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TEÂTTSUÕJJČIÕLǤTÕS  

(EU teâttsuõjjasetõõzz 30 artikla, Persoonteâttlääʹǩǩ (523/1999) 10 § da 24 §) 

1. Rekisteeʹr nõmm 

Sääʹmteeʹǧǧ äʹššniiʹǩǩid, riikkveäʹǩǩvuõđ vuäǯǯjid, oskkum oummid, tuâjjlaž- da päʹlǩǩvaaldâšm da 

čõõnâsjooukid kuõskki rekisteeʹr. 

2. Rekistertuõʹllʼjeei 

Nõmm  Sääʹmteʹǧǧ 

Addrõs Menesjärventie 2, 99870  

P-tiõtt 1052535-3  

    

Õhttvuõttooumaž  Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi  

Neʹttpååʹšt  pia.ruotsala[at]samediggi.fi  

Teʹlfon 040 726 2688   

    

Teâttsuõjjvaʹstteei  Lääʹǩǩpiisar Kalle Varis  

Neʹttpååʹšt  kalle.varis[at]samediggi.fi  

Teʹlfon 050- 384 7040  

  

  

3. Ǩiõttʼtõõllmõõžž mieʹrr da vuõiggâdvuõttvuâđđ 

Suåppmõšäʹššneǩrekisteeʹr persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõõžž mieʹrren lij Sajoozz vuokrjem- da 

jäärnaǩtuåimmjummuž da äʹššneǩ-kõskkvuõđi håiddmõš. Tääzz koʹlle kääzzkõõzzi kaaupšummuš da 

markknâsttmõš še. Kaaupšemreskontra äʹššneǩrekister norrââtt laasktõsriâšldõõǥǥi äʹššneǩteâđain.  

Riikkveäʹǩǩvuõđ ooccji da vuäǯǯji persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõõžž mieʹrren lij håiddad Sääʹmtegga 

miõttum riikkveäʹǩǩvuõđi ooccmõõžž, âânnmõõžž da vuåppmõõžž riikkveäʹǩǩvuõttlääʹjj da 

teäggtõstuʹmmstõõǥǥi meâldlânji.  

Oskkum oummi Persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõš vuâđđââvv oskkum oummi ouddam miâsttmõʹšše. 

Oskkum oummin noorât naʹddjõstuåim håiddam peäʹlest viâltʼtem persoonteâđaid 

õhttvuõttâânnmõõžž, äʹššliisti da jeeʹres aunstõõzz pååʹštʼtummuz di sååbbarpaʹlǩǩõõzzi da mäʹtǩǩ-

kuuli mäʹhssem diõtt. Sääʹmteeʹǧǧ naʹddjõsorgaanin lij šiõttuum sääʹmteʹǧǧlääʹjjest da 

tuâjjriâššmõõžžâst. 

Tuâjjlažvaaldšmest da päʹlǩǩlaʹsǩǩummšest persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõõžž mieʹrren lij håiddad 

lääʹjjmeâldlaž tuâjjuvddituâjaid. Teâđai tääuʹjmõs ââʹnnemvuuʹd lie päʹlǩǩlaʹsǩǩeem da määustummus, 

jeältõʹǩǩe vaikkteei teâđai ruõkkmõš, ouddpiiđvälddmõõžž spraavdõs da päʹlǩǩvuäǯǯji ouddõõzzi 

meäʹrtõõllmõš. Riâšldõʹǩǩe mieʹrǩǩeet tåʹlǩ op. tuâjai håiddam diõtt tarbbsõs teâđaid. 

