Menot: 331 820,27 301 342,46 10,11 % 

Tuotto/kulujäämä 0 0   

SAJOKSEN PALVELUYKSIKKÖ       

Tulot TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2016 % MUUTOS 

OM avustus  20 000,00 0 100 

OM avustus Sajoksen vuokriin 504 073,95 705 423,03 -28,54 % 

Muut avustukset 0,00 10 000,00 -100,00 % 

Edelliseltä tilikaudelta siirretyt 0,00 0   

Vuokratuotot 515409,02 511 522,94 0,76 % 

Oman toiminnan tuotot 173 949,07 148 260,89 17,33 % 

Muut tuotot 184,34 2 188,47 -91,58 % 

Yhteensä 1 213 616,38 1 206 810,73 0,56 % 

Menot       

Henkilöstökulut 309 889,80 280 948,32 10,30 % 

Toimitilakulut 783 355,45 794 061,94 -1,35 % 

Muut kulut 128 462,02 129 747,22 -0,99 % 

Matkustuskulut 2 297,02                 3 882,40 -40,84 % 

Korkokulut 166,53   100,00 % 

Yhteensä 1 224 170,82 1 208 639,88 1,29 % 

Tuotto/kulujäämä: -10 554,44 -1 829,15   

ERILLISPROJEKTIEN TUOTTO/JA KULUJÄÄMÄ -12 220,58             -27 139,57   

KORKO- JA MUUT KULUT -240,03     

KOKO TOIMINNAN TILIKAUDEN TULOS 47 135,52              66 611,36 -29,24 % 
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3. Toimintavuoden sektorikohtaisten tavoitteiden toteutuminen 
 

3.1. Saamelaisten kielelliset oikeudet ja kielen elvyttäminen 
 
Saamen kielen toimisto huolehti saamen kielilain (saamen kielilaki 1086/2003, valtioneuvoston asetus saamen 

kielilain täytäntöönpanosta 2004/108, A1727/95) mukaisten käännösten toimittamisesta eri viranomaisille ja 

laitoksille sekä avusti niitä saamen kielen taitoisten tulkkien ja freelance-kääntäjien hankkimisessa, sekä 

muissa saamen kieleen liittyvissä tehtävissä. Saamen kielen toimisto on tiedottanut saamelaisten kielellisistä 

oikeuksista ja viranomaisten velvoitteista viranomaisten edustajien ja saamelaisalueen kuntien edustajien 

tapaamisissa, ohjeistanut ja tiedottanut eri viranomaisille saamen kielilain velvoitteista. Saamen kielen 

toimisto on hoitanut viranomaisten käännöspyyntöjen lisäksi Saamelaiskäräjien omien kokous- ym. 

asiakirjojen kääntämisen sekä Saamelaiskäräjien internet-sivuille tulevia tekstejä. Saamen kielen toimisto 

hoitaa saamelaisenemmistöisen Utsjoen kunnan asiapaperien kääntämisen pohjoissaameksi.  

 

Kielineuvosto on valmistellut saamen kieleen liittyvät osiot Saamelaiskäräjien lausuntoihin, esityksiin ja 

aloitteisiin sekä valmistellut saamen kielen toimintaohjelman sekä pidemmän aikavälin toimintaohjelman 

saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaa varten. Saamen kielen toimisto jatkoi saamen kielilain 

soveltamispiiriin kuuluville viranomaisille ja näiden henkilöstölle osoitetun kyselyn tulosten analysointityötä 

ja saamen kielen toimisto/saamen kielineuvosto julkaisi 17.2.2017 Leena Niskan laatiman raportin saamen 

kielilain toteutumisesta vuosina 2012-2015. Saamen kielineuvosto on kokouksissaan seurannut 

yhteispohjoismaista kieliyhteistyötä varten haetun Interreg-hankkeen työtä. Kolmivuotisen Interreg-

rahoitteisen Giellagáldun toiminta päättyy vuoden 2018 toukokuussa. 

Kertomusvuonna oikeusministeriö jatkoi vuonna 2015 aloitettua saamen kielilain uudistamistyötä. Saamen 

kielen toimisto valmisteli lakiuudistusta koskevat lausunnot Saamelaiskäräjien hallituksen päätettäväksi ja 

saamen kieliturvasihteeri oli lakiuudistukseen liittyvissä neuvotteluissa. 

 

Saamen kielineuvosto päätti toteuttaa saamelaista kulttuuri- ja kielipesätoimintaa koskevan 

asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka tavoitteena on kartoittaa huoltajien näkemyksiä kulttuuri- ja 

kielipesätoiminnasta. Saamelaiskäräjät on tehnyt kielipesiä koskevan tilannekartoituksen viimeksi syksyllä 

2014.  

 
Saamen kielten ylläpitämiseksi ei ole erillistä määrärahaa, vaan tarkoitusta varten määrätään määräraha 

Saamelaiskäräjien budjetissa. Kertomusvuonna saamen kielten edistämistoimiin oli varattu 25 000 euroa. 

Määräraha käytettiin koltansaamen sanakirjamateriaalin tekijänoikeuksien hankkimiseen sekä edellä mainitun 

saamen kielilain toteutumista koskevan webropol-kyselyn analysointityöhön. Saamen kielen toimisto järjesti 

Saamelaiskäräjien kääntäjille koulutuspäivät Pyhätunturilla joulukuussa 2017.  

 

Kertomusvuonna saamen kielineuvosto piti kolme kokousta.   
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Kuva 13 Käännösmyynti kielittäin vuonna 2017 

 
 

Saamelaisten kieli- ja kulttuuripesätoiminta 
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen mukaan saamelainen kulttuuri- ja kielipesätoiminta on vuoden 2016 alusta 

alkaen saamen kielineuvoston alaista toimintaa. Saamen kielen toimiston henkilöresursseja lisättiin 

määräaikaisella kielipesäohjaajalla vuoden 2016 alkupuolella. Kielipesäohjaajan tehtävänä on ollut hoitaa 

kulttuuri- ja kielipesätoiminnan avustusten hallinnointia sekä tukea ja kehittää toimintaa. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö myönsi Saamelaiskäräjille 700 000 euroa valtionavustusta käytettäväksi saamelaisten 

kulttuuri- ja kielipesätoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin saamelaisten kotiseutualueella vuoden 2017 

aikana. Avustuksella rahoitettiin kolmea inarinsaamen kielipesää ja kahta koltansaamen kielipesää Inarin 

kunnassa sekä kolmea pohjoissaamen kielipesää (Utsjoki, Karigasniemi, Vuotso). Enontekiölle kielipesän 

perustamiseksi myönnetty määräraha käytettiin vuoden 2017 aikana Sodankylän kuntakeskuksen 

kielipesätoimintaan; jatkossa Sodankylän kielipesä tulee kuulumaan saamelaisalueen ulkopuolisen 

kielipesärahoituksen piiriin. Saamelaisten kotiseutualueen kielipesissä (ml. Sodankylä) työskenteli 20 

työntekijää ja kielipesätoiminnan piirissä oli 84 lasta. Toimintaa rahoitetaan Saamelaiskäräjien hallituksen 

8.6.2015 vahvistamien rahoitusperusteiden ja Saamen kielineuvoston 16.9. ja 30.11.2016 vahvistamien 

rahoitusperusteiden soveltamisohjeiden mukaan. Kuviossa 11 on kuvattu kielipesärahoituksen jakautuminen 

saamen kielittäin saamelaisten kotiseutualueella. 

 
Kuva 14. Kielipesäavustuksen jakautuminen saamen kielittäin 2017 

 

 

koltansaame 29 % pohjoissaame 38 % inarinsaame 33 %

Inarinsaame 41 % Pohjoissaame 29 %

Koltansaame 20 % Siirto-osuus 10 %
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Saamelaisalueen ulkopuolisen kielipesätoiminnan rahoitus jakautuu edelleen kahdelle kalenterivuodelle (1.8. 

- 31.7.). Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 200 000 euroa saamelaisten kieltä ja kulttuuria elvyttävään 

toimintaan saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella toimintakaudella 2016 - 2017. Valtionavustuksella 

rahoitettiin pohjoissaamenkielistä kielipesätoimintaa Helsingissä, Oulussa ja Rovaniemellä. Näissä 

kielipesätoiminnan piirissä oli 5 kokoaikaista työntekijää ja 29 lasta. Kuviossa 12 on kuvattu kielipesissä 

olevien lasten lukumäärä vuonna 2017 kielittäin ja saamelaisalueen sekä saamelaisalueen ulkopuolisten 

kielipesien osalta. 
 

Kuva 15. Kielipesissä olevien lasten määrä 2017. 
 

 
 

3.2. Saamenkielinen päivähoito, saamelaisopetus ja oppimateriaalityö 

Varhaiskasvatus 
Saamenkielisen varhaiskasvatuksen (äidinkielisen päivähoidon) piirissä oli yhteensä noin 90 lasta, joista 

keväällä saamelaisten kotiseutualueella 60 ja kotiseutualueen ulkopuolella 29. Syksyllä saamenkielistä 

varhaiskasvatusta kotiseutualueella sai yhteensä 67 ja kotiseutualueen ulkopuolella 23 lasta. 

Inarinsaamenkielistä varhaiskasvatusta järjestettiin elokuun alusta lähtien ja sen piirissä oli viisi lasta.  

Saamelaisten kotiseutualueen kunnista Utsjoki, Enontekiö ja Inari järjestävät saamenkielistä 

varhaiskasvatusta. Alueen ulkopuolella saamenkielistä varhaiskasvatusta järjestettiin Rovaniemellä, Oulussa, 

Helsingissä ja Kittilän Sirkassa, jossa toiminta käynnistyi syksyllä. Saamenkielistä varhaiskasvatusta 

Rovaniemellä saaneiden lasten lukumäärä laski 18:sta kahdeksaan kaupungin siirtäessä toiminnan monille 

perheille sopimattomaan paikkaan. Saamenkielisen varhaiskasvatuksen yhteisenä ongelmana koko maassa on 

pätevien saamenkielisten työntekijöiden saatavuus. Tilanteen odotetaan kohenevan lähi vuosina 

saamenkielisiä lastentarhanopettajia kouluttavan hankkeen päätyttyä. 

 

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 sekä 

inarinsaamenkielisen päivähoidon järjestämistä Inarissa.  
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Opetus 
Saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen kokonaisoppilasmäärä perusopetuksessa ja lukiossa pysyi samalla 

tasolla edelliseen lukuvuoteen 2015-2016 verrattuna, ollen yhteensä 655 lukuvuonna 2016-2017. 

Saamenkielistä opetusta saavien oppilaiden määrä kasvoi hieman, ollen yhteensä 202 perusopetuksen oppilasta 

(+ 3). Saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella saamen kielen opetuksen oppilasmäärä laski 

lukuvuodesta 2015-2016 noin 40 oppilaalla ja nousi saman verran saamelaisten kotiseutualueen kunnissa, 

joissa oppilaita oli yhteensä 605. Perusopetuksessa saamen kielen tai saamenkielistä opetusta saavien 

oppilaiden määrä on pysynyt edellisvuosiin verrattuna samalla tasolla. Lukiossa suunta on jo useamman 

vuoden ajan ollut laskeva. 
 

Saamenkielistä opetusta annettiin (2016–2017) saamelaisten kotiseutualueen kuntien peruskouluissa ja 

opetuksen piirissä oli yhteensä 202 oppilasta. Saamenkielistä opetusta saaneista oppilaista yhteensä 16 oli 

kielikylpy- tai kielirikasteisen opetuksen piirissä. Saamen kielen aineopetusta annettiin yhteensä 453 

perusopetuksen ja lukion oppilaalle. Inarinsaamenkielisen opetuksen oppilasmäärä on kasvanut viidellä, ollen 

34. Koltansaamen kielen kokonaisoppilasmäärä on laskenut kahdella, ollen 28. Koltansaamenkielistä opetusta 

on annettu yhdelle oppilaalle etäyhteyksin Sevettijärven koululta Inarin koululle ja opetuksen kokonaistilanne 

on kriittinen. Pohjoissaamenkielisen opetuksen oppilasmäärä on laskenut hieman, ollen 167. Yhteensä saamen 

kielen tai saamenkielistä opetusta koko maassa sai 655 (-3) perusopetuksen oppilasta ja lukio-opiskelijaa.  

 
Kuva 16 Saamelaisopetus Suomessa 2016-2017  
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Kuva 17 Saamelaisopetus saamen kielten opetusvaihtoehdoin eriteltynä 2016-2017 

 
 
Saamelaisopetuksen tilanne on valtakunnallisesti edelleen erittäin kahtia jakautunut. Valtaosa saamelaisten 

kotiseutualueen kuntien ulkopuolella asuvista perusopetusikäisistä saamelaislapsista ja -nuorista ei saanut 

lainkaan oman kielensä opetusta. Toisella asteella ulkopuolelle jäävien osuus on vielä suurempi. Seurauksena 

pitkään jatkuneesta tilanteesta saamea äidinkielenään puhuvat lapset ja nuoret ovat jääneet luku- ja 

kirjoitustaidottomiksi omissa kielissään. Vielä useammat lapset ja nuoret ovat menettäneet kokonaan yhteyden 

sukunsa alkuperäiskieleen, eivätkä ole saaneet mahdollisuutta oppia sitä lainkaan.  

Saamelaiskäräjät on toimintavuoden aikana pyrkinyt edistämään opetuksen valtakunnallisia edellytyksiä 

neuvottelemalla asiasta opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Saamelaiskäräjät sopi lokakuussa ministeriön 

kanssa saamen kielten etäyhteyksiä käyttävän opetuspilotin käynnistämisestä lukuvuoden 2018-2019 alussa. 

Pilottihankkeen hakijana on Utsjoen kunta. Saamelaiskäräjät tulee suunnitelman mukaan vastaamaan 

hankkeessa valtakunnallisesta koordinoinnista ja tiedottamisesta. Saamelaiskäräjät on seurannut 

saamelaisopetuksen tilannetta eri alueilla ja käynyt saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisia neuvotteluita 

Rovaniemen kaupungin kanssa opetustilanteen kohentamiseksi. Rovaniemi on Suomen toiseksi suurin 

saamelaiskeskittymä Inarin kunnan jälkeen. Saamelaiskäräjät on antanut asiantuntija-apua myös useille muille 

kunnille ja kaupungeille.  

Helsingin kaupunki päätti käynnistää lukuvuoden 2018-2019 alussa pohjoissaame-suomi kaksikielisen 

opetuksen Pasilan peruskoulussa. Rovaniemen kaupunki käynnisti saamelaisopetuksen kehittämishankkeen, 

jonka tavoitteena on mm. kaksikielisen luokan perustaminen ja saamen kielten opetuksen saattaminen 

pysyvälle perustalle kaupungin koulupalveluissa. Sodankylän kirkonkylässä toimiva Sompion koulu sisällytti 

toimintasuunnitelmaansa saamen kielikylpyluokan käynnistämisen sitä mukaa kun saamen kielipesälapset 

siirtyvät kouluun. Kittilän Sirkassa käynnistettiin pohjoissaamen kielen opetus. Oulussa kaupunginvaltuusto 

sai käsiteltäväkseen aloitteen kaksikielisen luokan käynnistämisestä. Syksyllä 2015 käynnistynyt saamen 

kielikylpyopetus jatkui Utsjokisuun koululla ja syksyllä 2016 käynnistynyt saamen kielirikasteinen opetus 

Enontekiön Hetassa jatkui. 

