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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi saamen kielen käyttä
misestä viranomaisissa ja kielilain 1 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että saamelaisten 
kielelliset oikeudet turvataan säätämällä erityi
nen laki saamen kielen käyttämisestä viran
omaisissa. Saamen kieltä voitaisiin käyttää vi
ranomaisissa hallitusmuodon mukaisten kan
salliskielten, suomen ja ruotsin kielen, ohella. 
Saamelaisella olisi kansalaisuudesta riippumat
ta samankaltainen oikeus kuin suomen- ja 
ruotsinkielisillä Suomen kansalaisilla käyttää 
tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa 
omaa kieltään, saamea. 

Ehdotuksen mukaan saamelaisella tarkoite
taan henkilöä, joka pitää itseään saamelaisena, 
edellyttäen, että hän itse tai hänen vanhemmis
taan tai isovanhemmistaan ainakin yksi on 
oppinut saamen kielen ensimmäisenä kiele
nään. 

Saamen kielen käyttämistä säänneltäisiin 
noudattaen soveltuvin osin vuoden 1922 kieli
lain periaatteita suomen ja ruotsin kielen käyt
tämisestä. Saamen kielen käyttäminen viran
omaisissa ei kuitenkaan perustuisi virka- tai 
itsehallintoalueen asukkaiden kielelliseen ja
kaumaan kuten suomen ja ruotsin kielen käyt
täminen perustuu, vaan viranomaiset ja laitok
set, joihin ehdotettua lakia sovellettaisiin, mää
rättäisiin suoraan lailla. Lain soveltamispiiriin 
tulisivat ne lähinnä paikallis- ja piirihallintovi
ranomaiset, joiden virka-alueeseen saamelais
ten kotiseutualue tai sen osa kuuluu, sekä 
muutamat yksittäisen kansalaisen kannalta 
keskeiset valtakunnalliset viranomaiset. Saa
melaisten kotiseutualue käsittää Enontekiön, 
Inarin ja Utsjoen kunnat sekä Sodankylän 
kunnassa sijaitsevan Lapin paliskunnan alu
een. 

Valtion virkamiehelle ei edes saamelaisten 
kotiseutualueella ehdoteta säädettäväksi yleistä 
velvollisuutta osata saamen kieltä, vaan saame
laisten oikeudet käyttää saamen kieltä turvat
taisiin kääntämisellä ja tulkitsemisella niissä 
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tapauksissa, joissa asiaa käsittelevät virkamie
het eivät osaa saamea. Tästä syystä lakiehdo
tukseen on otettu useita säännöksiä, jotka 
poikkeavat kielilain suomen ja ruotsin kieltä 
koskevista säännöksistä. 

Saamen kielen aseman edistämiseksi voitai
siin saamelaisten kotiseutualueen virkamiehille 
myöntää paikallista virkavapautta saamen kie
len taidon hankkimista varten. Lääninhallituk
seen ja valtion piiri- tai paikallishallinnon vi
ranomaiseen, jonka virka-alue käsittää saame
laisten kotiseutualueen, voitaisiin perustaa saa
men kielen avustajan virka. Tällaisen viran
omaisen virkamiehiä tai toimenhaltijoita otet
taessa katsottaisiin saamen kielen taito lakieh
dotuksen mukaan erityiseksi ansioksi. Saame
laisten kotiseutualueen kunnille suoritettaisiin 
valtionosuutta saamen kielen kääntämis-, tulk
kaus- ja neuvontatehtäviä suorittavien viran
haltijoiden palkkaukseen. 

Ehdotuksen mukaan saamelaisella olisi la
kiin nimenomaisesti kirjattu oikeus ilmoittaa 
väestökirjoihin äidinkielekseen saame. Erilais
ten kuulutusten lisäksi useimmat lomakkeet 
täyttöohjeineen olisi saamelaisten kotiseutualu
eella laadittava ja annettava myös saamen 
kielellä; niin ikään on tie- ynnä muiden opas
teiden oltava myös saamen kielellä. 

Erityisesti saamelaisia koskevat lait, asetuk
set ja säädöskokoelmassa julkaistavat valtio
neuvoston ja ministeriöiden päätökset sekä 
muutkin päätökset, määräykset, kuulutukset ja 
tiedonannot olisi julkaistava myös saamen kie
lellä. Komiteanmietinnöt ja muut lakiehdotuk
set tai niiden tiivistelmät olisi samoin julkaista
va myös saamen kielellä, jos ne erityisesti 
koskevat saamelaisia tai jos siihen muutoin on 
erityistä syytä. 

Saamen kielen kääntämistä ja ehdotetussa 
laissa säädettyjä muita tehtäviä varten olisi 
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saamelaisvaltuuskunnan alaisena erityinen saa
men kielen toimisto. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös 
kielilakia lisäämällä siihen viittaussäännös, 

jonka mukaan oikeudesta käyttää viranomai
sissa saamen kieltä säädetään erikseen. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan vuoden 1992 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tausta 

Vähemmistökansanryhmiä on runsaasti eri 
puolilla maailmaa useissa eri valtioissa. Viime 
vuosikymmeninä vähemmistökansat ovat ha
vahtuneet yhä enemmän huolehtimaan oman 
kulttuurinsa ja elintapojensa säilymisestä. Nä
mä pyrkimykset tähtäävät vähemmistön jäsen
ten ihmisoikeuksien toteutumiseen. Valtion 
kannalta pyrkimykset on katsottava arvok
kaiksi, koska erilaiset vähemmistökulttuurit 
merkitsevät rikkautta maailmalle. Niinpä valti
oiden, joiden alueella on tällaisia vähemmistö
kansanryhmiä, on annettava laaja tukensa näi
den ryhmien kulttuurin ja elinehtojen säilyttä
miselle ja pyrittävä kaikin tavoin edistämään 
niiden säilymistä ja kehittymistä. Ilman valtio
vallan erityisiä toimia vähemmistökulttuurit 
ovat vaarassa kadota. 

Saamelaiset ovat Pohjolan alkuperäiskansa, 
joka on myös Suomessa vähemmistökansan
ryhmä. Saamelaisten asuma-alueen eristäyty
neisyys muusta valtakunnasta ja alueen sisäi
nen yhtenäisyys vuosisatojen aikana olivat 
omiaan säilyttämään saamelaiskulttuuria ja 
saamen kieltä varsin vakaana. Useissa tapauk
sissa alueelle siirtyneet suomalaisetkin saame
laistuivat kielellisesti ja tavoiltaan. 

Asutuksen lisääntyminen ja voimakas teknis
tyminen varsinkin tämän vuosisadan puolella 
vaikuttivat saamelaisyhteisöön hajoittavasti. 
Luontaistalouteen pohjautuva elinkeinoelämä 
vaikeutui ja kielellinen yhteys pirstoutui erilli
siksi saarekkeiksi. 

Vähemmistökulttuureille on elintärkeää 
oman kielen säilyminen. Saamen kieleen on 
aikoinaan kohdistunut monenlaisia paineita. 
Pääväestön suhde saamen kieleen oli pitkään 
jyrkän torjuva. Saamen kielellä puhumista pa
heksuttiin, ja eräissä kouluyhteisöissä se jopa 
kiellettiin. Suomalaisessa yhteiskunnassa vallit
sevat olosuhteet heikensivät saamenkielisten 

henkilöiden mahdollisuuksia käyttää omaa 
kieltään ja samaistua omaan kulttuuriinsa. 

1.2. Tavoitteet 

Kieli on merkittävin tekijä eri kansan
ryhmien yhtenäisyyden ja omaleimaisuuden 
säilyttäjänä. Toisaalta kielellä on suuri merki
tys yksilön toiminnoille yhteiskunnassa. On 
tärkeää, että kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on 
yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää äidin
kieltään myös virallisissa yhteyksissä sekä saa
da erilaisia palveluita omalla kielellään. La
kiehdotuksen päätavoitteena voidaan pitää 
saamenkielisten henkilöiden saattamista kielel
listen oikeuksien osalta nykyistä tasa-arvoisem
paan asemaan muun väestön kanssa. 

Saamen kielen virallisen aseman puute lisää 
osaltaan saamelaisten kielellistä suomalaistu
mista ja saamelaiskulttuurin lähes yksipuolista 
muuntumista pääkulttuurin suuntaan. Saamen 
kieli on myös heikon virallisen arvostuksen 
johdosta menettänyt suuressa määrin merkitys
tään ihmisen luontaisena ryhmään samaistumi
sen ja yhteenkuuluvuuden tunteen ylläpitäjänä. 

Kielellinen suomalaistuminen ja saamen kie
len käytön vähentyminen saattavat muutamas
sa sukupolvessa merkitä saamen kielen täydel
listä syrjäytymistä saamelaisten käyttämänä il
maisuvälineenä. Tämä puolestaan merkitsisi 
saamelaiskulttuurin keskeisen tunnusmerkin 
katoamista ja samalla köyhdyttäisi maan ko
konaiskulttuuria. 

Vähemmistökielen asema voidaan turvata 
parhaiten lainsäädännöllä. Ilman erityistä kieli
lakia muut kulttuurin säilyttämistä tukevat toi
met jäävät riittämättömiksi. Saamelaiskulttuu
ria koskevat säännökset koulu-, päivähoito- ja 
kulttuurilainsäädännössä tarvitsevat ehdotto
masti tuekseen kielilain, jotta kyseessä olevilla 
säännöksillä olisi riittävää käytännön merkitys
tä. 

Saamenkielisen väestön rajoitetut mahdolli
suudet oman kielen käyttöön heikentävät myös 
yleistä oikeusturvaa. Useilla saamelaisilla ovat 
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kielivaikeudet, tmsm sanoen suomen kielen 
heikko taito, palvelusten hankintaa haittaava
na tekijänä. Koska saamelaisten kielivaikeuk
siin liittyy usein tiedon puute yhteiskunnan 
tarjoamista etuuksista ja palveluksista, riski 
lainmukaisten oikeuksien menetyksiin on saa
menkielisillä suurempi kuin muulla väestöllä. 
Yhteiskunnan monimutkaistuminen ja viranis
tuminen asettavat yhä suurempia kielellisiä 
vaatimuksia hallintopalveluiden käyttäjille. 

Saamen kielen käyttäminen hallintotoimin
nassa voidaan katsoa tarpeelliseksi kaikissa 
nnssa viranomalSlssa, joissa saamenkieliset 
henkilöt asioivat tai joiden toiminta koskee 
saamenkielistä väestöä. Suurin tarve saamen 
kielen käyttämiselle on toisaalta niissä viran
omaisissa, joissa asianosaisen oikeussuojan 
tarve on korostuneessa asemassa, kuten oi
keuslaitoksen piirissä, ja toisaalta niissä viran
omaisissa, joissa suomen kielen taidoiltaan hei
koimmat iäkkäät ihmiset joutuvat säännöllises
ti asioimaan, kuten sosiaalihallinnon alalla. 

