
Arvoisat kansanedustajat, 

 

Allekirjoittaneet saamelaisyhdistykset vetoavat teihin kansanedustajina edistämään saamelaisten 

asemaa ja elinoloja ja näin äänestämään Kansainvälisen työjärjestön (ILO) Itsenäisten maiden alkuperäis- 

ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen ratifioimisen puolesta.   

Saamelaisyhdistyksillämme on pari tuhatta jäsentä, joten edustamme laajasti saamelaisia Suomessa. 

Toimimme mm. Utsjoella, Inarissa, Enontekiöllä, Jyväskylässä, Tampereella, Oulussa ja Rovaniemellä ja 

lisäksi yhdistys moni toimii kansallisella tasolla. Osa vanhimmista yhdistyksistämme on toiminut jo 1950-

luvulta lähtien, tehden pitkäjänteistä työtä saamelaisten oikeuksien puolesta. 

ILO:n yleissopimuksen ratifiointi on ennen kaikkea poliittinen kädenpuristus suomalaisten ja 

saamelaisten välillä. Se tunnustaa saamelaisten aseman Suomessa ja sitouttaa Suomen kehittämään 

pitkäjänteisesti saamelaisten mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää omaa kulttuuriaan. Sopimuksen 

ratifiointi nyt myös rauhoittaa kohta 25 vuotta jatkuneen kuuman keskustelun sopimuksen tuomista 

vaikutuksista. Asiasta on tehty lukuisia selvityksiä vuosien mittaan, ja kaikki tarvittavat selvitykset 

sopimuksen ratifioimiseksi on tehty.  

Lisäksi on tärkeää huomata, että mikäli Suomi haluaa selvittää muiden ryhmien asemaa, ei sopimuksen 

ratifiointi nyt missään tapauksessa estä sitä. Norjassa, jossa sopimus ratifioitiin jo vuonna 1990, 

sopimuksen ratifiointi on vahvistanut sekä paikallisten asukkaiden että saamelaisten asemaa alueillaan. 

Päätökset paikallisten aseman vahvistamisesta tehtiin vasta sopimuksen ratifioinnin jälkeen. On siis aika 

mennä eteenpäin.  

Pyydämme teitä kantamaan vastuunne saamelaisten tulevaisuudesta Suomessa ja äänestämään 

yleissopimuksen ratifioinnin puolesta.  

 

Kunnioittavasti 13.3.2015 

  

Risten Rauna Magga pj. Suomen Saamelaisten keskusjärjestö 

Anne Maria Magga pj. Suoma Sámi Nuorat (Suomen saamelaisnuoret ry) 

Piia Nuorgam pj. Roavvenjargga Sámi Searvi Mii (Rovaniemien saamelaisyhdistys Mii ry) 

Pauliina Feodoroff pj. Saami Nuett (kolttasaamelaiset) 

Per Oula Juuso pj. Suoma Boazosámit (Suomen poronhoitajien yhdistys ry) 

Pekka Aikio varapj. Sámi Soster ry (Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan järjestö ry) 



Samuli Näkkälä pj. Johtti Sápmelaččat ry (Enontekiö) 

Ellen Kaaren Aikio pj. Sámi Siida ry (Utsjoki) 

Aslak Paltto, pj. Anara Sámi Searvi ry (Inarin saamelaisyhdistys ry) 

Joni Saijets, pj. Oulu Sámit ry (Oulun saamelaisten yhdistys ry) 

Nea Porsanger-Rintala pj. Bárbmu (Sisä-Suomen saamelaisyhdistys ry.) 

Anu Magga pj. Vuohču Sámiid searvi (Vuotson saamelaisyhdistys ry. ) 

 


