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Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2015
Mennyt vuosi oli Saamelaiskäräjien vaalikauden 2012-2015 viimeinen toimintavuosi. Samalla vuosi oli hyvin
työntäyteinen ja sen voi sanoa olleen haasteellisin vaalikauden toimintavuosista. Vuosi 2015 muistetaan mm.
vaalikauden kärkitavoitteiden kaatumisesta viime metreillä eduskunnassa, uuden puheenjohtajan valinnasta
kesken vaalikauden, Suomen uuden hallituksen saamelaisasioiden linjauksista esimerkiksi metsähallituslain
uudistuksen ja sote- ja aluehallintouudistusten yhteydessä sekä Saamelaiskäräjien vaaleista kaikkine vaalien
vaiheineen.
Saamelaiskäräjävaalit pidettiin 7.9.–4.10.2015 välisenä aikana ja ehdolla oli yhteensä 36 ehdokasta. 5483
äänioikeutetusta äänioikeuttaan vaaleissa käytti yhteensä 3035 äänioikeutettua. Vaalien äänestysprosentti oli
51,63 nousten hieman vuoden 2011 vaaleista. Koska Sodankylän kunnasta oli asetettu vain kaksi ehdokasta,
oli vaaleissa ennen näkemätön arvontatilanne, kun Sodankylän jäsenpaikka arvottiin ääntenlaskennan
yhteydessä muiden saamelaisten kotiseutualueen kuntien (Enontekiö, Inari, ja Utsjoki) neljänneksi eniten ääniä
saaneiden ehdokkaiden joukosta.
Kolttasaamelaisten gramotan valinta Unescon Maailman muisti -kohteeksi toi jälleen näkyväksi sen, että
saamelaisilla on tosiasioihin perustuvia oikeuksia. Oikeuksia, jotka ovat yhä voimassa. Oikeuksia, joita ei ole
annettu pois tai joita ei ole otettu pois. Gramota on todiste, joka on saamelaisessa mittakaavassa ainutlaatuinen
ja joka todistaa saamelaisten hallinneen maita ja vesiä ennen muita. Mutta gramota on myös todiste, joka on
maailmanlaajuisesti alkuperäiskansoille merkittävä samasta syystä; alkuperäiskansoilla on oikeus maihinsa ja
vesiinsä, jotka muut kansat ovat liian usein julistaneet omikseen. On erittäin mielenkiintoista nähdä, mihin
suuntaan kansamme tämän prosessin myötä lähtee. Pystymmekö vaalimaan sitä perintöä ja niitä
mahdollisuuksia, joita esivanhempiemme siitajärjestelmä, tapaoikeus ja gramota meille tarjoavat.
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyi Suomen Saamelaiskäräjille kesäkuussa.
Parlamentaarinen yhteistyö on yhä tärkeämpää, kun käynnissä on monia merkittäviä kansainvälisiä,
alkuperäiskansoja koskevia prosesseja, joista tärkein on pohjoismaisen saamelaissopimuksen neuvottelut.
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuuden alkuun saatiin myös hyviä uutisia, kun Sámi
Giellagáldu -hanke sai rahoituksen kaudeksi 1.8.2015-31.5.2018. Sámi Giellagáldu on saamelaisten yhteinen
ja samalla ylin asiantuntija- ja päätöselin saamen kieltä koskevissa kysymyksissä. Sámi Giellagáldun työhön
kuuluu terminologiatyön ja normituksen ohella myös kielenhuolto ja kielen käyttäjien neuvonta.
On hyvin huolestuttavaa, että saamelaisista jo 65,1 % elää muualla kuin saamelaisten kotiseutualueella.
Tilanne edellyttää uusilta Saamelaiskäräjiltä edelleen toimenpiteitä saamen kielen ja saamelaiskulttuurin
turvaamiseksi kotiseutualueen ulkopuolella. Samaan aikaan Saamelaiskäräjien täytyy tehdä töitä turvatakseen
saamelaiskulttuurin elinvoimaisuuden kotiseutualueella, jotta saamelaiskulttuuri, perinteiset elinkeinot ja
saamen kielet säilyvät vahvoina saamelaiskulttuurin ydinalueella. Toivotan menestystä vaalikaudelle 20162019.
Saamelaiskäräjät toimii kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, jotka vähänkään koskevat saamelaisia. Saamen
kielten, perinteisten elinkeinojen ja saamelaiskulttuurin eteen tehtävää työtä tulisi voida priorisoida.
Saamelaiskäräjien toimintaa on seurattu tarkasti niin perinteisessä kuin sosiaalisessakin mediassa niin saamenkuin suomenkielisilläkin areenoilla. Toivon, että se tapahtuisi mahdollisimman rakentavalla tavalla. Lopuksi
haluan kiittää henkilöstöämme toimintatavoitteidemme eteen tehdystä kovasta työstä sekä hyvästä
yhteistyöstä. Lisäksi kiitän luottamushenkilöitämme hyvästä poliittisesta yhteistyöstä kuluneen vaalikauden
aikana sekä yhteistyötahojamme menneestä vuodesta.

Tiina Sanila-Aikio
puheenjohtaja
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Saaǥǥjååʹđteei ǩiõčldõk eeʹjj 2015 tuåimmjummša
Mõõnnâm eeʹǩǩ leäi Sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj 2012-2015 mââimõs tuåimmjemeeʹǩǩ. Seämmast eeʹǩǩ leäi samai
tiudd tuâjain da vuäitt särnnad, što tõt leäi vaʹǯǯlumus pukin vaalpââʹj tuåimmjemiiʹjjin. Muʹšttep eeʹjj 2015
jm. vaalpââʹj pââimõs täävtõõzzi kåmmnummšest eeʹttiǩ-kååʹddest da ođđ saaǥǥjååʹđteei vaʹlljummšest kõõsk
vaalpââʹj. Muʹšttep eeʹjj še Lääʹddjânnam ođđ halltõõzz sääʹmaaʹšši liʹnnjummšin ouddmiârkkân
meäʹcchalltõslääʹjj oođummuž da soti- da vuʹvddvaaldâšmoođummši õhttvuõđâst di Sääʹmteeʹǧǧ vaalin puki,
vaalid kuõskki pooddeesvuiʹm.
Sääʹmteʹǧǧvaal leʹjje 7.9.–4.10.2015 kõskksaž äiʹǧǧen da vaalid vuässõʹtte õhttsiʹžže 36 võboršeʹǩǩed. Pukin
5483 jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩest õhttsiʹžže 3035 jiõnnvuõiggâdvuõttneʹǩǩed õʹnne vaalin
jiõnnvuõiggâdvuõđâz. Vaali jiõnstemproseʹntt leäi 51,63 da tõt âllni siõmmna eeʹjj 2011 vaalin. Ko Suäʹđjel
kååʹddest leʹjje piijjâm tåʹlǩ kueʹhtt võboršeeʹǩǩ, leäi vaalin vueʹǩǩ, koon ouddâl jeät leämmaž ni vuäinnam,
ko Suäʹđjel vuäzzla sââʹj vuõrbbu jiõnilookkmõõžž õhttvuõđâst jeeʹres säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi
(Enontekiö, Aanar da Uccjokk) neelljeen jäänmõsân jiõnid vuäǯǯam võboršeeʹǩǩi jooukâst.
Nuõrttsäʹmmlai kreäpast vaʹlljummuš Unesco Maaiʹlm mooštai sizz puuʹti eʹpet kuâsttjeeʹjen tõn, što säʹmmlain
lie tuõttaaʹššid vuâđđõõvvi vuõiggâdvuõđ. Vuõiggadvuõđ, kook årra õinn viõǥǥâst. Vuõiggadvuõđ, koid jie
leäkku ouddam meädda leʹbe kook jie leäkku valddum meädda. Kreäpast lij tuõđštõs, kååʹtt lij sääʹmmettkääʹvest oʹdinakai da kååʹtt tuõđašt, što säʹmmla lie vaaldšam määddaid da čaaʹʒʒid ouddâl puki. Leâša
kreäpast lij še tuõđštõs, kååʹtt lij maaiʹlmveiddsânji alggmeeraid miârkkšõõvvi seämma määinast; alggmeerain
lij vuõiggâdvuõtt määddeez da čaaʹʒʒeez, koid nuuʹbb meer lie čuuʹt määŋg vuâra tuõttâm sij mäddan da
čääʹʒʒen. Puätt leeʹd miõlǩieʹssi vueiʹnned, koon årra mij meer tän proseeʹssest vuâlgg. Pâʹsttep-a mij kâʹdded
tõn ääʹrb da tõid vueiʹttemvuõđid, koid maaddârpuärrseen sijddriâšldõk, nääʹlvuâkksaž lääʹǩǩ da kreäpast
miʹjjid taʹrjjee.
Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz saaǥǥjååʹđtemvuõtt serddji Lääʹdd Sääʹmtegga ǩieʹssmannust.
Parlamentaarlaž õhttsažtuâjj lij õinn tääʹrǩab di tääʹrǩab, ko määŋg miârkkšõõvvi meeraikõskksaž,
alggmeeraid kuõskki proseeʹss lie aalǥtum, koin tääʹrǩmõõzz lie tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž
saǥǥstõõllmõõžž. Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz saaǥǥjååʹđtemvuõđ aalǥâst vuåǯǯu še šiõǥǥ ođđsid, ko
Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi -haʹŋǩǩõs vuäǯǯai teäggtõõzz 1.8.2015-31.5.2018 pâjja. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij säʹmmlai
õhttsaž da seämmast pââimõs äʹšštobddi- da tuʹmmjemorgaan sääʹmǩiõl kuõskki kõõččmõõžžin. Sääʹm
Ǩiõllkaʹlddi tuõjju koʹlle terminologiatuâj da noormtummuž õõl še ǩiõllhuõll di ǩiõl õõʹnnʼji vuäʹpstummuš.
Lij samai peʹccel, što säʹmmlain juʹn 65,1 % jälste jeeʹresåʹrnn ko säʹmmlai dommvuuʹdest. Vueʹǩǩ ooudldâstt
ođđ Sääʹmteeʹǧǧest õinn tuåimid sääʹmǩiõli da sääʹmkulttuur staaneem diõtt dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn. Seämma
poodd Sääʹmteʹǧǧ šâdd reâuggad sääʹmkulttuur jieʹllemviõkksažvuõđ staaneem ouʹdde säʹmmlai
dommvuuʹdest, što sääʹmkulttuur, ääʹrbvuâla jieʹllemvueʹjj da sääʹmǩiõl seilla ravvsen sääʹmkulttuur õđđmest.
Tuäivtam leekk vaalpââjas 2016-2019.
Sääʹmteʹǧǧ tuåimmai pukin õhttsažkååʹdd vueʹssvuuʹdin, kook håʹt siõmmna kueʹsǩǩe säʹmmlaid. Sääʹmǩiõli,
ääʹrbvuâlaž jieʹllemvuõʹjji da sääʹmkulttuur ouʹdde tuejjuum tuâj õõlǥči pâʹstted priorisâʹstted. Sääʹmteeʹǧǧ
tuåimmjummuš lij čuõvvum tärkka nuʹtt ääʹrbvuâlaž ko sosiaalʼlaž mediast nuʹtt še sääʹm- ko lääʹddǩiõllsaž
areenain. Tuäivam, što täin areenain oummu saǥǥstõõlče samai õõudâsviikki jiõggin. Looppâst haaʹlääm
späʹssbõõššâd mij tuâjjlažkååʹdd tuåimmjemtäävtõõzzeen ouʹdde tuejjuum kõrr tuâjast di šiõǥǥ õhttsažtuâjast.
Haaʹlääm še späʹssbõõššâd åskkoummeen šiõǥǥ poliittlaž õhttsažtuâjast vaalpââʹj äiʹǧǧen di
õhttsažtuâjjkuõiʹmid mõõnni eeʹjjest.

Tiina Sanila-Aikio
saaǥǥjååʹđteei
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1. Tehtävät, arvot ja organisaatio
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 ilmaisee saamelaisten virallisen kannan.
Saamelaiskäräjien tehtävänä on saamelaiskäräjälain § 6 mukaan edustaa saamelaisia tehtäviinsä kuuluvissa
asioissa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Saamelaiskäräjät käyttää itsenäistä päätösvaltaa.
Saamelaiskäräjät voi antaa esityksiä, aloitteita ja lausuntoja viranomaisille (lain § 5).
Saamelaiskäräjien vaalikauden toimintaohjelmassa 2012-2015 saamelaiskäräjien toiminnalle on asetettu
seuraavat arvot:
vahva saamelainen identiteetti
saamen kielten elinvoimaisuus
saamelainen kulttuuri ja kulttuuriperintö
perinteisten elinkeinojen elinvoimaisuus
saamelainen luontoyhteys
Kuva 1 Petra Magga-Vars.

saamelainen kulttuurimaisema
saamelaisten kestävän kehityksen ja biologisen monimuotoisuuden turvaaminen
saamelainen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
yhteisöllisyys
saamelaisten perinteiden ylläpitäminen ja perinteisen tiedon elvyttäminen ja turvaaminen
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Kuva 2 Saamelaiskäräjien organisaatio

Koulutus- ja
oppimateriaalilautakunta

SIHTEERISTÖ

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Yleinen toimisto
Saamen kielen toimisto

Puheenjohtaja

Koulutus- ja
oppimateriaalitoimisto
Palveluyksikkö

Nuorisoneuvosto

Saamelaiskäräjien
kokous
Saamen kielineuvosto

Hallitus
Lautakunnat

Kulttuurilautakunta

Elinkeino- ja oikeuslautakunta

Vaalilautakunta

Saamelaisten koulutusasiain
yhteistyöelin

2. Saamelaiskäräjien talouden ja toiminnan tunnusluvut
2.1. Poliittinen toiminta
Saamelaiskäräjien kokous kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. Saamelaiskäräjien hallitus kokoontui 16
kertaa. Kokouksista viisi oli puhelinkokouksia ja yksi sähköpostikokous. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja
Klemetti Näkkäläjärvi pyysi eroa tehtävästään 10.3.2015. Saamelaiskäräjien kokous myönsi eron
Näkkäläjärvelle 28.3.2015 ja valitsi puheenjohtajaksi Tiina Sanila-Aikion.

6

Kuva 3 Saamelaiskäräjien kokous

Saamelaiskäräjien pääasialliset toimintamuodot ovat lausuntojen ja kirjallisten esitysten antaminen,
neuvottelut viranomaisten kanssa sekä työryhmäedustus. Vuonna 2015 Saamelaiskäräjät antoi 124 erilaista
lausuntoa tai kirjelmää. Tästä 67 oli lausuntoja, 12 esityksiä tai aloitteita, 45 muistioita tai muita julkilausumia.
Saamelaiskäräjät laati kaivoslain nojalla 14 valitusta.