Edellä mainittujen viranomaisten lisäksi saa
men kielen käyttöä voidaan pitää hyvin tärke
änä erilaisissa suunnitteluasioissa, joilla saattaa 
olla hyvinkin laajoja ja pitkäaikaisia vaikutuk
sia ja joissa on tärkeää, että myös saamenkieli
nen väestö saa asianomaisista hankkeista riittä
vän selkeää informaatiota voidakseen vaikut
taa niihin. Esimerkiksi kaavoitusasioita käsitte
levien kuntien ja valtion viranomaisten tulisi 
antaa erilaiset ilmoitukset ja kuulutukset myös 
saamen kielellä. 

Lisäksi saamelaisten perinteisiä elinkeinoja 
koskevia asioita käsittelevissä viranomaisissa 
on tärkeää mahdollistaa saamen kielen käyttä
minen. Tällaisia viranomaisia ovat muun mu
assa metsähallinnon piiri- ja paikallishallinnon 
viranomaiset, maatalouspiiri, kalastuspiiri ja 
-alueet sekä poronhoitoasioita käsittelevät vi
ranomaiset. 

Voidaan todeta, että saamenkielisen väestön 
kielellinen turva on erittäin heikko verrattuna 
suomen- ja ruotsinkielisten perustuslailliseen 
turvaan. Saamenkielisen väestön kannalta täl
lainen tilanne on yhteiskunnallista eriarvoi
suutta voimakkaasti ylläpitävä rakenteellinen 
epäkohta. Saamelaisväestön kohdalla kielelli
seen vähemmistöön kuuluminen eli syntyperä 
asettaa sen jäsenet muita huonompaan ase
maan muun muassa koulutuksen, tiedonväli
tyksen ja yhteiskunnan hallintopalveluiden 
suhteen. 

Säätämällä laki saamen kielen käyttämisestä 
viranomaisissa turvataan nykyistä paremmin 
saamenkielisen väestön mahdollisuudet hoitaa 
asioitaan äidinkielellään sekä edistetään saame
laisten kieliturvaa ja oikeusturvaa. Samalla 
edistetään kansalaisten tasa-arvoista kohtelua 
yhteiskunnassamme. 

1.3. Keinot 

Saamen kielen asema tulisi turvata hallitus
muodossa, kuten nykyisin suomen ja ruotsin 
kielen asema. Hallitusmuodon perusoikeuksia 
koskevien säännösten uudistaminen on vireillä. 
Saamen kielen asemaa koskevien perusoikeus
säännösten odottaminen ei kuitenkaan ole tar
koituksenmukaista, koska saamen kielen ase
man järjestäminen on kiireellinen tehtävä, jota 
ei voi jättää riippuvaiseksi perusoikeuksia kos
kevan kokonaisuudistuksen etenemisestä. Täs
sä vaiheessa on tarkoituksenmukaisinta järjes
tää saamen kielen asema rajoitetummin tavalli
sella lainsäädännöllä, säätämällä erillinen laki 
saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa, 
jäljempänä saamelaisten kielilaki. 

Kielilaki (148/22) perustuu hallitusmuotoon 
ja on lakiteknisesti vanhakantainen ja paikoin 
vaikeatulkintainen. Tämän vuoksi saamelaisten 
kielilakia ei voida sitoa suoraan kielilakiin, 
vaan tarkoituksenmukaisempaa on säätää 
muusta kielilainsäädännöstä muodollisesti eril
linen saamelaisten kielilaki. Koska kielilain 
mukainen järjestelmä on kuitenkin vakiintunut 
ja käytännössä koeteltu, saamelaisten kielilais
sa on eräiltä osin noudatettu kielilain periaat
teita suomen ja ruotsin kielen käyttämisestä 
viranomalSlssa. Saamelaisten kielilaissa on 
käytännön syistä kuitenkin eräitä säännöksiä, 
jotka poikkeavat kielilain periaatteista. 

Saamelaisten kielilain säätäminen merkitsee 
saamelaisten kielellisten oikeuksien vahvistu
mista. Laissa omaksuttu periaate edistää näin 
ollen kansalaisten yhdenvertaisuuden periaat
teen toteutumista. 

Saamelaisten kielilaissa ei tässä yhteydessä 
ehdoteta omaksuttavaksi kielilain mukaista 
virka-alueiden asukkaiden kielellisiin jakau
miin perustuvaa kielellisten oikeuksien järjes
telmää. Laissa ehdotetaan säädettäväksi, että 
saamelaisten kielilakia sovelletaan sellaisiin 
alueellisiin viranomaisiin, joiden virka-alueisiin 
saamelaisten kotiseutualue tai sen osa kuuluu 
sekä eräisiin muihin yksittäisen kansalaisen 
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kannalta keskeisiin keskushallintoviranomai
siin. Saamelaisten kotiseutualue ehdotetaan 
määriteltäväksi samalla tavalla kuin saamelais
valtuuskunnasta annetussa asetuksessa (824/ 
73). 

Suomen ja ruotsin kielen aseman määräyty
misessä on kielilain ohella myös valtion virka
miehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetulla 
lailla (149/22) tärkeä merkitys. Kaksikielisten 
virka-alueiden ylemmiltä virkamiehiltä vaadi
taan molempien kotimaisten kielten suullista ja 
kirjallista taitoa. Yksikielistenkin virka-aluei
den vastaaviita virkamiehiltä vaaditaan maan 
toisen kielen ymmärtämistä. 

Saamen kielen taidon vaatiminen niiden vi
ranomaisten virkamiehiltä, jotka kuuluisivat 
saamelaisten kielilain soveltamispiiriin, tuottai
si alkuvaiheessa suuria vaikeuksia. Jo paikallis
hallinnossa olisi kieltä taitavien virkamiesten 
saaminen hankalaa. Myös joihinkin valtion 
keskushallinnon viranomaisiin tulisi saamelais
ten kielilaki sovellettavaksi. Saamen kielen tai
don vaatiminen keskushallinnon ja piirihallin
nonkin virkamiehiltä olisi ilmeisen epätarkoi
tuksenmukaista. 

Saamelaisten kielilaki ehdotetaankin saatet
tavaksi voimaan niin, ettei sen soveltaminen 
olisi riippuvainen virkamiesten saamen kielen 
taidosta. Siksi lakiin ehdotetaan otettavaksi 
säännökset, joiden mukaan voitaisiin käyttää 
kääntämistä ja tulkitsemista niissä tapauksissa, 
joissa asianomaiset virkamiehet eivät osaa saa
men kieltä. Erityinen laki virkamiehiltä vaadit
tavasta saamen kielen taidosta ei näin ollen 
olisi tarpeen. Myöhemmässä vaiheessa voitai
siin säätää asetuksella saamen kielen taito eri
tyiseksi kelpoisuusehdoksi sellaisille virkamie
hille, jotka yksinomaan tai suuressa määrin 
joutuvat käsittelemään saamelaisten asioita. 
Lisäksi ehdotetaan, että lääninhallitukseen ja 
muuhun valtion piiri- tai paikallishallinnon 
viranomaiseen voitaisiin perustaa saamen kielen 
avustajan virka. Ehdotetun lain mukaan saa
menkielisten asema muodostuisi lain sovelta
mispiiriin kuuluvissa viranomaisissa samanta
paiseksi kuin toiskielisten asema suomen ja 
ruotsin kielen kannalta yksikielisissä viran
omaisissa. 

Kun edellä sanotun mukaisesti virkamiehiltä 
ei vaadittaisi yleisesti saamen kielen taitoa, 
olisi tämän sijasta osoitettava riittävästi varoja 
kääntämis- ja tulkitsemispalvelujen järjestämi
seen. Saamen kielen kehittämistä ja huoltoa 
sekä lakiehdotuksen mukaisia tehtäviä varten 

olisi saamelaisvaltuuskunnan alainen saamen 
kielen toimisto. Viranomaisella, jonka olisi 
lakiehdotuksen mukaan annettava toimitus
kirjastaan saamenkielinen käännös, olisi oi
keus saada käännös saamen kielen toimistolta. 
Tämän vuoksi tulisi saamen kielen toimistolla, 
joka sijaitsisi saamelaisten kotiseutualueella, 
olla pääkielenkääntäjä ja riittävä määrä kielen
kääntäjiä. 

Vastaavasti olisi saamelaisten kotiseutualu
een kunnilla henkilöstöä saamen kielen kääntä
mis-, tulkitsemis- ja neuvontatehtäviä varten. 
Koska tällaisen henkilöstön paikkaaminen 
muutoin saattaisi tuottaa näille kunnille ylivoi
maisia taloudellisia vaikeuksia, ehdotetaan 
laissa säädettäväksi, että kunta voisi saada 
täysimääräistä valtionosuutta tämän henkilö
kunnan palkkaamiseen. 

Vaikka säännöksiä saamen kielen käyttämi
sestä viranomaisissa ei sisällytettäisikään kieli
lakiin, olisi asianmukaista, että kielilakiin kui
tenkin sisällytetään viittaussäännös saamen 
kielen käytön erityissääntelyyn. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

2.1.1. Saamelaiset 

Saamelaiseksi luetaan Suomessa henkilö, jo
ka itse tai jonka vanhemmista tai isovanhem
mista vähintään yksi on puhunut ensimmäisenä 
kielenään saamea. Tämä saamelaisvaltuuskun
nasta annetun asetuksen 1 §:ssä oleva määritel
mä on puhtaasti kielellinen. Myös muissa poh
joismaissa saamelaisuuden määrittelyssä on 
lähdetty kielelliseltä perustalta. Eräiden uusim
pien tutkimustenkin mukaan juuri kieli on 
ollut kautta aikain saamelaisuuden tärkein kri
teeri. 

Ensimmäiset saamelaisia koskevat historialli
set tiedot ovat peräisin ajanlaskumme alusta, 
roomalaiselta historioitsijalta Tacitukselta, jo
ka mainitsee pohjoisessa elävät fennit. Näiden 
elintavat, sellaisina kuin ne heijastuvat Taci
tuksen kertomuksesta, vastaavat sitä kuvaa, 
jonka tutkimus on luonut noina aikoina elä
neistä saamelaisista. Saamelaiset ilmaantuivat 
historiaan nimenomaan metsästäjinä ja pai
mentolaisina, ja ilmeisesti he juuri turkisten 
tuottajina tulivat ensimmäisen kerran Euroo-
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pan kokonaistalouden osaksi. Jo varhain saa
melaiset kehittivät erityiseksi karjatalouden 
muodoksi poronhoidon, jonka tänä päivänä 
tunnemme leimallisesti saamelaisena elinkeino
na. 