Saamenkielisen opetuksen pahin ongelma on pula kelpoisuuden omaavista saamenkielisistä opettajista. Pula 

koskee kaikkia saamen kieliä, koko maata ja erityisesti aineenopetusta. Saamelaiskäräjät teki lokakuussa 

selvityksen saamenkielisten opettajien tilanteesta, saatavuudesta ja koulutustarpeista. Heikoin tilanne on 

koltansaamen kielessä. Inarinsaamenkielisten opettajien tilanne on kohentumassa, mutta tarpeisiin nähden 

liian hitaasti. Pohjoissaamenkielisiä luokanopettajia ja aineenopettajia on valmistunut eniten, mutta myös 

heistä on pulaa. Saamenkielisen opetuksen jatkuminen ja laajeneminen perusopetuksen yläluokilla on 

uhanalaista, koska saamenkielisiä aineenopettajia on saatavilla erittäin vähän. Saamelaiskäräjät konsultoi 

Oulun yliopiston Giellagas-instituuttia ja kasvatustieteiden tiedekuntaa, jotka jättivät opetus- ja 

540
83 %

87
13 %

28
4 %

Ps kieli ja -kielinen Is kieli ja -kielinen Ks kieli ja -kielinen
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kulttuuriministeriölle hakemuksen kolmivuotisen saamenkielisten aineenopettajien koulutushankkeen 

käynnistämiseksi. Rahoituspäätös saadaan vuoden 2018 keväällä. 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa toimivat inarin- ja pohjoissaamen kielten lukuvuoden mittaiset linjat 

(40 ov). Koltansaamen kielen intensiivikoulutus annettiin lukuvuonna 2017-2018 verkossa. Näillä 

koulutuksilla on suuri merkitys saamen kielen taitoisen aikuisväestön kouluttamisessa. Oulun yliopistossa 

syksyllä 2012 aloitettua inarinsaamen opintokokonaisuutta on laajennettu perusopinnoista aineopintoihin ja 

kehitetty vastaamaan kielen elvytyksen tarpeisiin. Oulun yliopisto on mahdollistanut 25 opintopisteen 

koltansaamen kielen perusopintojen suorittamisen sekä aloitti syksyllä 2016 koltansaamen aineopintojen 

tarjoamisen. Lapin yliopistossa oli käynnissä saamelaispedagogiikan opintokokonaisuus. Helsingin 

yliopistossa aloitti uusi pohjoissaamen kielen yliopisto-opettaja. Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta 

vähensi pohjoissaamen kielen opintotarjontaa. 

 

Saamelaiskäräjät jatkoi Opetushallitukselta saadun valtionavustuksen turvin opetustoimen 

henkilöstökoulutushankkeeseen liittyvän saamen kielikylpyä opetuksessa käsittelevän teemakirjan 

toimittamista yhteistyössä Oulun yliopiston Giellagas-instituutin kanssa. Teemakirjan julkaisu siirtyi vuodelle 

2018. Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto vastasi ostopalveluna Opetushallitukselle 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kääntämisestä kolmelle saamen kielelle. Käännökset on julkaistu 

Opetushallituksen verkkosivuilla. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen vieraili Inarissa 

marraskuussa Saamelaiskäräjien kutsusta tutustuen saamelaisopetukseen sekä Saamelaiskäräjien ja 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toimintaan. 

Oppimateriaalituotanto 
Saamelaiskäräjät sai saamenkielisen oppimateriaalin valmistamiseksi valtionavustusta 500 000 euroa. 

Avustuksesta maksettiin seuraavat palkkamenot: 1) koko vuodeksi palkatun pohjoissaamen vieraan kielen 

opetuksen materiaalia valmistavan työntekijän palkkakulut, 2) koko vuodeksi palkatun inarinsaamenkielen 

projektityöntekijän palkkakulut, ja 3) koko vuodeksi palkatun koltansaamen projektityöntekijän palkkakulut. 

Lisäksi avustuksella palkattiin kolmeksi kuukaudeksi yksi inarinsaamen oppimateriaalityöntekijä, yksi 

koltansaamen oppimateriaaliyöntekijä ja yksi pohjoissaamen oppimateriaalityöntekijä. Kesäkaudeksi 

palkattiin kolme pohjoissaamen oppimateriaalityöntekijää kahdeksi kuukaudeksi. Digitaalisten 

oppimateriaalien valmistaminen käynnistettiin ja ensimmäiset digimateriaalit julkaistiin vuonna 2017. Vuoden 

2017 aikana otettiin käyttöön digitaalinen oppimisalusta/ohjelmisto Cloubi ja järjestettiin ohjelmiston 

käyttökoulutusta opettajille ja palkatuille oppimateriaalityöntekijöille. Opetussuunnitelman perusteiden ja 

Saamelaiskäräjien linjausten mukaisesti painopistettä siirretään digitaalisten materiaalien tuottamiseen.  

 

Vuoden 2017 aikana jatkettiin aikaisemmin aloitettujen oppimateriaalien valmistusta. Uusina hankkeina 

käynnistettiin pohjoissaamen vieraan kielen digitaalisen oppimateriaalin valmistustyö ja yläkoulun 9. luokan 

matematiikan oppikirjan käännöstyö, inarin- ja pohjoissaamenkielinen yläkoulun maantiedon materiaalin 

käännöstyö, inarinsaamen vieraan kielen 5-6 luokkien oppilaanmateriaalin valmistustyö, koltansaamenkielisen 

esi- ja alkuopetuksen oheislukemiston ja alakoulun äidinkielen oheislukemiston Taikatalvi-kirjan ja 1-2 

luokkien ortodoksiuskonnon oppilaanmateriaalin käännöstyö, pohjois-, inarin- ja koltansaamenkielisen 

oheislukemiston Ella ja kaverit-kirjan käännöstyö sekä koltansaamenkielisen Poron valjastus -videon 

valmistustyö.  Edellisten lisäksi otettiin uusintapainoksia aikaisemmin julkaistuista oppimateriaaleista, joiden 

painokset olivat loppuneet. Kirjamyyntituloja saatiin noin 25 000 euroa.  

 

Uusia oppimateriaaleja valmistui yhteensä: pohjoissaamenkielisiä materiaaleja 15, inarinsaamenkielisiä 7, 

koltansaamenkielisiä 10. Uusintapainoksia otettiin yhteensä 17 oppimateriaalista. Saamelaiskäräjillä oli 

valmistuneiden materiaalien lisäksi työn alla yhteensä n. 40 oppimateriaalia. Saamelaiskäräjät on lisäksi 

ostanut saamen kielen ja saamenkielisten luokkien opettajille Suomessa käyttöoikeudet Toivo Westin e-girjin 

julkaisemiin pohjoissaamen uudistettuihin äidinkielen verkkomateriaaleihin, e-áppes, e-giellaoahppa ja e-

hárjehusat (e-aapinen, e-kielioppi ja e-harjoituksia). Saamelaiskäräjät myönsi avustusta Anarâškielâ servi 

ry:lle Hans Morottaja Tovlááh muštoh ja Riitta Vesalan Tihtâkirje-kirjojen julkaisukuluja varten, Ima Filbma- 

ja sátneduodjille lasten musiikkiäänitteiden julkaisemista varten, Saamelaisalueen koulutuskeskukselle 

avustusta Garra duodji -käsityökirjan julkaisua varten sekä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston 

koordinoimalle Digi Árran -hankkeelle.  
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Saamelaiskäräjät on jatkanut yhteistyötä Tromssan yliopiston Sámi Giellatekno -hankkeen kanssa 

inarinsaamen kielen käännösohjelman7, digitaalisen sanakirjan ja oikeinkirjoitusohjelman valmistamiseksi. 

Inarinsaamen sanakirjaversio on julkaistu osoitteessa: saanih.oahpa.no. Sanoma Kids Median kanssa syksyllä 

2016 käynnistetyn yhteistyön tuloksena avattiin Sanoman Lasten omassa satukirjastossa8 saamenkielisten 

satujen osio, jossa satukirjoja on mahdollista sekä lukea että kuunnella vapaasti.  

 

Syksyllä 2016 käynnistetty saamenkielistä oppimateriaalityötä palveleva käännöstyökoulutus yhteistyössä 

Oulun yliopiston Giellagas-instituutin kanssa päättyi keväällä 2017. Koulutuksen tuloksena valmistui 

pohjoissaamenkielellä alakoulun historian oppilaankirjan käännös, alakoulun yhteiskuntatiedon 

oppilaanmateriaalin käännös ja osia yläkoulun uskonnon oppilaankirjan materiaalista; inarinsaamenkielellä 

valmistui esikoulun liikunnallisen kasvatuksen materiaalin käännös ja osia alakoulun historian materiaalista. 

Koltansaamen kielellä valmistui osia alakoulun ortodoksiuskonnon oppilaanmateriaalista. Koulutuksen 

tavoitteena oli lisätä oppimateriaalin kääntäjien osaamista ja määrää sekä parantaa käännöstyön laatua. 

Koulutukseen osallistui noin 30 inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielistä henkilöä.  

Taidetapahtuma 
Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2017 järjestettiin Hetan koulukeskuksessa Enontekiöllä. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö osoitti taidetapahtuman järjestämiseen sekä valtakunnalliseen MOVES2017-tapahtumaan 

osallistumiseen 40 000 euroa valtionavustusta. Tapahtuman valtakunnallisena teemana oli tanssi.  Tapahtuman 

toisena teemana oli saamelainen käsityö, Sámi duodji. Tanssikatselmukseen osallistui 14 ryhmää, joissa oli 

noin 80 lasta ja nuorta. Sámi duodji-sarjaan toimitettiin noin 60 lasten ja nuorten valmistamaa käsityötä. 

Yleisöä ja tapahtumaan osallistujia oli n. 400 henkeä. Saamelaiskäräjät palkitsi nuoria jakamalla yhteensä 12 

stipendiä kannustukseksi tanssi- ja käsityöharrastusten jatkamiseen. Saamelaisnuorten edustajiksi 

valtakunnalliseen MOVES-tapahtumaan Rovaniemelle valittiin kolme ryhmää, joista yksi sai stipendin myös 

valtakunnallisessa tapahtumassa.  

 
Kuva 18. Saamelaisnuorten taidetapahtuman 2017 juliste, Anni Näkkäläjärvi. 

 

Toimiston tulot ja menot 
Koulutus- ja oppimateriaalitoimiston tulot koostuivat oppimateriaalimäärärahasta, muista valtionavustuksista 

ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden käännöstyöstä saadusta maksusta. Oppimateriaalin myyntitulojen 

osuus oli noin 3 %. 

 

                                                 
7 automaattinen kääntäminen pohjoissaamesta inarinsaameen 
8
 https://lastenoma.satukirjasto.fi/saame 

https://lastenoma.satukirjasto.fi/saame
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Kuva 19. Koulutus- ja oppimateriaalitoimiston tulot ja menot 

 

 

 
 

Lautakunta 
Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa ja saamelaisten koulutusasiain 

yhteistyöelin kaksi kertaa. Saamelaiskäräjien edustajat osallistuivat Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston 

työryhmän työhön, jonka tarkoituksena on edistää saamelaista kouluyhteistyötä rajojen yli ja selvittää 

mahdollisuuksia saamelaisten rajakoulujen perustamiseen. 

 

3.3. Saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut 

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

terveyspalvelujen turvaamiseksi saamelaisten kotiseutualueella on mahdollistanut saamenkielisten 

palveluiden saatavuutta erityisesti syrjäkylissä. Valtionavustuksen käytön painopisteinä olivat ikääntyneiden 

kotipalvelut sekä palvelut palvelu- ja hoitoyksiköissä. 63 % valtionavustuksesta käytettiin saamenkielisten 

kotiin annettavien vanhusten palveluiden turvaamiseen, 18 % palveluasumisen tukemiseen ja loput 

saamenkielisiin laitos- ja perhepalveluihin, kotisairaanhoitoon sekä terveydenhoitoon. Kuvassa 20 on 

määrärahan tarkempi jakaantuminen palveluittain kuvattuna. 
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Kuva 20 Saamenkielisen sosiaali- ja terveyspalvelumäärärahan käyttö 2017 

 

 
Erillismäärärahalla tuettuna työskenteli 23 saamenkielistä sote-alan työntekijää. Nykyinen valtionavustuksen 

taso ei kuitenkaan riittävästi turvaa saamelaisille omakielisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Rahoitustarve 

vuodelle 2017 oli saamelaisalueella 1,2 miljoonaa euroa. Määrärahan käytössä painopisteenä olivat 

vanhuspalvelut ja terveydenhoito. 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 varmistamaan saamelaisille 

ikäihmisille virka-ajan ulkopuolista kotihoitoa. Haasteena ovat mielenterveys- ja päihdepalvelujen 

tuottaminen kaikilla saamen kielillä. Myös saamenkielisiä lääkäri-, perhe- ja sosiaalityöntekijän palveluja 

tarvittaisiin kaikissa saamelaisten kotiseutualueen kunnissa. Saamelaiskäräjät  on eri yhteyksissä korostanut 

riittävän erillisrahoituksen turvaamista lainsäädännöllä sekä positiivisten erityistoimenpiteiden suunnittelun 

tarvetta.  

 
Kuva 21 Saamenkielisen sosiaali- ja terveyspalvelumäärärahan käyttö saamen kielittäin 2017. 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta pyrki toimintavuoden aikana aktiivisesti nostamaan esille saamelaisväestön 

palvelutarpeita Lapin sote-valmistelussa. Saamelaiskäräjien sote-lautakunta järjesti yhteistyössä sosiaali- ja 

terveysministeriön kanssa seminaarin 12.5.2017 Inarissa koskien sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua ja 

sen merkitystä saamenkielisiin palveluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta järjesti yhteistyössä sosiaali- ja 

terveysministeriön, ODA-hankkeen ja Virtuaalisairaala-hankkeen kanssa sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut 

työapajan Sajoksessa 29.9.2017. Saamelaiskäräjät osallistui Lapin liiton johtamaan tutkimus, kehittäminen ja 

innovaatiot -työryhmätyöhön. Alatyöryhmässä valmisteltiin esitys tulevan Lapin maakunnan tutkimus- ja 

kehittämisrakenteeksi. Lisäksi Saamelaiskäräjät oli mukana palvelujen tuottamisen ja järjestämisen 

alatyöryhmissä, omaishoidon ja kotihoidon kriteerien laatimistyössä sekä palveluohjauksen ja neuvonnan 

verkostokokouksissa. 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa. Lautakunta järjesti joulukuussa 

sopimusneuvottelut saamelaisalueen kuntien kanssa. Saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelin ei 

kokoontunut kertomusvuonna. Vakituinen sosiaali- ja terveyssihteeri oli kertomusvuonna virkavapaalla ja 

hänen sijaisenaan työskenteli Sarita Kämäräinen ajalla 1.2.-30.6., 1.-11.8. ja 4.9.-31.12.2017. Muutoin 

sosiaali- ja terveyssihteerin kiireelliset tehtäviä on hoitanut Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö. 