Kuva 4 Saamelaiskäräjien antamat kirjalliset lausumat 2015

KIRJALLISET LAUSUMAT TOIMIALOITTAIN
2015
kulttuuri
13 %

sote
2%

Kaivosasiat
11 %

opetus
2%

oikeudet
19 %
elinkeinot
2%
varhaiskasvatu
s
3%

maankäyttö ja
ympäristö
37 %
kieli
11 %
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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.
Kuva 5 Saamelaiskäräjien yleisen toiminnan yhteistyöverkosto

Saamelaispaliskunnat
Metsähallitus

Saamelaisyhdistykset

SAKK, Yle
Sápmi, Siida

Saamelaisalueen kunnat

YK

LSHP
Saamelaiskäräjät
Muut
Saamelaiskäräjät

Oikeusministeriö

AVI

Tukes
Opetushallitus

Lapin liitto

Muut
ministeriöt

kaivosverkosto

Kolttien
kyläkokous

YV-valtuutettu

Eduskunta

Rovaniemen
kaupunki

Pohjoismaiden
neuvosto
ELY

Arktinen
neuvosto

Lainsäädännön kehittämiseksi Saamelaiskäräjät teki yhteistyötä eri ministeriöiden kanssa. Erityisesti
oikeusministeriön, ulkoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön
kanssa tehty yhteistyö on ollut sekä intensiivistä että laadultaan hyvää. Maa- ja metsätalousministeriön kanssa
on myös tehty yhteistyötä, mutta yhteistyössä on vielä runsaasti kehitettävää.
Saamelaisten kotiseutualueen kuntien kanssa käräjät teki yhteistyötä muun muassa erilaisten
kaavoitushankkeiden myötä, sekä saamenkielisten palveluiden kehittämiseksi. Maankäyttöön liittyvissä
kysymyksissä Saamelaiskäräjät teki yhteistyötä myös metsähallituksen kanssa, sekä suoraan että myös eräiden
Akwé: Kon –työryhmien toiminnan välityksellä. Kestävän kaivostoiminnan pelisääntöjen muodostamiseksi
Saamelaiskäräjät teki myös yhteistyötä kestävän kaivostoiminnan ydinryhmän verkoston kanssa. Verkosto oli
Sitran alullepanema hanke, joka siirtyi kertomusvuoden aikana Kaivosteollisuus ry:n alaisuuteen. Kestävän
kaivostoiminnan pelisääntöjen valmistuttua Saamelaiskäräjät päätti kuitenkin erota verkoston toiminnasta.
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Saamelaiskäräjillä oli edustaja kaikkiaan 83 eri työryhmässä (liite 1). Työryhmissä oli edustettuina
luottamushenkilöitä, virkamiehiä sekä ulkopuolisia saamelaisia asiantuntijoita. Pienen osan
työryhmäedustajien matkakuluista kattoi työryhmän asettanut taho.
Saamelaiskäräjät neuvotteli kertomusvuonna saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisia neuvotteluja viranomaisten
kanssa 5 kertaa. Lisäksi saamelaiskäräjillä oli kertaluonteisia sidosryhmä-, kuulemis- sekä edustustilaisuuksia
146 kertaa. Kertomusvuonna Saamelaiskäräjillä vieraili työ- ja oikeusministeri Jari Lindström. Lisäksi
Saamelaiskäräjät tapasi Helsingissä kulttuuri- ja asuntoministeri Viitasen ja oikeusministeri Henrikssonin
kahdesti.
Kertomusvuonna Suomi ei saanut saamelaisia koskevia suosituksia kansainvälisten ihmisoikeussopimusten
valvontamekanismeilta. Suomi antoi neljännen määräaikaisraporttinsa Euroopan Neuvoston kansallisten
vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta vuoden 2014 joulukuussa, ja
sopimuksen neuvoa antava komitea vieraili Saamelaiskäräjillä raporttiin liittyen. Lisäksi Saamelaiskäräjät
antoi lausuntonsa hallituksen 23. määräaikaisraporttiluonnokseen YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän
poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta. YK:n alkuperäiskansojen
oikeuksien erityisraportoija ilmaisi huolensa metsähallituslakiuudistuksen ja siitä poisjätettyjen saamelaisia
koskevien pykälien poisjäämisen johdosta.
Saamelaiskäräjillä vieraili kansainvälisiä vieraita mm. Yhdysvaltain suurlähetystöstä, Kiinasta ja Meksikosta.
Saamelaiskäräjät osallistui lisäksi Barentsin alueen yhteistyöhön sekä alkuperäiskansojen
maailmankonferenssin loppuasiakirjan sitoumuksia sekä alkuperäiskansojen maailmankonferenssin seurantaa
koskeviin kokouksiin.
Saamelaiskäräjät osallistui Kestävän kaivostoiminnan ydinryhmän mukana PDAC-kaivosalan
konferenssimatkalla Torontossa ja EU Arctic Dialoque kutsuseminaarissa Brysselissä. Saamelaiskäräjät
osallistui Yhdistyneiden Kansakuntien alkuperäiskansa-asioiden pysyvän foorumin istuntoon New Yorkissa
ja Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) järjestämään seminaariin Genevessä. Lisäksi
Saamelaiskäräjät osallistui kansainvälisten ympäristösopimuksiin liittyviin kokouksiin, Pariisin
ilmastokokoukseen (COP21) ja biodiversiteettisopimuksen 8j-artiklaa koskevaan kansainvälisen avoimen
työryhmän kokoukseen Montrealissa.

2.2. Kauden päätavoitteiden toteutuminen
Vuodelle 2015 oli asetettu kahdeksan päätavoitetta. Päätavoitteita toimeenpantiin pääosin saamelaiskäräjien
varsinaiseen toimintaan myönnetyllä määrärahalla.
Saamelaiskäräjien vaalit järjestettiin syksyllä 2015. Vaalien äänestysprosentti oli 51,63 %. Saamelaiskäräjien
syksyn 2015 vaaleja varten vahvistetun vaaliluettelon muodostaminen ja siihen liittyen voimassa olevan
saamelaiskäräjälain 3§:n soveltamiseen liittyvät epäselvyydet johtivat siihen, että yhteensä 11 äänioikeutettua
valitti vuoden 2015 vaalien lopputuloksesta. Saamelaiskäräjien hallitus hyväksyi valitukset ja määräsi
toimitettavaksi uudet vaalit. Pääasiallisina perusteina valituksissa käytettiin juuri saamelaiskäräjälain 3§:n
lainvastaista soveltamista korkeimman hallinto-oikeuden toimesta. Korkein hallinto-oikeus määräsi
valituksista antamissaan ratkaisuissa, että yhteensä 93 henkilöä, tuli merkitä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.
Suuressa osassa antamiaan ratkaisuita korkein hallinto-oikeus käytännössä sivuutti voimassa olevan
saamelaiskäräjälain 3§:n sisältämien objektiivisten kriteerien soveltamisen, mikä Saamelaiskäräjien
käsityksen mukaan oli vakava loukkaus alkuperäiskansan itsemääräämisoikeutta kohtaan. Saamelaiskäräjien
hallituksen uusien vaalien toimittamista koskevasta ratkaisusta valitettiin edelleen korkeimpaan hallintooikeuteen, joka kumosi 13.1.2016 Saamelaiskäräjien hallituksen vaalien uudelleen järjestämistä koskevan
ratkaisun.
Tavoitteena on järjestää vaalit siten, että vaalien äänestysprosentti nousee ja että myös saamelaisten
kotiseutualueen kuntakeskusten ulkopuolella asuvat saamelaiset pääsevät äänestämään helposti. Vaalien
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yhteydessä kerätään tietoa saamea ensimmäisenä kielenään puhuvien määrän kehityksestä. Saamelaiskäräjien
vaalilautakunta vastasi vaalien toimeenpanosta ja ne rahoitettiin oikeusministeriön erillismäärärahalla.
Kertomusvuoden merkittävimpiä tapahtumia olivat uuden saamelaiskäräjälaki -esityksen kaatuminen
eduskunnassa sekä ILO 169 -sopimuksen ratifiointiesityksen (HE 264/2014) ILO 169) siirtyminen seuraavalle
eduskunnalle. Näin ollen, myös Saamelaiskäräjien vaalikauden tärkeimmät tavoitteet jäivät toteutumatta.
Saamelaiskäräjälain käsittelyn yhteydessä kävi ilmi, ettei Suomen eduskunta voinut hyväksyä
saamelaiskäräjälakiesitystä, koska esityksen sisällöstä ei oltu täysin yksimielisiä.
Kertomusvuoden yhtenä päätavoitteena oli hallitusneuvotteluihin osallistuminen. Lautakunnat valmistelivat
omilta aloiltaan esitykset, joista Saamelaiskäräjien hallitus työsti kirjaukset hallitusohjelmaan esitettäviksi.
Saamelaiskäräjien hallitusohjelmatavoitteet toivat esille konkreettisia toimenpide-esityksiä saamelaisten
oikeusaseman, saamen kielten sekä kulttuurin kehittämiseksi hallituskaudelle 2015-2019. Saamelaiskäräjien
esitykset hallitusohjelmaan lähetettiin kaikille eduskuntaryhmille kansanedustajineen. Saamelaiskäräjien
tavoitteena oli päästä mukaan hallitusneuvotteluihin sekä saada kärkitavoitteet hallitusohjelmaan.
Saamelaiskäräjiä ei kuitenkaan konsultoitu hallitusneuvotteluiden aikana, eivätkä sen tavoitteet mahtuneet
mukaan hallituskauden 2015-2019 ohjelmaan. Sipilän hallitus antoi erilliset saamelaiskirjauksensa
marraskuussa 2015.
Kertomusvuoden aikana pidettiin kahdet jatkoneuvottelut pohjoismaisen saamelaissopimuksen
aikaansaamiseksi. Ruotsi toimi puheenjohtajamaana. Neuvotteluissa saatiin muutamia yksityiskohtia lukuun
ottamatta aikaan yhteisymmärrys sopimuksen lukujen 1-3 sisällöstä. Sopimuksen maa-, vesi-, ja
luonnonvaraoikeuksia koskevien lukujen 4 ja 5 sisällöstä ei ole saavutettu yhteisymmärrystä. Suomen
Saamelaiskäräjien osallistuminen Pohjoismaisen saamelaissopimuksen jatkoneuvotteluihin on rahoitettu
oikeusministeriön eritysavustuksella.
Saamen kielten elvytysohjelman toimeenpano ei ole edistynyt vuonna 2015. Saamelaiskäräjät on kiirehtinyt
lausunnoissaan ja edunvalvonnassaan elvytysohjelman toimeenpanoa.

2.3. Hallinto
Saamelaiskäräjien palveluksessa oli vuoden 2015 alussa 46 henkilöä, joista vakinaisia 18 ja määräaikaisia 28.
Virkavapaalla oli kolme työntekijää. Työntekijöistä naisia oli 36 ja miehiä 10. Vuoden lopussa palveluksessa
oli 50 henkilöä, joista vakinaisia 18 ja määräaikaisia 32. Virkavapaalla oli viisi työntekijää. Vuoden 2015
lopussa työntekijöistä oli naisia 38 ja miehiä 12.
Työntekijöistä suurin osa työskentelee kulttuurikeskus Sajoksessa. Lisäksi saamelaiskäräjien työntekijöitä
työskenteli sivutoimipisteissä Utsjoella ja Enontekiöllä. Saamelaiskäräjien työntekijöitä työskenteli myös
Oulussa. Vuonna 2015 järjestettiin kolme henkilöstökokousta ja kaksi virkistyspäivää. Sairauspäivien1
keskimääräinen poissaoloaika oli toimintavuoden aikana 3,22 päivää henkilöä kohden. Sairauspoissaolot
vähenivät 44 % edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen käytettiin yhteensä 60
päivää2, joka on keskimäärin 1,2 päivää henkilöä kohden.
Saamelaiskäräjät sai vuonna 2014 Kaiku-hankerahoitusta Valtiokonttorilta henkilöstön työhyvinvoinnin ja
johtamisen
kehittämiseksi.
Kehittämistyötä
jatkettiin
työyhteisövalmentajan
ohjaamilla
kehittämistapaamisilla. Hankkeessa toteutettiin työhyvinvointikysely alkuvuodesta 2015 ja laadittiin
johtamisen käsikirja esimiestyön tueksi. Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti oli 53,3.
Työhyvinvointikyselyn kokonaisarvosana oli 3,273. Kyselyn tulokset käsiteltiin henkilöstön ja esimiesten
tapaamisissa maaliskuussa ja hallituksen kokouksessa huhtikuussa. Hallitus antoi HEPO-seurantaryhmän
tehtäväksi valmistella ehdotus jatkotoimenpiteiksi. Seurantaryhmä kokoontui toukokuussa.
1

Sairauspäiviä oli yht. 161 päivää, joista 16 % johtui lapsen sairaudesta. Sairauspäivät koskivat 16 työntekijää.
Osaamisen kehittämiseen osallistui 22 työntekijää.
3
Kyselyssä paras tulos on 5 ja heikoin pistemäärä 1.
2
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Saamelaiskäräjät jatkoi vuonna 2014 aloittamaa taloushallinnon ja tilikarttojen uudistamista. Saamelaiskäräjät
siirtyi selainpohjaiseen Navita budjetointi ja raportointiohjelmaan kertomusvuoden lokakuussa. Vuoden 2016
talousavio laadittiin uudella ohjelmalla.
Heeros, ostolaskujen käsittely ja dokumenttien sähköinen arkistointi -ohjelma otettiin käyttöön marraskuussa.
Lisäksi päivitettiin tilikarttaa ja laadittiin tiliöintiohje. Saamelaiskäräjien hallitus hyväksyi tarkennetun
matkustusohjeen käyttöön otettavaksi 30.10.2015. Saamelaiskäräjien taloussäännön valmistelu aloitettiin
myös loppuvuoden aikana.

2.4. Talous
Vuoden 2015 talousarvio-toimintasuunnitelma hyväksyttiin saamelaiskäräjien kokouksessa 22.12.2014.
Saamelaiskäräjien kokous budjetoi nollabudjetin. Tilinpäätöksen mukaan budjettiarvio ei pitänyt paikkaansa
ja tilikauden tulokseksi tuli 55 497,44 euroa. Tilinpäätösvuoden aikana ei ole tehty takaisinperintää koskevia
päätöksiä eikä ilmoituksia väärinkäytöksistä. Voimavaroja on käytetty mahdollisimman tehokkaasti ja
tarkoituksenmukaisesti. Hallitus tarkisti budjettia kertomusvuoden aikana yhden kerran.
Kuvassa 5 on esitetty Saamelaiskäräjien koko toiminnan rahoitus vuonna 2015. Taulukkoon 1 on koottu
talousarvion toteutuminen ja vertailu talousarvioon 2015. Kulujäämä katetaan yleisen toiminnan määrärahasta
mikäli sitä ei ole merkitty omarahoitusosuudeksi.
Kuva 6. Saamelaiskäräjien koko toiminnan rahoitus vuonna 2015

119 754
607 329
1 705 251

500 000

516 000

1 086 033
1597000

OM avustus

Vuokratuki

OKM

STM

OPH

Sajoksen vuokra- ja palvelutuotto

Muut

Käännös- ja muu myynti on pienentynyt edellisvuodesta 18 %. Saamelaiskäräjien tilikauden tulos on
ylijääminen varsinaisen toiminnan osalta. Momenttien sisällä tapahtui kuitenkin ylityksiä. Säästöjä on tullut
erityisesti henkilöstö-, toimisto- ja muissa kuluissa. Tämä on johtunut virkavapauksista sekä sijaisten
palkkausten viivästymisestä. Toimintavuodelle asetetut toiminnalliset tavoitteet eivät ole täten kaikilta osin
toteutuneet.
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Saamelaiskäräjien menoista kiinteitä (henkilöstö- ja toimitilakulut) on 84 %. Henkilöstökulut ovat 13 %
suuremmat kuin edellisvuonna. Tähän on vaikuttanut pääasiassa vaalien järjestämisestä aiheutuneet kulut ja
vähäisessä määrin peruspalkan kokemuslisien karttumisesta aiheutuvat menolisäykset ja sijaisuudet.
Kuva 7 Saamelaiskäräjien varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut

0%
3%

11 %

86 %

Valtionapu ja määrärahat
Muut avustukset
Oman toiminnan tuotot
Muut tuotot
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Kuva 8 Saamelaiskäräjien yleisen toiminnan tuotot ja kulut

186237

41750

400882

421 683
1266 311
1705251

OM valtionavustus

132 902

Vuokratuki

Myynti

Henkilöstökulut

Matkakulut

Toimitilakulut

Muut kulut

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen palveluyksikkö toimi liiketoiminnan tuloilla sekä oikeusministeriön
valtionavustuksen turvin. Palveluyksikön ylitti budjettinsa tehden negatiivisen tuloksen. Sajoksen kokous- ja
kongressitilojen myyntiin vaikutti osaltaan Suomessa vallitseva yleinen taloudellinen tilanne sekä
majoituskapasiteetin puute Inarin kirkonkylällä.
Kuva 9 Tase vastaavaa

151266,66 73438

Tuotteet
Rahat
Saamiset
1398812

Saamelaiskäräjien maksuvalmius on kohtuullisen hyvä. Saamelaiskäräjillä on rahaa ja pankkisaamisia
1 398 812,41 euroa sekä myytäviä tuotteita kuten oppimateriaaleja ja äänitteitä 73 438,55 euron arvosta.
Kirjavaraston arvo on kasvanut vuonna 2015. Syynä tähän on saamenkielisten oppimateriaalien
valmistamiseen myönnetyn avustuksen kasvu 500.000 euroon. Vuonna 2014 avustus oli 400.000 euroa ja
vuonna 2013 290.000 euroa. Viime vuosien avustuksen kasvu näkyy luonnollisesti myös kirjavaraston arvossa,
koska vuosittain kyetään tuottamaan enemmän oppimateriaaleja.
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Kuva 10 Tase vastattavaa