Vaikka poronhoito onkin saamelaisille tyy
pillinen elinkeino, ei se suinkaan ole kaikille 
saamelaisille yhteinen. Tärkeitä saamelaiselin
keinoja ovat kautta aikain olleet kalastus ja 
metsästys sekä myöhemmin tilajaotuksen puit
teissa harjoitettu karjatalous. Saamelaisten ke
hittämät elinkeinot ovat kuitenkin poikkeuk
setta olleet ympäristön kanssa yhteistoimintaan 
ja työnjakoon pyrkiviä, ja elinkeinoryhmien 
välillä on ollut pitkällekin menevää keskinäistä 
riippuvuutta. Viime aikoina saamelaisten elin
keinokuva on alkanut muuttua niin, että yhä 
useammat ovat löytäneet toimeentulonsa Juon
taiselinkeinojen ulkopuolelta. Saamelaisten 
elinkeinorakenne lähestyy kaikkialla pääväes
töjen elinkeinorakennetta. Saamelaiselle elin
keinoelämälle on kuitenkin edelleen tunnuso
maista yhdistelmätalous, jossa yksi kotitalous 
saa elantonsa useista eri elinkeinoista. Kilpailu 
saamelaisalueen luonnonvaroista sekä luontais
talouden poissulkevien ympäristökäyttömuoto
jen tunkeutuminen pohjoiseen asettaa saame
laiset erityisen ankaran yhtenäistymispaineen 
alaiseksi. 

Saamelaisten joutuminen eri valtioiden alai
suuteen on tapahtunut suhteellisen myöhään 
uudella ajalla. Ruotsin rajasta Norjaa vastaan 
sovittiin Strömstadissa vuonna 1751 ja Norjan 
ja Venäjän raja vahvistettiin vuonna 1826. 
Ennen Suomen liittämistä Venäjään Suomen 
alueen saamelaiset kuuluivat Ruotsi-Suomen 
oikeusjärjestyksen ja kirkon alaisuuteen, vaik
ka maksoivatkin eri valtioille veroja, jotkut 
lapinkylät kolmeHekin suunnalle: Tanska-Nor
jalle, Ruotsi-Suomelle ja Venäjälle. 

Viimeaikaisessa tutkimuksessa sekä eräiden 
lainsäädäntöhankkeiden ja isojakotoimitusten 
yhteydessä on kiinnitetty erityistä huomiota 
saamelaisalueen maanomistuskysymyksiin. 
Näissä yhteyksissä on todettu, että lappalaisilla 
on aiemmin ollut oikeuskäytännön ja valtion
hallinnon tunnustama omistusoikeus alueensa 
maihin ja vesiin. Samalla on asetettu kyseen
alaiseksi valtion nykyinen omistusoikeus valti
onmaahan pohjoisilla alueilla. Myös eduskun
nan perustuslakivaliokunta on todennut, että 

saamelaisilla on selvittämättömiä perustuslain
suojaa nauttivia oikeuksia nykyisen valtion
maan alueella (perustuslakivaliokunnan lau
sunnot 7/1978 vp., 5/1981 vp., 11/1982 vp., 
13/1989 vp. ja 3/1990 vp.). 

Saamelaisten lukumäärästä on saatavissa 
tarkkaa tietoa vain Suomen, Ruotsin ja Neu
vostoliiton osalta. Suomessa saamelaisia on 
5 700, Ruotsissa runsaat 17 000 ja Neuvostolii
tossa vajaat 2 000. Norjassa voidaan arvioida 
olevan noin 25 000 saamenkielentaitoista hen
kilöä, mutta lukumäärä voi olla suurempikin. 
Väestölaskennan tuloksena saatu saamenkielis
ten lukumäärä on esimerkiksi Suomessa noin 
puolet todellisesta, ja Norjassa on viimeksi 
ilmoittanut äidinkielekseen saamen noin 13 000 
henkeä. Jos Norjan saamelaisten lukumäärän 
arvioinnissa otetaan perustaksi samat kriteerit 
kuin Suomessa (vähintään yksi isovanhemmis
ta saamenkielinen), voidaan Norjan saamelais
ten lukumääräksi arvioida noin 45 000 henkeä. 
Kaikkiaan olisi saamelaisia noin 70 000 hen
keä, mistä määrästä saamenkielisiä ehkä kaksi 
kolmannesta eli 45 000. 

Saamelaisvaltuuskunnan tekemän selvityk
sen mukaan oli saamelaisia vuonna 1983 Suo
messa yhteensä 5 735, joista saamelaisten koti
seutualueena 3 858. Kunnittain saamelaiset ja
kautuivat seuraavasti: 

Kunta Saamelaiset Kunnan koko väestö 

Inari 2 091 7 151 
Utsjoki 1 068 1 523 
Enontekiö 377 2 411 
Sodankylä 322 10 487 

Muualla Suomessa saamelaisia oli 1 372 ja 
ulkomailla 505. 

2 .1.2. Saamen kieli 

Saamen kieli kuuluu suomalais-ugrilaiseen 
kielikuntaan, joka yhdessä etupäässä Siperias
sa puhuttavien samojedikielten kanssa muo
dostaa uralilaisen kielikunnan. Saamen kieli on 
itämerensuomalaisten kielten jälkeen läheisin 
suomen sukukielistä. Saamen kielessä on yh
teensä 9 murretta (ks. kartta), joista Suomessa 
puhutaan kolmea saamen murretta, pohjois
saamea, inarinsaamea ja koltansaamea. 



8 1990 vp. - HE n:o 180 

1. Eteläsaame 
2. Uumajansaame 
3. Piitimensaame 
4. Luulajansaame 
5. Pohjoissaame 
6. Inarinsaame 
7. Koltansaame 
8. Kildininsaame 
9. Turjansaame 

Saamen kielen murteet Pohjoismaissa 

Saamelaisvaltuuskunnan tekemässä selvityk
sessä ilmoitti vuonna 1983 ensimmäiseksi oppi
makseen kieleksi pohjoissaamen eli tunturisaa
men 1 795, inarinsaamen 390 ja koltansaamen 
467 henkilöä. Suomen kielen ilmoitti ensim
mäiseksi kielekseen 2 803 saamelaista. Näiden 
viimeksi mainittujen saamen kielen taitoa ei ole 
tutkittu, mutta on hyvin luultavaa, että varsin 
monet heistä ovat jossakin elämän vaiheessa 
myös oppineet saamen kielen. Lisäksi useat 
suomalaiset ovat yliopistoissa tai saamelaisalu
eella muutoin opetelleet tai oppineet saamen 
kielen. 

1983 
henkikirjoitus 

asukas- saamen-
määrä kieliset 

Viralliset väestörekisteritiedot saamenkielis
ten määrästä ovat huomattavasti pienemmät 
kuin mitä todellinen tilanne on, koska saamen
kieliset ilmoittavat äidinkielekseen usein vir
heellisesti suomen. Kun esimerkiksi henkikir
joitustietojen mukaan saamenkielisten luku
määrä saamelaisten kotiseutualueen kunnissa 
oli vuonna 1983 yhteensä 1274, oli saamelais
valtuuskunnan selvityksen mukaan saamenkie
listen lukumäärä alueella 2172. 

Saamenkielisten määrät saamelaisten koti
seutualueen kunnissa olivat vuosina 1983 ja 
1990 seuraavat: 

1990 
asukasluku 1.1. 

saamelaisvaltuus- asukas- saamen-
kunnan selvitys määrä kieliset 

Enontekiö ................ 2 288 160 7,0 Olo 248 2 468 182 7,4 Olo 
Inari ...................... 6 905 334 4,8 Olo 997 7 385 410 5,6 Olo 
Utsjoki ................... 1 493 754 50,5 Olo 829 1 527 805 52,7 Olo 
Sodankylä ................ 10117 26 0,3 Olo 98 10 582 162 1,5 Olo 

Tutkijat ovat esittäneet erilaisia näkemyksiä 
siitä, miten paljon Suomen saamelaismurteet 
(pohjois-, inarin- ja koltansaame) eroavat toi
sistaan. Ero näiden murteiden välillä on sen 

verran suuri, ettei ole yritetty laatia esimerkiksi 
näille murteille yhteistä kirjakieltä, vaan jokai
selle on luotu oma kirjoitusjärjestelmä. Toi
saalta ero pohjoissaamen ja inarinsaamen väli!-
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lä ei ole kovinkaan suuri. Inarinsaamea puhu
va henkilö ymmärtää pohjoissaamea puhuvaa 
henkilöä ilman mainittavia vaikeuksia. Koltan
saamea on hiukan vaikeampi ymmärtää, koska 
yhteydet kolttien, inarinsaamelaisten ja poh
joissaamelaisten välillä ovat syntyneet vasta 
sotien jälkeen. Tämä ei kuitenkaan merkitse, 
etteivätkö pohjoissaamelaiset tai inarinsaame
laiset ymmärtäisi kolttia lainkaan. Nykyinen 
vilkas kanssakäyminen näiden ryhmien kesken 
on lisäämässä kielellistä ymmärtämistä. On 
vielä huomattava, että kirjoitettua naapuri
murretta on yleensä helpompi ymmärtää kuin 
puhuttua kieltä. 

Viime aikoina ei ole tutkittu saamelaisia niin 
tarkoin, että tiedettäisiin, paljonko ummikko
saamelaisia maassamme on. Suuntaviivoja an
tanee kuitenkin saamelaisvaltuuskunnan vuon
na 1983 teettämä tutkimus "Utsjoen saamelai
set sosiaaliturvajärjestelmän käyttäjinä". Tut
kimus kohdistui Utsjoen yli 30-vuotiaisiin saa
melaisiin. 

Selvityksen mukaan vain 7 OJo kaikista haas
tatelluista arvioi suomen kielen taitonsa melko 
hyväksi, 40 OJo arvioi suomen kielen taitonsa 
melko huonoksi tai erittäin huonoksi ja 9 OJo 
arvioi suomen kielen taitonsa olemattomaksi. 

Vanhimmat saamenkieliset kirjat ovat peräi
sin 1600-luvun alusta. Saamenkielinen kirjalli
suus oli lähes yksinomaan hengellistä ja etu
päässä käännöskirjallisuutta. Vasta tällä vuosi
sadalla on saatu kokea saamelaisten itsensä 
kirjoittamien kirjojen esiinmarssi. 