 

3.4. Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen (Poske) 
 
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) valtakunnallisena erityistehtävänä on saa-

menkielisen väestön palvelutarpeiden huomioonottaminen. Tätä tehtävää hoitaa Posken saamelaisyksikkö. 

Keskeisenä tavoitteena ovat saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden parantaminen, 

sisällöllinen ja laadullinen kehittäminen, vaikuttavuuden arviointi sekä näihin liittyviin tutkimus ja 

koulutustarpeisiin vastaaminen.  

 

Kertomusvuonna saamelaisyksikön toiminnalle ei ole pystytty turvaamaan riittäviä taloudellisia resursseja 

lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Eduskunta myönsi vuodelle 2017 sosiaalialan osaamiskeskusten 

toimintaan valtionavustuksena 3 miljoonaa euroa, josta Saamelaisyksikön toimintaan ohjautui 45 000 euroa. 

Valtion talousarviossa osoitettu rahoitus ei riittänyt kattamaan Posken saamelaisyksikön vuosittaisia 

toimintakuluja, jossa pelkästään palkkakulut ovat vuodessa suuremmat kuin itse avustus. Tästä johtuen 

vakituinen suunnittelija työskenteli osa-aikaisena (50 %) myös vuonna 2017. Saamelaisyksikön vakituinen 

virkamies oli virkavapaalla 1.1.2017 – 31.3.2017 ja 12.10 – 31.12.2017. Saamelaiskäräjät palkkasi sijaisen 

ajalle 15.2. – 28.2.2017 sekä 1.11-31.12.2017. Muutoin saamelaisyksikön kiireellisiä tehtäviä on hoitanut 

Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö. 

 

Lapin maakunnassa aloitti keväällä 2017 kaksi Sipilän hallituksen kärkihanketta; Perhekeskustoimintamalli 

Lappiin sekä Toimivakotihoito Lappiin. Saamelaisyksikkö on osallistunut hankkeiden järjestämiin 

seminaareihin ja yhteistyökokouksiin. Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö ja saamelaisyksikön suunnittelija 

toimivat hankkeiden ohjausryhmissä.  

 

Saamelaisyksikkö osallistui aktiivisesti Paljon tukea tarvitsevat –hankkeen saamelaisen palveluohjausmallin 

kehittämistyöhön. Hankkeessa kehitettiin saamelaisten kulttuuriin ja saamen kieleen perustuva saamelainen 

palveluohjausmalli. Saamelaista palveluohjausmallia esiteltiin 6.4.2017 ”Millainen on tulevaisuuden 

saamelainen palveluohjausmalli” –työpajassa Inarissa. Saamelaisyksikkö on osallistunut Lapin yliopiston 

sosiaalityön SÁRA-hankkeen (saamelaisten hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus –hankkeen) 

tiedontuotantotyöpajoihin ja muuhun toimintaan. Hankkeessa kehitetään menetelmiä saamelaisten 

palvelusuunnittelua tukevan palvelutilanteita ja –tarpeita koskevan tiedon tuottamiseksi. Saamelaisyksikkö on 

ollut mukana Lapin yliopiston saamelaisia hankkeita koskevien tutkimusten informaatiotilaisuudessa 

Rovaniemellä 24.5.2017. Saamelaisyksikkö on osallistunut Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen 

asiakkaiden osallistumisen toimintamalli -osahankkeen kehittämiseen. 

 

Lapin Lape- hanke (Perhekeskusmalli Lappiin) ja Posken saamelaisyksikkö aloitti marraskuussa 2017 

selvitysksen koskien saamenkielisten sote-osaajien ammatti- ja kielitaitoa. Sote-uudistuksen myötä on nähty 
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tärkeäksi selvittää kattavasti saamenkielisten sote-osaajien ammatti- ja kielitaitoa. Selvitys valmistuu keväällä 

2018. 
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toimii Posken saamelaisyksikön ohjausryhmänä ja käsitteli siinä ominaisuudessa 

saamelaisyksikön tehtäviin liittyviä asioita kolmessa kokouksessaan. Saamelaiskäräjien ja Posken yhteinen 

yhteistyökokous järjestettiin Inarissa 16.10.2017. 

 

3.5. Saamenkielisen kulttuurin edistäminen 
 

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta jakoi valtion talousarviossa (pääluokka 29, opetus- ja 

kulttuuriministeriö) 176 000 euroa saamenkielisen kulttuurin ja saamelaisjärjestöjen toiminnan tukemiseen 

osoitettua määrärahaa sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön osoitettua kulttuurimäärärahaa 15 000 euroa.  

Määrärahasta jaetiin hakemuksesta avustuksia saamelaistaiteen ja -kulttuurin eri aloille sekä 

saamelaisjärjestöille. Määrärahan jakoperusteet on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksessä. 

Työjärjestyksen mukaan avustuksia myönnetään varsinaisena kulttuuriavustuksena kuten taiteentekijöiden 

projektiavustuksena ja työskentelyapurahoina sekä saamelaisjärjestöjen toiminta-avustuksina ja 

julkaisutukina.  

 

Saamelaisesta kulttuurimäärärahasta myönnettiin varsinaista kulttuuriavusta, yhdistyksen toiminta-avustusta 

ja julkaisutukea. Kulttuuriavustuksesta myönnettiin joko projektiavusta tai työskentelyapurahaa. Lisäksi 

kulttuuritapahtumille myönnettiin kulttuuriavustuksia. Muu kulttuurituki ja matka-apurahat luetaan myös 

kulttuuriavustuksiksi. Yhdistysten toiminta-avustusta myönnettiin saamelaisyhdistyksille. 

Saamelaisyhdistykset ovat aatteellisia yhdistyksiä, jotka edistävät ja turvaavat saamelaisten asemaa ja 

kulttuuria. Jäsenistö ja toimihenkilöt näissä yhdistyksissä ovat luonnollisesti saamelaisia. Julkaisuavustusta 

myönnettiin muun muassa saamenkielisten lehtien, kirjojen, av- ja multimediatuotteiden / uusmediatuotteiden 

ja CD-levyjen kustantamiseen. Kaaviossa on esitetty kulttuurimäärärahan jakautuminen toiminnoittain. 

 

Lisäksi Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta teki yhteistyötä Majaoja-säätiön kanssa, teemana oli 

SuomiSápmi 100 + 100. Vuosi 2017 oli Lapin maakunnassa kaksinkertainen juhlavuosi, koska Suomen 

itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden lisäksi juhlittiin myös satavuotista pohjoismaista saamelaisten poliittista 

rajat ylittävää yhteistyötä. Majaoja-säätiön apurahakierroksella myönnettiin noin 80 000 euroa.  

Kulttuurilautakunta osallistui WIN Games World Kanada 2017 -tapahtumaan. Opetus- ja kulttuuriministeri 

myönsi Saamelaiskärjille eritysavustusta 10 000 euroa Saamelaiskäräjien hakemuksesta. Saamelaiskäräjät 

lähettivät Suomen saamelaisten delegaation edustamaan Suomea maailman alkuperäiskansojen tapahtumassa. 

World Indigenous Nations Games (WIN) 2017 -kilpailut pidettiin 2.-9.7.2017 Kanadan Alberta-provinssissa 

Edmontonissa ja Enochassa.  

 

Kulttuurilautakunta teki yhteistyötä Suomen Rahapaja Oy:n kanssa suunnitellakseen saamelaiskulttuurille 

juhlarahan (hopea, 10 € ja 20 €). Lisäksi yhteispohjoismaisen yhteistyö alkoi syksyllä 2017 Saamelainen elävä 

kulttuuriperintö -konfrenssin 2018 järjestelyillä yhteistyössä Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien, 

Sámi Duodji - Sameslöjdstiftelsenin, Sámi Dáiddárráđđin, Saamelaisneuvoston ja Taiteen 

edistämiskeskuksen kanssa.  

 

Kulttuurilautakunta piti kertomusvuonna neljä kokousta, kaksipäiväinen kokous Sajoksessa ja kolme kokousta 

etäyhteyksin.  
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Kuva 22 Kulttuurimäärärahan käyttö vuonna 2017 

 
 

3.6. Saamelaiselinkeinot, oikeus ja ympäristö 
 
Elinkeino-, oikeus- ja ympäristösektori on pyrkinyt toimintavuoden 2017 aikana edistämään aktiivisesti 

saamelaisten perinteisten elinkeinojen suojan ja elinvoimaisuuden vahvistamista sekä elinkeinojen 

harjoittamisedellytysten turvaamista maankäyttöä koskevassa päätöksenteossa yhteistyössä 

saamelaiselinkeinojen harjoittajien kanssa. Tavoitteen saavuttamiseksi elinkeino- ja oikeuslautakunnan 

yhdeksi tärkeimmistä vaalikauden tavoitteista linjaama elinkeinosihteerin tehtävä on saatu toimintavuoden 

aikana täytettyä määräaikaisena pysyvän rahoituksen ollessa epävarma.  Uuden elinkeinosihteerin viran 

perustamista on aktiivisesti edistetty myös Suomen valtion suuntaan Saamelaiskäräjien vaalikauden 2016-

2019 toimintaohjelman mukaisesti. Toimintavuoden 2017 aikana on saamelaiselinkeinoja ohjaavan 

lainsäädännön sekä hallinto- ja rahoitusjärjestelmän kehittämiseksi saatettu päätökseen muun muassa Polura -

lain ja -asetuksen uudistaminen siten, että polura-lain mukaiset tuet ovat jälleen haettavissa vuoden 2018 

alussa. Lisäksi oikeus-, elinkeino-, ja ympäristösektorin työssä on edistetty Akwé: Kon -ohjeiden laajempaa 

soveltamista maankäytön suunnittelussa ja ohjauksessa. Työn tuloksena Akwé: Kon -ohjeita on päätetty 

soveltaa muun muassa Pohjois-Lapin maakuntakaava työssä.  

Saamelaisia koskeva erityislainsäädäntö 
Saamelaisten kannalta merkittävin kertomusvuonna aloitetuista lainsäädännön uudistushankkeista oli 

saamelaiskäräjälain muutoksen valmisteluhanke, eli yksi edellä käsitellyistä Saamelaiskäräjien päätavoitteista, 

jota varten oikeusministeriö asetti päätöksellään 23.10.2017 kuusihenkisen toimikunnan. Toimikunnan on 

määrä päättää työnsä 30.4.2018 mennessä ja luovuttaa mietintönsä ehdotukseksi valtioneuvostolle 

saamelaiskäräjälain muutokseksi. Toimikunnan on annettava mietintönsä yksimielisenä. Toimikunta ehti 

kokoontua kertomusvuoden loppuun mennessä kahdesti. Toimikunnan työn seurantaa varten oikeusministeriö 

nimesi lisäksi parlamentaarisen seurantaryhmän, joka ei kertomusvuonna ehtinyt kokoontua.  

 

Uuden kaivoslain (621/11) soveltaminen ja siinä määrätyn kaivosviranomaisen (Tukes) toiminta jatkui 

kertomusvuonna kuudetta vuottaan. Kaivoslain tarkoitus saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien turvaamisen 

osalta ei ole toteutunut, sillä kaivosviranomainen ei ole arvioinut lupahankkeiden vaikutuksia saamelaisten 

alkuperäiskansaoikeuksiin saamelaisten kotiseutualueen lupaharkinnassa lain 38 §:n edellyttämällä tavalla. 

Kertomusvuoden aikana työ- ja elinkeinoministeriön myötävaikutuksella perustettiin työryhmä, jossa mm. 

Saamelaiskäräjät ja saamelaisten kotiseutualueen paliskunnat ovat edustettuina. Työn tarkoituksena on 

valmistella ehdotus kaivoslain 38 §:n mukaisen vaikutustenarvioinnin kehittämiseksi. Työryhmän työ on 

tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2018 aikana. Myöskään ympäristönsuojelulain mukaisessa 

lupaharkinnassa ei ole lain edellyttämällä tavalla otettu huomioon saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin 

kohdistuvia, kullanhuuhdonnasta syntyviä vaikutuksia. Saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien 

Utsjoen 
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Illmoituskulut
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Varsinainen 
kulttuuriavustus
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turvaamiseksi kaivos- ja ympäristönsuojelulain mukaisessa lupaharkinnassa Saamelaiskäräjät on esittänyt 

useassa yhteydessä molempiin lupaprosesseihin liittyvän vaikutustenarviointi- ja valvontatehtävien siirtämistä 

erilliselle, riippumattomalle asiantuntijaelimelle, joka toimisi viranomaisvaltuuksin. 

Saamelaisten kotiseutualueen maankäyttö 
Kertomusvuonna valtioneuvosto hyväksyi uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT), jotka 

korvasivat vuonna 2000 hyväksytyt ja vuonna 2008 tarkistetut tavoitteet. Saamelaiskäräjiä ei osallistettu oikea-

aikaisesti ja riittävällä tavalla VAT:ien valmisteluun, vaikka tavoitteet ovat keskeinen ohjauskeino 

saamelaiskulttuurin elinvoimaisuuden ja kulttuurin jatkuvuuden turvaamisen kannalta maankäytön 

suunnittelussa. Uudistuksen myötä erillinen saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet turvaava, saamelaisten 

kotiseutualuetta koskeva erityistavoite poistui ja se kirjattiin aiempaa heikompaan muotoon osana muita 

tavoitteita, heikentäen näin saamelaisen kulttuuriperinnön ja kulttuurin suojan tosiasiallista turvaamista 

maankäytön suunnittelussa. Kertomusvuonna Metsähallitus ja Saamelaiskäräjät aloittivat Akwé: Kon -

ohjeiden soveltamista Metsähallituksessa koskevan toimintamallin päivitystyön, sillä ohjeiden soveltamisessa 

on ollut haasteita. Uudistustyö on edelleen kesken ja edellyttää valtiolta asianmukaista resursointia, jotta 

Akwé: Kon -ohjeita voidaan soveltaa biodiversiteettisopimuksen tavoitteiden turvaamiseksi sekä ohjeiden 

tarkoituksen ja sisällön mukaisesti. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja 

maisemanähtävyyksien päivitysinventointi saamelaisten kotiseutualueella valmistui jo vuonna 2014, mutta 

esitystä päivitetyistä alueista ei vielä kertomusvuonnakaan vahvistettu. Päivitysinventoinnin on tarkoitus 

korvata valtioneuvoston vuonna 1995 periaatepäätöksellä hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden 

maisema-alueiden inventointi, joka on saamelaiskulttuurin ja saamelaisten kotiseutualueen osalta ollut erittäin 

puutteellinen. Päivitysinventoinnissa saamelaisten kotiseutualueen saamelaiskulttuurille keskeiset 

kulttuuriympäristöt inventointiin ja tunnistettiin ensi kertaa saamelaiskulttuurin lähtökohdista käsin ja siten 

esitys sisältää useita edellisestä inventoinnista puuttuvia kohteita. Päivitysinventoinnin vahvistamisen 

merkitys saamelaisen kulttuuriympäristön ja -perinnön turvaamiselle on keskeinen, sillä valtakunnallisesti 

arvokkaat maisema-alueet on otettava huomioon alueidenkäytössä ja siten esitys toteutuessaan edistäisi 

merkittävästi saamelaisten kulttuuriympäristöjen asianmukaista huomioon ottamista maankäytössä. Lapin 

liitto ja Saamelaiskäräjät ovat kertomusvuonna aloittaneet neuvottelut Akwé: Kon -ohjeiden soveltamisesta 

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 laadinnassa. Lisäksi Saamelaiskäräjät ja Lapin Ely-keskus ovat 

neuvotelleet kertomusvuonna Akwé: Kon -ohjeiden soveltamisesta Ely-keskuksen toiminnassa. 