213668,54
Oma pääoma

417800,19

Siirtovelat
308993,67

Muut velat
Ennakot

310639,88

Ennakkoja ovat saamelaiskäräjille myönnetyt avustukset, jotka siirtyvät käytettäväksi seuraavalle vuodelle.
Taseen vastaavaa ja vastattava on 1 619 404,55 euroa. Siirtovelkoja ovat lomapalkkavelka, seuraavalle
tilikaudelle siirtyneet maksut sekä eräät avustukset.
Saamelaiskäräjillä on ollut vuoden 2015 lopussa lyhytaikaista vierasta pääomaa 1 309 003,01 euron edestä,
sisältäen saadut ennakot, ostovelat, muut velat ja siirtovelat. Lyhytaikaisia saamisia on ollut vuoden lopussa
yhteensä 147 153,59 euron edestä, sisältäen myyntisaamiset, muut saamiset ja siirtosaamiset.
Valtionavustuksen palautuksia oli yhteensä 10 518,45 euron edestä; lastenkulttuurikeskuksen palautus
6 340,30 euroa, musiikkikeskus 2 763,02 euroa ja Turun kirjamessut 1415,17 euroa. Valtionavustusten
tarkempaa seurantaa ja jaksottamista varten otetaan vuoden 2016 alussa käyttöön valtionavustusten
jaksottamistaulukko, jota verrataan kuukausikirjanpitoon.
Saamelaiskäräjien varsinaisen toiminnan suurimmat menoerät ovat kiinteitä (vuokrat, henkilöstökulut).
Taulukossa 1 on tehty vertailu vuoden 2015 talousarvion toteutumiseen niiltä osin kun se on ollut mahdollista.
Taulukossa on varsinaiseksi toiminnaksi luettu ne toiminnot, joista on määräykset saamelaiskäräjien
työjärjestyksessä sekä erillistoiminnot, kuten pohjoismaisen saamelaissopimuksen jatkoneuvottelut, jotka
kuuluvat saamelaiskäräjien lakisääteisiin tehtäviin.
Taulukko 1 Saamelaiskäräjien yleisen toiminnan rahoitus ja toteuma vuonna 2015

SAAMELAISKÄRÄJIEN YLEINEN TOIMINTA

TOTEUMA

TALOUSARVIO

% MUUTOS

Tulot
OM valtionavustus
OM vuokra-avustus
Varsinaisen toiminnan muut tulot
Muut tuotot

1 705 250,95

1 767 000,00

-3,49 %

400 881,90

396 000,00

1,23 %

41 750,38

57 000,00

26,78 %
-50,00 %

1500,00

3000,00

16 000,00

0

-15,00

0

2 091 587,62

2 223 000,00

%

1 266 311,24

1 284 000,00

-1,38 %

Kokous- ja matkustuskulut

132 902,49

282 000,00

-52,87 %

Toimitila- ja vuokrakulut

421 683,67

396 000,00

6,49 %

Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus
Annetut alennukset
TULOT YHTEENSÄ
Menot
Henkilöstökulut
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Hallintokulut

186 237,07

184 000,00

1,22 %

Annetut avustukset

8 606,60

18 000,00

4,17 %

MENOT YHTEENSÄ

2 051 741,07

2 223 000,00

7,62 %

75 846,55

0,00

YLEISEN TOIMINNAN TULOJEN JA MENOJEN EROTUS
VAALILAUTAKUNTA
Tulot:
OM valtionavustus
Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus

TOTEUMA

TALOUSARVIO

446 000,00

% MUUTOS

250 000,00

78,40 %

45406,90

Seuraavalle tilikaudelle siirtyvä

-95 901,46

Tulot yhteensä:

395 505,44

Menot
Henkilöstökulut
Kokous- ja matkustuskulut

212 226,42

107 500,00

12 735,74

Toimitila- ja vuokrakulut

0

Muut kulut

170 543,28

Menot yhteensä:

395 505,44

142 500,00
250 000,00

-0,00

0,00

Tuotto/kulujäämä

58,20 %

NUORISONEUVOSTO
Tulot:
OKM valtionavustus
Muut avustukset
Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus

TOTEUMA

TALOUSARVIO

120 000,00

% MUUTOS

120 000,00

11 000,00
16 925,71

Seuraavalle tilikaudelle siirtyvä

-12 640,83

Tulot yhteensä:

135 284,88

120 000,00

135 284,88

120 000,00

-0,00

0,00

12,74 %

Menot
Menot
Tuotto/kulujäämä
VALTIONAVUSTUKSET:
KULTTUURIMÄÄRÄRAHA
Tulot:
OKM valtionavustus

TOTEUMA

TALOUSARVIO

% MUUTOS

176 000,00

176 000,00

0,00 %

177 153,78

176 000,00

0,66 %

-1153,78

0,00

Menot
Menot
Tuotto/kulujäämä
POHJOISMAISET JÄRJESTÖT
Tulot

TOTEUMA

TALOUSARVIO

% MUUTOS

OKM avustus

15 000

15 000,00

0,00 %

Yhteensä

15 000

15 000,00

0,00 %

Menot
Menot

15 000

Tuotto/kulujäämä

0,00

0,00

OPPIMATERIAALITUOTANTO
Tulot
OKM valtionavustus

TOTEUMA
500 000,00

TALOUSARVIO

% MUUTOS

500 000,00

0,00 %
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oppimateriaalien myyntitulot
Muut
Tulot yhteensä:

27 934,85

20 000,00

39,67 %

1 600,00

0,00

529 534,85

420 000,00

26,08 %

515 772,79

420 000,00

22,80 %

13 762,06

0,00

Menot:
Menot
Tuotto/kulujäämä
SAAMELAISTEN KULTTUURI- JA KIELIPESÄTOIMINTA
Tulot:
OKM valtionavustus

TOTEUMA

TALOUSARVIO

% MUUTOS

550 000,00

550 000,00

0,00 %

550 000,02

550 000,00

0,00 %

-0,02

0,00

Menot:
Menot
Tuotto/kulujäämä
SAAMENKIELINEN PÄIVÄHOITO
Tulot:
OKM valtionavustus

TOTEUMA

TALOUSARVIO

% MUUTOS

120 000,00

120 000,00

0,00 %

120 000,00

120 000,00

0,00 %

0,00

0,00

Menot:
Menot:
Tuotto/kulujäämä
SAAMENKIELISET SOTE-PALVELUT
Tulot:
STM valtionavustus

TOTEUMA

TALOUSARVIO

% MUUTOS

480 000,00

480 000,00

0,00 %

480 000,00

480 000,00

0,00 %

0,00

0,00

Menot:
Menot:
Tuotto/kulujäämä
KIELEN ELVYTYS KOTISEUTUALUEEN ULKOPUOLELLA
Tulot:
OKM valtionavustus
Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus
Tulot yhteensä:

TOTEUMA

TALOUSARVIO

% MUUTOS

100 000,00

-50,00 %

17 017,16
117 017,16

Menot:
Menot:

117 017,16

200 000,00

0,00

0,00

Tuotto/ kulujäämä

-41,49 %

ERILLISPROJEKTIT JA -TOIMINNOT:
POSKEN SAAMELAISYKSIKKÖ
Tulot
STM valtionavustus

TOTEUMA

TALOUSARVIO

% MUUTOS

36 000,00

36 000,00

0,00 %

Vuokra-avustus

3 557,82

12 000,00

-70,35 %

Tulot yhteensä:

39 557,82

48 000,00

-17,59 %

39 608,94

48 000,00

-17,48 %

-51,12

0,00

Menot:
Menot
Tuotto/kulujäämä
SAAMELAISNUORTEN TAIDETAPAHTUMA
Tulot
OKM avustus

TOTEUMA
40 000,00

TALOUSARVIO

% MUUTOS

40 000,00

0,00 %

Menot
Henkilöstökulut

8 673,15
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Matkustuskulut

25 006,98

Annetut avustukset

1 200,00

Muut kulut

5 563,57

Menot yhteensä:

40 443,70

0,66
-443,70

40 000,00 %
0,00

KAIKU-HANKE
Tulot

TOTEUMA

Muut avustukset (Valtiokonttori)

TALOUSARVIO

% MUUTOS

TALOUSARVIO

% MUUTOS

6 783,06

Menot
Henkilöstökulut

6 046,93

Matkustuskulut

1 799,55

Ostopalvelut

8 536,20

Yhteensä:
Tuotto/kulujäämä (omarahoitus)

16 382,68
-

9 599,62

MAKERA-HANKE
Tulot

TOTEUMA

MMM valtionavustus

2 810,02

Menot
Henkilöstökulut
Muut kulut
Menot yhteensä:
Tuotto/kulujäämä (omarahoitus)

-

3 173,18

30 000,00

998,79

37 000,00

4 171,97

67 000,00

1 361,95

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS
Tulot

TOTEUMA

OKM valtionavustus

20 000,00

Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus

19 491,23

Tilikaudelta seuraavalle siirtyvä
Tulot yhteensä:

TALOUSARVIO

% MUUTOS

TALOUSARVIO

% MUUTOS

9 617,03
29 874,20

Menot
Henkilöstökulut

13 786,90

Matkakulut

6 911,42

Toimitilakulut

1 683,22

Muut kulut

7 492,66

Menot yhteensä:
Tuotto/kulujäämä

29 874,20
0,00

VARHAISKASVATUSMATERIAALIPANKKI
Tulot:

TOTEUMA

OKM valtionavustus

200 000,00

Tilikaudelta seuraavalle siirretyt

-57 961,25

Tulot yhteensä:

142 038,75

200 000,00

Menot:
Henkilöstökulut

100 814,53

111 400,00

1 074,64

4 000,00

Toimitilakulut

22 888,45

14 200,00

Muut kulut

17 261,13

70 400,00

Matkakulut
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Menot yhteensä:
Tuotto/kulujäämä

142 038,75

200 000,00

0,00

LASTENKULTTUURIKESKUS
Tulot:

TOTEUMA

TALOUSARVIO

% MUUTOS

OKM avustus

38 000,00

38 000,00

0,00 %

Muut

36 418,00

44 000,00

-17,23 %

Vuokra-avustus
Yhteensä:

6 886,08
81 304,08

7 000,00
89 000,00

-1,63 %
-8,65 %

-0,98 %

Menot
Henkilöstökulut

55 868,45

Matkakulut

12 131,83

Toimitilakulut

8 206,08

Muut kulut

11 917,62

Menot yhteensä:

88 123,98

89 000,00

Tuotto/kulujäämä

-6 819,90

0,00

MEDIAKASVATUS- HANKE
Tulot:
OKM avustus
Vuokra-avustus
Tilikaudelta seuraavalle siirretyt
Yhteensä:

TOTEUMA

TALOUSARVIO

% MUUTOS

50 000,00

50 000,00

0,00 %

4 214,44

15 500,00

-72,81 %

268,61

0,00

54 483,05

65 500,00

-16,82 %

65 500,00

-16,82 %

Menot:
Henkilöstökulut
Matkakulut

47 273,10
435,80

Toimitilakulut

4 214,44

Muut kulut

2 559,71
54 483,05

Menot
Tuotto/kulujäämä

0,00

0,00

ALKUPERÄISKANSOJEN ELOKUVAKESKUS
Tulot
OKM avustus
Vuokra-avustus
Yhteensä:

TOTEUMA

TALOUSARVIO

% MUUTOS

45 000,00

47 000,00

-4,26 %

4 214,44

15 500,00

-72,81 %
-21,26

49 214,44

62 500,00

%

Menot:
Henkilöstökulut

38 355,47

Matkakulut

2 971,04

Toimitilakulut

6 934,44

Muut kulut

1 196,56

Menot

49 457,51

45 000,00

-424,95

0,00

9,91
Tuotto/kulujäämä

%

SAAMELAISMUSIIKKIKESKUS
Tulot:

TOTEUMA

TALOUSARVIO

% MUUTOS

OKM avustus

95 000,00

98 000,00

-3,06 %

Vuokra-avustus
Tilikaudelta seuraavalle siirretyt

19 123,56
7 110,38

19 000,00

0,65 %
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Valtionavun palautus
Yhteensä:

2 763,02
118 470,92

117 000,00

1,26 %

1,26 %

Menot:
Henkilöstökulut

68 041,82

Matkakulut

16 517,31

Toimitilakulut

19 123,56

Muut kulut

14 788,23
118 470,92

117 000,00

0,0

0,00

Menot yhteensä:
Tuotto/kulujäämä
GIELLAGALDU HANKE
Tulot

TOTEUMA

TALOUSARVIO

Saamelaiskäräjien omarahoitus

26 294,31

0,00

Interreg-rahoitus

53 385,42

0,00

Lapin liitto

19919,93

0,00

Yhteensä:

99 599,66

0,00

% MUUTOS

Menot:
Henkilöstökulut

79 703,21

Matkakulut

7 340,46

Toimitilakulut

5 897,74

Muut kulut

6 658,25
99 599,66

0,00

0,00

0,00

Menot:
Tuotto/kulujäämä
SAJOKSEN PALVELUYKSIKKÖ
Tulot
OM avustus

TOTEUMA

TALOUSARVIO

% MUUTOS

34 327,00

124 000,00

-72,32 %

OM avustus Sajoksen vuokriin
Muut avustukset
OKM avustus; siirtomääräraha

647 155,08
30 000,00
37 807,50

810 000,00
0,00
0,00

-20,10 %

Oman toiminnan tuotot
Muut tuotot

136 692,35
473 496,47

66 000,00
267 000,00

107,11 %
77,34 %

1 359 478,40

1 267 000,00

7,30 %

Menot
Henkilöstökulut
Vuokra

313 534,55
894 681,70

213 000,00
810 000,00

47,20 %
10,45 %

Muut kulut

159 613,76

195 000,00

-18,15 %
12,79 %

Yhteensä

Matkustuskulut
Yhteensä

5 931,45
1 373 761,46

1 218 000,00

Tuotto/kulujäämä:

-14 283,06

0,00

ERILLISPROJEKTIEN TUOTTO/JA KULUJÄÄMÄ

-22 022,73

KORKO- JA MUUT KULUT
KOKO TOIMINNAN TILIKAUDEN TULOS

55 497,44
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3. Toimintavuoden sektorikohtaisten tavoitteiden toteutuminen
3.1. Saamelaisten kielelliset oikeudet ja saamen kielen toimisto
Saamen kielilain (1086/03) toimeenpanoa varten saamelaiskäräjillä on saamen kielen toimisto
(Valtioneuvoston asetus saamen kielilain täytäntöönpanosta 2004/108, A1727/95). Saamen kielen toimisto
huolehti saamen kielilain mukaisten käännösten toimittamisesta eri viranomaisille ja laitoksille sekä avusti
niitä saamenkielentaitoisten tulkkien ja freelance-kääntäjien hankkimisessa sekä muissa saamen kieleen
liittyvissä tehtävissä. Saamen kielen toimisto on tiedottanut saamelaisten kielellisistä oikeuksista ja
viranomaisten velvoitteista muun muassa Saamelaiskäräjien edustajien ja saamelaisalueen kuntien
yhteistapaamisissa. Saamen kielen toimisto on ohjeistanut ja tiedottanut eri viranomaisille kuten Kelalle,
Verohallinnolle, työ-ja elinkeinopalvelujen edustajille ja poliisihallinnon edustajille, Maanmittauslaitokselle,
Melalle. Saamen kielen toimisto on hoitanut viranomaisten käännöspyyntöjen lisäksi saamelaiskäräjien omien
asiakirjojen kääntämisen sekä Saamelaiskäräjien internet-sivuille tulevia tekstejä. Saamen kielentoimisto
hoitaa saamelaisenemmistöisen Utsjoen kunnan asiapaperien kääntämisen pohjoissaameksi.
Kertomusvuonna oikeusministeriö aloitti selvitystyön saamen kielilain uudistamis- ja kehittämistarpeista.
Saamen kielen toimisto valmisteli selvitystyötä koskevan lausunnon Saamelaiskäräjien hallituksen
päätettäväksi. Saamelaiskäräjät on tilintarkastajien suositusten mukaisesti selvittänyt Utsjoen kunnan ja
oikeusministeriön kanssa Saamelaiskäräjien ja Utsjoen kunnan sopimukseen perustuvaa käännöspalvelujen
vastikkeettomuutta. Sopimus on ristiriidassa saamen kielilain 22 §:n kanssa. Saamelaiskäräjät on pyytänyt
ohjeistusta asiaan oikeusministeriöltä. Asian selvittämistä jatketaan vuonna 2016.
Kielineuvosto on valmistellut saamen kieleen liittyvät osiot saamelaiskäräjien lausuntoihin ja esityksiin ja
aloitteisiin mm valmistellut saamelaisia koskevia asiakokonaisuuksia Suomen hallituksen hallitusohjelmaan
vuonna 2015. Saamen kielineuvosto teki kertomusvuonna kyselyn, joka osoitettiin saamen kielilain
soveltamispiiriin kuuluville viranomaisille ja näiden henkilöstölle. Kysely ajoittuu vuosille 2012-2014.
Kyselyn analysointityö on kesken. Saamen kielen käytön tilannteen kartoittaminen tehtiin osana
Saamelaiskäräjien tekemää kyselyä saamelaisille. Kyselyssä kartoitettiin kielen lisäksi saamelaisten
kotiseutualueen elinkeinorakennetta ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen tilaa. Kyseisen kyselyn kielen
osuuden analysointityö on kesken. Saamen kielineuvosto on kokouksissaan seurannut yhteispohjoismaista
kieliyhteistyötä varten haetun Interreg-hankkeen jatkoprosessin valmistelua ja sen aloittamista. Kolmivuotinen
Interreg-rahoitteinen Giellagáldun toiminta alkoi kertomusvuoden elokuussa.
Kertomusvuonna jatkettiin koltansaamen sanakirjan tarkistamistyötä tavoitteena sanakirjan saaminen
sähköiseen muotoon. Saamen kielen toimistossa valmistui saamen kielten elvyttämisohjelman toimeenpanoa
varten raportti hyvistä ja konkreettisista käytänteistä kielen elvyttämistoimissa suomenkielinen versio, jonka
kääntäminen kaikille saamen kielille aloitettiin kertomusvuonna.
Saamen kielten ylläpitämiseksi ei ole erillistä määrärahaa vaan tarkoitusta varten rahoitus myönnetään
Saamelaiskäräjien budjetista. Kertomusvuonna saamen kielten edistämistoimiin oli varattu 10 000 euroa ja
kielitodistuksen valmistelutyöhön 10 000 euroa sekä kieliteko-palkintoa varten 3000 euroa.
Kertomusvuonna tavoitteeksi asetettu kielitodistuksen antamista koskevaa valmistelutyötä ei voitu
henkilöresurssien puuttumisen vuoksi toteuttaa. Tarkoitukseen osoitetun määrärahan käyttötarkoitusta
muutettiin kielineuvoston esityksestä käytettäväksi vuoden 2016 aikana koltansaamensanakirja-hankkeen
jatkamiseen.
Saamen kielen edistämistoimiin osoitettu määräraha käytettiin saamen kielilain soveltamispiiriin kuuluville
viranomaisille ja sen henkilöstölle osoitettuun webropol-kyselyyn.
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Kertomusvuonna saamen kielen toimisto piti neljä kokousta. Saamen kielineuvosto jakoi Saamen kieliteko palkinnon. Palkinto annettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille, joka on tuottanut
Mielenterveystalo.fi –nettipalvelua ja julkaissut pohjoissaamenkielisen omahoito ohjelman.
Kuva 11 Käännösmyynti kielittäin vuonna 2015