Pohjoissaamen nykyinen kirjoitustapa on 
peräisin vuodelta 1979, koltansaamen 1972 ja 
inarinsaamen jo vuodelta 1906. Pohjoissaamen 
kirjoitustapa on yhteinen Ruotsissa ja Norjassa 
käytettävän kirjoitusjärjestelmän kanssa. Poh
joissaamen puhujien asuma-alue alkaa idässä 
Norjan ja Neuvostoliiton rajalta ja päättyy 
lännessä Kiirunan ja Jällivaaran välillä kattaen 
siis Norjan, Suomen ja Ruotsin pohjoisimmat 
alueet. Inarinsaamen ja koltansaamen kirjoi
tustavat ovat käytössä vain Suomen alueella. 
Pohjoissaamen kirjoitustapauudistuksen jäl
keen on muutamassa vuodessa ilmestynyt 
enemmän saamenkielistä alkuperäiskirjallisuut
ta kuin kirjoitustapauudistusta edeltävänä ai
kana. Kirjoitustapauudistus on antanut mah
dollisuuden myös tuottaa yhteistä oppimateri
aalia, joka tosin on edelleen tarpeisiin nähden 
hyvin niukka. 

Saamen kielen kehittämisen hyväksi toimii 
pohjoismaisella tasolla Pohjoismaiden saame-
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laisneuvoston saamen kielen lautakunta, jossa 
ovat edustettuina kaikki Norjassa, Ruotsissa ja 
Suomessa puhuttavat saamen kielen päämur
teet. Lautakunta edustaa saamenkielistä kieli
aluetta Pohjoismaiden kielisihteeristössä, joka 
on Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuu
dessa toimiva elin. Suomen puolella toimii 
lisäksi oma saamen kielen lautakunta, joka 
kuuluu kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
alaisuuteen. Tutkimuskeskuksessa on myös 
saamen kielen tutkijan virka, johon kuuluu 
myös neuvontatehtäviä ja yleisöpalvelua, toisin 
sanoen saamenkieliset voivat kääntyä viranhal
tijan puoleen muun muassa käännösongelmis
saan. 

Vaikea ongelma on luoda uusia sanoja uusil
le käsitteille ja esimerkiksi uudenaikaisille lait
teille. Tämä työ aloitettiin jo 1950-luvulla, ja 
se on saanut lisävauhtia 1970- ja 1980-luvulla. 
Nykyään työskentelee kaksi tutkijaa (toinen 
Ruotsissa ja toinen Suomessa), joiden tehtävä
nä on luoda uutta terminologiaa. Tähän men
nessä ovat painosta ilmestyneet ainakin tervey
denhuollon ja sosiaalialan sekä opetusalan eri
koissanastot. Tämän uudissanatyön ansiosta 
pystytään tänä päivänä jo kääntämään vaativi
akin tekstejä saamen kielelle. Esimerkkinä teh
dyistä käännöksistä voidaan mainita Yhdisty
neiden Kansakuntien yleiskokouksen vuonna 
1948 hyväksymä ihmisoikeuksien yleismaail
mallinen julistus, joka käännettiin saameksi 
1975, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöko
kouksen (ETYK:n) loppuasiakirja, joka kään
nettiin saameksi 1979 ja asetus vuonna 1951 
annetun kalastuslain täytäntöönpanosta ( 11171 
82), joka käännettiin saameksi 1983. Tämän 
lisäksi on ilmestynyt eri alojen opasvihkoja 
saamenkielisinä versioina sekä Suomessa että 
Norjassa. Nykyisin pystytään kääntämään mi
kä tahansa uudenaikainen teksti saameksi il
man suuria vaikeuksia. Koska saamen kieli on 
suomen sukukieli, niin käännökset vastaavat 
yleensä rakenteeltaan täysin alkuperäistä teks
tiä. Saamen kielen lautakunta antaa myös oh
jeita ja suosituksia kielenhuollon kysymyksis
sä. 

Hyvistä saamen kielen kääntäjistä ja tulkeis
ta on nykyisin Suomessa puute, mutta tilannet
ta on mahdollista parantaa esimerkiksi kurs
sien avulla. Tällaisia kursseja on pidetty Nor
jassa ja tulokset ovat olleet rohkaisevia. Kieli
taitoisia kyllä löytyy, mutta tähän saakka on 
Suomessa ollut niukalti mahdollisuuksia har
joitella kääntämistä ja tulkkausta. Ainakin osa 
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nykyisistä saamenkielisistä virkamiehistä pys
tyy itse kääntämään omat kirjelmänsä saamek
si ja kirjoittamaan ne suoraan saameksi. Heitä 
varten täytyisi myös järjestää lyhyitä oikeinkir
joituskursseja, koska monikaan heistä ei ole 
saanut opetusta saamen kielen oikeinkirjoituk
sessa. 

2.1.3. Lainsäädäntö 

Aiempi lainsäädäntö 

Suomen nykyinen saamelaisalue on aikoi
naan kuulunut Ruotsin alaisuuteen ja sitä ovat 
siten vanhastaan koskeneet Ruotsin keskusval
lan taholta annetut lait, asetukset ja määräyk
set. Ruotsin vallan aikaisessa vanbernmassa 
lainsäädännössä ja oikeudenhoidossa saamelai
set olivat kansalaisen asemassa oikeuksineen ja 
velvollisuuksineen. Tiettävästi ensimmäinen 
painettu saamenkielinen asetus on vuodelta 
1734. 

Saamelaisia koskivat lähtökohtaisesti samat 
lait ja asetukset kuin muitakin. Erillistä saame
laisia koskevaa lainsäädäntöä oli suhteellisen 
vähän sen keskittyessä pääasiassa kahdelle osa
alueelle, toisaalta verotusta ja maankäyttöä ja 
toisaalta kristinuskon opettamista koskeviin 
kysymyksiin. Kieliolojen kehityksen kannalta 
tulivat erityisesti viimeksi mainittuun ryhmään 
kuuluvat säädökset näyttelemään merkittävää 
osaa. 

Juhana 111 määräsi jo vuonna 1574, että 
lapinpappien tuli olla perehtyneitä lappalaisten 
kieleen, ja kuninkaiden kirjeissä papeille an
nettiin lupa ja tuki lapinkielisten kirjojen pai
nattamiseen. 

Oman äidinkielen käytön tärkeyttä korostet
tiin usein eri muodoin myös vuonna 1723 
annetussa asetuksessa lappalaisten ahkeram
masta opettamisesta kristinuskossa ja koulujen 
perustamisesta. Asetuksen 1 kohdan mukaan 
lapinpapeiksi tuli ottaa vain niitä, jotka osasi
vat lapin kieltä. Kohdan 5 mukaan lappalaisten 
lapsia tuli koulussa opettaa ensiksi heidän äi
dinkielellään. Sen jälkeen he saivat oppia ruot
sia, mikäli itse sitä halusivat. Aapisia ja kate
kismuksia tuli myös painaa molemmilla kielil
lä. Lapinmaan koulujärjestyksessä vuodelta 
1735 oli myös määrätty, että opettajilla tuli 
olla sekä lapin että ruotsin kielen taito. 

Myös 1800-luvun puolivälissä lapinkielen tai
don välttämättömyys pappien ja katekeettojen 

viran hoidossa sisällytettiin nimenomaisesti asi
anomaisiin asetuksiin. 

Muiden kuin kirkkoon ja opetukseen liitty
vien yhteiskunnallisten asioiden hoito keskittyi 
perinteisesti kussakin lapinkylässä vuosittain 
pidetyille käräjille. Käräjiä johti seudun oloi
hin perehtynyt tuomari, mutta tuomiois
tuimeen kuului erottamattomana osana pää
osin saamelaisista koostunut lautakunta. Lau
takunta osallistui tuomarin ohella käräjillä esil
le tulleiden asioiden ratkaisuun, joten tätä 
kautta ratkaisuissa tulivat otetuiksi huomioon 
myös saamelaisen maantavan mukaiset oikeus
käsitykset. Saamelaisten oikeus oman äidinkie
lensä käyttöön asioiden hoitamisessa näyttää 
aikaisemmin olleen lähinnä itsestäänselvyys, ja 
käräjillä oli mukana saamen kielen taitoinen 
tulkki. 

Alimpana oikeusasteena palvelivat lisäksi 
niin sanotut lapinoikeudet, joiden toiminta 
virallistettiin vuonna 1751 Tanska-Norjan ja 
Ruotsin välillä solmitun rajasopimuksen saa
melaisia koskevassa lisäpöytäkirjassa. Lapinoi
keudet olivat täysin saamelaisia tuomiois
tuimia, sillä niihin kuuluivat jäseninä kunkin 
kylän lappalaisnimismies sekä kaksi lautamies
tä. Lapinoikeuksien toimivaltaan kuului pie
nempien siviili- ja rikosasioiden ratkaiseminen. 
Kirjallisten tietojen mukaan lapinoikeudet ovat 
olleet toiminnassa ainakin vielä 1800-luvun 
alkupuolella. 

Veronkannasta Lapinmaassa huolehti kruu
nunvouti, joka toimi myös yleisenä syyttäjänä 
käräjillä. Lapin kirkollistoimen esityksestä 
vahvistettiin kuninkaan päätöksessä 18 päivänä 
marraskuuta 1756, että voudin tuli osata sekä 
suomea että saamea. Perusteena oli se, että 
voudin tuli kaikissa mahdollisissa tilanteissa 
itse kyetä keskustelemaan rahvaan kanssa. 

Edellä mainittujen saamen kielen käyttöä 
koskevia säännöksiä ei yleensä ole nimenomai
sesti kumottu, vaan periaatteiden murtuminen 
tapahtui lähinnä käytännössä. Historiallisesti 
katsottuna oikeutta oman äidinkielen käyttöön 
näytetään pidetyn yleensä ihmisen luonnollise
na oikeutena ja yhteiskunnan kehityksen kan
nalta välttämättömänä tekijänä. 

Nykyinen lainsäädäntö 

Saamen kielen asemasta ja käytöstä on ny
kyisessä lainsäädännössämme hyvin vähän 
säännöksiä. Merkittävimmät säännökset ovat 
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koululainsäädännössä. Peruskoululain (476/ 
83) 25 §:n 3 momentissa säädetään, että saa
melaisten kotiseutualueella asuvien saamenkie
listen oppilaiden opetuskieli voi olla saame, ja 
25 §:n 4 momentissa lisäksi, että milloin oppi
las kykenee opiskelemaan sekä suomen että 
saamen kielellä, saa oppilaan huoltaja valita 
opetuskielen. Peruskoululain 27 §:n 2 momen
tin mukaan saamelaisten kotiseutualueella asu
valle oppilaalle voidaan opettaa äidinkielen 
oppiaineena saamen kieltä ja suomen kieltä sen 
mukaan kuin opetussuunnitelmassa määrä
tään. 

