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PYYNTÖ MERKITSEMISESTÄ VUODEN 2019 SAAMELAISKÄRÄJIEN 

VAALILUETTELOON 

Palauta allekirjoitettu lomake niin, että se on vaalilautakunnalla viimeistään 31.12.2018 ennen 

kello 16. 

 

SAAMELAISMÄÄRITELMÄ 

Henkilö, joka saamelaiskäräjälain (L974/1995) 3 § 1 momentin mukaisesti pitää itseään 

saamelaisena ja sen lisäksi täyttää yhden seuraavista kolmesta ehdosta, voi hakeutua 

saamelaiskäräjien vaaliluetteloon 

1) että hän itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut 

saamen kielen ensimmäisenä kielenään; tai 

 

2) että hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai 

kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa; taikka 

 

3) että ainakin yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai olisi voitu merkitä 

äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa. 

 

HENKILÖTIEDOT 

Sukunimi________________________________________________________ 

Etunimet_________________________________________________________ 

Henkilötunnus____________________________________________________ 

Kotikunta_____________________ Syntymäkunta______________________ 

Lähiosoite________________________________________________________ 

Postinumero ja Postitoimipaikka_____________________________________ 

Puhelinnumero____________________________________________________ 

 

Pidätkö itseäsi saamelaisena  Kyllä   

    En 
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Sivu 1 

SAAMELAISKÄRÄJÄLAIN 3 § 1 KOHTA 

Saamelaisella tarkoitetaan henkilöä, joka pitää itseään saamelaisena edellyttäen; että hän itse 

tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen kielen 

ensimmäisenä kielenään. 

Vastaa seuraaviin itseäsi koskeviin kysymyksiin 

ENSIMMÄISEKSI OPITTU KIELI / KIELET 

Inarinsaame   Suomi 

Koltansaame  Ruotsi 

Pohjoissaame  Muu, mikä?___________________ 

PUOLISO 

Nimi_________________________________________________ 

Henkilötunnus_________________________________________ 

LAPSET 

Etu- ja  sukunimi  Syntymäaika ensiksi opittu kieli 

_____________________________ ______________ ____________________ 

_____________________________ ______________ ____________________ 

_____________________________ ______________ ____________________ 

_____________________________ ______________ ____________________ 

 

VANHEMMAT 

ISÄ    ÄITI 

Sukunimi________________________________ Sukunimi____________________________ 

Etunimet________________________________ Etunimet____________________________ 

Syntymäaika_____________________________ Syntymäaika_________________________ 

Ensiksi opittu kieli________________________ Ensiksi opittu kieli____________________ 

 

ISOVANHEMMAT 

ISÄN ISÄ    ISÄN ÄITI 

Nimi________________________________ Nimi________________________________ 

Syntymäaika_____________________________ Syntymäaika_________________________ 

Ensiksi opittu kieli________________________ Ensiksi opittu kieli____________________ 

 

ÄIDIN ISÄ    ÄIDIN ÄITI 

Nimi________________________________ Nimi________________________________ 

Syntymäaika_____________________________ Syntymäaika_________________________ 

Ensiksi opittu kieli________________________ Ensiksi opittu kieli____________________ 

 

PÄIVÄYS______________________ALLEKIRJOITUS________________________________
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Sivu 2 

 

SAAMELAISKÄRÄJÄLAIN 3 § 2 KOHTA 

 

Saamelaisella tarkoitetaan henkilöä, joka pitää itseään saamelaisena, edellyttäen, että hän on 

sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi 

maa-, veronkanto- tai henkikirjassa. 

 

 

 

Mikäli katsot, että saamelaiskäräjälain 3 § 2 kohta täyttyy kohdallasi niin, 

 

 Liitä mukaan seuraavat jäljempänä mainitut asiakirjat: 

 

a) Arkistoviranomaisen todistus siitä, että esi-isäsi on merkitty tunturi-, metsä- 

tai kalastajalappalaisena tiettyyn maa-, veronkanto- tai henkikirjaan 

sekä 

b) viranomaisen selvityksen siitä, että olet kyseisen lappalaisen jälkeläinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÄIVÄYS__________________ALLEKIRJOITUS_________________________________ 
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      Sivu 3 

 

SAAMELAISKÄRÄJÄLAIN 3 § 3 KOHTA 

 

Saamelaisella tarkoitetaan henkilöä, joka pitää itseään saamelaisena, edellyttäen että ainakin 

yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi 

saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa. 

 

 

Ilmoita kumpi vanhemmistasi on tai oli merkitty äänioikeutetuksi 

Saamelaiskäräjien tai Saamelaisvaltuuskunnan vaaleissa missä kunnassa ja minä 

vuonna. 

 

Mikäli kumpikaan vanhemmistasi ei ole merkitty äänioikeutetuksi 

vaaliluetteloon, ilmoita millä perusteella jompikumpi vanhemmistasi olisi voitu 

merkitä äänioikeutetuksi. (käytä tarvittaessa erillistä liitettä) 

 

Liitä mukaan virkatodistus, josta selviää, että olet kyseisen henkilön lapsi. 

 

VANHEMMAT 

 

ISÄ    ÄITI 

Sukunimi__________________________________ Sukunimi____________________________ 

Etunimet__________________________________ Etunimet____________________________ 

Syntymäaika_______________________________ Syntymäaika_________________________ 

Ensiksi opittu kieli__________________________ Ensiksi opittu kieli____________________ 

 

Minä vuonna ja missä kunnassa jompikumpi tai molemmat vanhemmistasi on merkitty 

vaaliluetteloon._________________________________________ 

 

 

Ilmoitus millä perusteella jompikumpi vanhemmistasi olisi voitu merkitä vaaliluetteloon. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

PÄIVÄYS_____________________ ALLEKIRJOITUS______________________________ 
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