Käännöstulot 2015
koltansaame
20 %

pohjoissaame
54 %
inarinsaame
26 %

pohjoissaame

inarinsaame

koltansaame

3.2. Koulutuspoliittinen vaikuttaminen, oppimateriaalityö ja opetuksen kehittäminen
Saamelaiskäräjät on seurannut saamelaisopetuksen tilannetta eri koulutusasteilla ja raportoinut tilanteesta mm.
opetus- ja kulttuuriministeriölle. Saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen kokonaisoppilasmäärä on
kasvanut edellisestä lukuvuodesta 55 oppilaalla. Saamenkielistä opetusta saavien oppilaiden määrä on
kasvanut 14 ja pelkkää kielen opetusta saavien oppilaiden määrä 41. Saamelaisten kotiseutualueen kuntien
ulkopuolella saamen kielen opetuksen oppilasmäärä oli lukuvuonna 2015-2016 edelleen pieni (93), mutta on
kasvanut 21. Saamelaisten kotiseutualueen kunnissa oppilaita oli yhteensä 565. Perusopetuksessa saamen
kielen tai saamenkielistä opetusta saavien oppilaiden määrä kasvoi 65 ja laski lukioissa 10.
Saamenkielistä opetusta annettiin (2015–2016) saamelaisten kotiseutualueella ja opetuksen piirissä oli
yhteensä 199 perusopetuksen oppilasta. Saamen kielen aineopetusta annettiin yhteensä 461 perusopetuksen ja
lukion oppilaalle. Inarinsaamenkielisen opetuksen oppilasmäärä on kasvanut 12 (ollen 29) ja kielen opetuksen
oppilasmäärä pysynyt ennallaan, ollen 53. Koltansaamen kielen kokonaisoppilasmäärä on noussut 7 (ollen 30).
Koltansaamenkielistä opetusta ei annettu. Pohjoissaamenkielisen opetuksen oppilasmäärä on noussut 15 (ollen
170). Yhteensä saamen kielen tai saamenkielistä opetusta koko maassa sai 658 (+55) perusopetuksen oppilasta
ja lukio- opiskelijaa.
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Kuva 12 Saamelaisopetus Suomessa 2015

92; 14%

Oppilaat saamelaisten
kotiseutualueen
kunnissa

Oppilaat muualla
maassa

565; 86%

Kuva 13 Saamelaisopetus saamen kielten opetusvaihtoehdoin eriteltynä 2015-2016

53

30
170

29
377

Ps-kielinen

Is-kielinen
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Is-kieli

Ks-kieli

Saamelaisopetuksen tilanne on edelleen erittäin kahtiajakautunut. 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.
Valtioneuvoston 3.7.2014 tekemä periaatepäätös saamen kielen elvyttämisen toimenpideohjelmasta sisälsi
linjauksen, jonka mukaan saamen kielen oppimiselle myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella luodaan
edellytyksiä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuli valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan laatia yhteistyössä
Lapin aluehallintoviraston ja saamelaiskäräjien kanssa suunnitelma etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen
järjestämisestä ja selvitys kotiseutualueen ulkopuolella annettavan opetuksen rahoituksen parantamisesta
vuoden 2014 loppuun mennessä. Ministeriö alkoi selvittää etäopetuksen mahdollistamista keväällä 2015.
Päätöksiä asiassa ei saatu toimintavuoden aikana.
Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa toimivat inarin- ja pohjoissaamen kielten lukuvuoden mittaiset linjat
(40 ov). Koltansaamen kielen intensiivikoulutusta annetaan verkossa. Näillä koulutuksilla on suuri merkitys
saamenkielentaitoisen aikuisväestön kouluttamisessa. Oulun yliopistossa syksyllä 2012 aloitettua
inarinsaamen opintokokonaisuutta on laajennettu perusopinnoista aineopintoihin ja kehitetty vastaamaan
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kielen elvytyksen tarpeisiin. Oulun yliopisto käynnisti 25 opintopisteen koltansaamen kielen perusopinnot
vuoden alussa. Lapin yliopistossa oli käynnissä saamelaispedagogiikan opintokokonaisuus. Helsingin
yliopistoon perustettiin alkuperäiskansatutkimuksen professuuri.
Saamelaiskäräjät toteutti Opetushallitukselta saadun valtionavustuksen turvin opetustoimen
henkilöstökoulutushankkeen yhteistyössä Oulun yliopiston Giellagas-instituutin kanssa. Varojen saaminen
merkitsi uutta toiminta-aluetta saamelaiskäräjille. Hankkeella luotiin edellytyksiä saamenkielisen
kielikylpyopetuksen käynnistämiselle. Hanke toteutettiin vuoden 2015 aikana ja siihen osallistui 38
saamelaisen varhaiskasvatuksen työntekijää, saamelaisopettajaa ja opiskelijaa. Saadun palautteen perusteella
koulutus koettiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Opetushallitus myönsi rahoituksen seuraavana vuonna
toteutettavalle jatkohankkeelle, jonka aikana toimitetaan saamen kielikylpyä opetuksessa käsittelevä
teemakirja. Saamenkielinen kielikylpyopetus käynnistyi Utsjokisuun koululla syksyllä 2015.
Saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin valmistamiseksi osoitettu valtionavustus oli 500.000 euroa,
mikä loi edellytyksiä erityisesti inarin- ja koltansaamenkielisen oppimateriaalityön tehostamiseen. Toimistoon
palkattiin kahden pohjoissaamenkielisen oppimateriaalin hanketyöntekijän lisäksi kokoaikaiset inarin- ja
koltansaamenkieliset hanketyöntekijät sekä viisi kesäharjoittelijaa, jotka edustivat kaikkia kolmea
kieliryhmää. Valtionavustuksella edistettiin noin 40 hanketta, joista vuoden aikana valmistui yhdeksän uutta
pohjoissaamenkielistä, viisi uutta inarinsaamenkielistä ja kolme uutta koltansaamenkielistä oppimateriaalia.
Saamelaiskäräjät osti saamelaisopettajille oikeudet pohjoissaamen äidinkielen verkkomateriaaleihin. Lisäksi
otettiin 20 uudistettua painosta pohjoissaamenkielisistä, viisi uudistettua painosta inarinsaamenkielisistä ja
kolme uudistettua painosta koltansaamenkielisistä oppimateriaaleista. Vuoden aikana käynnistettiin
digitaalisen oppimateriaalin valmistaminen.
Koulutus- ja oppimateriaalitoimiston tulot koostuivat oppimateriaalimäärärahasta
valtionavustuksista. Oppimateriaalin myyntitulojen osuus oli noin 4 %.

ja

muista

Kuva 14 Koulutus- ja oppimateriaalitoimiston tulot ja menot
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Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestettiin Utsjokisuun koululla 25.–26.3.2015. Teemana oli musiikki
valtakunnallisen Nuori Kulttuuri -teeman mukaisesti ja erityisenä saamelaislajina järjestettiin saamenkielisiä
teatterityöpajoja ja sarjakuvatyöpaja. Musiikkikatselmukseen osallistuneista 21 ryhmästä palkittiin
kahdeksan, joista kaksi valittiin saamelaisnuorten edustajiksi valtakunnalliseen SOUNDS -tapahtumaan.
Saamelaisnuorten taidetapahtuman yli 40-vuotisesta historiasta valmistettiin yhteistyössä saamelaismuseo
Siidan kanssa näyttely, joka oli toimintavuonna nähtävillä Saamelaismuseo Siidassa, Turun kirjamessuilla ja
Utsjoen Ailikas-talossa. Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto osallistui lokakuussa Turun kirjamessuille
kahdella näyttelyllä, joista toinen oli saamenkielisen oppimateriaalin näyttely.
Saamelaiskäräjät jakoi koulujen kevätjuhlissa stipendejä saamen kielen opinnoissa hyvin menestyneille
oppilaille. Stipendi annettiin yhteensä yhdelletoista saamen kielen kokeen ylioppilastutkinnossa suorittaneelle,
kymmenelle perusopetuksen päättäneelle ja neljälle Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta valmistuneelle
saamen kielen opiskelijalle. Lisäksi jaettiin hakemusten perusteella kuusi stipendiä korkea-asteen saamen
kielen ja kulttuurin opiskelijoille.
Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto vastasi Opetushallituksesta saadulla valtionavustuksella Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjan osien kääntämisestä kolmelle saamen kielelle. Käännökset on
julkaistu Opetushallituksen verkkosivuilla.
Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa ja saamelaisten koulutusasiain
yhteistyöelin kaksi kertaa.

3.3. Saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset varhaiskasvatus-, 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. Valtionavustuksesta lähes 60 % käytettiin saamenkielisten
kotiin annettavien palvelujen turvaamiseen, 30 % vanhusten laitos- ja palveluasumisen tukemiseen ja loput
perhepalveluihin ja terveydenhoitoon.
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Kuva 15 Saamenkielisen sosiaali- ja terveyspalvelumäärärahan käyttö 2015
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Erillismäärärahalla tuettuna työskenteli 20 saamenkielistä sote-alan työntekijää. Nykyinen valtionavustuksen
taso ei kuitenkaan riittävästi turvaa saamelaisille omakielisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Rahoitustarve
vuodelle 2015 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 tarjoamaan vanhuksille kotihoitoa
iltaisin ja viikonloppuisin.
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. Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta
osallistui aktiivisesti rajayhteistyöseminaarin suunnitteluun ja järjestelyihin yhteistyössä sosiaali- ja
terveysministeriön ja Pohjois-Suomen aluejohtoryhmän kanssa. Seminaari toteutettiin Sajoksessa 26.2.2015.
Sosiaali- ja terveyslautakunta valmisteli sote-uudistamista koskevat lausunnot Saamelaiskäräjille sekä
osallistui aktiivisesti Lapin sairaanhoitopiirin peruterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä- ja
asiakasprosessityöskentelyn kautta Lapin sote-alueen valmisteluun.
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. Saamenkielisen
päivähoidon piirissä oli saamelaisten kotiseutualueella toimintavuonna 84 lasta. Saamelaisalueen ulkopuolella
saamenkielisessä päivähoidossa oli Rovaniemellä 21 lasta, Oulussa 9 lasta ja Helsingissä kaksi lasta.
Valtionavustustarve vuodelle 2015 saamenkielisen päivähoidon saatavuuden turvaamiseksi saamelaisten
kotiseutualueella oli 700 000 euroa. Saamelaiskäräjät lausui kertomusvuonna hallituksen esityksestä
varhaiskasvatuslaiksi.
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Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi saamelaiskäräjille 550 000 € erityisavustuksena saamelaisten kultturija kielipesätoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin saamelaisten kotiseutualueella. Avustuksella rahoitettiin
kolmea inarinsaamen kielipesää Inarin kunnassa, kahta koltansaamen kielipesää (Sevettijärvi, Ivalo) ja kolmea
pohjoissaamen kielipesää (Vuotso, Utsjoki, Karigasniemi). Kielipesien rahoituksesta 70-75 % meni
henkilöstökustannuksiin. Saamelaisten kielen ja kulttuurin elvyttämiseksi saamelaisten kotiseutualueella
työskenteli 18 saamenkielistä työntekijää. Kielipesätoiminnan piirissä oli saamelaisten kotiseutualueella 55
lasta. Saamelaisten kotiseutualueen kielipesä- ja kielikylpykerhotoiminnan toiminnan rahoitustarve oli
vuodelle 2015 700.000 euroa. Lautakunta valmisteli kertomusvuonna hallitukselle saamelaisten
kielipesätoiminnan rahoitusperusteet. Hallitus hyväksyi rahoitusperusteet 8.6.2015.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 200 000 euroa saamelaisten kieltä ja kulttuuria elvyttävän toiminnan
aloittamiseen
saamelaisten
kotiseutualueen
ulkopuolella.
Valtionavustuksella
rahoitettiin
pohjoissaamenkielistä kielipesätoimintaa Helsingin ja Oulun alueella. Kielipesätoimintaa aloitettiin
Rovaniemellä. Vuoden 2015 rahoitusta voidaan käyttää myös vuonna 2016. Valtionavustuksen turvin voitiin
Saamelaiskäräjille palkata kielipesäohjaaja koordinoimaan saamelaisten kielipesätoiminnan kehittämistä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi saamelaisen varhaiskasvatusmateriaalipankin loppuunsaattamiseksi
200 000 euroa. Hankkeeseen palkattiin kertomusvuoden huhtikuussa inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkieliset
suunnittelijat. Kuáti-hankkeessa (1.4.2015 - 30.6.2016) saatettiin valmiiksi SaKaste – Saamelaisten sosiaalija terveyspalveluiden kehittämisrakenne-hankkeen (1.10.2011 – 31.10.2013) aikana aloitettu inarin-, koltanja pohjoissaamenkielinen kuáti.fi-varhaiskasvatusmateriaalipankkisivusto. Kuáti-sivustolle on koottu
saamelaisten näkökulmasta merkityksellisin monikielisyykasvatukseen liittyvä tieto vanhempien,
varhaiskasvatus- ja neuvolahenkilöstön tueksi. Lisäksi sivustolle on kehitetty saamen käsityön opetukseen
soveltuvaa materiaalia ja tietoa opetusmetodeista sekä tuotettu saamelaiseen luonnonkäyttöön ja perinteisiin
elinkeinoihin liittyvää materiaalia. Kuáti.fi-sivuston tarkoituksena on tukea saamen kielten ja kulttuurin
oppimista, opettamista ja monikielisyyskasvatusta. Hanketta hallinnoi sosiaali- ja terveyslautakunta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa. Lautakunnan puheenjohtaja
vaihtui irtisanoutumisten takia kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Sosiaali- ja terveyssihteerin viranhoidosta
vastasi ma. hallintopäällikkö. Lautakunnalle palkattiin määräaikainen esittelijä 4.3. – 19.6.2015 väliseksi
ajaksi.