Peruskouluasetuksen (718/84) 25 §:n 1 mo
mentissa puolestaan säädetään, että perus
koulussa, jossa on saamenkielisiä saamelaisten 
kotiseutualueella asuvia oppilaita, on näille 
oppilaille annettava opetusta myös saamen kie
lellä, jollei lääninhallitus erityisestä syystä 
myönnä poikkeusta. Asetuksen 94 §:n 5 mo
mentin mukaan peruskoulussa tulee riittävän 
monella viranhaltijalla ja tuntiopettajalla olla 
suomen kielen taidon ohella opetuksen hoita
misen kannalta riittävä saamen kielen taito, jos 
peruskoulussa annetaan saamen kielen opetus
ta tai opetuskielenä on saamen kieli. Lisäksi 
asetuksen 34 §:n 2 momentissa säädetään saa
men kielen asemasta valinnaisena ja vapaaeh
toisena aineena. Lukiolain (477/83) 17 §:n 1 
momentissa säädetään, että saamelaisten koti
seutualueelia saamenkielisten oppilaiden ope
tuskielenä voi olla myös saame. Lukioasetuk
sen 32 §:n 5 momentin (632/88) mukaan lu
kion opetussuunnitelmaan voi kuulua valin
naisaineena saamen kieli. 

Saamelaiskulttuurin tarpeita palvelevat osal
taan myös saamelaisalueen ammatillisesta kou
lutuskeskuksesta annetut säädökset. Saamelais
alueen ammatillisesta koulutuskeskuksesta an
netun lain (994/77) 1 §:n mukaan oppilaitok
sen tehtävänä on antaa ammatillista koulutusta 
huomioon ottaen perinteisen saamelaiskulttuu
rin kehittämisen ja säilyttämisen. Lain 2 §:ssä 
puolestaan säädetään, että oppilaitoksen ope
tuskielet ovat suomen ja saamen kieli. 

Saamen kielen tutkimuksesta ja huollosta 
säädetään kotimaisten kielten tutkimuskeskuk
sesta annetussa laissa (48/76) ja asetuksessa 
(1339/87). Lain 1 §:ssä säädetään tutkimus
keskuksen tehtäväksi suomen ja ruotsin kielen 
tutkimuksen ja huollon lisäksi suomen suku
kielten tutkimus ja saamen kielen huolto. Ase
tuksen 1 §:n 2 momentin mukaan kotimaisia 
kieliä ovat suomen, ruotsin ja saamen kieli. 

Asetuksen 1 §:n 1 momentin mukaan tutki
muskeskuksen tulee muun muassa harjoittaa 
saamen kielen tutkimusta, kehittää ja huoltaa 
saamen kieltä ilmaisuvälineenä, toimittaa sana
kirjoja ja muita saamen kieltä esitteleviä jul
kaisuja sekä pitää yllä ja tarpeen mukaan 
täydentää kielenaineskokoelmiaan julkisina ar
kistoina. Tutkimuskeskuksessa on asetuksen 
12 §:n perusteella suomen ja ruotsin kielen 
lautakuntien ohella myös saamen kielen lauta
kunta, jonka tehtävänä on asetuksen 14 §:n 
mukaan edistää ja seurata tutkimusta, joka 
palvelee Suomessa puhuttavan saamen kielen 
huoltoa, pitää yhteyttä yhteispohjoismaiseen 
saamen kielen lautakuntaan sekä kehittää saa
men kielen huollon käytännön neuvontatyötä. 

Asetuksessa virallisista kääntäjistä (626/89) 
säädetään, että suoritettaessa virallisen kääntä
jän tutkintoa tulee toisen kielistä, josta tai jolle 
käännös tutkinnossa suoritetaan, olla suomen, 
ruotsin tai saamen kieli (6 §). Tutkintolauta
kunnassa tulee aina olla pysyvä apujäsen saa
men kieltä varten (3 §). 

Saamelaiskulttuurin kehittämiseen ja suoje
luun liittyviä säännöksiä on lisäksi asetuksessa 
saamelaisvaltuuskunnasta, jossa saamelaisval
tuuskunnan tehtäväksi asetetaan saamelaisten 
oikeuksien valvonta ja saamelaisten taloudellis
ten, sosiaalisten ja sivistyksellisten olojen edis
täminen sekä aloitteiden ja esitysten teko ja 
lausuntojen antaminen. Asetuksen mukaisesti 
valtioneuvosto määrää valtuuskunnan jäseniksi 
ne 20 henkilöä, jotka saamelaisten kesken toi
meenpantavissa vaaleissa ovat saaneet eniten 
ääniä. Valtuuskunnan toimikausi on neljä 
vuotta. Saamelaisten kotiseutualueeksi määri
tellään asetuksessa Enontekiön, Inarin ja Ut
sjoen kuntien alueet sekä Sodankylän kunnassa 
sijaitseva Lapin paliskunnan alue. Äänioikeu
tettuja ja vaalikelpoisia ovat vaaleissa täysi
ikäiset ja täysivaltaiset saamelaiset, jotka ovat 
Suomen kansalaisia. Saamelainen puolestaan 
on määritelty henkilöksi, jonka itsensä tai 
jommankumman hänen vanhempansa taikka 
isovanhempansa ensiksi oppima kieli on saa
me. Hallinnollisesti saamelaisvaltuuskunta on 
sisäasiainministeriön alainen. Se toimii komi
teasäännösten pohjalta, jollei sitä koskevassa 
asetuksessa ole muuta säädetty. 

Saamen kieli on otettu huomioon lisäksi 
lasten päivähoidossa ja kuntien kulttuuritoi
minnassa. Lasten päivähoidosta annetun lain 
11 §:n 2 momentissa (875/81) säädetään kun
nan velvollisuudeksi huolehtia siitä, että lasten 
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päivähoitoa voidaan antaa lapsen äidinkielenä 
olevalla saamen kielellä. Kuntien kulttuuritoi
minnasta annetussa laissa (1045/80) saamen
kielinen väestö on rinnastettu suomen- ja ruot
sinkieliseen vähemmistöön. Lain 3 §:n 3 mo
mentin mukaan kunnan kulttuurilautakuntaan 
tulee mahdollisuuksien mukaan valita saamen
kielisten riittävä edustus, jos kunnassa on saa
menkielistä väestöä. Tällöin kunnan kulttuuri
lautakunta voi jakaantua kahteen yksikieliseen 
osastoon kuten ruotsin kielen suhteen kaksikie
lisessä kunnassa. Vähemmistökielisen viranhal
tijan palkkaukseen saatavan valtionosuuden 
osalta ovat saamen-, suomen-ja ruotsinkieliset 
vähemmistöt samassa asemassa. 

Oy Yleisradio Ab:n toimiluvassa on myös 
ehto, että Yleisradion tehtävänä on lähettää 
ohjelmia suomen ja ruotsin kielten lisäksi myös 
saamen kielellä. 

Sellaisia suhteellisen harvinaisia tapauksia, 
joissa saamelainen ei osaa suomen kieltä, kos
kee hallintomenettelylain (598/82) 22 §:n 1 
momentti, jonka mukaan viranomaisen on 
huolehdittava tulkitsemisesta asiassa, joka voi 
tulla vireille viranomaisen aloitteesta. Suomen 
kieltä jonkin verran osaaviin saamelaisiin voi
taisiin ehkä soveltaa mainitun pykälän 2 mo
menttia, jonka mukaan viranomainen voi eri
tyisestä syystä huolehtia tulkitsemisesta muis
sakin kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tapauk
sissa. 

Mainitut hallintomenettelylain säännökset 
eivät kuitenkaan koske oikeudenkäyntimenet
telyä, vaan sitä koskevat säännökset ovat kieli
lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 
(311/22) 6 §:ssä. Sen mukaan tuomioistuimen 
on virallisen syyttäjän vireille panemassa rikos
asiassa järjestettävä tulkkaus suomen ja ruot
sin kieltä osaamattomalle asianosaiselle. 

Saamelaisten taloudellisiin oloihin vaikutta
vat luontaiselinkeinolaki (610/84) ja porota
louslaki (161/90), joskaan ne eivät koske vain 
saamelaisia. Kolttia koskee lisäksi erityinen 
kolttalaki (611/84), joka annettiin luontaiselin
keinolain säätämisen yhteydessä. 

2.1.4. Käytäntö 

Opetus 

Saamen kielen käytön ja aseman kannalta 
on koululaitoksella erityisen merkittävä asema, 
vaikkakaan se ei yksistään voi turvata saamen 

kielen säilymistä. Toisaalta saamelaisten kieli
lain tavoitteet tarvitsevat toteutuakseen tuek
seen koululaitoksen vahvaa panosta kielen käy
tön edistämisessä. 

Saamenkielistä opetusta annettiin saamelais
ten kotiseutualueen peruskouluissa lukuvuonna 
1989-90 seitsemässä ala-asteen koulussa (kou
luja yhteensä 23) ja kahdessa yläasteen koulus
sa (kouluja yhteensä 5). Saamenkielisen ope
tuksen piirissä oli yhteensä 86 oppilasta. 

Saamen kielen opetusta annettiin puolestaan 
22 ala-asteen koulussa ja kahdessa saamelais
ten kotiseutualueen ulkopuolisessa ala-asteen 
koulussa sekä kaikissa viidessä yläasteen kou
lussa. Saamen kielen opetusta sai yhteensä 406 
ala-asteen oppilasta (oppilaita yhteensä 1 132) 
ja 119 yläasteen oppilasta (oppilaita yhteensä 
469). Opetusta annettiin kaikissa kolmessa saa
men kielen murteessa. Saamen kielen opetus 
on viime vuosina lisääntynyt peruskouluissa. 

Saamenkielisen opetuksen lisääntymistä hi
dastaa saamenkielisen oppimateriaalin puute, 
minkä vuoksi vanhemmat eivät ole aina haluk
kaita panemaan lastaan saamenkieliseen ope
tukseen, vaikka lapsen äidinkieli olisikin saa
me. Myös saamenkielisten opettajien puute 
haittaa saamen kielen ja saamenkielisen ope
tuksen kehittämistä. 

Saamelaisten kotiseutualueen kolmesta lu
kiosta kaikissa annettiin lukuvuonna 1989-90 
saamen kielen opetusta. Opetuksen piirissä oli 
yhteensä 31 oppilasta (oppilaita yhteensä 208). 
Ylioppilaskirjoituksessa voivat saamenkieliset 
opiskelijat suorittaa ylimääräisenä vieraan kie
len kokeena saamen kielen kokeen, mitä mah
dollisuutta onkin käytetty runsaasti hyväksi. 