Tuâjjooccji persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõõžž mieʹrren lij rekrytâʹsttemproseeʹss håiddmõš. Tuâjjooccji 

ooccmõõžžid ruõkkât manuaalʼlânji. Ooccmõõžž lie täujja jurddum koon-ne tiõttum tuõjju ooʒʒi 

jiiʹjjes peäʹlest. Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlai rekrytâʹsttemproseeʹssest ooccmõõžži vuâsttaväʹlddmest 

(vaaldâšmpiisar leʹbe sâjjsaž) da vaʹlljummšest vaʹstteei oummu ǩiõttʼtâʹlle rekrytâʹsttma õhttneei 

persoonteâđaid. Rekisteera mieʹrǩǩeet tåʹlǩ tõid teâđaid, koid Sääʹmteʹǧǧ tuâjjuvddjen taarbaš 
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rekrytâʹsttemproseeʹss jeeʹres maaʹttin.Teâđaid ǩiõttʼtõõlât tuâjj-jieʹllem privaattvuõđ suõj kuõskki 

šiõtlmi meâldlânji.  

Čõõnâsjooukid kuõskki rekisteeʹr ǩiõttʼtõõllmõõžž mieʹrren lij čõõnâsjoukksaaǥǥtummuš, koon vääras 

tuõʹllʼjet tuåimteeʹji da jeeʹres čõõnâsjoouki õhttvuõtt-teâđaid. Čõõnâsjoouki teâđaid seeiltet liâđǥlaž 

hääʹmest, da rekister lij suõjjuum õõʹnnitiõttivuiʹm di peittsaaʹnivuiʹm. Rekister ij âânn seʹst EU 

teâttsuõjjasetõõzz jorddam äʹrǧǧluândlaž teâđaid. 

Teâđai ǩiõttʼtõõllma vaikkteei lääʹjj Sääʹmteeʹǧǧest: 

Lääʹddjânnam vuâđđlääʹjj privaattjieʹllem suõj kuõskki šiõttâlm (731/1999)  

EU almmjallaš teâttsuõjjasetõs (EU 2016/679)  

Lääʹǩǩ sääʹmteeʹǧǧest (974/1995)  

Sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ (1086/2003)  

Arkiivlääʹǩǩ (831/1994)  

Asetõs veʹrǧǧneeʹǩǩ tuåimmjummuž õõlmâsvuõđâst da šiõǥǥ teâttvaaldšemnääʹlest (1030/1999)  

Ouddpeʹrrjemlääʹǩǩ (1118/1996)  

Vaaldâšmlääʹǩǩ (434/2003)  

Persoonteâttlääʹǩǩ (523/1999)1  

Õõlmâs sueʹrji jeältõklääʹǩǩ (81/2016)  

Ǩeeʹrjtuõʹllʼjõslääʹǩǩ (1336/1997)  

Lääʹǩǩ neezzni da åummai kõskksaž tääʹssäärvast (609/1986)  

Lääʹǩǩ piiđtem-mõõntõõllmest (1558/1995)  

Lääʹǩǩ piiđtemteâđai õõlmâsvuõđâst da peittastââʹnnmest (1346/1999)  

Lääʹǩǩ veʹrǧǧneǩtuåimmjummuž õõlmâsvuõđâst (621/1999)  

Lääʹǩǩ õhttsažtuåimmjummšest riikk konttrin da stroiʹttlin (1233/2013)  

Lääʹǩǩ privaattvuõđ sueʹjjest tuâjj-jieʹllmest (759/2004)  

Nõmmǩeʹrjjlääʹǩǩ (1010/1989)  

Liâđǥlaž saaǥǥtummuž teâttsuõjjlääʹǩǩ (516/2004)  

Tuâjjla jeältõklääʹǩǩ (395/2006)  

Tuâjjsuåppmõšlääʹǩǩ (55/2001)  

Reâuggpäʹrtt- da ämmatkõpplääʹǩǩ (459/2015)  

Riikk veʹrǧǧooumažlääʹǩǩ (750/1994)  

Eeʹǩǩluämmlääʹǩǩ (162/2005)  

Õõutverddsažvuõttlääʹǩǩ (1325/2014).  

