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SámiSoster ry    Inarissa 12.3.2012 

Hallitus 

PL 71, 99870 Inari   

       

     Oikeusministeriö 

    Demokratia- ja kieliasian yksikkö 

    00023 VALTIONEUVOSTO 

 

 

 

  

Asia: Lausunto oikeusministeriön kansalaisyhteiskunta- linjauksen 

luonnoksesta 

 

Viite: Lausuntopyyntö OM3/12/2011 

 

 

SamiSoster ry:n hallitus on käsitellyt otsikkoasiassa mainittua asiaa ja lausuu siitä 

seuraavaa: 

 

Saamelaisilla on kautta aikojen ollut vahvaa  järjestötoimintaa. Mm. saamenkielen ja 

kulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen paikallisella tasolla on useiden järjestöjen 

toiminnassa keskeistä. Lisäksi keskeistä toimintaa on saamelaisyhteisön 

vahvistaminen sekä saamelaisten oikeuksien edistäminen. Saamelaisilla on sekä 

valtakunnallisia  järjestöjä, paikallisia saamelaispoliittisia järjestöjä sekä 

saamelaiskulttuurijärjestöjä.  

 

SámiSoster ry on saamelainen sosiaali- ja terveysalan valtakunnallinen yhdistys, 

jonka sääntöjensä mukaisena tarkoituksena on valvoa, ylläpitää ja edistää 

saamelaisten asemaa ja oikeuksia alkuperäiskansana sosiaali- ja terveysalalla 

kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Yhdistys on monialajärjestö, jonka 

toiminnassa painottuvat saamenkielinen edunvalvonta,  tiedottaminen, vaikuttaminen 

ja järjestölähtöinen auttamistyö sekä alan kehittämistyö. Yhdistys on toiminut 15 

vuotta ja sen kielet ovat saame ja suomi ja kotipaikka Inari. Yhdistys toimii 

valtakunnallisesti ja kehittämishankkeiden osalta pääosin saamelaisalueella. 

 

Valmisteilla olevan kansalaisyhteiskuntalinjauksen tavoitteet ovat hyvät ja siinä on 

monipuolisesti tarkasteltu  kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 

vahvistamista useasta eri näkökulmasta.  Saamelaisten vaikuttamis- ja 

osallistumismahdollisuuksien vahvistamisen kannalta suunnitelma ei ole riittävä.   
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SámiSoster ry kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:  

 

1. Saamelaiset lainsäädännön mukaisena ryhmänä ovat Suomen perustuslain 

17.3 §:n ja sen perustelujen mukaan alkuperäiskansa, jolla on oma kulttuuri ja 

kieli (koko Suomessa) ja näitä seikkoja koskeva PL 121.4 §:n mukainen 

itsehallinto (saamelaisten kotiseutualueella). Saamelaisten oikeudesta käyttää 

saamen kieltä viranomaisissa on perustuslain mukaan säädettävä lailla. 

SamiSoster ry esittää, että 

 

 saamelaisten alkuperäiskansa aseman  vuoksi saamelaisten vaikutus- 

ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen  mainitaan linjauksissa 

erikseen.  

 Saamelaisten kielellisten oikeuksien turvaaminen ja viranomaisten 

velvollisuus saamelaisten kielellisten oikeuksien edistämiseen saamen 

kielilain mukaisesti mainitaan erikseen  

 

 

2. Saamelaisten edustusta ajatellen on erotettava toisistaan saamelaisten 

julkishallinnolliset elimet ja kansalaisjärjestöt. Saamelaisten oikeuksia ja etuja 

alkuperäiskansana, ja kansalle kuuluvaa perustuslaillista itsehallintoa edustaa 

Saamelaiskäräjät (laki saamelaiskäräjistä 974/1995).   Saamelaiskäräjät ei ole 

lainkaan järjestö, vaan julkisoikeudellinen, saamelaisten perustuslaillista 

itsehallintoa toteuttava edustajisto, joka ei ole valtionhallinnon osa (ks ed. 1). 

Sen huomioon ottamisesta viranomaistoiminnassa on säädetty 

saamelaiskäräjälaissa. 

 

Viranomaisyhteistyötä varten on saamelaisasiain neuvottelukunta (VnP 

367/1987), jossa saamelaisia edustaa Saamelaiskäräjät. Saamelaiskäräjät on 

valtiokalenterissa (27.10) sijoitettu (perustuslain mukaisesti) maakuntien liiton 

ja Ahvenanmaan itsehallintoelinten väliin saamelaisasiain neuvottelukunnan 

(10.1) jälkeen. Kolttasaamelaisilla on lisäksi saamelaisten ja saamelaisten 

kotiseutualueen sisällä erityinen asema (kolttalain 253/1995 mukaan). 