3.4. Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen (Poske)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) valtakunnallisena erityistehtävänä on saamenkielisen 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.
Eduskunta myönsi vuodelle 2015 sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan valtionavustuksena 2 400 000
euroa, josta Saamelaisyksikön toimintaan ohjautui 36 000 euroa. Valtion talousarviossa osoitettu rahoitus ei
riitä kattamaan Posken saamelaisyksikön vuosittaisia toimintakuluja, jossa pelkästään palkkakulut ovat
vuodessa 55 000 €. Tästä johtuen vakituinen suunnittelija jouduttiin osa-aikaistamaan vuodelle 2015.
Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta toimitti vetoomuksen oikeusministeriölle ja sosiaali- ja
terveysministeriölle 16.2.2015 saamelaisyksikön toiminnan turvaamisen puolesta. Tilanteesta järjestettiin
neuvottelut sosiaali- ja terveysministeriön, oikeusministeriön, saamelaiskäräjien sekä Posken edustajien
kesken 15.6.2015. Tilanteeseen ei löydetty ratkaisua. Vakituinen suunnittelija jäi puolen vuoden virkavapaalle
20.5.2015. Suunnittelija irtisanoutui virastaan 10.9.2015. Suunnittelijan poissaolon aikana saamelaisyksikön
tärkeimpiä tehtäviä on hoitanut Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö.
Raja-yhteistyö edistämiseksi suunnittelija osallistui STM:n, Saamelaiskäräjien ja Pohjois-Suomen
aluejohtoryhmän rajayhteistyöseminaarin valmistelutyöhön. Saamelaisyksikkö oli mukana suunnittelemassa
ja toteuttamassa Pohjoinen päihdetyö seminaaria Inarissa 6.-7.5.2015. Seminaarissa keskityttiin
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saamelaiskulttuurin huomioivan päihde- ja mielenterveystyön kysymyksiin Pohjois-Suomessa ja PohjoisNorjassa
Saamelaisväestön palvelujen ja kulttuurisensitiivisten työmenetelmien suunnittelua ja kehittämistä toteutettiin
yhteistyössä Posken Lapin toimintayksikön ym. toimijoiden kanssa. (mm. Hyvinvointi hakusessa-riippuvuus
riskinä-hanke, Lastenkaste-hanke, seniorikaste-hanke, paljon tukea tarvitsevat - hanke). Saamelaisyksikkö
osallistui Mieleterveystalo.fi hankkeen saamenkielisen osion suunnitteluun ja toteutukseen.
Mielenterveystalo.fi julkaisi pohjoissaamenkielisen masennuksen omahoito-ohjelman, josta tiedotettiin mm.
Inarissa Ijahis Idja musiikkifestivaaleilla 13. – 14.8.2015.
Saamelaisyksikkö osallistui jatkohankehakemuksen laatimiseen Saamelaisten hyvinvointipalvelutyytyväisyys
-tutkimukselle yhteistyössä Lapin yliopiston sosiaalityö oppiaineen kanssa. Saamelaisyksikölle on kirjattu
hankkeeseen omaa työpanosta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toimii Poskeen saamelaisyksikön ohjausryhmänä ja käsitteli siinä
ominaisuudessa saamelaisyksikön tehtäviin liittyviä asioita neljässä kokouksessaan.

3.5. Saamenkielisen kulttuurin edistäminen
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tuki saamenkielisen kulttuurin edistämiseen vuonna 2015 oli
yhteensä 176 000 euroa, josta 10 340 euroa varattiin Utsjoen saamelaiskirkkotupien ylläpitoon. Määräaikaan
mennessä Saamelaiskäräjien toimistoon saapui 90 hakemusta, joissa avustuksia haettiin yhteensä 744 935
euron edestä. Kulttuurimäärärahasta vajaa puolet (49,5 %) käytettiin varsinaiseen kulttuuritukeen, kolmannes
yhdistysten toiminta-avustuksiin sekä 9 % julkaisutukiin.

Kuva 16 Kulttuurimäärärahan käyttö vuonna 2015
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Kulttuurilautakunta jakoi opetus- ja kulttuuriministeriön Saamelaiskäräjille myöntämän 15 000 euron
valtionavustuksen käytettäväksi saamelaisen taiteen ja kulttuurin edistämiseen vuonna 2015. Valtionavustusta
käytettiin pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön jakamalla toiminta- ja projektiavustuksia pohjoismaisille
saamelaisjärjestöille. Määräaikaan mennessä Saamelaiskäräjien toimistoon saapui 9 hakemusta, joissa
avustuksia haettiin yhteensä 27 121 euron edestä.
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Hankkeiden niin yksityishenkilöiden, työryhmien kuin yhdistysten hakemusten vertailussa on painottanut
yleisesti hakemuksen sisältöä. Luonnollisten henkilöiden työskentely - ja projektiapurahoissa on painottanut
ammattimaisuutta ja sitä, että tulot tulevat taiteellisesta työstä, jolloin työskentelyapuraha käytetään
elinkustannusten kattamiseen. Myös hyvä työskentelysuunnitelma ja työn realistinen kuvaus ja jaksottaminen
apurahakaudelle ovat olleet positiivisia viestejä.
Hakemuksista on poimittu erityisesti Saamelaiskäräjäkauden 2012 - 2015 kulttuurin päätavoitteista
saamelaisten yhteisöllisyyden tukemisen, kielellisten ja kulttuurillisten oikeuksien toteutumisen asuinpaikasta
riippumatta.
Yhdistysten toiminta- ja projektiavustuksissa on arvioitu hankkeita monipuolisuuden ja alueellisen
saavutettavuuden näkökulmasta. Painotusta on hieman kohdistettu saamelaisalueen ulkopuolisille
yhdistyksille, koska he aktiivisesti toimivat myös edunvalvonnassa mm. kielipesien perustamiseksi tai
toiminnan järjestämiseksi alueellaan. Yhdistykset järjestävät myös aktiivisesti kulttuuritapahtumia laajasti
koko saamelaisalueella ja olen huomioinut vähintään yhden tapahtuman eri alueelle erityisesti. Saavutettavuus
ja ohjelman monipuolisuus sekä se, että tapahtuma tavoittaa yli sukupolvirajojen saamelaisia. Yhteisöllisyyden
ja kulttuurielämysten saavutettavuus ovat olleet keskeisiä kriteereitä tapahtumien vertailuissa.
Myönnetystä kulttuuriavustuksesta tulee Saamelaiskäräjille antaa tiliselvitys, jonka kautta Saamelaiskäräjät
seuraa kulttuurimäärärahan käyttöä.
Lisäksi Saamelaiskäräjät jakoi erillisavustusta 18 000 euroa saamelaiselle delegaatiolle edustamaan Suomea
ensimmäisissä maailman alkuperäiskansojen kilpailuissa (World Indigenous Games, I-Games 2015).
Saamelaiskäräjät jakoivat Turun kirjamessuille 2015 osallistumiseen 10 000 euroa kotiseutualueen
ulkopuolella oleville saamelaisille yhdistyksille. Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri vierailivat eri
ministerien virkamiesten luona keskustelemassa kulttuurimäärärahan korotuksesta. Kulttuurimäärärahaan
kohdistuvat jatkuvat leikkaukset vaarantavat kulttuurillisia toimintaedellytyksiä ja heikentävät kulttuurillisia
oikeuksia, jotka ovat merkityksellisiä saamelaisen identiteetin, yhteisöllisyyden, itsemääräämisoikeuden ja
omanarvontunnon kannalta.
Kulttuurilautakunta piti kuusi kokousta, joista kaksi kokousta pidettiin Sajoksessa, kolme puhelinkokousta ja
yksi sähköpostikokous.

3.6. Saamelaiselinkeinot ja ympäristö
Kertomusvuoden aikaan saatiin päätökseen kalastuslain kokonaisuudistustyö ja uusi kalastuslaki astui
voimaan 1.1.2016. Kokonaisuudistuksen aikana Saamelaiskäräjät on tehnyt useita esityksiä kalastuslain
sisällön tarkistamiseksi saamelaiskulttuurin suojan parantamista koskevilta osin, mutta esitykset on osittain
jätetty huomioimatta lainvalmistelun yhteydessä. Esimerkiksi ylälapin kuntien asukkaiden asumiseen
perustuvaa kalastusoikeutta ei saatu sitä koskevista vaatimuksista huolimatta ulotettua koskemaan koko
saamelaisten kotiseutualuetta, vaan Sodankylän kunnan lapin paliskunnan alue jäi edelleen kyseisen
järjestelmän ulkopuolelle, mikä ei ole hyväksyttävää alueiden yhdenvertaisuuden kannalta. Tenon
kalastussopimusneuvotteluita jatkettiin kertomusvuoden aikana, mutta neuvotteluita ei ehditty saada
päätökseen.
Saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamisedellytyksien kannalta merkittävin yksittäinen vireillä ollut
lainsäädäntöhanke kertomusvuonna oli metsähallituslain uudistaminen, mutta lakia ei saatu hyväksyttyä
runsaasta vastustuksesta johtuen eduskunnassa, joten metsähallituslain käsittely jäi keväällä 2015 kesken.
Saamelaiskäräjillä oli lainvalmistelutyöryhmässä edustus, mutta saamelaiskäräjien esityksiä ei uudistuksen
valmistelussa pääsääntöisesti huomioitu. Saamelaisten kannalta merkittävin seikka metsähallituslain
valmisteluun liittyen oli se, syksyllä 2015, lain uudistustyötä jatkettaessa, lakiin aiemmin muotoillut
saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa ja saamelaisten kotiseutualueella tapahtuvan maankäytön suunnittelua
koskevat pykälät jätettiin pois lakiesityksestä. Syyksi menettelylle ilmoitettiin se, että näistä pykälistä olisi
pitänyt päättää ILO 169 -sopimuksen ratifioinnin yhteydessä.
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Vuonna 2011 säädetyn uuden kaivoslain soveltamisessa ilmenneiden ongelmien johdosta Työ- ja
elinkeinoministeriö TEM on pyytänyt kaivosviranomaista (Tukes) raportoimaan 1.7.2015 mennessä siitä
miten kaivosviranomaisen lupamenettelyä ja vaikutusten arviointia on kehitetty, ottaen huomioon KHO:n
vuosikirjapäätöksen 2014:111 linjaukset kaivoslain tulkinnasta. Saamelaiskäräjien käsityksen mukaan Tukes
ei toistaiseksi ole muuttanut lupaharkintamenettelyään KHO:n linjauksia vastaavaksi. Näin ollen
Saamelaiskäräjät päätti kertomusvuoden hallitusohjelmaneuvotteluita valmistellessaan esittää Suomen
valtiolle, että mm. kaivoslain 38§:n tarkoittama vaikutusten arviointi kokonaisuudessaan eriytettäisiin
kaivosviranomaisen alaisuudesta uuden, riippumattoman maankäytön vaikutustenarviointiin keskittyvän
arviointiviranomaisen alaisuuteen. Kertomusvuonna Saamelaiskäräjät päätti lisäksi erota kestävän
kaivostoiminnan verkoston toiminnasta.
Elinkeinojen ja ympäristön osalta Saamelaiskäräjien tärkeimpiä yhteistyökumppaneita olivat saamelaisten
kotiseutualueen paliskunnat (kaivostoiminta, metsästys ja muu maankäyttö) ja Saamelaismuseo Siida
(maailmanperintökohteet ja kulttuurimaisemat). Yhteistyön avulla Saamelaiskäräjät sai tarvitsemaansa tietoa
elinkeino- ja ympäristöalan työhönsä ja toisaalta yhteistyökumppanit toivat Saamelaiskäräjien tietoon omia
huoliaan ja kehitystarpeitaan. Yhteistyötä tehtiin myös ammattikalastajien, Kolttien kyläkokouksen ja eri
saamelaisjärjestöjen kanssa, viimeksi mainittujen kanssa erityisesti metsähallituslain valmistelun yhteydessä.
Saamelaisten perinteisten elinkeinojen kanssa tehtävää yhteistyötä tulisi kuitenkin edelleen kehittää ja tiivistää
vastaamaan molempien osapuolien tarpeita. Kalastuselinkeinon osalta myös yhteistyöverkostoa tulisi
laajentaa.
Elinkeino- ja oikeuslautakunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa.

3.7. Nuorisoneuvosto
Nuorisoneuvoston päätavoite vuonna 2015 on ollut pohtia Saamelaiskäräjien toimintaohjelman
tavoitetta ”luodaan edellytykset sille, että saamelaisnuoret pystyisivät jäämään saamelaisten
kotiseutualueelle”. Tätä aihetta on käsitelty saamelaisnuorten konferenssissa sekä muissa pienemmissä
tapahtumissa.
Saamelaisnuorten konferenssi 2015 järjestettiin Helsingissä 17.11.2015, konferenssissa pohdittiin, karkaako
saamelaisuus kotiseuduiltaan. Konferenssissa ääneen pääsivät saamelaisnuoret Anne-Maret Labba, Aslak
Holmberg, Elli-Marja Hetta sekä Neeta Jääskö, eri ministeriöiden edustajat Camilla Busck-Nielsen, Maria
Biskop sekä Viveca Arrhenius sekä yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä. Paneelikeskustelussa olivat
mukana Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila,
kansanedustaja Markus Lohi sekä saamelaisnuoret Neeta Jääskö ja Aslak-Uula Länsman. Inarin kunnan
nuorisosihteeri Seppo Körkkö piti ennen paneelin alkua alustuksen ja paneelin ja tapahtuman juonsivat Mikkel
Näkkäläjärvi ja Ida-Maria Helander. Konferenssin iltatapahtumassa esiintyivät saamelaisräppärit Ailu Valle ja
Amoc.
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Kuva 17 Saamelaisnuorten konferenssi Helsingissä. Kuva Vesa Toppari

Nuorisoneuvosto on vuoden 2015 aikana järjestänyt kyselyn Lapin eduskuntavaaliehdokkaille
saamelaisnuoria koskevista aiheista, pyrkinyt kannustamaan saamelaisnuoria äänestämään ja asettumaan
ehdolle Saamelaiskäräjien vaaleissa, tavannut ministeri Viitasen, tehnyt kaksi aloitetta Saamelaiskäräjien
hallitukselle, osallistunut Saamelaiskäräjien kokouksiin ja Lapin nuorisofoorumiin sekä antanut lausunnon
nuorisolainuudistamisesta.
Nuorisoneuvoston vuonna 2014 aloittama Ofelaš-toiminta jatkui vuoden 2015 loppuun asti. Toiminnan tärkein
tavoite on jakaa oikeaa tietoa saamelaisista nuorilta nuorille. Nuorisoneuvosto sai toimintaa varten
erillisavustuksen aluehallintovirastolta. Nuorisoneuvosto vieraili nuorille suunnatuissa tapahtumissa
kertomassa saamelaisista. Tämän lisäksi nuorisoneuvosto palkkasi kaksi saamelaisnuorta kolmen kuukauden
ajaksi valmistamaan materiaalien kouluvierailuja varten sekä vierailemaan Lapin alueen kouluissa kertomassa
saamelaisista.
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyi Suomen Saamelaiskäräjille 1.6.2015 ja
samalla siirtyi myös SPN:n alaisen nuorisoneuvoston puheenjohtajuus Suomen Saamelaiskäräjien
nuorisoneuvostolle. Vuonna 2015 SPN:n nuorisoneuvoston oli tarkoitus valmistella SPN:n nuorisopoliittinen
ohjelma, mutta ohjelma valmistunee vuonna 2016.
Nuorisoneuvosto osallistui ihmisoikeusjärjestö Incomindiosin järjestämään koulutukseen heinäkuussa 2015,
jonka tavoitteena oli opettaa alkuperäiskansanuorille ihmisoikeuksista ja YK:n toiminnasta. Koulutuksessa
kuultiin monia ihmisoikeusasiantuntijoita YK:sta ja kansalaisjärjestöistä. Koulutuksen aikaan
nuorisoneuvoston jäsenet osallistuivat myös YK:n EMRIP:in (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous
Peoples). EMRIP:ssä nuoret pitivät koulutukseen osallistuneiden nuorten kanssa sivutapahtuman, aiheena
alkuperäiskansojen koulutus alkuperäiskielet ja -kulttuurit huomioon ottaen.
Nuorisoneuvosto on vuoden 2015 aikana järjestänyt saamelaisnuorille saamelaisen kulttuurin mukaista
toimintaa. Nuorisoneuvosto on osallistunut Alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovien nuorten
päivään, Saamelaisnuorten taidetapahtumaan, kansallispäivän juhliin sekä Taiteen edistämiskeskukselta
saadun erillisrahan turvin järjestänyt eri puolilla Suomea perinnetietojen opetusta saamelaisnuorille. Vuoden
2015 teemaan liittyen nuorisoneuvosto järjesti yhdessä Lastenkulttuurikeskus Mánnun kanssa
sarjakuvakilpailun saamelaisnuorille ja kilpailun aiheena oli saamelaisten kotiseutualue. Kilpailuun liittyen
järjestettiin sarjakuvatyöpajoja saamelaislapsille ja –nuorille eri puolilla saamelaisaluetta.
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Vaalikauden toimintaohjelman tavoitteista saamelainen nuorisomääräraha ei ole toteutunut, Ofelaš-toiminta
on aloitettu kokeiluna, mutta sille ei ole saatu pysyvää rahoitusta. Nuorisoneuvosto pyrkii vuosittain
järjestämään saamelaisnuorille saamelaiskulttuurinmukaista vapaa-ajan toimintaa eri puolilla Suomea.
Vuoden 2015 aikana nuorisoneuvosto on pohtinut keinoja siihen, kuinka saamelaisnuoret pystyisivät jäämään
ja palaamaan saamelaisten kotiseutualueelle ja pohdinta asiasta jatkuu vuonna 2016 erilaisten tapahtumien
yhteydessä.
Nuorisoneuvosto sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä toiminta-avustusta 120 000 euroa sekä Lapin
aluehallintovirastolta 15 000 euroa Ofelaš-toimintaa varten vuosille 2014-2015. Lisäksi nuorisoneuvosto sai
Taiteen edistämiskeskukselta 10 000 euroa perinnetietojen opettamiseen, FILI:ltä 1000 euroa sarjakuvakirjan
painatuskuluihin sekä 8000 euroa Lapin aluehallintovirastolta Oahppoofelaš-hankkeelle, joka toteutetaan
vuonna 2016.
Nuorisoneuvoston menoista suurimman menoerän muodostavat palkkakulut. Nuorisoneuvosto piti
kertomusvuonna seitsemän kokousta.
Kuva 18 Nuorisoneuvoston tulot 2015
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Kuva 19 Nuorisoneuvoston menot 2015