  

  

4. Rekisterõsttum joouk da tõid õhttneei persoonteâttjoouk  

  

Sääʹmteeʹǧǧ oskkum oummin noorât täid teâđaid:  

• Nõmm 

• Addrõs 

• Teʹlfon-nââmar  

• Neʹttpååʹštaddrõs 

• Tillnââmar 

  

Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlain noorât täid teâđaid:  

• Nõmm  

• Persoontiõtt  

• Addrõs 

                                                      
1 HOʹHS (10.8.2018): Persoonteâttlääʹǩǩ lij viõǥǥâst, poka tõn kååʹmtet teâttsuõjjlaaʹjjin (HE lij välljkåʹddǩiõttʼtõõllmest).  
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• Teʹlfon-nââmar  

• Neʹttpååʹštaddrõs  

• Tillnââmar (IBAN) da ålggjânnam baŋkktiil BIC-koodd 

• Äʹššeemǩiõll   

• Teâtt vueiʹtlvaž jeältõõǥǥâst åårrmest 

• Meädda åårramteâđ 

• Ämmatlett 

• Piiđtemteâđ   

Tuâjjooccjin noorât täid teâđaid: 

• Nõmm 

• Škooultõs 

• Tuâjjhistoria  

• Ǩiõlltäidd 

• Kuurs da jeeʹres ooʒʒi iʹlmmtam ääʹšš, kook vaikkte reâuggma.  

 

Sääʹmteeʹǧǧ suåppmõšäʹššniiʹǩǩin noorât täid teâđaid: 

• Nõmm  

• Addrõs 

• Teʹlfon-nââmar 

• Neʹttpååʹštaddrõs 

• Persoontiõtt / p-tiõtt 

• Teâđ äʹššneeʹǩǩ tiʹllʼjam kääzzkõõzzin 

• Laasktemaddrõs  

• Laask summ, mieʹrrpeiʹvv da laaski vueʹǩǩ 

 

Riikkveäʹǩǩvuõđ vuäǯǯjin noorât täid teâđaid:  

• Ooʒʒi veerǥlaž nõmm 

• P-tiõtt 

• Õhttvuõttoummu nõmm, ärvv/status da õhttvuõtt-teâđ 

• Kååʹdd tillnââmar 

• Ââʹnnemjuurd  

• Veäʹǩǩvuõđ mieʹrr 

• Nõmmǩeeʹrjtemvuõiggâdvuõđ vuäʹmsteei oummu nõmm da status (ouddooumaž)  

 

Kulttuurveäʹǩǩvuõđi ooccjin da vuäǯǯjin noorât täid teâđaid:  

• Nõmm  

• Ärvv leʹbe ämmat   

• Addrõs  

• Teʹlfon-nââmar  

• Neʹttpååʹštaddrõs  

• Veäʹǩǩvuõđ ââʹnnemjuurd  

  

Čõõnâsjooukin noorât täid teâđaid:  

• Čõõnâsjoouk eeʹttǩeei nõmm 

• Tuâjjpäiʹǩǩ 

• Neʹttpååʹštaddrõs 
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5. Persoonteâđai vuâsttavaaʹldi da vuâsttavaʹlddji joouk  

Tuâjjooccji da suåppmõšäʹššniiʹǩǩi teâđaid jeät uuʹd åålǥbeällsaid. Tuâjjlai persoontääʹzz 

persoonteâđaid uuʹdet massaserddan äv. laaʹjji vuâđald piiđteeja da jeältõkååsktõs-stroiʹttla. Koid-ne 

vuâđđpersoonteâđaid, mâʹte oummu nõmm, tuâjjnõmmõk, dno. uuʹdet tuâjjtiõrvâsvuõtthuõl 

teâttriâšldõʹǩǩe (MedInari võ, Lappica võ) tuâjjtiõrvâsvuõtthuõl kääzzkõõzzi riâššâm diõtt. Jõs 

oskkum ooumaž lij ouddam miâsttmõõžžâs, õhttvuõtt-teâđaid õlmstââʹttet Sääʹmteeʹǧǧ dommseeidain. 