Viranomaiset pyytävät saamelaiskäräjälain mukaisesti Saamelaiskäräjiltä 

lausuntoja, työryhmien edustuksia sekä asiantuntijaa kuultaviksi, mutta 

saamelaiskäräjät ei ole kansalaisjärjestö. Osasyynä tähän on mahdollisesti se, 

ettei saamelaisjärjestöjä ja niiden toimintaa tunneta viranomaisissa. 

SámiSoster ry esittää, että  

 saamelaisten kansalaistoiminnan vahvistamiseksi ja saamelaisten 

yhdenvertaisuuden toteutumiseksi kansalaisyhteiskuntalinjauksiin 
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lisätään erikseen saamelaisjärjestöt mm. kuulemis- ja postituslistoille 

ja järjestöjen toimintaedellytyksiä kehitetään.  

 

 Erityisesti huomioidaan valtakunnallinen asiantuntijajärjestö 

SámiSoster ry. 

 

 Lisätään eri viranomaisten parissa saamelaisjärjestö- ja 

saamelaistietoutta  

 

3. Vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistamisella on 

tavoitteena saada hallinnon käyttöön asiantuntija ja kokemustietoa.  

SamiSoster ry:n toiminta kohdentuu paitsi saamen kielen ja kulttuurin 

ylläpitämiseen ja kehittämiseen myös yhteisöllisyyden ja osallisuuden 

vahvistamiseen, hyvinvointia uhkaavien riskien ja ongelmien ehkäisemiseen, 

sekä muita heikommassa asemassa olevien väestöryhmien avun ja tuen 

kehittämiseen.   

Yhdistyksen toiminnassa syntyy paljon asiantuntemusta ja tietoa mm. eri 
kehittämishankkeiden, selvitysten ja kokemusten  kautta, jota voitaisiin 
hyödyntää esim. lainsäädännön valmisteluissa ja vaikutusten arvioinnissa.     

 

         SamiSoster ry esittää  

 merkittäväksi kansalaisyhteiskuntalinjaukseen, että vaikutusten 

arvioinnissa ja seurannassa on tärkeää erikseen seurata toimien ja 

lainsäädännön vaikutuksia sekä saamelaisten asemaan 

alkuperäiskansana että saamelaisten mahdollisuuksiin elää oman 

kulttuurisensa ja kielensä lähtökohdista.  

 

 Lisäksi erityisen tärkeää on erikseen seurata ja arvioida alueellisia 

vaikutuksia.  

 

 Yhdistys pitää tärkeänä, että näissä asioissa saamelaisjärjestöjen 

asiantuntemusta hyödynnetään.  

 

Saamelaisjärjestöt eivät ole mukana lainkaan Kansalaisyhteiskuntapolitiikan 

neuvottelukunnan (KANE) työskentelyssä.  KANE seuraa järjestökentän 

näkökulmasta kansalaisyhteiskuntalinjausten toteutumista  ja saamelaisen 

järjestökentän näkökulmasta  saamelaisjärjestön mukana olo KANE:ssa onkin 

välttämätön.  
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Saamelaisjärjestöjen huomioiminen viranomaistoiminnassa on vielä 

sattumanvaraista.  Osasyynä tähän on mahdollisesti se, ettei saamelaisjärjestöjä ja 

niiden toimintaa tunneta viranomaisissa. Viranomaiset pyytävät saamelaiskäräjälain 

mukaisesti Saamelaiskäräjiltä lausuntoja, työryhmien edustuksia sekä asiantuntijaa 

kuultaviksi, mutta saamelaiskäräjät ei ole kansalaisjärjestö.  

Saamelaisten kansalaistoiminnan vahvistamiseksi ja saamelaisten yhdenvertaisuuden 

toteutumiseksi olisi saamelaisjärjestöille mm. 

 

 SamiSoster ry esittää, että  

 yhdistyksen edustaja nimetään Kansalaisyhteiskuntapolitiikan 

neuvottelukunnan KANE jäseneksi 

 

 

Saamelaisjärjestöjen toiminta mahdollisuudet ovat heikot mm. vähäisten 

toimintamäärärahojen vuoksi. Suurin osa saamelaisyhdistyksistä toimii 

vapaaehtoisvoimin, koska toimintamäärärahaa on vuositasolla  4000- 6000 euroa.  

Vaikuttamistyö valtakunnan tasolla vaatisi määrärahaa niin matkakuluihin kuin 

henkilöstöresursseihinkin. Sähköinen kuuleminen ei toteudu kaikkien toimijoiden 

osalta, koska mm. nettiyhteydet ovat heikot tai eivät toimi lainkaan.  

 

SamiSoster ry esittää, että  

  Kansalaisyhteiskuntalinjauksissa huomioidaan erikseen pienten 

vapaaehtoisjärjestöjen vaikuttamismahdollisuudet  

 

 

 

 

 

 

Veikko Guttorm    Ristenrauna Magga 

puheenjohtaja   toiminnanjohtaja  

 

 

 

 

 

Liite  SamiSoster ry:n säännöt 

 Toimintakertomus 2010 

 

  

 

 