 

Elinkeino- ja oikeuslautakunta kokoontui vuonna 2017 neljä kertaa.  

 

3.7. Nuorisoneuvosto 
 
Nuorisoneuvosto sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä toiminta-avustusta 120 000 euroa käytettäväksi 1.3.2017-

28.2.2018 väliselle ajalle. Myönnetyllä avustuksella tuetaan saamelaisnuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta, 

tasa-arvoa sekä kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Nuorisoneuvoston päätavoite vuonna 

2017 oli saamelaisen parlamentaarisen neuvoston nuorisokonferenssin järjestäminen Norjan Trondheimissa 

saamelaisten satavuotisen poliittisen yhteistyön juhlaviikon aikana. Tämän lisäksi Nuorisoneuvosto on 

aloittanut digitaalisen nuorisotyön ja saamenkielisen tieto- ja neuvontapalvelun toteuttamisen, toteuttanut 

Leaderin rahoittaman perinnetietojen koulutuksen ja tehnyt yhteistyösopimuksen Aseman Lapset ry:n kanssa 

liikkuvan nuorisotyön Walkers-auton toiminnasta saamelaisalueella.  

 

Nuorisoneuvosto vuosille 2016-2017 asetettiin Saamelaiskäräjien kokouksessa Inarissa 23.-24.2.2016. 

Nuorisoneuvosto valitsi itse puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä viisi asiantuntijajäsentä 

ensimmäisessä kokouksessaan Rovaniemellä 19.3.2016. Nuorisoneuvosto piti kertomusvuonna kuusi 

kokousta. 

 

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston alainen nuorisoneuvosto järjestää kahden vuoden välein 

pohjoismaisen saamelaisnuorten konferenssin. Nuorisoneuvosto yhdessä Norjan Saamelaiskäräjien 

nuorisopoliittisen lautakunnan ja Ruotsin Saamelaiskäräjien kanssa järjesti 2017 saamelaisnuorten 

konferenssin Trondheimissa 8.2.2017. Konferenssin aiheena oli vaikuttaminen, ja konferenssi kantoi 
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nimeä ”tuli” kaikkiaan kuudella saamen kielellä. Saamelaisnuorten konferenssin tavoitteena oli tukea 

saamelaisnuorten poliittista kiinnostusta ja osallisuutta saamelaisen yhteiskunnan kehittämisessä sekä tukea 

saamelaisnuorten yhteyksiä, yhteisöllisyyttä ja ylirajaista yhteistyötä. Työpajojen ja julkilausumatyön kautta 

nuoret pääsivät tuomaan omaa ääntään julki. Konferenssin aikana järjestettiin seuraavanlaiset työpajat: joiku, 

graffiti, rap, SOME-vaikuttaminen, Flash Mob ja yhteinen Sápmi oikeusperspektiivistä. Nuorten konferenssi 

hyväksyi oman julkilausumansa. Nuoret osallistuivat aktiivisesti julkilausuman luonnosteluun. 

 

Oikeusministeriö järjesti yhteistyössä nuorisoneuvoston kanssa Nuoret, saamen kieli ja kulttuuri tänään – kohti 

sovintokomissiota, saamelaisnuorten ja valtioneuvoston välisen dialogin Helsingissä 14.11.2017. 

Keskusteludialogin teemana oli nuoret, saamen kieli ja kulttuuri tänään. Tilaisuuden ytimenä toimi 

saamelaisnuorten ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen välinen dialogi, paikalla oli myös 

oikeusministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehiä.  

 
Kuva 23 Nuorisoneuvosto tapaamassa yhdessä Tiina Sanila-Aikion ja Petra Laitin kanssa ministeri Gran-Laasosta.  

Kuva Liisa Männistö. 

 

 
 

Nuorisoneuvosto aloitti vuonna 2017 kolmivuotisen DigiÁrran-hankkeen, jonka tavoitteena on jakaa tietoa ja 

osaamista sekä kehittää digitaalista nuorisotyötä saamelaisten kotiseutualueella yhdessä nuorten, 

nuorisotyöntekijöiden ja digitaalituotannon ammattilaisten kanssa. DigiÁrran-mallia kehitetään Utsjoen 

peliohjelmointiryhmän toimintaa laajentamalla. Nuorten esittämiä toimintoja ovat erilaiset 

verkkopelitapahtumat, tavoitteellinen e-urheilutoiminta ja säännöllinen digitaalitekniikan eri teemoja 

käsittelevä kerho. Nämä toiminnot kokoavat yhteen erilaisia asiantuntijoita sekä nuorisotoimijoita jakamaan 

tietoa teemakohtaisesti. Digitaalisuuden hyötyinä on selkeästi se, että siihen osallistuminen vaatii pelkästään 

oman tietokoneen ja nettiyhteyden. Näin ollen nuoret voivat osallistua toimintaan asuinpaikasta ja 

välimatkoista huolimatta. Vaikka DigiÁrran-hanke tähtää ensisijaisesti digitaalisen nuorisotoiminnan mallin 

löytämiseen saamelaisten kotiseutualueella, niin toimintaan voi osallistua mistä tahansa. 

 

Nuorisoneuvosto pyrkii vuosittain järjestämään ns. matalan kynnyksen toimintaa saadakseen uusia nuoria 

Nuorisoneuvoston toiminnan piiriin. Tällaista toimintaa ovat Skábmagovat-tapahtuman nuortenpäivä ja 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma. Nuorisoneuvosto järjesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa 

alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovien nuortenpäivän 25.1.2017 Saamelaismuseo Siidan 

auditoriossa. Tapatumaan osallistui oppilaita ympäri saamelaisalueen kouluja. Nuorisoneuvosto osallistui 

myös Saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestelyihin Enontekiöllä. Tapahtuman teemoina olivat tanssi ja 

duodji.  
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Nuorisoneuvosto sai hankerahoitusta Pohjoisimman Lapin Leaderin nuorten teemahausta perinnetietojen 

opetukselle nuorille. Perinnetiedon kursseja järjestettiin Utsjoen ja Inarin kunnan alueella sekä Vuotsossa. 

Hankkeessa painotettiin saamelaisen käsityön kovia ja pehmeitä materiaaleja, perinneruokia sekä perinteistä 

saamelaista musiikkia, pohjoissaamelaisten joikua ja inarinsaamelaista livđeä. Hankkeen aikana pidettiin 

kovien sarvi- ja luutyökurssit Vuotsossa ja Karigasniemellä sekä hopeatyökurssi Karigasniemellä. Pehmeistä 

materiaaleista järjestettiin sisnalaukun ompelukurssi Vuotsossa, huivinsolmeilukurssi Utsjoella sekä 

saamenpuvun tuunauspaja Inarissa. Ruokakursseista järjestettiin kumpuskurssit Vuotsossa, Utsjoella ja 

Karigasniemessä sekä kuurnikkakurssit Sevettijärvellä ja Keväjärvellä. Musiikista järjestettiin livđepajat 

Ivalossa ja Inarissa sekä joikupajat Utsjoella ja Vuotsossa. 

 

Nuorisoneuvoston vieraina oli toukokuussa 2017 inuit-nuoria Kanadan arktisilta alueilta. Nuorisoneuvosto 

järjesti yhteistyössä Saamen musiikkiakatemian kanssa konsertin Utsjoella, jossa tuotiin esille inuiittien ja 

saamelaisten musiikki- ja leikkiperinteitä. Nuorisoneuvostolla on ollut käynnissä logokilpailu 

saamelaisnuorille sekä nuorisoneuvosto on järjestänyt some-koulutuksen Inarissa. 

 

Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelmaan 2017 kirjatut tavoitteet ovat toteutuneet hyvin, päätavoitteena on 

ollut saamelaisnuorten konferenssin järjestäminen Trondheimissa sekä perinnetietojen opetus 

saamelaisnuorille. Ainoastaan nuorisoneuvosto ei saanut rahoitusta Lapin aluehallintoviranomaiselta 

ylirajaisen nuorisotyön aloittamiseksi. Hankkeen tarkoituksena olisi ollut verkostoituminen ja konkreettisten 

tapahtumien järjestäminen. 

 
Kuva 24 Nuorisoneuvoston tulot ja menot 2017 

 

 

3.8. Vaalit 
 
Vaalilautakunta sai marraskuussa 2016 oikeusministeriöltä luvan käyttää vuodelta 2015 käyttämättä 

jäänyttä valtionavustusta vuoden 2015 saamelaiskäräjien vaalien lopputoimiin  

kuten  arkistonmuodostamissuunnitelman mukaisiin toimiin arkiston ja asiakirjojen hävittämisen osalta sekä 

lomakkeiston ja muun  materiaalin uudistamiseen. Lopputoimia varten palkattiin vuoden 2016 lopulla 

vaalilautakunnassa aiemmin työskennellyt työntekijä 1,5 kuukaudeksi. Vaalilautakunta sai oikeusministeriöltä 
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luvan jatkaa töitä kahdella kuukaudella vielä vuoden 2017 alusta ja lisäksi luvan palkata toinen työntekijä 

kahdeksi kuukaudeksi edellä mainittuihin toimiin. 

 

3.9. Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN) 

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston (SPN) puheenjohtajuus on Norjan Saamelaiskäräjillä syyskuu 2016 

- toukokuu 2018. 

Vuonna 2017 Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston päätapahtuma oli saamelaisten parlamentaarikkojen 

konferenssi Trondheimissa saamelaisten poliittisen rajat ylittävän yhteistyön 100-vuotisjuhlissa helmikuussa. 

Konferenssi antoi Trondheimin julistuksen totuus- ja sovintoteemasta. Konferenssissa käsiteltiin lisäksi 

Norjan, Ruotsin ja Suomen valtioiden juuri parafoimaa Pohjoismaista saamelaissopimusta. Konferenssissa 

sovittiin, että SPN järjestää Pohjoismaisen saamelaissopimuksen johdosta yhteisen seminaarin. Seminaari 

järjestettiin Staaressa (Östersundissa) elokuussa, ja siellä oli läsnä asiantuntijoita sekä Norjan, Ruotsin ja 

Suomen Saamelaiskäräjien ja valtioiden edustajia. Seminaari suositti SPN:lle, että Pohjoismainen 

saamelaissopimus avattaisiin jatkoneuvotteluille. 

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston hallitus kokoontui toimintavuonna seitsemän kertaa. Hallitus on 

antanut kannanottoja mm. Jäämeren rata -asiassa sekä yhteiskannanoton Saamelaisneuvoston kanssa Disneylle 

koskien saamelaisen perinteisen tiedon ja kulttuurin hyödyntämistä. 

Saamelaiskäräjät osallistui sekä koordinoi SPN:n kautta kansainvälisiin ilmastokonferensseihin osallistumista 

sekä maailmankonferenssin loppuasiakirjan toimeenpanoa. Lisäksi Saamelaiskäräjät on osallistunut SPN:n 

kautta SCPAR:n (Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region) toimintaan. 

3.10. Giellagáldu  
 

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto käynnisti 1.8.2015 Suomen, Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjien 

yhteistyönä Giellagáldu-hankkeen, joka rahoittaa pohjoismaisen saamen kielten ammatti- ja resurssikeskuksen 

Sámi Giellagáldun toimintaa. Hankkeen aikana on jatkettu saamen kielten ammatti- ja resurssikeskuksen 

toimintaa, joka sisältää mm. uuden terminologian ja normituksen kehittämistä etelä-, luulajan-, pohjois-, 

inarin- ja koltansaamen kielille sekä kielenhuoltopalveluiden tarjoamista saamen kielten käyttäjille. Lopullisen 

organisaatiomallin kehittäminen on jatkunut ja toiminta pyritään vakiinnuttamaan saamalla pysyvä rahoitus 

ammatti- ja resurssikeskuksen toiminnalle ennen hankkeen päättymistä 31.5.2018.  

 

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

Interreg V A Pohjoinen -ohjelman osa-alue Sápmi 923 760 eurolla, josta Suomen Saamelaiskäräjien osuus on 

551 228 euroa.  Kansallista vastinrahoitusta saadaan Lapin liitosta 205 450 euroa, ja Suomen 

Saamelaiskäräjien omarahoitusosuus on 270 821 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset (3 maata) ovat 3 

062 052 euroa ja Suomen hankepartnerin vuonna 2016 toteutuneet kustannukset ovat 331 820 euroa. 

Hankkeen johtava tuensaaja on Suomen Saamelaiskäräjät, joka vastaa hankkeen johtamisesta ja 

hallinnoinnista.  

 

Vuoden 2017 aikana Giellagáldu-hankkeessa työskenteli Suomen Saamelaiskäräjillä kolme kielityöntekijää, 

yksi koltansaamessa, yksi inarinsaamessa ja yksi pohjoissaamessa. Kielityöntekijöiden lisäksi hankkeessa 

työskentelivät projektisihteeri ja projektipäällikkö. 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 

Saamelaiskäräjillä työskentelevä projektisihteeri huolehti hankkeen kirjanpito- ja toimistotehtävistä ja 

projektipäällikkö johti ja koordinoi Giellagáldu-hanketta yhteistyökumppaneiden kesken. Koltan-, inarin- ja 

pohjoissaamen kielijaostot ovat hyväksyneet vuonna 1 507 uutta termiä ja sanaa sekä antaneet 174 normitusta. 
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3.11. Saamelaismusiikkikeskus  
 

Saamelaismusiikkikeskus on toiminut vuodesta 2006 ja sen toiminta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön 

myöntämällä saamelaisen taiteen ja kulttuurin edistämiseen tarkoitetulla määrärahalla. Kertomusvuonna 

Saamelaismusiikkikeskus järjesti toimintasuunnitelmansa mukaisesti konsertteja, työpajoja ja muita 

tapahtumia. Tammikuussa musiikkikeskus järjesti Utsjoella joikutyöpajoja yhteistyössä Saamelaisalueen 

koulutuskeskuksen Sámi Musihkkaakademiija -koulutuksen kanssa. Joikuopettajana toimi norjansaamelainen 

Berit Aletta Mienna. Niin ikään tammikuussa musiikkikeskus osallistui Skábmagovat -alkuperäiskansojen 

elokuvafestivaalin klubi-illan järjestelyihin tuottamalla sinne saamelaisen perinnemusiikin konsertin. 