Jeeʹres teâđaid jeät uuʹd. Teâđ peʹrrjum ämmatõhttõsvuäzzlažmääusast uuʹdet tuâjjla uʹvddem 

väʹlddǩeeʹrj vuâđald ämmatõhttõʹsse.   

Oskkum oummu leʹbe tuâjjla vuâđđpersoonteâđ uuʹdet tuâjjmaaʹtǩi čõõđ viikkâm diõtt 

hoteʹllkääzzkõõzzi taʹrjjeeja, ǩeʹrddemõhttõʹsse, tiʹllʼjemjååttlõk-kääzzkõõzzi puuʹtʼteeja leʹbe mäʹtǩǩ-

konttra. 

Riikkveäʹǩǩvuõđi vuäǯǯji vuâđđteâđ uuʹdet riikkveäʹǩǩvuõttčiõlǥtõõzz õhttvuõđâst teäggteeja 

riikkveäʹǩǩvuõttlääʹjj meâldlânji.  

Suåppmõšäʹššniiʹǩǩi da čõõnâsjoouki teâđaid jeät uuʹd åålǥbeällsaid.  

 

6. Persoonteâđai serddmõš kuälmad jânnmid 

  

Rekisteeʹr teâđaid jeät uuʹd Euroopp unioon leʹbe Euroopp tällõsvuuʹd åålǥbeälla. 

  

  

7. Jeeʹres teâttjoouki jaukkummuž plaanuum mieʹrrääiʹj 

  

Persoonteâđaid seeiltet nuʹtt kuuʹǩǩ ko lij tarbb persoonteâđ ââʹnnemjurddi diõtt vääʹldeeʹl lokku 

lääʹjjest, mâʹte õõʹnnisuõjj-, ǩeeʹrjtuõʹllʼjõs- da ouddpeʹrrjemlääʹjjest, jääʹǩǩtemnalla pueʹtti 

seeiltemääiʹj. Oskkum oummu rekisteeʹr teâđ lie põõššinalla seeiltum.  

Reâuggooccji persoonteâđaid seeiltet nuʹtt kuuʹǩǩ ko persoonteâđai ââʹnnemjurddi diõtt lij taarbsõs. 

Viiʹrjid da põõšši tuâjjkõskkvuõđid vaʹlljuum oummi ooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm seeiltet 

kääzzkõõzzâst åårramääiʹj. Vaʹlljeeǩâni pääccam oummi ooccmõõžžid mieʹlddõõzzeesvuiʹm seeiltet 

kueʹhtt (2) eeʹjj. 

Põõšši tuâjjlažkååʹdd persoon- da škooultõsteâđaid seeiltet põõžžeeʹl. Nõõmtemǩeeʹrj seeiltet oummu 

kääzzkõõzzâst åårramääiʹj + 10 eeʹǩǩed. Tuâjjsuåppmõõžžid seeiltet viõǥǥâståårrâmääiʹj + 10 

eeʹǩǩed. Harjtõõllâmsuåppmõõžžid seeiltet 5 eeʹjj. Jeältõkooccmõõžžid õhttneei äʹššǩiiʹrjid 

mieʹlddõõzzeezvuiʹm seeiltet kueʹhtt (2) eeʹjj tuʹmmstõõǥǥ lääʹjjviõkkvuõđâst. Ääʹjuum tuärjjõõzz da 

ooudâsviikkâmsaǥstõõllmõõžži mušttšid seeiltet tuâjjlažkååʹdd kääzzkõõzzâst åårramääiʹj. 

Veäʹǩǩvuõttooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm seeiltet vitt (5) eeʹjj leʹbe teäggteei tuʹmmstõõǥǥstes 

mieʹrreem ääiʹj. 