Korkeakoulutasolla saamen kieltä voi nykyi
sin opiskella sekä Oulun yliopiston humanisti
sessa tiedekunnassa että Helsingin yliopiston 
historiallis-kielitieteellisessä osastossa. Oulun 
yliopistossa filosofian kandidaatin tutkintoa 
suorittavat suomen kielen ja sen sukukielten 
opiskelijat voivat valita pääaineekseen saamen 
kielen ja saamelaiskulttuurin ja tehdä tästä pro 
gradu-työnsä. He voivat harjoittaa tässä ai
neessa tieteellisiä jatko-opintoja aina tohtorin 
tutkintoon saakka. Suomen kieltä tai kirjalli
suutta pääaineenaan opiskelevat sekä muut 
kielten opiskelijat voivat lisäksi valita sivuai
neekseen saamen kielen ja saamelaiskulttuurin. 
Vain Oulun yliopistossa voivat saamen kielen 
opiskelijat pätevöityä saamen kielen opettajak
si. Oulun yliopistossa on saamen kielen opetus
ta varten professorin ja lehtorin virat. Saamen 
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kielen opetusta antavat myös tuntiopettajat. 
Vuosittain Oulussa saa saamen kielen opetusta 
noin 20-30 opiskelijaa. Näiden lisäksi suorit
tavat Oulun yliopistossa useat, lähinnä opetta
jat, erillisiä opintokokonaisuuksia saamen kie
lessä. 

Helsingin yliopistossa suomalais-ugrilainen 
kielentutkimus pääaineenaan filosofian kandi
daatin tutkintoa suorittavien opintoihin kuulu
vat pakollisena saamen kielen opinnot. He 
voivat myös tehdä pro gradu -työnsä ja har
joittaa jatko-opintoja saamen kielessä, mutta 
eivät voi valita pääaineekseen saamen kieltä. 
Helsingin yliopistossa on saamen kielen ope
tusta varten yksi lehtorin virka, joskin myös 
suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen profes
sorit ja dosentit antavat opetusta saamen kie
lessä. Vuosittain saamen kielen opetuksen pii
rissä on noin 50 opiskelijaa. 

Varsinaisten kieliopintojen lisäksi korkea
kouluissamme annetaan saamen kielen opetus
ta myös kasvatustieteellisellä alalla opiskelevil
le. Sekä Oulun yliopistossa että Lapin korkea
koulussa on luokanopettajiksi opiskelevilla 
mahdollisuus suorittaa erikoistumisopinnot 
saamen kielessä ja kulttuurissa sekä opiskella 
saamen kieltä vieraana kielenä. Lapin korkea
koulussa on tätä varten saamen kielen ja kult
tuurin lehtorin virka. Oulun yliopiston ja La
pin korkeakoulun luokanopettajan koulutus
ohjelmassa on yhteinen viiden opiskelijan kiin
tiö saamenkielisille opiskelijoille. 

Edellä mainittujen kieliopintojen lisäksi jär
jestetään kaikissa kyseisissä yliopistoissa ja 
korkeakouluissa suomenkielisille tarkoitettuja 
saamen kielen alkeis- ja jatkokursseja. 

Lapin kesäyliopisto on myös järjestänyt saa
men kielen opetusta saamelaisten kotiseutualu
eella sekä äidinkieleltään saamenkielisille että 
suomenkielisille. Nämä kurssit ovat olleet suo
sittuja etenkin saamelaisten kotiseutualueen 
virkamiesten piirissä. 

Saamen kieltä opetetaan lisäksi kansanopis
tossa ja saamelaisalueen ammatillisessa koulu
tuskeskuksessa Inarissa. Edelleen saamen kie
len opiskelu on vilkasta kansalaisopistoissa 
erityisesti saamelaisten kotiseutualueella, mutta 
myös muualla, aivan eteläisintä Suomea myö
ten, kansalaisopistoissa opiskellaan saamea. 
Suomalaisten saamen kielen opiskelu on vilkas
tunut erityisesti radion "Davvin" saamen kie
len kurssin myötä. 

Lasten saamenkielisen päivähoidon puuttu
minen aiheuttaa nykyään voimakkaasti saame-

laisväestön kielellistä suomalaistumista. Suo
messa ei ole yhtään saamenkielistä päiväkotia. 
Vain Utsjoen kunnassa on toteutettu saamen
kielinen kiertävä päiväkotikokeilu, mikä toi
minta jatkuu edelleen. Kokeilusta on saatu 
erittäin myönteisiä kokemuksia, mutta saa
menkielisen päivähoidon vakiinnuttamisen yh
tenä esteenä on saamenkielisten lastentarhano
pettajien ja lastenhoitajien puute. Tätä puutet
ta on pyritty poistamaan muodostamaila Ou
lun lastentarhanopettajaopistoon kahden opis
kelijan kiintiö saamenkielisille opiskelijoille. 

Joukkotiedotus 

Saamenkielisellä joukkotiedotuksella on jo 
pitkät perinteet. Saamelaisradio toimii nyky
ään itsenäisenä alueellisena yksikkönä. Tällä 
hetkellä saamelaisten kotiseutualueella lähete
tään saamenkielisiä radio-ohjelmia yhteensä 
noin 9 tuntia viikossa osan ohjelmista ollessa 
yhteispohjoismaista tuotantoa. Suurin osa oh
jelmista tulee pohjoissaamen murteella, mutta 
myös koltansaameksi ja inarinsaameksi lähete
tään ohjelmaa säännöllisesti. 

Televisiossa ei ole vielä säännöllistä saamen
kielistä tuotantoa. Vain satunnaisesti 2-4 ker
taa vuodessa on television valtakunnan verkos
sa esitetty saamenkielisiä ohjelmia, jotka on 
tekstitetty suomeksi. 

Suomen puolella ilmestyy säännöllisesti yksi 
saamenkielinen aikakausilehti, Säpmelas, jota 
julkaistaan 10-12 numeroa vuodessa. Norjas
sa ilmestyy kerran viikossa saamenkielinen sa
nomalehti Sämi Åigi, joka käsittelee myös 
yhteispohjoismaisia ja Suomen saamelaisia 
koskevia asioita. Koltansaameksi on lisäksi 
ilmestynyt Sää'm Oddaz-lehti. 

Myös Lapin läänin maakuntalehdet ovat 
ryhtyneet palvelemaan saamenkielisiä lukijoi
taan heidän omalla kielellään julkaisemalla 
saamenkielistä palstaa tai uutisraportteja saa
men kielen eri murteilla. 

Kirkolliset palvelut 

Sekä evankelis-luterilainen että ortodoksinen 
kirkko ovat vanhastaan tuottaneet hengellisiä 
palveluita myös saamen kielellä. Eri saamen 
murteille on käännetty runsaasti uskonnollista 
kirjallisuutta. Jumalanpalveluksissa käytetään 
ainakin isoimpina kirkkopyhinä tulkkausta, ja 
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seuroja järjestetään kokonaankin saamen kie
lellä. Viime vuosina jumalanpalveluksia on 
järjestetty jopa kokonaan saamen kielellä. 
Myös muita seurakuntien palveluja on saata
vissa saamenkielisinä sikäli kuin seurakunnan 
työntekijät osaavat saamen kieltä. Aivan viime 
vuosina sekä evankelis-luterilainen että orto
doksinen kirkko ovat lisänneet saamenkielisiä 
toimintojaan voimakkaasti. Parhaillaan käsi
teltävänä olevan kirkkolain uudistamisen yh
teydessä on keskusteltu voimakkaasti saamen
kielisen väestön hengellisten palvelujen turvaa
misesta heidän omalla kielellään. 

Hallintotoiminta 

Viranomaisissa saamen kielen käyttö on vain 
satunnaista ja rajoittuu pääasiassa suulliseen 
käsittelyyn. Saamen kielen käyttäminen riip
puu suuresti virkamiesten saamen kielen tai
dosta, joskin tuomioistuimissa saamen kieltä 
on käytetty tulkkien avulla, kun asianosainen 
tai esimerkiksi todistaja ei ole osannut suomen 
kieltä riittävän hyvin. 

Sosiaali- ja terveyshallinnon alalla on jul
kaistu useita ohjekirjasia saamenkielisinä 
käännöksinä. Tie- ja vesirakennuslaitos on 
asettanut eräiden saamelaisten kotiseutualueen 
taajamien nimikilpiin myös taajaman saamen
kielisen nimen. Lisäksi se on julkaissut liiken
nemerkkioppaan saamenkielisin selityksin. 
Useissa saamelaisten kotiseutualuetta käsittä
vissä kartoissa on käytetty saamenkielisiä pai
kannimiä joko yksinään tai suomenkielisen 
nimen rinnalla. Lukuisia toimikuntien mietin
töjä on joko julkaistu kokonaan saamen kielel
lä tai niissä on ollut saamenkielinen yhteenveto 
toimikunnan ehdotuksista. 

Valtion viranomaisissa saamen kielen taito ei 
ole kelpoisuusehtona mihinkään virkaan lu
kuun ottamatta kotimaisten kielten tutkimus
keskuksen yhtä tutkijan virkaa ja saamelaisval
tuuskunnan sihteerin ja lakimiehen virkaa. Sen 
sijaan kuntien viranomaisissa saamen kielen 
taito on määrätty kelpoisuusehdoksi muuta
miin virkoihin. Koulutoimen alalla on luonnol
lisesti eniten virkoja, joissa vaaditaan saamen 
kielen taitoa. Saamen kielen tai saamenkielistä 
opetusta antavien peruskoulun ja lukion opet
tajien lisäksi vaaditaan Utsjoen kunnassa saa
men kielen taitoa myös niiltä ala-asteen opetta
jilta, jotka opettavat saamenkielisiä opetusryh
miä suomen kielellä. Myös Utsjoen kunnan-

johtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on saa
men kielen taito. 

Usein kuntien virkoja haettavaksi julistetta
essa kunnat ilmoittavat pitävänsä suotavana, 
että hakijalla on saamen kielen taito, vaikka se 
ei olisikaan viran kelpoisuusehtona. 

Vaikka saamen kielen taitoa ei pääsääntöi
sesti vaaditakaan saamelaisten kotiseutualueen 
viroissa, on saamen kielen taitoisia virkamiehiä 
kuitenkin runsaasti erityisesti kuntien viran
omaisissa, mutta myöskin lukuisissa valtion 
viranomaisissa. Useimmat saamenkielisistä vir
kamiehistä ovat äidinkieleltään saamenkielisiä, 
mutta myös monet suomenkieliset virkamiehet 
ovat katsoneet viranhoidollisista syistä tarpeel
liseksi opetella saamen kielen. Esimerkiksi Uts
joen kunnanviraston viidestätoista viranhalti
jasta kymmenen osaa saamen kieltä. 

Toisaalta on olemassa lukuisia viranomaisia, 
joissa ei ole yhtään saamenkielistä virkamiestä, 
näin erityisesti kunnan viranomaisissa Utsjoen 
kunnan ulkopuolella ja valtion piirihallinnon 
viranomaisissa. 

Saamenkielisten virkamiesten lukumäärän 
kasvua edesauttaa osaltaan Lapin korkeakou
lun oikeustieteen kandidaatin koulutusohjel
massa oleva yhden opiskelijan kiintiö saamen
kieliselle opiskelijalle. 