Konsertissa kuultiin inarinsaamelaista livđea ja pohjoissaamelaista joikua. Lisäksi musiikkikeskus osallistui 

Skábmagovat-festivaalin nuortenkonsertin järjestelyihin. Elokuvafestivaalin yhteydessä julkaistiin koltan- ja 

inarinsaamenkieliset lastenlevyt Ima da Tiina päärna ja Ima já Heli párnááh. Musiikkikeskus oli aiemmin 

tukenut levyjen äänityksiä ja osallistui nyt myös julkaisukonsertin järjestämisestä aiheutuneisiin kuluihin.  

 

Helmikuussa musiikkikeskus osallistui Saamelaiskäräjien ja Sajoksen yhteisen kansallispäiväjuhlan 

järjestelyihin tukemalla tapahtuman musiikkiohjelmaa. Niin ikään helmikuussa Norjan Trondheimissa 

saamelaisten 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumien yhteydessä oli saamelaisten kulttuurifestivaalien 

paneelikeskustelu, johon musiikkikeskuksen suunnittelija osallistui Ijahis idja -festivaalin tuottajana. 

Paneelikeskustelussa festivaalien tuottajat jakoivat kokemuksiaan ja tietojaan liittyen tapahtumien 

järjestämiseen saamelaisalueella Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. 

 

Maaliskuussa musiikkikeskus osallistui Hetan Marianpäivien järjestelyihin tuottamalla sinne nuortenkonsertin 

kyydityksineen. Toukokuussa musiikkikeskus tuotti saamelaismusiikin konsertin saamelaisnuorten 

taidetapahtuman yhteyteen Hetassa. Niin ikään toukokuussa musiikkikeskus järjesti joikutyöpajan 

Helsingissä. Työpaja oli suunnattu pääkaupunkiseudulla asuville saamelaislapsille ja sen opettajana toimi 

Hildá Länsman. Keväälle suunnitellut leuʹdd-työpajat Sevettijärvellä eivät toteutuneet, koska opettajaa ei 

löytynyt. Samasta syystä jäi toteutumatta Dáidaga vugiin -minileiri.  

 

Toimintavuoden joulukuussa musiikkikeskus järjesti koulukonserttikiertueen, jonka artistina oli 

pohjoissaamenkielinen folk-pop-yhtye Ravggon. Ivalossa konsertti järjestettiin yläkoululaisille ja lukiolaisille, 

Karigasniemellä konsertissa olivat kaikki koululaiset, kuten myös Hetan koulukeskuksessa. Edelleen 

joulukuussa musiikkikeskus järjesti yhteistyössä Sajoksen palveluyksikön kanssa konsertin Sajoksen 

auditoriossa. Konsertissa esiintyi karigasniemeläislähtöinen rap-artisti Nikke Ankara.  

 

Musiikkikeskuksen suunnittelija oli toimintavuonna Lapin Suomi 100 -ohjausryhmän jäsenenä 

Saamelaiskäräjien edustajana. Ohjausryhmän tehtävänä oli jakaa aluetukea Lapin alueelle suunniteltuihin 

Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumiin ja hankkeisiin. Toimintavuonna musiikkikeskus osallistui ”Laponie – 

Sur les traces des Sámis de Finlande – Lappi, suomensaamelaisten jäljillä” -tapahtuman järjestelyihin. 

Tapahtuma järjestettiin Pariisissa 4.-5.3.2017. Kyseessä oli Ranskan instituutin alulle laittama hanke, jonka 

toteuttivat yhteistyössä Inarin kunta, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Saamelaiskäräjät, Saamelaismuseo 

Siida, Sámi Duodji ry, Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipiste, Kolttakulttuurisäätiö, Oulun yliopisto 

sekä Lapin yliopiston arktinen keskus. Hanke oli osa virallista Suomi 100 -ohjelmistoa. Musiikkikeskuksen 

suunnittelijan vastuulla oli tapahtuman musiikkiohjelman toteutus. Musiikkiohjelmassa olivat mukana 

saamelaisartistit ja yhtyeet Ailu Valle, Amoc, Irdon, Ulla Pirttijärvi & Ulda, Heli Aikio ja Satu Aikio sekä 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Sámi Musihkkaakademiija -koulutuksen opiskelijat.  Musiikkikeskus 

osallistui myös Suomi 100 -juhlavuoteen Saamelaiskäräjien eri yksiköiden yhteisellä 

projektilla ”Kulttuurijutaamista - 100 vuotta sukupolvien kohtaamista”. 

 

Musiikkikeskuksen merkittävin tapahtuma oli Inarissa 18.-20.8. järjestetty Ijahis idja 2017 - 

alkuperäiskansojen musiikkitapahtuma, jonka tuottajana musiikkikeskuksen suunnittelija toimi. Festivaali 

keräsi Inariin viikonlopun aikana noin 3000 festivaalivierasta. Perjantain ja lauantain ulkoilmakonsertit olivat 

suurimpia tapahtumia yleisömäärän puolesta. Kumpikin ilta keräsi noin 1000 kävijää. Lisäksi festivaalin 

ohjelmaan kuului lasten- ja nuortenpäivä, johon musiikkikeskus kustansi linja-autokyyditykset koululaisille 

ympäri saamelaisaluetta. Konserttien lisäksi festivaalin ohjelmassa oli musiikkiseminaari, käsityömarkkinat ja 

saamelaiset urheilukilpailut sekä Yle Sápmin tuottama keskustelufoorumi, Yle Sápmi Arena. Ijahis idjan 
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ulkoilmakonsertteja oli mahdollista seurata Saamelaisalueen koulutuskeskuksen medialinjan toteuttaman 

nettilähetyksen kautta. Ijahis idja –livestream lähetyksiä seurasi noin 1700 katsojaa ympäri maailmaa. Ijahis 

idjan artisteja vuonna 2017 olivat Ravggon, Ára, Biru Baby, Marja Mortensson, Wimme & Rinne, Slincraze 

sekä alkuperäiskansavieras Cheinesh Baitushkina. Ijahis idja-festivaalin teema oli Juoigansuopmanat (suom. 

joikumurteet). Teemakonsertissa Sajoksen täydelle auditoriolle esiintyi peräti yksitoista perinnemusiikin 

taitajaa Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. 

 
Kuva 25 Ijahis Idja 2017. Lavalla Wimme & Rinne. Kuva Markku Inkilä. 

 
 

 

3.12. Alkuperäiskansojen elokuvakeskus ja mediakasvatus 
 
Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábman toiminta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä 

saamelaisen taiteen ja kulttuurin edistämiseen tarkoitetulla määrärahalla9. Mediakasvatuksen kehittäminen 

rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä media- ja elokuvakasvatuksen 

edistämisavustuksella10. 

 
Lasten Skábmagovat elokuvafestivaali järjestettiin 21.1.2017 Sajoksessa ja Nuorten Skábmagovat Siidassa. 

Lastenpäivänä yli 300 alakoululaiselle ja päiväkoti-ikäiselle tarjottiin työpajoja, joissa he pääsivät 

kokeilemaan näyttelemistä improvisaation avulla, tutustumaan elokuvan tekoon tai sukeltamaan animaation 

maailmaan. Pienimmille lapsille järjestettiin tarinankerrontaa. Lastenpäivän iltana pidettiin Ima da Tiina 

päärna ja Ima já Heli párnááh levyjen julkistamiskonsertti. Levyillä on mukana yhteensä parikymmentä 

inarin- ja koltansaamenkielistä lasta ja nuorta sekä Aikamelkohyvä-yhtye. Nuorten tapahtumassa järjestettiin 

paneelikeskustelu saamelaisesta elokuvamaailmasta. Paneelikeskustelussa pohdittiin, millaista on olla 

                                                 
9 47 000 euroa 
10 Rahoitus yhteensä 60 000 euroa ajalle 1.7.2016-30.6.2018 
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saamelainen elokuvantekijä ja miksi on tärkeää tehdä saamelaismediaa. Sen lisäksi mietittiin myös, millaista 

saamenkielistä mediasisältöä tarvitaan ja mitä nuoret itse haluavat nähdä. 

 

Alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat järjestettiin Inarissa 26.1.-30.1.2017 yhdessä 

Saamelaistaiteen tukiyhdistyksen sekä muiden toimijoiden kanssa. Festivaalin pääteemana oli Aotearoan (Uusi 

Seelanti) maorielokuva. Festivaali oli osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoa. Vuonna 2017 myös 

saamelaisten kansallispäivä täytti 100 vuotta ja saamelainen elokuva 30 vuotta. Merkkivuosia juhlistivat 

ensimmäinen saamelainen elokuva Tiennäyttäjä (1987) ja uunituore dokumentti Elsa laula Renbergistä, 

yhteissaamelaisen hengen varhaisesta innoittajasta. Skábmagovat palkinto annettiin elokuvaohjaaja Katja 

Gauriloffille. Festivaaleilla oli kävijöitä yhteensä 3980 ja elokuvia esitettiin enemmän kuin koskaan, yhteensä 

yli sata elokuvaa. Sajoksen lisäksi esityksiä oli Siidan auditoriossa ja festivaalien tunnusmerkin, lumesta 

rakennetun Revontuliteatterin tiloissa.  
 

Festivaaleilla järjestettiin paneelikeskustelu Stolen Traditions – Stolen Images kulttuurillisesta omistajuudesta 

ja oikeuksien kunnioittamisesta. Skábmagovat tarjosi myös teemaan liittyviä elokuvia, joissa käsiteltiin mm. 

maorisymbolien käyttöä kansainvälisissä tuotemerkeissä, saamelaisen Suohpanterror-ryhmän "ARTivismia" 

ja Pääsiäissaarilta eurooppalaisiin museoihin varastettuja kivipatsaita. Myös muissa yhteyksissä nostettiin 

esille kulttuurinen omiminen ja eettisesti kestävä kuvallinen viestintä. Elokuvakeskus emännöi 26.10.2017 

alaskalaisen kirjailija Tricia Brownin luentoa Who owns the stories? Tilaisuudessa pohdittiin mm. sitä, kenellä 

on oikeus julkaista alkuperäiskansojen tarinoita. Samanlaista keskustelua on käyty laajemminkin 

alkuperäiskansojen elokuva-alalla.  

 

Yhteistyössä Kansainvälisen Saamelaisen Elokuvainstituutin (ISFI) kanssa on pyritty rakentamaan pysyvää 

saamelaisen elokuvan rahoitusmallia, jonka kautta olisi mahdollista sekä kehittää, tuottaa että levittää 

saamelaista elokuvaa.  Vuonna 2017 käytiin neuvotteluja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa rahoituksesta, 

jonka jälkeen ministeriö myönsi saamenkielisen elokuvatuotannon kehittämiseen 50 000 euroa edelleen 

jaettavaksi Kansainväliselle Saamelaiselle Elokuvainstituutille. Elokuvakeskus on tehnyt elokuvainstituutin 

kanssa yhteistyötä myös liittyen elokuvien levittämiseen, elinkeinon kehittämiseen ja kansainvälistymiseen 

sekä osaamisen parantamiseen.  

 

Aikaisempina vuosina useasti esille noussut teema on lasten elokuvien puute ja yhtenä keinona lisätä 

saamenkielistä mediatarjontaa on esitetty dubbausta. Elokuvakeskus järjesti yhteistyössä YLE Sápmin Unna 

Junná -tuotannon kanssa dubbauskoulutuksen 5.4.2017 Inarissa. Opettajana oli tuottaja Susa Saukko. 

Koulutuksen sisältö oli laaja: neuvottelut elokuvien tuotantoyhtiön/levittäjän kanssa, dubbausoikeuksien 

ostaminen ja sopimukset, käännösten erityispiirteet, ääninäyttelijöiden valinta ja ohjaus, tuotannon eri vaiheet 

ja rahoituskanavat. Joulukuussa 2017 ilmestyi ensimmäinen pitkä pohjoissaameksi dubattu lastenelokuva 

Muumien taikatalvi/Mumeniid diidadálvi. Elokuvan on tuottanut Oy Filmkompaniet Alpha Ab ja se oli laajassa 

elokuvateatterilevityksessä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Elokuvakeskus oli mukana elokuvan 

lanseeramisessa ja tunnetuksi tekemisessä. 

 

Elokuvakeskus on ollut mukana useiden tapahtumien järjestelyissä yhteistyössä muiden tahojen kanssa mm. 

lastenkulttuurikeskus Mánnun, saamelaismusiikkikeskuksen, nuorisoneuvoston, Taiteen edistämiskeskuksen, 

kuntien ja Arktista pedagogiikkaa -hankkeen kanssa. Keskus osallistui Kulttuurijutaamista-hankkeen 

toteutukseen Suomi 100 -juhlavuoden hengessä. Tapahtumia oli Vuotsossa, Sevettijärvellä ja Utsjoella, Hetan 

tapahtuma jouduttiin perumaan viime hetkellä. Tapahtumissa eri-ikäiset saamelaiset kokoontuivat yhteen 

nauttimaan kulttuuritarjonnasta.  Rovaniemellä järjestettiin 30.5.2017 lapsille elokuvanäytös, johon 

osallistuivat kaupungin saamenkielinen päiväkotiryhmä Galddázat ja Rovaniemen saamenkielisen kielipesän 

lapset. Elokuvakeskus on osallistunut koulujen elokuvaviikolle näyttämällä elokuvan Valkoinen peura ja 

laatimalla siihen koululaisille materiaalia.  

 

Saamenkielisillä kielipesillä ja päiväkodeilla on käytössä iPad-laitteet, joiden avulla he voivat itse tehdä 

digitaalisia satuja. Rovaniemellä pidettiin 20.6.2017 kaupungin kielipesän ja päivähoidon työntekijöille iPad-

koulutusta, jossa tutustuttiin ja harjoiteltiin mm. iMovie-sovelluksen käyttöä filmimateriaalin tuottamisessa, 

harjoiteltiin digitaalisten kirjojen tuottamista Book Creator -sovelluksen avulla. Muille kielipesille ja 

päiväkodeille on lähetetty kirjallista materiaalia tablettien käytöstä varhaiskasvatuksessa. 
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Mediakasvatushankkeen puitteissa on koottu materiaalia mediakasvatustyötä varten. Mediakasvatukseen 

liittyvät materiaalit jaetaan kaikkien saataville internetin välityksellä. Saamelaiskulttuurin huomioivaa 

mediakasvatusmateriaalia löytyy Kuáti-sivuilta inarin-, koltan- ja pohjoissaameksi. Elokuvakeskus on jakanut 

mediakasvatukseen liittyviä tehtäviä myös suoraan kouluille, päiväkodeille, kielipesille sekä yhdistyksille 
 

3.13. Lastenkulttuurikeskus Mánnu 
 

Vuonna 2017 saamelaisen lastenkulttuurikeskus Mánnun toimintaa rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö, 

ja saamelaisalueen kunnista Inari, Utsjoki ja Sodankylä. Enontekiön kunta päätti, ettei se osallistu rahoitukseen 

vuosina 2017-2019. Enontekiön kunnan alueelle ei ole tästä syystä varsinaista toimintaa järjestetty. 

Lastenkulttuuria tarjotaan alle kouluikäisille lapsille, koululaisille ja nuorille. Toimintavuoden aikana 

järjestettiin 42 tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 1800 henkilöä.  