NUORISONEUVOSTON TOIMINTA-AVUSTUS
Muut kulut
9%
Tapahtumat
6%
Koulutukset
4%
Henkilöstökulut
47 %

Ofelaš-toiminta
11 %

Konferenssi
10 %
Matkakulut
13 %

3.8. Vaalit
Saamelaiskäräjävaalit pidettiin 7.9.–4.10.2015 välisenä aikana ja ehdolla oli yhteensä 36 ehdokasta. 5483
äänioikeutetusta äänioikeuttaan vaaleissa käytti yhteensä 3035 äänioikeutettua.
Vuoden 2015 Saamelaiskäräjien vaaleja edelsi erityisesti vaaliluettelon muodostamiseen liittyvä, huomattavan
suuri hallinnollinen valmistelutyö. Suuren osan tästä vaaleja edeltävästä valmistelutyöstä on suorittanut
Saamelaiskäräjien vaalilautakunta, jonka tehtävänä on laissa määrätyn asemansa perusteella toimittaa
Saamelaiskäräjien vaalit joka neljäs vuosi. Tämän tehtävänsä perusteella vaalilautakunta on muun muassa
käsitellyt noin 800 vaaliluetteloon hakeutumista koskevaa hakemusta ja hyväksynyt hakemusten perusteella
483 henkilöä merkittäväksi Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Vaalilautakunta käsitteli myös hylkäävistä
ratkaisuistaan tehtyjä oikaisuvaatimuksia yhteensä 243 kappaletta. Edelleen oikaisuvaatimuksiin annetuista
hylkäävistä päätöksistä tehtiin yhteensä 201 valitusta Saamelaiskäräjien hallitukselle, joka käsitteli valitukset
kaksipäiväisessä kokouksessaan 2-3.8.2015. Saamelaiskäräjien hallituksen ratkaisuista tehtiin edelleen
korkeimmalle hallinto-oikeudelle yhteensä 182 valitusta, joiden johdosta Saamelaiskäräjien hallitukselta
pyydettiin vielä lausunnot. Kaiken kaikkiaan vaalien toimittamiseen liittyen Saamelaiskäräjien vaalilautakunta
ja hallitus antoivat ratkaisun tai lausunnon yhteensä noin 1326:ssa asiassa, mikä käytännön tasolla tarkoittaa
huomattavan suurta, lyhyelle ajanjaksolle sijoittuvaa työmäärä, ja toiminnan hallinnollisten kustannusten
vastaavaa kasvua mm. kohonneiden kokouskulujen muodossa. Lisäksi vaalien lopputuloksesta tehtiin
Saamelaiskäräjälain mukaisia valituksia yhteensä 5 kappaletta, jotka Saamelaiskäräjien hallitus käsitteli
kokouksessaan 18.11.2015.
Vaaleihin liittyvien erityistehtävien suorittamiseksi Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on joutunut suuren
työmäärän takia hankkimaan muun muassa eräitä selvityksiä ostopalveluina, kahden lautakunnan työhön
palkatun henkilön työajan osoittauduttua riittämättömäksi lautakunnan pakollisista tehtävistä suoriutumiseksi.
Lisäksi vaaliluetteloon hakeutumista koskevien vaalilautakunnan ratkaisuiden johdosta tehtyjen valitusten
suuresta määrästä johtuen myös Saamelaiskäräjien sihteeristöön on jouduttu palkkaamaan yksi määräaikainen
esittelijä ja yksi työharjoittelija suuren valitusten määrän käsittelemiseksi. Vaalien edellyttämät erityistehtävät
ovat merkittävällä tavalla vaikuttaneet myös muun vakinaisen sihteeristön työmäärään sitä kasvattaen ja lisäksi
aiheuttaneet myös suoranaisia kustannuksia. Tällaisia suoranaisia kustannuksia ovat olleet muun muassa
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Saamelaiskäräjien hallituksen, vaalien uudelleen toimittamista koskevan ratkaisun tiedoksi antamisesta ns.
yleistiedoksiantona aiheutunut virallisen lehden ilmoituksen hinta sekä erityisesti korkeimman hallintooikeuden muuttamien ratkaisuiden asianosaisten oikeudenkäyntikulujen korvaukset, jotka korkein hallintooikeus on määrännyt Saamelaiskäräjien maksettavaksi.
Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta on kertomusvuoden aikana aiheutunut suhteellisen suuri
kuluerä, joka ei suoranaisesti lukeudu tavanomaisiin hallinnon kustannuksiin. Tässä erityisessä tilanteessa
näiden kustannusten lukeminen osaksi nimenomaan hallinnon kustannuksia on kuitenkin perusteltua, sillä
kulut ovat aiheutuneet sellaisiin asioihin annettujen ratkaisuiden käsittelemisestä lakimääräisessä
muutoksenhaussa, joissa Saamelaiskäräjien hallituksella on ollut ratkaisupakko. Saamelaiskäräjien hallituksen
on tullut näissä kiistanalaisissa ratkaisuissaan soveltaa kirjoitetun lain säädöksiä muun muassa siitä, ketä on
voimassa olevan Saamelaiskäräjälain 3 §:n mukaan pidettävä saamelaisena ja minkälaiset muodolliset
edellytykset saamelaiskäräjävaalien toimittamisen lain mukaan on täytettävä. Näistä lähtökohdista
Saamelaiskäräjien hallitus on pyrkinyt ratkaisuissaan noudattamaan tarkasti voimassa olevan
saamelaiskäräjälain säädöksiä ja pyrkinyt tekemään ratkaisut siten, että ne olisivat myös linjassa
Saamelaiskäräjälain sovellettujen kohtien vakiintuneen tulkintakäytännön kanssa. Myöhemmin korkein
hallinto-oikeus on kuitenkin ratkaissut osan edelleen toimitetuista valituksista Saamelaiskäräjien hallituksen
kannasta poikkeavasti ja määrännyt samalla Saamelaiskäräjien hallituksen suorittamaan hakijoille korvausta
heille aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista. Vaalien lopputuloksesta tehdyistä valituksista antamissaan
ratkaisuissa korkein hallinto-oikeus on myös perustellut kulukorvausvelvollisuuden osoittavaa määräystään
muun muassa ”viranomaisen virheellä”. Tässä yhteydessä korkein hallinto-oikeus ei kuitenkaan tuonut esiin
tarkempia perusteluja sille, miksi Saamelaiskäräjien hallituksen tulkinta saamelaiskäräjävaalien toimittamisen
muodollisten edellytysten noudattamisen virheellisyydestä ei olisi ollut lain mukainen ja siten oikea. Asiassa
on lisäksi huomattava, että korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut molemmissa edellä viitatuissa
ratkaisuvaiheissa perustuivat olennaisimmilta osin ennakkopäätöstuomioistuimena linjaamiinsa
tulkintaratkaisuihin, jotka perustuivat ensisijaisesti muuhun kuin voimassa olevan saamelaiskäräjälain
vakiintuneeseen tulkintalinjaan. Joiltain osin ratkaisuissa jopa kokonaan ohitettiin kirjoitetun lain säädökset
tukeutuen ratkaisuiden perusteluissa lain tarkoituksen ja hengen mahdollistamiin yleistyksiin. Tähän nähden
on hyvin erikoista, että ratkaisuista seurannutta, Saamelaiskäräjille määrättyä kulukorvausvastuuta perusteltiin
Saamelaiskäräjien hallituksen virheellä. Korkeimmalla hallinto-oikeudella kuitenkin on Suomen
oikeusjärjestyksen mukaan kyseisiin asioihin liittyen myös kulukorvausten maksua koskien korkein
ratkaisuvalta. Asiassa on kuitenkin huomattava, että kyseisten ratkaisuiden taustalla olevan oikeustilan
epäselvyys on merkittävällä tavalla vaikuttanut kyseisten päätösten sisältöön ja lopputulokseen. Tästä syystä
ja myös kokonaisuutena arvioiden, ratkaisuiden taustalta ei ole osoitettavissa hallinnollisia virheitä tai muuta
erityistä syytä, jonka vuoksi edellä kuvatut kustannukset ovat ratkaisuiden myötä syntyneet, vaan kyseisiä
kustannuksia on lähtökohtaisesti pidettävä lähinnä hallinnon kertaluontoisina ennalta-arvaamattomina
kustannuksina, joilta ei muun muassa edellä lausuttuun vedoten ole voitu välttyä.
Oikeusministeriö myönsi Saamelaiskäräjille 446 000 euroa valtionavustusta vaalien toimittamista varten.
Valtionavustusta käytettiin toimintavuoden aikana 395 505,44 euroa. Valtionavustuksesta siirtyi käytettäväksi
vaalien toimittamista varten vuonna 2016 95 901,46 euroa. Vaalilautakunnassa työskenteli vaalilautakunnan
sihteeri ja esittelijäsihteeri. Vaalilautakunta kokoontui kertomusvuonna 12 kertaa.

3.9.

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN)

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston täyskokous järjestettiin Oulussa 27.3.2015, jossa hyväksyttiin
toimintavuoden toimintaohjelma. Toimintaohjelman toimialueiksi valittiin Pohjoismainen saamelaissopimus,
kieliyhteistyö, alkuperäiskansojen loppuasiakirjan toteuttaminen, kansainvälisten kokousten ja prosessien
koordinointi sekä perinteiset elinkeinot. Toimintaohjelmassa päätettiin myös edistää seuraavia
asiakokonaisuuksia: rahoitus ja organisointi, saamelaissymbolit, opetusasiat, saamelaisnuorten organisointi ja
vaikutusvalta, saamelainen yliopisto, tasa-arvo, sosiaali- ja terveystoimi sekä ympäristö ja luonnonresurssien
hyödyntäminen,
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Puheenjohtajuus siirtyi Suomen saamelaiskäräjille 1.6.2015 jatkuen 16 kuukautta. Puheenjohtajuuteen kuului
sihteeristövastuu. Saamelaiskäräjät sai vuodelle 2015 60 000 € avustuksen käytettäväksi SPN:n
puheenjohtajuuskauden kuluihin, Pohjoismaisen saamelaissopimustyöhön ja työjärjestyksen tarkistamiseen.
Rahoitus oli riittävä, varsinkin kun puheenjohtajuus siirtyi saamelaiskäräjille vasta 1.6. eikä suoraan Oulun
täyskokouksessa. Rahoituksella katettiin kaikki SPN:n puheenjohtajuudesta aiheutuvat kulut kuten sihteerin
palkkakulut, hallituksen kokouskulut ja käännöskulut sekä toiminnasta aiheutuvat kulut. SPN:n hallitus piti 10
kokousta vuonna 2015.
SPN järjesti YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien erityisraportoijan vierailun Hemavanissa, Ruotsissa 25.27.8. Vierailun tarkoituksena oli päivittää edellisen erityisraportoijan James S. Anayan raporttiin, jonka hän
teki 14.-16.4.2010 toteutuneen Rovaniemen vierailunsa aikana. Hemavanin vierailunsa aikana erityisraportoija
tapasi Norjan, Ruotsin ja Suomen valtioedustajia, Saamelaiskäräjiä ja Saamelaisneuvostoa. Vierailustaan
erityisraportoija raportoi YK:n ihmisoikeusneuvostolle vuoden 2016 sessiossa.

3.10. Giellagaldu
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 922 439 eurolla. 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 2015 toteutuneet
kustannukset ovat 99 600 euroa. Hankkeen johtava tuensaaja on Suomen Saamelaiskäräjät, joka vastaa
hankkeen johtamisesta ja hallinoinnista.
Vuoden 2015 aikana palkattiin Giellagáldu-hankkeeseen Suomen Saamelaiskäräjillä neljä kielityöntekijää,
projektisihteeri ja projektipäällikkö. Inarinsaamessa kielityöntekijöitä on kaksi, ja he kumpikin työskentelevät
50% hankkeessa. Inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielen 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
Saamelaiskäräjät palkkasi projektisihteerin huolehtimaan hankkeen kirjanpito- ja toimistotehtävistä ja
projektipäällikön johtamaan ja koordinoimaan hanketta.

4. Saamelaismusiikkikeskus
Saamelaismusiikkikeskus on toiminut vuodesta 2006 ja sen tavoitteena on tukea perinteisten saamelaisten
vokaalimusiikkityylien (luohti, leudd´ ja livđe) säilymistä ja edelleen kehittymistä, järjestää saamelaismusiikin
opetusta, tarjota puitteet saamelaisen musiikin tuotantoon sekä järjestää saamelaismusiikin konsertteja ja muita
musiikkitapahtumia tehden saamelaismusiikkia tunnetuksi. Musiikkikeskuksen toimintaa rahoitetaan opetusja kulttuuriministeriön myöntämällä saamelaisen taiteen ja kulttuurin edistämiseen tarkoitetulla määrärahalla.
Vuonna 2015 Saamelaismusiikkikeskus järjesti joikutyöpajaopetusta sekä muuta saamelaismusiikin opetusta
Saamelaisalueen eri kouluissa. Musiikkikeskus järjesti Dáidága vugiin-lastenleirin iltatapahtumineen Inarissa
ja Utsjoella. Toimintavuoden aikana musiikkikeskus järjesti useita eri musiikkitapahtumia, konsertteja sekä
Sajoksessa, että muualla saamelaisalueella. Musiikkikeskus järjesti Turun kansainvälisille kirjamessuille
saamelaismusiikkitapahtuman yhdessä City-Sámit ry:n kanssa. Musiikkikeskus osallistui Musiikki & Media –
tapahtumaan, joka on Suomen suurin musiikkialan ammattilaistapahtuma.
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Toimintavuoden aikana musiikkikeskus järjesti erilaisia musiikkitapahtumia Inarissa Sajoksessa että muualla
saamelaisalueella. Musiikkikeskuksen merkittävin tapahtuma oli Inarissa 13.-16.8 järjestetty Ijahis idja 2015alkuperäiskansojen musiikkitapahtuma, jonka tuottajana musiikkikeskuksen suunnittelija toimi. Festivaali
keräsi Inariin viikonlopun aikana noin 2900 festivaalivierasta. Lauantain pääkonsertin jälkeen suurin
yksittäinen tapahtuma oli ruotsinsaamelaisen Talent-voittaja Jon Henrik Fjällgrenin konsertti perjantai-iltana.
Fjällgrenin konsertti keräsi Sajoksen auditorioon 400 kuulijaa. Ijahis idjan pääkonserttia sekä Jon Henrik
Fjällgrenin konserttia oli mahdollista seurata Saamelaisalueen koulutuskeskuksen medialinjan toteuttaman
nettilähetyksen kautta. Ijahis idja –livestream lähetyksiä seurasi peräti 1700 katsojaa ympäri maailmaa. Jon
Henrik Fjällgrenin lisäksi festivaalilla esiintyivät tänä vuonna mm. Wimme, Elle Márjá Eira ja SomBy.
Joulukuussa musiikkikeskus järjesti koulukiertueen. Artistina oli Amoc.
Kuva 20 Ijahis Idja 2015. Kuva Paadar Images.