 

8. Teeknlaž da organisatoorlaž staantuåim 

Sääʹmteʹǧǧ väʹldd lokku teâđai ǩiõttʼtõõllmõõžž luând, veeidasvuõđ, äʹššõhttvuõđ da ǩiõttʼtõõllâm-

meäʹrid da luâđlaž oummi vuõiggâdvuõđid da frijjvuõđid kuõskki vueiʹtlvaž riiskid di veekk čõõđ 

ääʹššmeâldlaž teeknlaž da organisatoorlaž tuåimid riisk vaʹstteei staanvuõtt-tääʹzz ainsmâʹttem diõtt. 

Rekistertuõʹllʼjeei teâttriâšldõk da teâttõõzz lie suõjjuum organisaatio tuåimmjummšest takainalla 

ââʹnnmest åårrai teeknlaž suõjjeem-mõõntõõllmivuiʹm. Rekisteeʹr ââʹnnemvuõiggâdvuõtt ooudald 
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persoonlaž õõʹnnitiõtt da peittsääʹn, koid miõđât tåʹlǩ rekistertuõʹllʼjeei tuâjjlažkådda kuullʼja, koon 

statuuʹzze da tuâjaid peäggtum ââʹnnemvuõiggâdvuõtt kooll. Manuaalʼlaž hääʹmest åårrai materiaal 

vueʹzzest rekisteeʹr suõjjummšest lij joođvuåppmõõžž lââʹzzen õnnum huõll raʹvvjeeʹl, što teâđaid 

seeiltet pâi lokkuum sõõʹjin, mâʹte lokkuum seeiltempääiʹǩest, da/leʹbe lokkuum škaappin. Sääʹmteeʹǧǧ 

tuåimmorgaani sååbbaräʹššǩeeʹrj lie ruõkkum Sääʹmteeʹǧǧ põlvvkääzzkõʹsse, kååʹtt lij suõjjuum 

ââʹnnemvuõiggâdvuõđivuiʹm da peittsaaʹnivuiʹm. Ââʹnnemvuõiggâdvuõđid miõđât tåʹlǩ 

kõõččmõõžžâst åårrai tuåimmorgaan vuäzzlaid da väärrvuäzzlaid di vasttõsveʹrǧǧooumže, 

vaaldâšmjååʹđteeja da saaǥǥjååʹđteeʹjid. Teâđaid seeiltet Sääʹmteeʹǧǧ jiiʹjjes serveeʹrest.  

Sajoozzâst rekistertuõʹllʼjeei sõõʹji vueʹzzest lij ââʹnnmest joođvuåppmõš. Riâšldõõǥǥ pukid õõʹnnʼjid 

čâânn jiântta åårramõõlǥtummuš. 

 

9. Vuâkkõõzz meâldlaž teâttkääiv  

  

Teâđ lie vuåǯǯum väʹlddvuâkksânji vuõiʹǧǧest rekisterõsttum oummin. 

  

10. Tääʹrǩstemvuõiggâdvuõtt da vuõiggâdvuõtt õõlǥted teâđ teevvmõõžž 

Rekisterõsttum oummust lij vuõiggâdvuõtt tääʹrǩsted jiiʹjjes kuõskki ooumažrekisteera ruõkkum 

teâđaid di vuõiggâdvuõtt õõlǥted teâđai vuõiǥummuž da jaukkummuž. Ääʹšš kuõskki raukkmõõžžid 

âlgg tuåimted persoonlânji leʹbe ǩeerjlânji pääiʹǩest 2 peäggtum õhttvuõttooumže. 

11. Jeeʹres persoonteâđai ǩiõttʼtõõllma õhttneei vuõiggâdvuõđ  

 

Rekisterõsttum oummust lij teâttsuõjjasetõõzz meâldlânji vuõiggâdvuõtt vuâsttlâʹstted leʹbe raukkâd 

teâđees ǩiõttʼtõõllmõõžž raajtummuž di piijjâd vaiddlõõzz persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmest 

vuåppâmveʹrǧǧnekka.  

  