Niistä vaikutuksista, joita saamelaisille koi
tuu saamen kielen käyttämisen rajoitetuista 
mahdollisuuksista viranomaisissa, ei ole katta
vaa tutkimuksiin pohjautuvaa tietoa. Jonkin
laisia suuntaviivoja kuitenkin antanee saame
laisvaltuuskunnan vuonna 1983 teettämä tutki
mus "Utsjoen saamelaiset sosiaaliturvajärjes
telmän käyttäjinä". 

Tutkimuksen mukaan saamelaisten, erityi
sesti saamelaisvanhusten, ongelmaksi voivat 
muodostua kielivaikeudet heidän hakiessaan 
sosiaaliturvaetuuksia ja -palveluja. Lomakkeis
sa käytetty kieli voi aiheuttaa heille ymmärtä
misvaikeuksia ja etenkin niiden ohjeisto saat
taa olla heille ylipääsemättömän vaikeaa. Sosi
aaliturvaetuuksien ja -palvelusten kirjallinen 
hakeminen näyttää tuottavan valtaosalle saa
melaisista jonkinasteisia vaikeuksia. Erityisen 
suuria ja todellisia vaikeuksia esiintyy yli 50-
vuotiaina. Heille hakemuslomakkeiden täyttä
minen on joissakin tapauksissa jopa mahdo
tonta. Yleisimpänä syynä hakemisen vaikeu
teen ovat kielivaikeudet, joihin saamelaiset tör
määvät joutuessaan tekemisiin suomenkielisten 
asiapapereiden kanssa. 
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Tutkimuksen mukaan sosiaaliturvavirastojen 
henkilökunnan käyttämää suomen kieltä ym
märretään pääosin hyvin, mutta asioiden suo
men kielellä tapahtuva suullinen esittäminen eli 
itsensä ilmaiseminen tuottaa valtaosalle saame
laisista suuria vaikeuksia. 

Vaikka saamelaisten kielivaikeudet eivät 
suoranaisesti estäkään käyttämästä sosiaalitur
vaetuuksia ja -palveluja, ne voivat kuitenkin 
suuresti vaikeuttaa niiden hyväksikäyttämistä. 
Kielivaikeudet näyttävät aiheuttavan varsinkin 
vanhuksissa pelko- ja jännitystiloja heidän asi
oidessaan sosiaalivirastoissa joko puhelimitse 
tai henkilökohtaisesti. 

2.2. Tilanne muissa pohjoismaissa 

2.2.1. Norja 

Norjassa asetettiin 17 päivänä lokakuuta 
1980 saamelaiskulttuurikomitea, jonka tehtä
vänä oli selvittää periaatteelliset perusteet Nor
jan saamelaiselle kulttuuri- ja koulutuspolitii
kalle ja pohtia toimia, jotka edistäisivät saame
laista kulttuuria ja vahvistaisivat saamen kielen 
käyttöä. Komitean tuli nimenomaisesti selvit
tää kysymys erityisestä saamen kielen kielilais
ta ja mahdollisista muista säännöksistä, jotka 
koskevat saamen kielen käyttöä virallisissa yh
teyksissä ja koululaitoksessa. 

Maaliskuussa 1985 luovuttamassaan mietin
nössä (NOU 1985: 14, Samisk kultur og utdan
ning) komitea muun muassa ehdottaa säädettä
väksi saamelaisten kielilain. 

Saamen kielen asemaa koskevien säännösten 
valmistelu on edennyt Norjassa myös yleisem
mällä tasolla. Oikeusministeriö asetti 10 päivä
nä lokakuuta 1980 saamelaisoikeuskomitean, 
joka sai tehtäväkseen muun ohessa selvittää 
saamelaisten oikeudellista asemaa koskevan 
oman perustuslakisäännöksen perustelut ja si
sällön sekä sen, onko tarpeen ja tarkoituksen
mukaista perustaa saamelaisille vaaleilla valit
tavia edustuksellisia elimiä. 

Saamelaisoikeuskomitea antoi ensimmäisen 
osamietintönsä (NOU 1984:18, Om samenes 
rettsstilling) 15 päivänä kesäkuuta 1984. Mie
tinnössä olivat pääasioina saamelaisten oikeu
dellista asemaa koskeva perustuslainsäännös ja 
saamelaisten edustukselliset elimet. 

Mietinnön johdosta hallitus esitti vuoden 
1986-87 ehdotuksessaan suurkäräjille lakia 
saamelaisten kansankäräjistä ja muista saame-

laisten oikeusoloista eli saamelaislakia. Lakieh
dotuksen perusteluissa hallitus totesi, että kan
sanryhmän oikeutta harjoittaa kulttuuriaan on 
nykyisin pidettävä ihmisoikeuksien olennaisena 
osana, ja että viranomaisten velvollisuutena on 
luoda turvatut olosuhteet, jotta saamelaiset 
säilyvät omana kansanryhmänään myös tule
vaisuudessa. Hallitus korosti lisäksi sitä, että 
etnisesti saamelaisen kansanryhmän säilyminen 
valtiossa ei onnistu ilman saamelaisväestöön 
kohdistuvia erityisiä toimia. Suurkäräjät hy
väksyivät kesäkuussa 1987 saamelaislain 
(12.6.1987, n:o 56). Lain tarkoituksena on 
järjestää olosuhteet sellaisiksi, että saamelai
nen kansanryhmä Norjassa voi turvata ja ke
hittää kieltään, kulttuuriaan ja yhteiskuntaelä
määnsä. 

Saamelaisoikeuskomitean ensimmäinen osa
mietintö johti myös eräiden suurkäräjäedusta
jien tekemään esitykseen saamelaisten oikeuk
sia koskevan säännöksen saamiseksi Norjan 
perustuslakiin. Esityksen mukaisesti Norjan 
suurkäräjät hyväksyivät 21 päivänä huhtikuuta 
1988 perustuslain 110 a §: ksi seuraavan sään
nöksen: "Valtion viranomaisten velvollisuute
na on järjestää olosuhteet sellaisiksi, että saa
melainen kansanryhmä voi turvata ja kehittää 
kieltään, kulttuuriaan ja yhteiskuntaelämään
sä." 

Hallituksen esitys saamen kieltä koskevaksi 
lainsäädännöksi annettiin Norjassa 11 päivänä 
toukokuuta 1990 (Ot.prp. nr. 60/1989-90). 
Säännösehdotukset perustuvat saamelaiskult
tuurikomitean vuonna 1985 antamassa mietin
nössä tehtyihin ehdotuksiin. Esityksessä ei kui
tenkaan ehdoteta erillisen saamelaisten kielilain 
säätämistä, vaan säännöksiä, joilla muutettai
siin vuoden 1987 saamelaislakia ja vuoden 
1969 peruskoululakia (13.6.1969, n:o 24) sekä 
vuoden 1915 tuomioistuinlakia (13.8.1915, n:o 
5). Esityksen perusteluissa tähdennetään sitä, 
että saamelainen kulttuuri on samanarvoinen 
kuin norjalaisen yhteiskunnan muukin kulttuu
ri ja saamen kieli saamelaiskulttuurin olennai
sena osana on siten samanarvoinen norjan 
kielen kanssa. Saamen kielellä on erityinen 
asema Norjan muihin vähemmistökieliin näh
den sen vuoksi, että saamelaiset ovat Norjan 
alkuperäistä ja kansallista väestöä, joka on 
asunut maassa koko Norjan valtion olemassa
olon ajan. Ehdotettujen lainmuutosten oikeu
dellisena perustana ovat kielellisiä vähemmistö
jä koskeva kansainvälinen kehitys sekä erityi-
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sesti Norjan perustuslain uusi saamelaisia kos
keva 110 a §. 

Esitys saamelaislain muutoksiksi sisältää 
säännöksen, jonka mukaan saamen ja norjan 
kielet ovat lain mukaan samanarvoisia ja tasa
vertaisia kieliä. Saamen kielellä tarkoitetaan 
esityksessä sen perustelujen mukaan kaikkia 
saamen murteita. Saamenkieliseksi hallintoalu
eeksi ehdotetaan viiden Finnmarkin läänissä 
sijaitsevan kunnan aluetta (Karasjok, Kauto
keino, Nesseby, Porsanger ja Tana). Lait ja 
asetukset, joilla on erityistä merkitystä saame
laisväestölle ehdotetaan käännettäväksi saa
meksi. Virallisten elinten kuulutukset, jotka 
koskevat erityisesti saamenkielistä hallintoalu
etta, julkaistaisiin myös saameksi samoin kuin 
kaavakkeet ja niiden täyttöohjeet. Tällä alueel
la jokaisella olisi oikeus laissa lähemmin maini
tuin edellytyksin saamen kielellä kääntyä kun
nallisen ja valtion aluehallinnon viranomaisen 
sekä tuomioistuimen puoleen sekä saada saa
men kielellä myös vastaus. Asianosaisen pyyn
nöstä tuom101stuimen puheenjohtaja vo1s1 
päättää pöytäkirjan pitämisestä saameksi. Pii
rihallinnon viranomaisissa saamen kielen käyt
tö koskisi vain kirjallista menettelyä. Terveys
ja sosiaalisektoreilla jokaisella saamen kielen 
käyttäjällä olisi ehdotuksen mukaan oikeus 
paikallis- ja piiritasolla saada palvelut saamen 
kielellä. 

Ehdotuksen mukaan jokaisella olisi oikeus 
myös yksilöllisiin saamenkielisiin kirkollisiin 
palveluksiin saamenkielisellä hallintoalueella. 
Kunta voisi päättää siitä, että saamen kieli on 
norjan kanssa tasavertainen kieli koko kunnal
lishallinnossa tai sen tietyillä aloilla. Saamen
kielisellä hallintoalueelia kuntien ja valtion vir
kamiehillä olisi oikeus saada paikallista virka
vapautta sellaisen saamen kielen taidon hank
kimiseksi, jota viranomainen tarvitsee. Jokai
sella olisi ehdotuksen mukaan oikeus saamen 
kielen oppimiseen. Saamenkielisestä opetukses
ta ja saamen kielen opetuksesta säädettäisiin 
peruskoululaissa ja muissa koululaeissa. Jos 
viranomainen menettelee saamen kieltä koske
vassa asiassa lain vastaisesti, on asianosaisella 
tai valtakunnallisella saamelaiselimellä ehdo
tuksen mukaan valitusoikeus lähinnä ylempään 
viranomaiseen. Lopuksi ehdotetaan perustetta
vaksi saamen kielen lautakunta, jonka jäsenet 
saamelaiset kansankäräjät nimeäisivät ja joista 
kansankäräjät valitsisivat puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 

Esityksessä peruskoululain muutoksiksi eh
dotetaan, että saamelaisalueen lapsilla olisi oi
keus saada saamenkielistä opetusta tai saamen 
kielen opetusta. Tällaista opetusta voitaisiin 
antaa yhdeksän lukuvuoden ajan. Saamenkie
listä opetusta tai opetusta saamen kielellä voi
taisiin antaa saamelaista syntyperää oleville 
oppilaille myös saamelaisalueen ulkopuolella, 
kun tarvetta siihen ilmenee. Vähintään kolme 
saamenkielistä oppilasta voisi vaatia saamen
kielistä opetusta koulussaan. 