 

Mánnu on toiminnallaan mahdollistanut saamelaislasten ja -nuorten tasavertaiset mahdollisuudet nauttia 

kulttuurista ja osallistua saamenkieliseen toimintaan. Pohjoismainen yhteistyö saamelaisosaajien ja -

organisaatioiden kesken tuo lastenkulttuuritarjontaan laajempaa asiantuntijuutta ja osaamista. Saamelainen 

lastenkulttuuri perustuu yhteisöllisyyteen, suullisen perimätiedon kautta oppimiseen, kulttuurin, taiteen ja 

duodjin omaksumiseen. Tärkeimmät yhteistyökumppanit vuoden aikana olivat Tana kulturskole, Beaivvaš 

saamelaisteatteri, Kolttakulttuurisäätiö, Kemin lastenkulttuurikeskus, Rovaniemen kulttuuripalvelut, SIIDA, 

Saamelaiskirjasto, Utsjoen kirkkotupayhdistys, Skierri tunturi-Lapin luontokeskus, nuorisoneuvosto, 

alkuperäiskansojen elokuvakeskus ja musiikkikeskus. 

Alle kouluikäiset 
Lasten tuokiot ja teemapäivät kokosivat saamenkielisiä lapsia yhteen päivähoidosta, kielipesistä ja näiden 

ulkopuolelta. Toimintaa järjestettiin saamenkielisissä varhaiskasvatusyksiköissä Inarin11, Sodankylän12 ja 

Utsjoen13 kunnissa. Toimintavuoden sisältöalueet olivat joiut, tarinankerronta, laulut, leikit ja retket. Alle 

kouluikäisten toiminta koostui päiväkoteihin ja kielipesiin suunnatusta toiminnasta mutta myös avoimet 

tapahtumat suunnattiin lapsille, joita järjestettiin Inarin saamelaiskirjaston kanssa yhteistyössä. 

 

Inarinsaamenkielisille lapsille järjestettiin kalastusretki inarilaisten kalavesille, Keväjärvelle. Pääsiäispajat, 

nallekarhun ja lastenkulttuurin teemapäivä, jouluaskartelu-HEARVA järjestettiin yhteistyössä 

saamelaiskirjaston kanssa Inarissa. Päivät olivat toiminnallisia ja tarkoitettu päiväkodeille ja peruskoulujen 

nuorimmille. Taidelaitosvierailu järjestettiin Karigasniemen saamenkieliselle päiväkodille. Lapset tutustuivat 

Taidekeskuksen näyttelyyn Karasjoella. Taidekeskus tarjosi myös lapsille työpajan. 

 

Vauvojen saamenkielinen värikylpytoiminta aloitettiin Inarissa ja Vuotsossa. Kokoontumiskertoja oli neljä 

kummallakin paikkakunnalla loka-joulukuun aikana. Lisäksi saamenkieliset lasten laulu- ja leikkituokiot 

järjestettiin Rovaniemen kaupungin kanssa yhteistyössä kielipesässä ja saamenkielisessä päiväkodissa 

Korkalovaarassa ja Touhulassa Rovaniemellä. 

Kouluikäiset 
Kouluikäisten toiminta koostui duodjin, käden taitojen, tanssin, perinteisten tietojen ja taitojen tarjontaan. 

Koululaisten toiminta kohdistui tänä vuonna käsillä tekemiseen ja tutustumiseen omaan kulttuurihistoriaan.  

Saamelaiskulttuuriin ja taiteisiin liittyviä pajoja ja teemapäiviä järjestetään Inarin, Sodankylän ja Utsjoen 

kuntien kahdeksaan kouluun. Kiusaamisen teemaa käsiteltiin teatterin keinoin. Teatteri-esityksiä tarjottiin 

Inarissa ja Utsjokisuun yläastelaisille Norjan puolella. Esityksistä vastasivat Norjan yhteistyökumppanit 

Beaivvaš saamelaisteatteri ja Tana kulturskole. Saamelaisiin uskomuksiin perehdyttiin ja kuvitettiin julkaisua, 

joka sisältää saamelaista perinteistä tietoa. Varjoteatterin kautta kerrottiin tarinoita, joissa saamelaiset 

myyttiset hahmot olivat keskiössä. Syyskuussa rakennettiin Vuotson koulun pihalle Keppihevoset ja -porot 

                                                 
11 kaksi pohjoissaamenkielistä päivähoitoyksikköä, kaksi koltansaamenkielistä kielipesää, kolme inarinsaamenkielistä kielipesää 
12 Vuotson kielipesä 
13 Karigasniemen ja Utsjokisuun päiväkodit ja kielipesät 
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esterata. Tarkoituksena oli tuoda lasten keskuuteen perinteinen helppo lelu keppihevonen ja aktivoida lapsia 

leikkimään välitunnilla. 

 

Ijahis Idja -tapahtuman yhteyteen Helsingin taideyliopiston kanssa yhteistyössä saavutettiin iso joukko 

koululaisia. Musiikkikasvatuksen ja tanssi- ja teatteripedagogiikan opiskelijat ja opettajat kiersivät kouluja 

Inarissa, Sevettijärvellä ja Nuorgamissa.  “Anarâšpáárnáš” -kulttuuripäivä järjestettiin inarinsaamenkielisille 

lapsille Siida-museon kanssa, ja se toteutettiin inarinsaamelaisten osaajien ja taiteilijoiden voimin. Ivalon ja 

Inarin inarinsaamenkieliset luokat ja kielipesät osallistuivat päivään. Taidepajat “Karhu”  tarjottiin Ivalon 

alakoululle kolmena eri kertana. Pajat kuuluivat isompaan kokonaisuuteen “Vuosisata metsässä” ja sen kautta 

juhlistettiin metsän kuningasta ja Suomi 100 -juhlavuotta. Taidepajan karhunaamiot asetettiin näyttelyksi 

joulukuun ajaksi koululle. Joikaaja koulussa -työpajat järjestettiin Ivalossa ja Vuotsossa. Koululaiset saivat 

mahdollisuuden perinteisten joikujen oppimiseen ja äänenkäyttöharjoituksiin.  

Nuorille 
13-17-vuotiaille nuorille järjestettiin nuortenkonsertti Marianpäivien yhteyteen Hetassa. Konsertissa esiintyi 

bilebändi SápmiGroove. Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto sai Rohkelikot-teemahankeavustusta saamelaisen 

perinnetiedon kurssien järjestämiseen. Perinnetiedon opettamisen järjestäminen aloitettiin kurssitoimintana 

Utsjoen, Inarin ja Vuotson alueella. Mánnu osallistui organisointiin ja koordinointiin Vuotson alueella. 

Muu toiminta  
Avoimet lapsille ja perheille tarkoitetut tapahtumat ovat olleet maksuttomia, ja usein liitetty jonkin suuremman 

tapahtuman yhteyteen. Toimintavuonna järjestettiin Suomi 100 -hengessä ikäihmisten ja nuorten kohtaamisia 

pienimuotoisilla, vuorovaikutteisilla, yhteisöllisillä tapahtumilla. Saamelaiskäräjien keskukset järjestivät 

“Kulttuurijutaamista sukupolvien kesken” -tapahtumia Vuotsossa, Utsjoella, Sevettijärvellä ja Hetassa. 

Skábmagovat - alkuperäiskansojen elokuvafestivaalin lasten- ja nuortenpäivään tarjottiin lapsiperheille Ima 

násttažat -lastenmusiikkikonsertti Inarissa. Perinteisen Marianpäivän -tapahtumaan Hettaan järjestettiin 

lapsiperheille toimintaa tunturi- ja luontokeskus Skierriin. Mukana oli Wimme Saari ja 

Nieguidbivdi/Unipyydystäjä -työpaja perinteisistä saamenkäsitöihin liittyvistä materiaaleista. Välähdyksiä-

työpajassa Inarissa lapset tutustuivat valolla maalaamiseen eli valograffiti-työskentelyyn rennosti ja 

leikkimielisesti kokeillen. 

 

Hetki Tanssille saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestettiin Hetassa Enontekiöllä. Pitkien välimatkojen 

vuoksi vanhemmille ja isovanhemmille tarjottiin mahdollisuus tanssiesitysten katsaukseen taidetapahtuman 

jälkeen Inarissa. Kirkkotuvilla tapahtuu -lapsiperheiden tapahtuma järjestettiin toista kertaa Utsjoella. 

Sajoksessa järjestettiin Keppihevoset ja -porot esterata. Tarkoituksena oli tuoda lasten keskuuteen perinteinen 

helppo lelu keppihevonen ja aktivoida lapsia leikkiin. Koko tuotettu valmis sisältö lainattiin 

lastenkulttuurikeskukselta Kemistä. 

 

Yhteisöllisyyskoulutusta14 järjestettiin aikuisille, ohjaajille ja opettajille Sajoksessa Inarissa. Koulutuksen 

sisältöinä olivat yhteisöllisyys voimavarana ja ihmisten kohtaamiset. Oppia sovelletaan saamelaisten 

vanhusten ja lasten yhteisissä tapaamisissa. Läheisyyttä ja kohtaamisia harjoiteltiin draaman keinoin. 

Ohjaajana oli teatteri-ilmaisun ohjaaja, kuvataidekasvattaja Anne Niskala. Mánnu valmisteli Siidan kanssa 

hakemuksen Taidetestaajat-hanketta varten  vuosille 2018-2019. Rahoitus myönnettiin museolle. 

Kokonaisuuden teema: Minun juureni - Sinun juuresi. Meillä kaikilla on juuret! 

                                                 
14 Du guvlui / Tuu luzz / Tuu kulij / Kohti sinua -koulutus 
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Kuva 26. Välähdyksiä-työpaja Inarissa Kuva Petra Magga-Vars 

 

 

3.14. Kulttuurisesti vastuullinen saamelaismatkailu 
 

Saamelaiskäräjillä ei ole ennen opetus- ja kulttuuriministeriön avustamia Kulttuurisesti vastuullinen 
saamelaismatkailu -hankkeita (10.2.2017 – 30.4.2018) ollut ainoastaan matkailuun keskittyvää hanketta eikä 

saamelaismatkailua varten palkattua työntekijää. Saamelaiskäräjille on myönnetty opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä valtionavustusta yhteensä 75 000 euroa Kulttuurisesti vastuullinen saamelaismatkailu -

hankkeiden toteuttamista varten vuonna 2016 (25 000 €) ja 2017 (50 000 €). Ensimmäinen Kulttuurisesti 

vastuullinen saamelaismatkailu -hanke (25 000 €) alkoi 10.2.2017 ja nykyisen rahoituksen (yhteensä 50 000 

€) arvioidaan riittävän huhtikuun 2018 loppuun. 

 

Ensimmäisen hankkeen15  aikana toteutettiin kyselytutkimus, jolla kartoitettiin saamelaismatkailun 

tämänhetkistä lähtötilannetta. Kyselyyn osallistui saamelaisia matkailuyrittäjiä, saamenkäsityöntekijöitä sekä 

saamelaisia sidosryhmien edustajia Suomesta. Kyselytulosten vastauksista saatiin suuntaa-antavaa taustatietoa 

ja raakakehys eettiseen ohjeistukseen saamelaismatkailun tuotteistamista ja esittämistä varten. Tehdyssä 

kyselyssä korostui toive aitoudesta ja oikean tiedon välittämisestä saamelaismatkailuun liittyen. Lisäksi 

ensimmäisen hankkeen aikana koettiin tarpeelliseksi tarkentaa saamelaismatkailun määritelmää termin 

selkeyttämiseksi sekä väärinymmärrysten välttämiseksi. Siten saamelaismatkailu ymmärretään tässä 

yhteydessä matkailuna, jossa saamelaiskulttuurin voimavaroja hyödyntäen tuotetaan matkailupalveluja ja 

tarjotaan niitä liiketoiminnallisin perustein.  Se voi olla saamelaisuuteen perustuvaa matkailua, jossa 

saamelaisyhteisön sisältä tulevat toimivat matkailuelinkeinon harjoittajina, tai saamelaisuutta 

hyväksikäyttävää matkailua, jossa saamelaisyhteisön ulkopuolelta tulevat matkailuelinkeinon harjoittajat ja 

muut matkailutoimijat hyödyntävät saamelaiskulttuuriin liittyviä ja/tai viittaavia elementtejä 

                                                 
15 OKM:n päätös 10.11.2016 (OKM/466/620/2016) 25 000 € kulttuuri/ taiteen aloittain jakamattomat/taiteen ja kulttuurin yleiset 

projektit – avustuksesta. 
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matkailupalveluissa ilman varsinaista yhteyttä saamelaisyhteisöön. Ensimmäinen hanke (25 000 €) toteutettiin 

10.2.2017 – 30.6.2017 ja siitä on annettava selvitys rahoittajalle 30.4.2019 mennessä. 

 

Toisen Kulttuurisesti vastuullinen saamelaismatkailu -hankkeen (50 000 €, kulttuurin matkailullinen 

tuotteistaminen –avustuksesta, päätös 15.5.2017, OKM/105/320/2017, asiakirjatunnus 323687) päätavoitteena 

on ollut aloittaa eettisen ohjeistuksen laatiminen saamelaiskulttuurin tuotteistamiseen ja esittämiseen 

matkailussa. Nämä saamelaismatkailun eettiset ohjeet koskevat ensisijaisesti saamelaisyhteisön ulkopuolisten 

toimijoiden toteuttamaa matkailuun liittyvää saamelaiskulttuurin tuotteistamista ja/tai esittämistä sekä 

matkailumarkkinointia ja -viestintää. Päätavoitteena on saamelaisuutta hyväksikäyttävän matkailun 

minimointi sekä saamelaisia koskevan matkailun kautta leviävän väärän tiedon poistaminen. Koko 

matkailualan tulee lähtökohtaisesti tähdätä siihen, että kaikki saamelaismatkailuun liittyvät toiminnot tukevat 

saamelaiskulttuurin säilymistä ja kehitystä siten, että se voidaan siirtää elinvoimaisena tuleville sukupolville 

sellaisessa muodossa, jonka saamelaiset tunnustavat ja tunnistavat omakseen. Lisäksi koko saamelaisväestön, 

mutta etenkin matkailun ulkopuolisen väestön tulisi olla mahdollista harjoittaa kulttuuria ilman 

kulttuurikäyttäytymiseen vaikuttavia matkailun aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia. Lähtökohtana 

saamelaismatkailuun suunnatussa eettisessä ohjeistuksessa on se, että saamelaiskulttuurin tuotteistaminen ja 

esittäminen tulisi perustua vahvaan yhteyteen ja vastuuseen sitä asianomaista saamelaisyhteisöä, 

saamelaissukuja ja/tai siitoja kohtaan, joiden kulttuuria ja/tai perinteisesti asuttamia alueita/nautinta-alueita 

matkailutuotteessa käytetään ja/tai esitetään. Aitouteen perustuva ja eettisesti vastuullinen, saamelaisten 

lähtökohdista toteutettu saamelaismatkailun tuotteistaminen ja esittäminen tulee siten olla sosiaalisesti, 

kulttuurisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää sekä paikallisen sosiaalisen, kulttuurisen, ekologisen ja 

taloudellisen kantokyvyn huomioivaa.  