4.1.

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma on vuoden 2015 aikana panostanut erityisesti saamelaisten
elokuvatuotantojen eteenpäin viemiseen, rahoitusneuvotteluihin, saamelaisen elokuvan levittämiseen sekä
lasten ja nuorten elokuvakasvatukseen ja -koulutukseen.
Alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat, suomeksi Kaamoksen kuvia, järjestettiin Inarissa 22.1.26.1.2015 yhdessä Saamelaistaiteen tukiyhdistyksen sekä muiden toimijoiden kanssa. Festivaalin pääteemana
oli Latinalainen Amerikka. Teemaohjelmisto tarjosi tuokiokuvia mm. Perusta, Ecuadorista, Panamasta ja
Brasiliasta. Aiheet ulottuvat Perun ketšuayhteisöjen arjesta Ecuadorin kichwojen taisteluun maidensa puolesta.
Elokuvia esitettiin yhteensä 80, ohjelma koostui dokumenteista, musiikkivideoista, lyhytelokuvista,
kokeilevasta elokuvasta ja kokoillan elokuvista. Elokuvakeskus järjesti festivaalien yhteydessä Skábmaseminaarin, josta tuli lämminhenkinen kokemusten vaihto eri alkuperäiskansojen elokuvaväen kesken.
Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio toimi elokuvafestivaalin suojelijana. Festivaaleilla oli kävijöitä
yhteensä 2800, joista iltakonsertit vetivät kaikkiaan 490 kävijää. Lapsia ja nuoria oli paikalla noin 250-300,
elokuva- ja työpajakäyntejä kertyi yhteensä 550.
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Elokuvakeskus oli mukana hankkimassa rahoitusta Sajoksen auditorion digitalisoimiseen. Videoprojektorin
uusiminen Digital Cinema-standardien mukaiseksi oli todella tarpeen, jotta Sajoksesta voidaan kehittää
merkittävin saamelaiselokuvan keskus. Digitoimisen myötä elokuvateatteritoimintaa voidaan laajentaa ja mm.
elokuvakerhon toiminta helpottuu. Elokuvakeskus Skábma on yksi elokuvakerho Filbmaria ylläpitävistä
tahoista, muita ovat Saamelaisalueen koulutuskeskus, Sakk:n oppilaskunta, Kulttuurikeskus Sajos sekä Inarin
kunnan kulttuuri- ja kirjastotoimi. Elokuvakerho Filbmari on tuonut Sajoksen auditorioon näytille
kaupallisesta valtavirrasta poikkeavia elokuvia, vuoden aikana on esitetty niin klassikkoja, animaatioita kuin
tuoreempiakin elokuvateoksia.
Yhteistyössä Kansainvälisen Saamelaisen Elokuvainstituutin kanssa on pyritty rakentamaan pysyvää
saamelaisen elokuvan rahoitusmallia, jonka kautta olisi mahdollista sekä kehittää, tuottaa että levittää
saamelaista elokuvaa. Elokuvakeskus on tehnyt elokuvainstituutin kanssa yhteistyötä myös liittyen elokuvien
levittämiseen, elinkeinon kehittämiseen ja kansainvälistymiseen sekä osaamisen parantamiseen.
Alkuperäiskansojen elokuvakeskuksen yhtenä tavoitteena on ollut lisätä mediatuotantoa saamelaisnuorille.
Elokuvakeskus Skábma on valmistellut nuorten netti-TV projektia, jonka formaattiin kuuluu mm. nuorten oma
keskusteluohjelma ja lyhyitä inserttejä nuorten omien ideoiden pohjalta. Tätä varten haettiin
rahoitusta ”Kevätkuvia-elokuvakiertue nuorille” -hankkeeseen, mutta rahoitus ei toteutunut.
Elokuvakeskuksella ja nuorisoneuvostolla on korkeatasoisen kamera lisälaitteineen saamelaisten
elokuvantekijöiden ja nuorten käyttöön.
Saamelaislasten mediakasvatuksen kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää saamelaisalueella
elokuvakasvatusta sekä koota ja tuottaa saamenkielistä mediakasvatusmateriaalia. Elokuvakeskus Skábma
järjesti vuonna 2015 lapsille mediatyöpajoja, joiden teemoina olivat sarjakuvat, elokuvatrailerit, äänimaailma
ja tarinat. Lisäksi elokuvakeskus järjesti yhdessä musiikkikeskuksen, nuorisoneuvoston ja lasten
kulttuurikeskuksen kanssa minileirit Inarissa ja Utsjoella. Leirin päätteeksi vanhemmat ja kyläläiset pääsivät
katsomaan lasten esityksiä. Inarin leirin mediatyöpajassa lapset tekivät Ailu Vallelta tilattuun rapkappaleeseen musiikkivideon ja Utsjoella syntyi lyhytelokuva.
Saamen kielipesien käyttöön hankittiin vuonna 2014 iPad-laitteet, joiden avulla he voivat itse tehdä digitaalisia
satuja. Oman satumateriaalin tuottaminen on erityisen tärkeää siksi, että saamenkielistä satukirjallisuutta ei
juurikaan ole. Kielipesien työntekijöiden iPad-koulutusta jatkettiin vielä vuonna 2015. iPad-koulutuksessa
tutustuttiin ja harjoiteltiin mm. iMovie-sovelluksen käyttöä filmimateriaalin tuottamisessa, harjoiteltiin
digitaalisten kirjojen tuottamista Book Creator -sovelluksen avulla ja tutustuttiin QR-koodin ja AR eli lisätyn
todellisuuden mahdollisuuksiin kielipesäympäristössä.
Mediakasvatushankkeen puitteissa on koottu materiaalia mediakasvatustyötä varten. Mediakasvatukseen
liittyvät materiaalit jaetaan kaikkien saataville internetin välityksellä. Saamelaiskulttuurin huomioiva
mediakasvatusvihkonen löytyy Kuáti-sivuilta inarin-, koltan- ja pohjoissaameksi. Elokuvakeskus on jakanut
mediakasvatukseen liittyviä tehtäviä myös suoraan lasten vanhemmille, yhdistyksille sekä kouluille ja
päiväkodeille.
Toimintaa varten elokuvakeskuksella oli käytettävissään 95 000 euroa, josta 50 000 oli OKM:n myöntämää
saamelaislasten mediakasvatushanketta varten ja 45 000 oli OKM:n saamelaiskäräjille osittamaa
saamelaiskulttuurin tukemiseen tarkoitettua rahaa. Menot koostuivat henkilöstökustannuksista, palkkioista,
matkakorvauksista, hankinnoista sekä käännöskuluista.

4.2.

Lastenkulttuurikeskus Mánnu

Saamelaisen lastenkulttuurikeskuksen päätavoitteet ovat saamelaislasten-ja nuorten kulttuuri-identiteetin
vahvistaminen, perinnetietojen ja -taitojen opettaminen, luoda lapsille luonnollisia saamen kielen
käyttötilanteita, lisätä tietoa muista alkuperäiskansoista, ohjata ja rohkaista lapsia ja nuoria luovaan
itseilmaisuun sekä kehittää kulttuuri- ja taidekasvatusta saamelaisten kotiseutualueella.
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Lasten tuokiot ja teemapäivät kokoavat saamenkielisiä lapsia yhteen päivähoidosta ja sen ulkopuolelta.
Kertomusvuoden sisältöalueet olivat joiut, tarinankerronta, laulut, leikit ja retket. Alle kouluikäisten toiminta
koostui päiväkoteihin ja kielipesiin suunnatusta toiminnasta mutta myös avoimet tapahtumat suunnattiin
lapsille. Toimintaa järjestettiin yhteensä 11 saamenkielisessä varhaiskasvatusyksikössä. Tärkeää lasten
toiminnassa on yhteisöllisyys ja yhteiset isommat tapaamiset päiväkotien kesken. Teatteripäivä oli keskeinen
tapahtuma alle kouluikäisten kulttuuritarjonnassa.
Joiku-ja laulutuokioita oli kuluneen vuoden aikana yhteensä 24 kertaa. Kädentaitoja ja värien sommittelua
opeteltiin Huovutus-ateljeessa Lemmenjoella. Inarin- ja Ivalon pohjoissaamenkieliset päiväkodit osallistuivat
huovutus-pajoihin. ”Risukaarre-talkoot lapsille” järjestettiin Inarissa ja Hetassa.
Nuorten toiminta keskittyi tänä vuonna saamelaisen käsityön duodjin ja sarjakuvan piirtämiseen liittyviin
pajoihin ja isompiin tapahtumiin, joita järjestettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Saamelaisten
kansallispäivä ja teatteripäivä Inarissa kokosivat nuoria eri puolelta saamelaisaluetta samaan paikkaan
nauttimaan Norjan nuorten tekemästä teatterista. Sarjakuva-työpajoja järjestettiin yhteistyössä
saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa. Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto ja Saamelainen
lastenkulttuurikeskus Mánnu julistivat sarjakuvakilpailun saamelaislapsille ja -nuorille. Kilpailun aiheena oli
Saamelaisten kotiseutualue. Sarjakuvat painettiin kirjaan ja julkaisutukea saatiin FIL:lta. Kilpailun
arvioinnissa yhteistyökumppanina toimi Kemin lastenkulttuurikeskus Sarjis. Puhekupla -työpajaa toteutettiin
Inarissa kun kaikki koulut olivat kokoontuneet elokuva-festivaaliin. Työpajassa tehtiin rintanappeja, joissa oli
puhekuplia. Puhekupliin keksittiin saamenkielisiä fraaseja ja lauseita.
Kädentaitoja ja taiteita yhdisteltiin Kaija Palton Huopapirtin huovutus –päivillä, joita järjestettiin Inarin ja
Ivalon koululaisille. Saamelainen käsityöntekijä ja taiteilija Elli-Maaret Helander ohjasi marakassi -pajoja
Vuotson koululla lokakuussa. Marakassit valmistettiin parkitusta poronnahasta ja puuosista, jotka lapset itse
hakivat luonnosta. Saamenkielisiä virtuaalivinkkauksia järjestettiin esi- ja alakoulun oppilaille yhteistyössä
saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Jutaava kirjasto -hankkeen kanssa.
Mánnu osallistui saamelaisten kansallispäivätapahtuman järjestämiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa
Inarissa. Sajos kulttuurikeskuksen pihalla oli järjestettyä poroajelua sekä illalla ohjelma jatkui musiikillisella
kulttuuriohjelmalla, joka oli kaikille avoin ikäryhmään katsomatta. Ima mánážat -konsertti järjestettiin Ijahis
Idja -tapahtuman yhteydessä elokuussa. Teatteri-päivä järjestettiin Tanan kulttuurikoulun kanssa yhteistyössä
28.5. Inarissa.
Saamelaiskäräjät on tuottanut yhdessä varhaiskasvatusalan asiantuntijoiden kanssa materiaalipankin
keräämistä internettiin. Mánnun toiminnanohjaaja on osallistunut asiantuntija-työryhmän kokouksiin, jossa on
ohjeistettu saamenkielisen varhaiskasvatusmateriaali-pankin työntekijöiden työtä ja ehdotettu sisältöjä ja
käytäntöjä materiaalipankin luomiseksi. MÁNNUN työpajojen sisältöjä on myös kuvattu materiaalipankkiin.
Vuoden 2015 saamelaisen lastenkulttuurikeskus Mánnun kokonaisbudjetti oli 81 417 euroa. Toimintaa
rahoittivat Opetus- ja kulttuuriministeriö, saamelaiskäräjät ja saamelaisalueen kunnat: Inari, Utsjoki,
Enontekiö ja Sodankylä.
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Kuva 21 Juoiggadit ja huradit -työpaja Utsjoella. Kuva Petra Magga-Vars

4.3.

Sajoksen liiketoimintapalvelut

Vuonna 2015 Sajoksessa jatkoi kahdeksan vakituista käyttäjää (vuokralaista). Uutena käyttäjänä helmikuussa
aloitti Yle Sápmi. Sajoksen toimintamalli määriteltiin Saamelaiskäräjien kokouksen 22.12.2015 hyväksymässä
työjärjestyksessä. Sajoksen palveluyksikön työntekijöiden palvelusuhdetta jatkettiin vuoden 2016 loppuun
asti. Budjettivuonna Sajoksen palveluyksikössä työskenteli viisi kokoaikaista työntekijää sekä yksi osaaikainen. Kesätyöntekijöitä palkattiin kaksi, yksi Sajoksen infoon ja yksi käsityöpajan ohjaajaksi.
Palveluyksikön tulot olivat 7,3 % budjetoitua suurempia, mutta samaan aikaan menot kasvoivat lähes 13 %
budjetoitua suuremmiksi. Henkilöstökuluja nostivat muun muassa loma-ajan sijaisuuksien järjestäminen.
Kokoustilojen varauspäiviä on ollut keskimäärin 51/kk. Yhteensä varauspäiviä oli 611 kappaletta. Näistä
varauksista ulkopuolisia varauksia on ollut 52 %, talon käyttäjien varauksia 11 % ja saamelaiskäräjien
varauksia 37 %. Rekisteröityneitä tapahtuma-asiakkaita oli 11649, keskimäärin 1694 kuukaudessa.
Kävijämäärä pieneni 27 % edelliseen vuoteen verrattuna.
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Kuva 22 Sajoksen tapahtuma-asiakkaat 2015
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Sajos toteutti toista kertaa Duodji Shopin kanssa yhteistyönä saamenkäsitöiden työpajoja ajalla 1.7.- 14.8.
Käsityöpajoissa matkailijat pääsevät itse tekemään saamenkäsitöitä ja samalla tutustumaan saamenkäsitöiden
perinteisiin käsityöpajan ohjaajan avustuksella. Lisäksi Sajos toteutti Duodji Shopin ja nuorisoneuvoston
kanssa yhteistyönä duodjikirpputorin ja duodjimarkkinat 21.11.2015.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi erityisavustusta Saamelaiskulttuuria multimedian keinon-hankkeeseen
vuosina 2013 – 2014. Hankkeen tavoitteena on tuottaa Sajoksen auditoriossa esitettävä saamelaiskulttuurinen
multifilmiesitys. Hankkeen toteutukselle haettiin lisäaikaa ja toteutusta siirrettiin vuodelle 2015, hanke
valmistuu kesäksi 2016.
Saamelaiskäräjien hallituksen päätöksellä Sajokseen perustettiin näyttelytilat saamelaisille taiteilijoille ja
ensimmäinen, Petteri Laitin näyttely pidettiin 26.6-30.9.2015.
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Liitteet
Liite 1 Saamelaiskäräjien edustajat eri työryhmissä vuonna 2015
SAAMELAISTEN OIKEUDET
Työryhmä
Toimikausi
Arktinen taustaryhmä

Jatkuva

Arktisen alueen
neuvottelukunta
Barentsin Euroarktisen
neuvoston (BEAC)
alkuperäiskansojen työryhmä
Barents-taustaryhmä
Ihmisoikeusvaltuuskunta
Interreg Pohjoinen ohjelman
-valmisteluprosessin
johtoryhmä
Lapin ELY-keskuksen
neuvottelukunta
Lapin liiton hallitus

 Lokakuu
2016
2012–2015

Maakunnan yhteistyöryhmä
(MYR)
Metsähallituksen Lapin
neuvottelukunta
Metsäneuvosto

Jatkuva
2012–2016
2013-

2013 - 2016

10.8.2015–
31.6.2019

Pohjoismaiden
saamelaissopimuksen
Suomen valtuuskunnan
kansallinen taustaryhmä

Pohjoismaisen
saamelaisasiain
virkamieselimen Suomen
valtuuskunta
Pohjoismaisen
saamelaissopimuksen
neuvotteluvaltuuskunta
Syrjinnän seurantaryhmä
Yhdenvertaisuus etusijalle 7hankkeen ohjausryhmä
YMPÄRISTÖ
Työryhmä
Biodiversiteettityöryhmä
Fennoskandian vihreän
vyöhykkeen kansallinen
työryhmä
Ivalon tulvasuojeluasiantuntijatyöryhmä