 

Saamelaiskulttuurin rikkaus, monimuotoisuus sekä paikallinen ja alueellinen heterogeenisyys huomioidaan 

osallistamalla sitä asianomaista saamelaisyhteisöä, saamelaissukuja ja/tai siitoja, joiden kulttuuria ja/tai 

perinteisesti asuttamia alueita/nautinta-alueita matkailutuotteessa käytetään ja/tai esitetään. Paikallisen 

saamelaisyhteisön omaan kulttuuriinsa ja kulttuuriympäristöönsä perustuvalla kulttuuriymmärryksellä 

pystytään takaamaan oikeasti aidot saamelaiskulttuuriin perustuvat matkailutuotteet, jolla pyritään 

maksimoimaan saamelaisyhteisön hyvinvointi sekä positiivinen asiakaskokemus.  Eettisen ohjeistuksen kehys 

on käynyt Saamelaiskäräjien hallituksen väliarvioinnissa 13.11.2017. 

 

Toisen hankerahoituksen aikana on jouduttu myös ohjeistamaan yhteistyötahoja saamelaiskulttuuriin liittyvän 

matkailun markkinoinnissa, esimerkiksi Visit Finlandin ja House of Laplandin osalta. Toisen hankkeen 

toteuttamiselle on myönnetty rahoitusta 1.7.2017 - 31.5.2018 väliselle ajalle. Hankerahoituksen arvioidaan 

riittävän 30.4.2018 saakka. Tämän hankeavustuksen selvitys on annettava 30.9.2018 mennessä. 

 

3.15. Sajoksen liiketoimintapalvelut 
 
Vuonna 2017 Sajoksessa toimi kahdeksan vakituista käyttäjää (vuokralaista) sekä yksi määräaikainen 

vuokralainen. Useista yrityksistä huolimatta ravintolayrittäjää ei Sajokseen löydetty, joten hallitus päätti 

kokouksessaan 24.1.2017, että palveluyksikkö ottaa ravintolatoiminnan (Čaiju) vastatakseen 31.12.2017 

saakka. Ravintolatyöntekijä palkattiin ajalle 8.5. – 31.12.2017. Toimintavuonna 2017 Sajoksen 

palveluyksikössä työskenteli seitsemän kokoaikaista työntekijää. Saamenkäsityöpajan vetäjäksi palkattiin 

kesän ajaksi yksi työntekijä.  

 

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen palveluyksikkö toimii liiketoiminnan tuloilla. Oman toiminnan tuotot ja 

vuokratulot kasvoivat edellisvuoteen 4,5 %. Palveluyksikkö ylitti budjettinsa tehden negatiivisen tuloksen (-

10 554,44 €). Sajoksen kokouspalveluiden ja -tilojen myyntiin vaikutti etenkin ravintolapalvelujen 

puuttuminen alkuvuoden osalta. Ravintolatoiminnan aloittaminen vaati myös jonkun verran hankintoja16. 

Henkilöstökuluja nostivat muun muassa loma-ajan sijaisuuksien järjestäminen. 

 

                                                 
16 mm. astiat, kassakone, kahvinkeitin jne. yhteensä 6586,43 euroa 
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Toimintavuonna tiivistettiin yhteistyötä paikallisten yrittäjien, Inarin kunnan, Nordican sekä alueen 

matkailuyrittäjien ja alueen markkinoinnista vastaavien kanssa. Paikallisten hotellien kanssa suunniteltiin 

yhteiset kokouspaketit (majoitus ja kokoustilat). Erityisesti syksyllä 2017 Sajoksessa järjestetty 

matkailuseminaari oli hyödyllinen verkostojen luomiseen pohjoiskalotin alueella.  

 

Toimintavuoden tavoitteena oli pyrkiä kehittämään kulttuurikeskuksen saamelaiskulttuurinmukaista 

sisältöä hankerahoituksen turvin. Rahoitusta on haettu Suomen kulttuurirahastosta, pyrkimyksenä kehittää 

palveluja matkailijoille, levittää tietoutta saamelaiskulttuurista sekä tuottaa sisältöä Sajoksessa vieraileville. 

Pohjoisimman Lapin Leaderin kanssa on keskusteltu mahdollisista hankkeista ja suunnitteilla on 

saamelaiskulttuuriin tutustumista ja sisällön tuottamista Sajokseen. 

 

Vuonna 2017 Sajoksessa vieraili toimintavuoden aikana 41 215 kävijää. Kävijöiden määrä kasvoi 

edellisvuoteen 190 %. Eniten kävijöitä kokosi Ijahis Idja 18.8. (941), saamelaisten kansallispäivä 6.2. (716) 

sekä Duodjimarkkinat ja Nikke Ankaran konsertti 16.12. (682). Kuvasta 20 näkee kuukausittaisen 

kävijämäärän. Eniten kävijöitä oli syyskuussa ja vähiten kesäkuussa. 

 
Kuva 27. Sajoksen kävijämäärä kuukausittain 2017 

 

 
 

 
Tilavarauksia tehtiin toimintavuoden aikana kaikkiaan 588. Näistä varauksista ulkopuolisia varauksia on ollut 

23 %, talon käyttäjien varauksia 12 % ja Saamelaiskäräjien varauksia 65 %. Tilavuokrien osuus tunneittain: 

ulkopuoliset toimijat 9 %, Saamelaiskäräjät 29 % ja talon toimijat 62 %. Tilavarauksien määrä väheni 

edellisvuoteen verrattuna 32,8 %. Talon ulkopuolisten tilavarauksien määrä väheni 3 %, Saamelaiskäräjien 

omat varaukset vähenivät 6 %, kun taas talon toimijoiden tilavarausten määrä kasvoi 9 %.  
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Kuva 28. Kokoustilojen käyttö vuonna 2017. 

 
 
 

 
 

 
Yhteistyössä Elokuvakeskuksen kanssa esitettiin elokuvia keväällä sekä syksyllä. Duodjimarkkinat ja Nikke 

Ankaran konsertti järjestettiin joulukuussa. Lisäksi Sajoksessa konsertoivat mm. Lapin Kamariorkesteri ja 

Vesa Matti Loiri. Lisäksi Beaivváš Sámi Teahter esitti teatterinäytöksiä ja talossa järjestettiin yleisölle avoimia 

seminaareja. 

 

Sajos toteutti neljäntenä kesänä saamenkäsitöiden työpajat, yhteistyössä Sámi Duodji ry:n kanssa, ajalla 12.6.-

11.8.2017. Käsityöpajoissa matkailijat valmistavat itse saamenkäsitöitä ja tutustuvat samalla saamenkäsitöiden 

perinteisiin käsityöpajan ohjaajan avustuksella. Kesän aikana Sajoksessa aloitettiin opastuskierrokset 

yksittäisille matkailijoille. Kesällä 2017 Sajoksen näyttelytiloissa järjestettiin Merja Aletta Ranttilan 

taidenäyttely. Vieraskirjan mukaan kesän aikana näyttelyssä vieraili n. 1000 ihmistä.  

 
 

Varauksia

Saamelaiskäräjät Talon toimijat Ulkopuoliset toimijat

Varaukset/tunnit

Saamelaiskäräjät Talon toimijat Ulkopuoliset toimijat



  

Liite 1 Saamelaiskäräjien toimielinten edustajat 

vuonna 2017 
 

Saamen kielineuvosto 

 

Varsinaiset jäsenet: 

Jääskö Neeta, pj.  

Sara Saara Magreta, vpj.     

Aikio Ande  

Lumisalmi Erkki    

Magga Inker-Anne   

Rasmus Sierge    

Väyrynen Anna-Liisa  

    

Varajäsenet: 

Morottaja Saammal    

Pieski Pentti 

Saijets Joni   

Feodoroff Anna Katariina  

Pautamo Ellen  

Rahko-Ravantti Rauna  

Magga-Vars Petra 

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta 

 
Varsinaiset jäsenet: 

Saijets Jan, pj. 

Magga Ulla-Maarit, vpj. 

Ljetoff Tauno 

Mäenpää Iiris 

Tapiola Eila 

Hetta Elle-Marja 

Valkeapää Samuel 

 

Varajäsenet: 

Länsman Outi 

Juuso Berit-Ellen 

Sivertsen Seija 

Linnanmäki Teija 

Holmberg Aslak 

Näkkäläjärvi Ailu 

Pajuranta Maarit 

 

Elinkeino- ja oikeuslautakunta 

 

Varsinaiset jäsenet: 

Feodoroff Veikko, pj.  

Kustula Kirsti, vpj.  

Aikio Jouni 

Hetta Jouko 

Magga Ulla-Maarit 

Sara Elen Anne 

Sujala Antti 

 

Varajäsenet: 

Wesslin Heini 

Kustula Niko 

Musta Inka 

Magga Inga-Briitta 

Juuso Aslak Nils Thomas  

Länsman Asko 

Länsman Inga 

Kulttuurilautakunta 

 

Varsinaiset jäsenet: 

Holmberg Aslak, pj.  

Sanila Tanja, vpj.  
Aikio Mika 

Feodoroff Pauliina 

Magga Birit-Anni 

Magga Maarit 

Portti Timo 

 

Varajäsenet: 

Länsman Máret Inga 

Laiti Jouni S 

Näkkäläjärvi Susanna 

Länsman Sisko 

Hetta Jouko 

Palojärvi Oula-Matti 

Jääskö Neeta

 

 

 

 

  



  

Sosiaali- ja terveyslautakunta 

 

Varsinaiset jäsenet: 

Veikko Feodoroff, pj. 

Tuomas Aslak Juuso, vpj. 

Heidi Eriksen 

Varpu Falck 

Mira Hirvasvuopio 

Leena Niittyvuopio-Jämsä 

Pekka Pekkala 

 

Varajäsenet: 

Sinikka Mäkinen 

Ulla-Maarit Magga 

Pentti Morottaja 

Airi Portti 

Jouni Ilmari Jomppanen 

Antti Katekeetta 

Joanna Tervonen 

 

Nuorisoneuvosto 

 

Varsinaiset jäsenet: 

Jussa Seurujärvi - varajäsen Sunna Aikio  

Laura Pieski - varajäsen Niki Rasmus  

Anni-Sofia Löf - varajäsen Anne-Maret Labba  

Risten Mustonen  - varajäsen Jouni Hetta  

Leevi Olli - varajäsen Elli-Marja Hetta  

Niila Rahko - varajäsen Jussa Rahko  

Maria Mäkinen - varajäsen Leena Fofonoff  

 

Asiantuntijajäsenet: 

Jasmin Semenoff  

Jon-Erik Näkkäläjärvi  

Áron Korpi  

Xia Torikka  

Pinja Pieski 

 

 

 

 

 

 

Vaalilautakunta 

 

Varsinaiset jäsenet: 

Näkkäläjärvi Janne, pj. 

Aikio Jouni 

Feodoroff Veikko 

Guttorm Inga 

Magga Birit Anni 

 

Varajäsenet: 

Magga Inker-Anne 

Alatorvinen Johanna 

Haltta Tauno 

Pieski Aslak 

Hetta Jouko 

Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelin  

 

Varsinaiset jäsenet: 

Saijets Jan, pj. (Saamelaiskäräjät) 

Mäenpää Iiris, vpj. (Saamelaiskäräjät) 

Sivertsen Seija (Saamelaiskäräjät) 

Mikkola Armi (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 

Kauppinen Jorma (Opetushallitus) 

Torikka Kari (Lapin aluehallintovirasto) 

Tervonen Taina (Helsingin kaupunki) 

Ruohomäki Eija (Oulun kaupunki) 

Väistö Kai (Rovaniemen kaupunki) 

Olli Pirkko (Inarin kunta) 

Nikunlassi Laila (Enontekiön kunta) 

Varis Risto (Sodankylän kunta) 

Arola Laura (Utsjoen kunta) 

Rasmus-Moilanen Eeva-Liisa (SAKK) 

Länsman Anni-Siiri (Oulun yliopisto) 

Varajäsenet: 
Nissilä Leena (Opetushallitus) 
Suutala Elisa (Lapin aluehallintovirasto) 

Korhonen Ilkka (Inarin kunta) 

Juuso Berit-Ellen (Enontekiön kunta) 

Parkkinen Antti (Sodankylän kunta) 

Ahola Sari (Helsingin kaupunki) 

Lassila Antti (Rovaniemen kaupunki) 

 

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=202&Itemid=


  

Saamelaisten sosiaali- ja terveysasian yhteistyöelin 

 

Varsinaiset jäsenet: 

Valkeapää Nihkolas, pj. (Saamelaiskäräjät) 

Feodoroff Veikko vpj. (Saamelaiskäräjät) 

Falck Varpu (Saamelaiskäräjät) 

Laiti Mirja (Inarin kunta) 

Juuso Berit-Ellen (Enontekiön kunta) 

Mukku Inga (Sodankylän kunta) 

Eriksen Heidi (Utsjoen kunta) 

Magga Ristenrauna (Sámisoster ry) 

Poikajärvi Kristiina (Lapin AVI) 

Arrhenius Viveca (asiantuntija STM) 

Lapin sairaanhoitopiiri ja Poske eivät ole vielä nimenneet edustajaa 

 

 

Varajäsenet: 

Magga Ellen-Ulla Maarit (Enontekiön kunta) 

Palolahti Mari (Inarin kunta) 

Mikkola Anitta (Sodankylän kunta) 

Rautio Päivi (Utsjoen kunta) 

Näkkäläjärvi Anne (Sámisoster ry) 

Husa Sari (Lapin AVI) 
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Työryhmä Toimikausi Saamelaiskäräjien edustaja/-t Varajäsen/-t Toimiala

Paliskuntain yhdistyksen hallitus 1.1.2015- 31.12.2017 Asko Länsman Elinkeino

Poroaitojen riistaturvallisuus-hankkeen ohjausryhmä Heikki Paltto Petra Magga-Vars Elinkeino

Poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukunta Heikki Paltto Elinkeino

Resurssimobilisaatio ja luonnon monimuotoisuuden kannalta haitalliset kansalliset tuet-

asiantuntijaverkosto Anni-Helena Ruotsala Elinkeino

Melan kalastajien ja poronhoitajien neuvottelukunta 2017-2019 Heikki Paltto Magreta Sara Elinkeino

Porotalouden neuvottelufoorumi, ehdotus Magreta Sara Elinkeino

Inarin kunnan kalatalouden kehittämisrahaston hallitus 1.6.2017-31.5.2021 Jouni Aikio Kirsti Kustula Elinkeino 

Tenojoen kalastussopimuksen paikallinen seurantaryhmä 2017-2021 Nilla Tapiola Maritta Lukkari Elinkeino

Poro- ja luontaiselinkeinojen tutkimuksen neuvottelukunta Heikki Paltto Saara Tervaniemi Elinkeino

Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmä ma. elinkeinosihteeri Esko Aikio Elinkeino

Saamelaismusiikin aikuiskoulutushankkeen ohjausryhmä 1.1.2015-31.7.2017 Petra Magga-Vars Oula Guttorm Koulutus

Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelin 2016-2019

Jan Saijets (pj), Iiris Mäenpää 

(vpj), Seija Sivertsen Koulutus

SAKK:n johtokunta  2013 - 2017

Veikko Guttorm, Anna 

Näkkäläjäri-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 Koulutus

SAKK:n johtokunta 2017-2020

Tuomas Aslak Juuso, Maarit 

Pajuranta, Veikko Feodoroff, 

Marjaana Aikio, Kati Eriksen, 

Osmo Seurujärvi

Nils Samuli Näkkälä, Inga-

Briitta Magga, Henna Lehtola, 

Keijo Pirttijärvi, Niila Laiti, Erja 

Morottaja Koulutus

Saamelainen koulutusasiain yhteistyöelin 2016-2019

Jan Saijets pj, Iiris Mäenpää vpj, 

Seija Sivertsen koulutus

SPN:n työryhmä; Rajat ylittävä kouluyhteistyö saamelaisalueilla Eila Tapiola, Ulla Aikio-Puoskari koulutus

Kolttakulttuurisäätiön hallitus 2017-2020 Neeta Jääskö kulttuuri

Aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä 2014-2018 Petra Magga-Vars kulttuuri

Kaapin Jounin tilan johtokunta Heikki Paltto kulttuuri

Suomen maailmanmuisti-komitea Pauliina Feodoroff Kulttuurisihteeri kulttuuri

Lapin alueellinen liikuntaneuvosto 2016-2019 2016-2019 Aslak Holmberg kulttuurisihteeri kulttuuri

Taike, valtion taidetoimikunta 2017-2018 Aslak Holmberg kulttuuri

Taike, Lapin taidetoimikunta 2017-2018 Neeta Jääskö kulttuuri

Lapin maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvä kulttuurin toimialan verkosto 30.6.2017 asti kulttuurilautakunnan pj Kulttuurisihteeri kulttuuri

Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön neuvottelukunta Petra Magga-Vars lapset ja nuoret

Interreg Sapmi ohjelman hallintokomitea 2014-2020

Heikki Paltto, Nilla 

Tapiola, Magreta Sara

Anna Näkkäläjärvi-Länsman, 

Ulla-Maarit Magga, Veikko 

Feodoroff Muut

Kirkolliskokous 1.5.2016-20.4.2020 Ulla-Maarit Magga

1.vara: Pekka Pekkala, 2.vara: 

Väinö Guttorm muut

Lapin nuorten tieto- ja neuvontapalvelu (LaNuTi) pääkäyttäjät jatkuva Nuorisosihteeri Nuoriso

Barents-taustaryhmä  Jatkuva Tiina Sanila-Aikio Oikeudet

Ihmisoikeusvaltuuskunta 1.4.2016-31.3.2020 Tiina Sanila-Aikio Tuomas Aslak Juuso Oikeudet

Lapin liiton hallitus/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä 2016- Magreta Sara Petra Magga-Vars Oikeudet

Metsähallituksen Lapin alueellinen neuvottelukunta Nilla Tapiola Heikki Paltto Oikeudet

Metsäneuvosto 10.8.2015–31.6.2019 Anu Avaskari Keijo Pirttijärvi Oikeudet

Pohjoismaiden saamelaissopimuksen Suomen valtuuskunnan kansallinen taustaryhmä 
Anu Avaskari, Nilla Tapiola, Ulla-

Maarit Magga Oikeudet

Yhdenvertaisuus etusijalle 7-hankkeen ohjausryhmä Ulla-Maarit Magga Nihkolas Valkeapää Oikeudet

Oikeusministeriön tutkimushankkeet- ohjausryhmä Lakimiessihteeri Hallintopäällikkö Oikeudet

Kestävän kehityksen työryhmän alainen terveysryhmän puheenjohtajisto Suomen pj-kausi Arja Rautio, Heidi Eriksen Oikeudet

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto 2016-2019

Anne Nuorgam, Tuomas Aslak 

Juuso, Aslak Holmberg, Pentti 

Pieski ja Neeta Jääskö

Antti Sujala, Magreta Sara, 

Petra Magga-Vars, Janne 

Saijets, Veikko Feodoroff Oikeudet



  

 
 

 

 

 

Työryhmä Toimikausi Saamelaiskäräjien edustaja/-t Varajäsen/-t Toimiala

Alueellinen kalatalouden yhteistyöryhmä 2016-2020 Nilla Tapiola Asko Länsman oikeudet

Pohjoismainen saamelaisasiain virkamieselin 2016-2020 hallintopäällikkö oikeudet

Pohjoismaisen saamelaissopimuksen neuvottelukunta

Kalle Varis, Anne Nuorgam, 

Heikki Paltto, Juha Karhu oikeudet

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta 2016-2019 Pentti Pieski, Neeta Jääskö oikeudet

Juutua-Tuulispään erityisaluesuunnitelmaa laativa yhteistyöryhmä Oula Kangasniemi oikeudet

Juutua-tuulispään virkistysmetsän AkWe:Kon työryhmä

Anna Morottaja, Leo Aikio ja 

Raija Lehtola Oikeudet

Saamelaisten kotiseutualueen kuntakohtaiset neuvottelukunnat, Inari 4-vuotiskausi Heikki Paltto (pj) Kirsti Kustula Oikeudet

Saamelaisten kotiseutualueen kuntakohtaiset neuvottelukunnat, Utsjoki 4-vuotiskausi

Anne Nuorgam (pj), Aslak 

Holmberg Inga Länsman, Nilla Tapiola Oikeudet

saamelaisten kotiseutualueen kuntakohtaiset neuvottelukunnat, enontekiö 4-vuotiskausi

Ulla-Maarit Magga (pj), Tuomas 

Palojärvi Juha Magga, Berit Siilasjoki Oikeudet

Lapin ELY-keskuksen Lapin vesien- ja merenhoidon suunnitteln yhteistyöryhmä 2016-2018 Elinkeinosihteeri Esko Aikio Oikeudet

Porolaiduninventointihankkeen ohjausryhmä 2016-2018 Ympäristösihteeri AHR Oikeudet

Barentsin Euroarktisen neuvoston (BEAC) alkuperäiskansojen työryhmä (WGIP) 2016-2019 Tuomas Aslak Juuso Pentti Pieski Oikeudet

Saamelaiskäräjälain muutosta valmisteleva toimikunta

20.6.-30.11.2017

Tiina Sanila-Aikio, Tuomas Aslak 

Juuso, Kalle Varis, 

asiantuntijaesittelijäksi Oula 

Antti Labba

Petra Magga-Vars (TSA), Pentti 

Pieski (TAJ), Pekka Sammallahti 

(KV) Oikeudet

Parlamentaarinen seurantaryhmä 20.6.-30.11.2017 Pentti Pieski Heikki Paltto Oikeudet

Lapin maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielin

-1.3.2018, kunnes valitaan 

vaaleilla Tiina Sanila-Aikio Heikki Paltto Oikeudet

Áilegas giellasiida-hankkeen ohjausryhmä Anna Morottaja Tiina Sanila-Aikio Saamen kieli

Gollegiella arviointikomitea 2016-2020 Neeta Jääskö Saamen kieli

Kieliasian neuvottelukunta 1.4.2016-31.3.2020 Kieliturvasihteeri Saamen kieli

Virtuaaliáilegas-hanke, ohjausryhmä Aslak Holmberg Kieliturvasihteeri Saamen kieli

Giellagáldu, pohjoissaamen kielijaosto 2016-2019

Kaarina Vuolab-Lohi, Marjaana 

Aikio Sierge Rasmus, Ellen Pautamo Saamen kieli

Giellagáldu, inarinsaamen kielijaosto 2016-2019

Anna Morottaja, Petter 

Morottaja ja Marja-Liisa Olthuis

Tanja Kyrö, Saammal Morottaja 

ja Mervi Skopets Saamen kieli

Giellagáldu, koltansaamen kielijaosto 2016-2019

Erkki Lumisalmi, Tiina Sanila-

Aikio, Seija Sivertsen ja Natalia 

Vaskova

Miika Lehtinen, Hilkka 

Fofonoff, Raija Lehtola, Zoja 

Nosova Saamen kieli

Giellagáldu-hankkeen ohjausryhmä 1.8.2015-31.5.2018 Ulla-Maarit Magga Marko Marjomaa Saamen kieli

Giellagáldun neuvostoon giellagáldu-hanke 1.8.2015-31.5.2018 Inker-Anni Magga Magreta Sara Saamen kieli

Lapin vammaistyön koordinointiryhmä sosiaali- ja terveyssihteeri Sote

Sairaanhoitajaksi Kampusalueella-hankkeen ohjausryhmä Pia Ruotsala Sote

Saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelin 2016-2019

Nihkolas Valkeapää (pj), Varpu 

Falck (vpj), Veikko Feodoroff sote

Saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertiasuus-hanke Pia Ruotsala sote-ltk:n puh.joht. sote

Lapin maakunnan LAPE-työryhmä Kati Eriksen Pia Ruotsala sote

Terveyskeskusvuodeosastojen roolia ja verkostoa koskeva työryhmä (Lapin sote-valmistelu) Leena Niittyvuopio-Jämsä Pia Ruotsala sote

Sosiaalityön työryhmä (Lapin sote-valmistelu) Anne Näkkäläjärvi Pia Ruotsala sote

Coahkis-Koossa -hankkeen hanketyöryhmä (SámiSoster) 2018 alkupuolelle saakka Posken saamelaisyksikön suunnittelijaSaKä sosiaali- ja terveyssihteeri sote

Biodiversiteettisopimuksen artikla 8j:n kansallinen asiantuntijaryhmä Pentti Pieski Heikki Paltto Ympäristö

Petra Magga-Vars Maarit Magga

Anne Máret Labba Tuomas Aslak Juuso

Asiantuntijaedustajat: Nilla 

Tapiola, Jouni I Jaakkola, 

Klemetti Näkkäläjärvi, Juha 

Feodoroff

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kansallinen työryhmä 6.2.2014-31.12.2020 Ympäristösihteeri Ympäristö

Kestävän kehityksen toimikunta 2016-2019 Tiina Sanila-Aikio Heikki Paltto Ympäristö

Käsivarren erämää-alueen ja Saanan alueen Akwé:kon-ryhmä

Per-Oula Juuso, Lars-Jona 

valkeapää, Anne-Maret Labba, 

Tuomas Aslak Juuso, Per Ande 

Labba Ympäristö

Nascon tarkkailijajäsen Nilla Tapiola Anne Nuorgam Ympäristö

Vätsärin erämaa-alueen hoito-ja käyttösuunnitelman AkWé:kon ryhmä

Tiina Sanila-Aikio ja Osmo 

Seurujärvi, Veikko Feodoroff (pj), 

Jarmo Pyykkö (siht) Ympäristö

Saamelaisten ekologinen perinnetieto saamelaisten kotiseutualueella-hankkeen 

ohjausryhmä Anni-Helena Ruotsala Ympäristö

Enontekiön kunnan AkWé:kon ryhmä

Ulla Magga, Tuomas Palojärvi, 

Per-Oula Juuso, Per-Antti Labba, 

Anni-Helena Ruotsala Ympäristö

Urho Kekkosen kansallispuiston neuvottelukunta 1.5.2016-1.5.2019 Nilla Hirvasvuopio Tuula-Maija Magga-Hetta Ympäristö

Akwe:Kon ryhmä Muddusjärven paliskunnan alueelle

Leo Aikio, Jouni Aikio, Oula 

Angeli, Pauliina Feodoroff, Janne 

Saijets, Armi Seurujärvi, Saara 

Tervaniemi. Sihteeriksi esitetty 

Esko Aikio Ympäristö

Arktisen alueen neuvottelukunta 1.1.2017-31.10.2019 Heikki Paltto Pentti Pieski Ympäristö

Akwe:Kon -ohjeiden soveltamisen kehittämistyöryhmä

Tuomas Askak Juuso, Anni-

Helena Ruotsala Petra Magga-Vars, Esko Aikio Ympäristö

Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallinen strategia- ja 

toimintaohjelman toteutusta ja seurantavaa edistävä työryhmä 2017-2021 Petra Magga-Vars Pentti Pieski Ympäristö

Työryhmä Kaivoslain mukaisen vaikutustenarviointimenettelun kehittämiseksi Heikki Paltto, Kalle Varis Anni-Helena Ruotsala Ympäristö

Pohjois-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmä Heikki Paltto lakimiessihteeri Ympäristö

Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöyhteistyöryhmä Heikki Paltto Petra Magga-Vars Ympäristö

Mallan luontoarvotyöryhmä Tuomas Aslak Juuso Ympäristö
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- Oikeusministeriön kanssa Pohjoismaisen saamelaissopimuksen 4 ja 13 artiklan tekstistä, 13.1.2017 

- Lapin sairaanhoitopiirin kanssa sote-huollon järjestämissuunnitelma 2017-2020, 23.1. 2017 

- STM:n kanssa järjestämislain 6§:stä, 14.2. 2017 

- Oikeusministeriön kanssa HE saamen kielilain muuttamiseksi, 16.2. 2017 

- Oikeusministeriön ja STM:n kanssa jatkoneuvottelu järjestämislain 6 §:stä, 27.2. 2017 

- Utsjoen seurakunnan yhdistämisasiasta, 9.3. 2017 

- TEM:n ja VM:n kanssa koskien HE alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista 14.3.2017 

- Oikeusministeriön kanssa HE saamen kielilain muuttamiseksi, 5.4.2017 

- Metsähallituksen kanssa MH:n päätösluonnos kalastuslupia koskevista alueellisista kiintiöistä Utsjoen 

kunnassa vuosille 2017-2019 sekä Tenojoen vesistön lohen ja taimenen nousualueita koskevien erillisten 

lupien kiintiöistä Utsjoen kunnassa 2017-2019. 18.4.2017 

- Lohenkalastusta koskevista asetusluonnoksista, 21.4.2017 

- STM:n kanssa HE laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sote-huollossa 28.4.2017 

- Metsähallituksen kanssa Juutua-Tuulispää-suunnitelmasta 28.4.2017 

- Rovaniemen kaupungin kanssa saamelaisesta varhaiskasvatuksesta ja saamen opetuksesta, 2.5.2017 

- MMM:n kanssa jatkoneuvottelu valtioneuvoston asetusluonnoksesta kalastuksesta Tenojoen vesistön 

sivuvesistöissä, 4.5.2017 

- Suomen evankelisluterilaisen kirkon kanssa Utsjoen seurakunnan liittämisestä, 17.5.2017 

- Rovaniemen kaupungin kanssa liittyen varhaiskasvatukseen ja opetukseen Rovaniemellä, 15.6.2017 

- Ympäristöministeriön kanssa biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen alkuperäiskansojen 

perinnetietoa käsittelevän artikla 8j –kansallisen asiantuntijatyöryhmän asettamista, 15.8.2017 

- Oikeusministeriön kanssa koskien sakälain uudistuksen tavoitteita ja reunaehtoja, 6.9.2017 

- Sote- ja maakuntauudistus; luonnoksesta HE maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, 

ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi, 15.9.2017 

- Lapin ELY-keskuksen kanssa porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukilaki, 25.9.2017 

- STM:n kanssa koskien valinnanvapauslakia, 27.11.2017 

- Oulun kaupungin kanssa saamenkielisestä varhaiskasvatuksesta Oulussa, 1.12.2017 

- Inarin kunnan kanssa koskien saamenkielistä varhaiskasvatussuunnitelmaa, 13.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