Saamelaiskäräjien
edustaja/-t

Varajäsen/-t

Toimeenpanija
Hallitus

Heikki Paltto
Tiina Sanila-Aikio

Anna
Morottaja

Anne Nuorgam
Heikki Paltto

Heikki Paltto

Ilmari Tapiola

Heikki Paltto

Anna Morottaja
Anna Morottaja

Anne
Nuorgam
Heikki Paltto

Yrjö Musta

Jouko Hetta

Anu Avaskari
(ehdotettu)

Keijo
Pirttijärvi
(ehdotettu)

Anu Avaskari
Nilla Tapiola
Ulla-Maarit Magga
Aimo Guttorm

Juha Karhu
Heikki Paltto
Anne Nuorgam
Pia Ruotsala
Ulla-Maarit Magga

Toimikausi

Nihkolas
Valkeapää

Saamelaiskäräjien
edustaja/-t

2006–2016
Ympäristösihteeri

Bigga-Helena Magga

Varajäsen/-t

Karigasniemi-Utsjoki
moottorikelkkareitin
talousvaikutusten arvioinnin
ohjausryhmä
Kestävän kaivostoiminnan
verkoston ydinryhmä
Kestävän kehityksen toimikunta

Tiina Sanila-Aikio

Kalle Varis (jäsenien
avustaja)
Tiina Sanila-Aikio

Ilmari Tapiola (pj),
Ari Heikki Aikio, Suvi Somby-Rasmus,
Merja Nillukka ja Mika
Aikio
Ilmari Tapiola

Kevon hoito- ja käyttösuunnitelma- projektin
yhteistyöryhmä
Käsivarren erämaa-alueen,
Mallan luonnonpuiston ja Saanan
luonnonsuojelu-alueiden hoidon
ja käytön suunnitteluhankkeen
yhteistyöryhmä
Käsivarren erämää-alueen ja
Saanan alueen Akwé:kon-ryhmä

Enontekiön
kalatalousneuvottelukunta
Inarin kalatalousneuvottelukunta
Kalastuksen sidosryhmistä
koostuva ryhmä
Lapin liiton lohityöryhmä
Lappilaiset elinkeinot
porotyöryhmä
Melan kalastajien ja poronhoitajien
neuvottelukunta
Paliskuntain yhdistyksen hallitus
Poroaitojen riistaturvallisuushankkeen ohjausryhmä
Poronhoitoalueen
suurpetoneuvottelukunta
Porotalous- ja
luontaiselinkeinotutkimuksen
neuvottelukunta

Jorma Harlin

2013–2015

Kevon hoito- ja
käyttösuunnitelman Akwé: Kon työryhmä

Metsähallituksen Akwé:Kon ryhmä Urho Kekkosen
kansallispuiston hoito- ja
käyttösuunnitelman laadinnassa
Nascon tarkkailijajäsen
Saamelaisalueen maisemaalueiden arviointiryhmä
Saamelaisten perinteisten
elinkeinojen tilaa koskevan
indikaattorin luominen-hankkeen
ohjausryhmä
ELINKEINOT
Työryhmä

Urpo Vuolab

Per-Oula Juuso
Anne-Maret Labba
Lars-Jona Valkeapää
Tuomas Aslak Juuso
Per-Oula Juuso
Lars-Jona Valkeapää
Anne-Maret Labba
Tuomas Aslak Juuso
Per Ande Labba
Inker-Marja Hetta
Jouni Alakorva
Inga-Briitta Magga
Jouko Hetta
Nilla Tapiola
Ympäristösihteeri
2015–2016

Toimikausi
2013–2015
2013–2015

2014–2016

Tiina Sanila-Aikio (pj)
Heikki Paltto
Petra Magga-Vars

Saamelaiskäräjien
edustaja/-t
Antti-Oula Juuso

Varajäsen/-t

Osmo Seurujärvi
Nilla Tapiola
Aimo Guttorm
Nilla Tapiola
Heikki Paltto

Anna Morottaja

Pentti Valle

Pia Ruotsala

Asko Länsman
Heikki Paltto

Petra Magga-Vars

Heikki Paltto
15.7.2013 – 15.7.2016

Anne Nuorgam
Lakimiessihteeri

Nilla Tapiola, Helena
Määttä

Marjatta Magga

-

Resurssimobilisaatio ja luonnon
monimuotoisuuden kannalta
haitalliset kansalliset tuetasiantuntijaverkosto
Saamelaisten ekologinen
perinnetieto saamelaisten
kotiseutualueella-hankkeen
ohjausryhmä
Suurpetopolitiikan arviointityöryhmä
Tenojoen kalastussopimuksen
neuvotteluvaltuuskunta
Tenojoki-työryhmä

1.11.2013-30.6.2015

Anni-Helena Ruotsala

Heikki Paltto

Utsjoen kalatalousneuvottelukunta 2013–2015
SOSIAALI- JA TERVEYS
Työryhmä
Toimikausi
Lapin hyvinvointityöryhmä
Lapin sairaanhoitopiirin
kuntoutuksen
asiakasyhteistoimikunta
Lapin sairaanhoitopiirin
perusterveydenhuollon
yksikön ohjausryhmä
Lapin toimintayksikön
ohjausryhmä
Lapin vammaistyöryhmä
Pohjois-Suomen
aluejohtoryhmä
Pohjois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskuksen
neuvottelukunta
Sairaanhoitajaksi
Kampusalueella-hankkeen
ohjausryhmä
KOULUTUS
Työryhmä

Anni-Helena Ruotsala

Marita Lukkari

Nilla Tapiola

Nilla Tapiola, Ilmari
Tapiola, Asko Länsman,
Anne Nuorgam (sihteeri),
Arto Pohjanrinne, Veikko
Porsanger, Veikko
Guttorm ja
lakimiessihteeri
Olavi Aikio

Maarit K. Pieski
Varajäsen/-t

2013 – 2016
2012–2015

Saamelaiskäräjien
edustaja/-t
Pia Ruotsala
Arto Pohjanrinne

2013–2016

Pia Ruotsala

2013–2016

Sosiaali- ja
terveyslautakunnan
puheenjohtaja
Arto Pohjanrinne

Posken saamelaisyksikön
suunnittelija (Sari
Guttorm)
Sosiaali- ja
terveyslautakunnan
varapuheenjohtaja

2012–2015

Pia Ruotsala

2012–2015

POSKE: saamelaisyksikön
suunnittelija (Sari
Guttorm)
Pia Ruotsala

Ristenrauna Magga,
Sámisoster ry
Sosiaali- ja terveyssihteeri
(Pia Ruotsala)

Saamelaiskäräjien
edustaja/-t

Varajäsen/-t

Esi-, perus- ja lisäopetuksen
opetussuunnitelman
perustetyön ohjausryhmä

Petra Magga-Vars

Yrjö Musta

Pohjoismainen
oppimateriaalityötä kehittävä
virkamiestyöryhmä

Ulla Aikio-Puoskari

Hannu Kangasniemi

Saamelaiskulttuurin
tutkintotoimikunta

Toimikausi

Nihkolas Valkeapää
Ulla Magga

1.8.2013–31.7.2016

Ilmari Tapiola,
Aune Musta

Saamelaismusiikin
aikuiskoulutuksen
esiselvityshankkeen
ohjausryhmä
Saamelaismusiikin
aikuiskoulutushankkeen
ohjausryhmä

Anu Magga

Anna Morottaja

Oula Guttorm

Saamelaisten koulutus-asiain
yhteistyöelin

2012 – 2015

Yrjö Musta
Rauni Äärelä

Outi Länsman
Pigga Keskitalo

SAKK:n johtokunta

2013 – 2017

Veikko Guttorm
Anna NäkkäläjärviLänsman
Anu Avaskari
Tiina Sanila-Aikio
Nils-Samuli Näkkälä
Maarit Pajuranta

Ilmari Tapiola
Annukka
Hirvasvuopio-Laiti
Aslak Paltto
Veikko Feodoroff
Berit_Ellen Juuso
Jouko Hetta

KULTTUURI
Työryhmä
”Tä´lvvsijddkolttakulttuurikeskus
Sevettijärvelle”-hanke
Aineettoman
kulttuuriperinnön
asiantuntijaryhmä
Evankelis-luterilainen
kirkolliskokous
Johtti girjerádju/Jutaava
kirjasto – hankkeen
ohjausryhmä
Kaapin Jounin tilan
johtokunta
Kolttakulttuurikeskuksen
hallitus
Lapin alueellinen
liikuntaneuvosto
Oulun hiippakuntavaltuusto
Suomen maailmanmuistikomitea
Vuoden saamelainenvalitsijaraati
LAPSET JA NUORET
Työryhmä
Lasten ja nuorten
taidekeskuksen säätiön
neuvottelukunta
SAAMEN KIELI
Työryhmä
Áilegas giellasiida-hankkeen
ohjausryhmä
FilBLUL:n hallitus
Gollegiella arviointikomitea
Kieliasian neuvottelukunta

Toimikausi

Saamelaiskäräjien
edustaja/-t
Pia Ruotsala

2014–2018

Petra Magga-Vars

1.5.2013–30.4.2016

Veikko Guttorm

Marjukka Helander

Varajäsen/-t

Tauno Haltta

Heikki Paltto
2013–2016

Pertti Heikkuri

2012–2016

Aslak Paltto

Elli-Marja Hetta

1.5.2012–30.4.2016

Veikko Guttorm
Pauliina Feodoroff

Kulttuurisihteeri

Heikki Paltto

Toimikausi

Toimikausi

2012–2015

Saamelaiskäräjien
edustaja/-t
Petra Magga-Vars

Varajäsen/-t

Saamelaiskäräjien
edustaja/-t
Anna Morottaja

Varajäsen/-t

Anna Morottaja
Anna Morottaja
Siiri Jomppanen
(asiantuntija)

kieliturvasihteeri

Tiina Sanila-Aikio

kieliasiansihteeri

Poliisin ja etnisten yhteisöjen
yhteistyöfoorumi
Saamen kielikeskus Utsjoelle” –
esiselvityshankkeen ohjausryhmä
SáFá2- hankkeen koltansaamen
kielijaosto

2010-

Siiri Jomppanen

kieliasiansihteeri

2012 – 2015

saamen kielineuvoston
puheenjohtaja
Tiina Sanila-Aikio (pj)
Seija Sivertsen
Erkki Lumisalmi Natalia
Vaskova
Anna Morottaja (pj)
Petter Morottaja
Marja-Liisa Olthuis
Tiina Sanila-Aikio
(puheenjohtaja)
Ellen Pautamo
Kaarina Vuolab-Lohi
Marko Marjomaa,
Ulla-Maarit Magga
Anna Morottaja

saamen kielineuvoston
varapuheenjohtaja

SáFá2-hankkeen inarinsaamen
kielijaosto
SáFá2-hankkeen ohjausryhmä
SáFá2-hankkeen pohjoissaamen
kielijaosto
Giellagáldun ohjausryhmä

1.8.201531.5.2018
1.8.201531.5.2018

Giellagáldun neuvosto, giellagálduhanke
MUUT
Työryhmä
Toimikausi
Hallituksen edustaja
Saamelaiskäräjien
henkilöstöpoliittisten
asiakirjojen työryhmään
Suomen itsenäisyyden 100vuotisjuhlavuoden projektin
valtuuskunta

Aslak-Nils Valle

Ulla-Maarit Magga

Saamelaiskäräjien
edustaja/-t
Heikki Paltto

Varajäsen/-t

Tiina Sanila-Aikio

Ulla-Maarit Magga
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Saamen kielineuvosto

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta

Varsinäiset jäsenet:
Morottaja Anna, pj
Magga Ulla, vpj
Petter Morottaja
Lumisalmi Erkki
Fofonoff Merja
Vuolab-Lohi Kaarina
Valle Ailu

Varsinäiset jäsenet:
Musta Yrjö, pj
Äärelä Rauni, vpj
Inker-Anni Magga
Järvensivu Asla
Holmberg Aslak
Sivertsen Seija
Holmberg Liisa

Varajäsenet:
Kuuva Petra
Pautamo Ellen
Olthuis Marja- Liisa
Feodoroff Vladimir
Sanila-Aikio Tiina
Magga Bigga-Helena
Väyrynen Anna-Liisa

Varajäsenet:
Linnanmäki Teija
Väyrynen Anna-Liisa
Magga Maarit
Eriksen Kati
Länsman-Kiimalainen Pirjo
Harju Terhi
Länsman Outi

Elinkeino- ja oikeuslautakunta

Kulttuurilautakunta

Varsinäiset jäsenet:
Tapiola Nilla, pj.
Hetta Jouko, vpj.
Halonen Terhi
Näkkäläjärvi Janne
Sanila-Aikio Tiina
Seurujärvi Osmo
Linnanmäki Teija

Tauno Haltta, pj
Ilmari Tapiola, vpj
Jouni Näkkälä
Martti Hetta
Marjukka Helander
Outi Paadar
Riitta Orti-Berg (vapautus 31.12.2015 saakka)

Varajäsenet:
Merja Nillukka
Antti Aikio
Aslak Holmberg (Veikko Porsanger ero 25.6.15)
Per Oula Juuso
Veikko Feodoroff
Arvi Kustula
Kaisu Nikula

Varajäsenet:
Heidi Hänninen
Martti Laiti
Minna Näkkäläjärvi
Maarit Pajuranta
Timo Portti
Raija Lehtola
Sisko Länsman

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Varsinäiset jäsenet:
Nihkolas Valkeapää pj4
Anne Nuorgam, vpj
Heidi Eriksen
Katja Magga
Pekka Pekkala
Pentti Valle
Marjo Semenoff

Vaalilautakunta

Varajäsenet:
Elle Aikio
Ulla-Maarit Magga
Pentti Morottaja
Tuula-Maija Magga-Hetta
Marja Selkälä
Laila Aikio
Pauliina Feodoroff

Varajäsenet:
Inker-Anne Magga
Tauno Haltta
Johanna Alatorvinen
Jouko Hetta
Maarit K. Pieski

Nuorisoneuvosto

Saamelaisten koulutusasian yhteistyöelin

Varsinäiset jäsenet:
Niila Rahko, pj - varajäsen Mikkel Näkkäläjärvi
Minna Lehtola, vpj - varajäsen Leena Fofonoff
Elli-Marja Hetta - varajäsen Laura-Maija
Niittyvuopio
Anne-Maret Labba - varajäsen Sammeli Salonen
Aslak Holmberg - varajäsen Martta Alajärvi

Varsinaiset jäsenet:
Musta Yrjö, pj (Saamelaiskäräjät)
Torikka Kari, vpj (Lapin AVI)
Äärelä Rauni (Saamelaiskäräjät)
Kauppinen Jorma (Opetushallitus)
Saijets Riikka (Inarin kunta)
Palkinen Laila (Enontekiön kunta)
Varis Risto (Sodankylän kunta)
Pieski Maarit (Utsjoen kunta)

Asiantuntijajäsenet:
Jussa Seurujärvi
Jouna Näkkälä
Tuomo Laiti
Xia Torikka
Pinja Pieski

4

Saamelaiskäräjien kokous myönsi eron puheenjohtajuudesta Nilla
Tapiolalle 24.2.15 ja Veikko Porsangerille 25.6.15.

Varsinäiset jäsenet:
Janne Näkkäläjärvi, pj
Veikko Feodoroff, vpj
Jouni Aikio
Birit Anni Magga
Inga Guttorm

Varajäsenet:
Länsman Outi (Saamelaiskäräjät)
Suutala Elisa (Lapin AVI)
Keskitalo Pigga (Saamelaiskäräjät)
Nissilä Leena (Opetushallitus)
Hynönen Ulla (Inarin kunta)
Juuso Berit-Ellen (Enontekiön kunta)
Lakkala Heikki (Sodankylän kunta)

Liite 3 Saamelaiskäräjien koko toiminnan tuloslaskelma 2015
Tuloslaskelma
Vuosi
Toteuma 2015
SAAMELAISKÄRÄJÄT 1 EUR
1-12.2015
EUR
VARSINAINEN TOIMINTA
VALTIONAVUSTUKSET

Oikeusministeriön määräraha

2 389 341

Oikeusministeriön vuokraosuus

1 086 033

Opetus ja kulttuuriministeriön avustus

2 076 972

Sosiaali- ja terveysministeriö avustus
Muut valtionavustukset

AVUSTUKSET JA TOIMINNAN TULOT

516 000
318 109
6 386 455

MUUT AVUSTUKSET

134 612

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT

683 987

MYYNNIN OIKAISUERÄT

4 128
7 200 926

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

6 643 404
557 523

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
KULUT
SIJ.- JA RAH.TOIMINTA YHTEENSÄ

502 025
-502 025

SATUNNAISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

55 497