2.2.2. Ruotsi 

Ruotsissa asetettiin syksyllä 1982 komitea, 
jonka tehtävänä oli selvittää saamelaisten oi
keudellisen aseman vahvistamisen tarvetta po
ronhoidon alalla ja sitä, missä laajuudessa 
vahvistaminen voisi tapahtua, selvittää saame
laisia edustavan erityisen elimen tarvetta sekä 
ehdottaa toimia saamen kielen säilyttämiseksi 
ja edistämiseksi. 

Saamelaisoikeuksien selvityskomitea luovutti 
toukokuussa 1986 ensimmäisen mietintönsä 
(SOU 1986:36, Samernas folkrättsliga ställ
ning). Mietinnössään komitea tarkasteli saame
laisväestön oikeuksia kansainvälisen oikeuden 
näkökulmasta. Komitea päätyi siihen, että 
Ruotsilla on erityisesti kansalaisoikeuksia ja 
poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen 27 artiklan nojalla oikeudelli
nen velvoite kohdella saamelaisväestöön kuulu
via henkilöitä positiivisesti eri tavoin kuin mui
ta kansalaisiaan, jotta saamelaiset voisivat tu
levaisuudessakin harjoittaa kulttuuriaan ja 
käyttää omaa kieltään. Saamelaisten positiivi
nen erityiskohtelu ei ollut komitean mielestä 
ristiriidassa kansalaisten tasa-arvoisen kohte
lun periaatteen kanssa, koska tällainen erityis
kohtelu on edellytyksenä sille, että vähemmistö 
pääsisi enemmistön kanssa samalle tasolle 
omaa kieltään ja kulttuuriaan koskevissa asi
oissa. 

Kesäkuussa 1989 komitea luovutti toisen 
mietintönsä (SOU 1989:41, Samerätt och same
ting). Mietinnössään komitea ehdotti muun 
muassa Ruotsin hallitusmuodon 1 luvun 2 §:n 
4 momenttiin lisättäväksi saamelaisia koskevan 
toisen virkkeen. Ehdotetussa muodossaan 
säännös kuuluisi seuraavasti: "Etnisten, kielel
listen ja uskonnollisten vähemmistöjen mah
dollisuuksia säilyttää ja kehittää omaa kult
tuuri- ja yhteiskuntaelämäänsä tulee edistää. 
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Saamelaisilla on alkuperäisväestönä tässä yh
teydessä erityinen asema.'' 

Saamen kieltä koskeviita osin komitean työ 
on vielä kesken. 

2.3. Asian valmistelu 

2.3.1. Aikaisemmat ehdotukset 

Saamen kielen asemaa on ensimmäiseksi sel
vitellyt saamelaisasiain komitea, jonka mietin
tö (komiteanmietintö 1952: 12) jätettiin valtio
neuvostolle 5 päivänä toukokuuta 1951. 

Mietinnössään komitea ehdotti saamelaislas
ten opetusta saamenkieliseksi ainakin alaluo
killa ja saamen kielen opetuksen järjestämistä 
yläluokille. Lisäksi saamelaisia läheisesti kos
kevat lait ja asetukset tulisi julkaista valtion 
toimesta myös saameksi. Mietintö sisälsi myös 
ehdotukset saamenkielisen paikannimistön säi
lyttämisestä ja saamenkielisten radio-ohjelmien 
lisäämisestä. Komitean ehdotukset eivät kui
tenkaan johtaneet lainsäädäntötoimiin. 

Saamelaisten kielellistä asemaa selvitti uudel
leen saamelaiskomitea, joka jätti mietintönsä 
valtioneuvostolle 31 päivänä maaliskuuta 1973 
(komiteanmietintö 1973:46). Saamelaiskomi
tean mietintö sisälsi ehdotuksen saamelaislaik
si, jonka 2 luku koski saamen kielen asemaa. 
Ehdotuksen mukaan saamelaisalueella olisi 
saatettu voimaan osittain kaksikielisyys siten, 
että saamelaisalueella vakinaisesti asuvalla saa
menkielisellä henkilöllä olisi ollut oikeus käyt
tää saamen kieltä ja saada toimituskirja saa
men kielellä laissa luetelluissa saamelaisalueen 
viranomaisissa ja laitoksissa sekä muuallakin 
Suomessa tuomioistuimissa. Asiallisen saamen 
kielellä kuulemisen järjestämiseksi ehdotettiin 
tulkkien käyttömahdollisuutta. Ehdotuksen 
mukaan kielilaissa tarkoitetut julkipanot, il
moitukset ja kuulutukset ja muut asiakirjat 
olisi tullut antaa myös saamen kielellä tietyissä 
viranomaisissa. Lisäksi saamelaisalueen kun
tien kunnanvaltuustot olisivat voineet päättää 
saamen kielen käyttämisestä pöytäkirjoissa 
suomen kielen rinnalla. Kun viranomainen ei 
olisi voinut itse antaa toimituskirjaa saamen 
kielellä, alkuperäisen toimituskirjan veroinen 
olisi ollut laillisesti pätevä käännös, jonka olisi 
tehnyt valtion varoilla erityinen saamelaistoi
misto. 

Saamenkielinen opetus ehdotettiin turvatta
vaksi saamelaisalueen saamenkielisille oppilail-
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Ie esi- ja peruskoulussa mahdollisimman pit
källe kaksikielisyyden saavuttamiseksi. Lisäksi 
saamen kieltä ehdotettiin opetettavaksi yhteise
nä aineena joko äidinkielenä tai toisena kiele
nä. Toimimiesjärjestelmää olisi ehdotuksen 
mukaan laajennettu eri julkisen hallinnon vi
ranomaisissa. Eräiden virkojen ja tointen osal
ta olisi pääsääntöisesti ollut kelpoisuusvaati
muksena saamen kielen suullinen ja kirjallinen 
taito. Muiden virkojen ja toimien osalta olisi 
saamen kielen taito ollut saamelaisalueella eri
tyinen kelpoisuutta lisäävä seikka. Myöskään 
saamelaiskomitean ehdotukset eivät johtaneet 
välittömiin saamen kielen asemaa koskeviin 
lainsäädäntötoimiin. 

Saamen kielen asemaa opetustoiminnassa 
koskevia ehdotuksia sisältyy lisäksi saamen 
kielen opetussuunnitelmatoimikunnan mietin
töihin 1 ja II (komiteanmietinnöt 1973:88 ja 
1974:96). Ensimmäisessä osamietinnössä toimi
kunta totesi, että "maamme saamelaisväestön 
koulutuksen suurimpia epäkohtia on kielellisen 
ja kulttuurisen tasa-arvon puute verrattuna 
suomen- ja ruotsinkieliseen väestöön. Saamen 
kielen asemaa ei ole turvattu lainsäädännöllä 
eikä saamen kielellä näin ollen ole minkään
laista virallista asemaa suomalaisessa yhteis
kunnassa". Saamenkielisen vähemmistön pe
rusoikeuksien turvaamiseksi sekä kielellisen ja 
kulttuurisen tasa-arvon edistämiseksi toimi
kunta ehdotti, että lainsäädäntöön sisällytettäi
siin säännökset saamen kielestä ja sen asemasta 
vähemmistökielenä. Lisäksi toimikunta ehdotti 
laajoja parannuksia saamenkieliseen ja saamen 
kielen opetukseen peruskouluissa. 

Toimikunnan toinen osamietintö sisälsi eh
dotuksia saamen kielen asemasta oppikouluis
sa, ylioppilastutkinnossa, keskiasteen oppilai
toksissa ja opettajankoulutuksessa. 

Omakielisten sosiaalipalvelujen saatavuutta 
selvittänyt työryhmä katsoi sosiaali- ja terveys
ministeriölle 31 päivänä joulukuuta 1985 luo
vuttamassaan muistiossa (työryhmän muistio 
1985:41), että saamenkielisten sosiaalipalvelu
jen saatavuutta tulisi edistää turvaamalla saa
melaisalueen väestön koulutusmahdollisuudet 
siten, että sosiaalihuollon tehtäviin voitaisiin 
saada riittävästi suomen kielen lisäksi saamen 
kieltä taitavia ja saamelaisten kulttuuria tunte
via työntekijöitä. Edelleen työryhmä totesi, 
että saamelaisalueen kuntien sosiaalihuollon 
henkilöstön eräänä kelpoisuusehtona tulisi olla 
saamen kielen riittävä taito. 
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Saamelaiskulttuuritoimikunta on 28 päivänä 
marraskuuta 1986 opetusministeriölle luovutta
massaan mietinnössä (komiteanmietintö 
1985 :66) asettunut tukemaan saamelaisvaltuus
kunnan saamen kielen asemaa koskevia esityk
siä ja kiirehtinyt saamelaisten kielilain voi
maansaattamista. Toimikunta ehdotti muun 
muassa, että 

- saamen kielen asema turvattaisiin pikai
sesti lainsäädännöllä, 

- henkikirjoituslomakkeeseen lisättäisiin 
oma sarake saamen kielelle kohtaan, jossa 
ilmoitetaan asianomaisen äidinkieli, 

- nimitettäessä henkilöitä hallinnollisiin, 
opetus- ja muihin virkoihin ja toimiin saame
laisalueella saamen kielen taito katsottaisiin 
erityiseksi ansioksi, jotta saamenkielisten pal
velujen tuottaminen tulisi joustavammaksi, 

- saamen kielen aseman vahvistuttua saa
men kielen taito asetettaisiin sellaisten saame
laisalueen virkojen ja toimien kelpoisuus
ehdoksi, joissa yksinomaan tai suureksi osaksi 
hoidettaisiin saamelaisten asioita, 

- saamen kielilain edellyttämää tulkkaa
mista ja käännöstyötä varten perustettaisiin 
saamelaisten kotiseutualueelle erityinen saamen 
kielen käännöstoimisto, jolle luotaisiin riittävät 
taloudelliset ja taidolliset edellytykset käännös
ten tekemiseen, 

- kielilisää saamen taidosta alettaisiin mak
saa niissä saamelaisalueen viroissa ja toimissa, 
joissa sitä ei vielä makseta. 

Saamelaiskonferenssi on pohjoismainen or
ganisaatio, jonka muodostavat Norjan ja 
Ruotsin saamelaisten pääjärjestöjen edustajat 
ja Suomen saamelaisvaltuuskunta ja joka ko
koontuu kolmen vuoden välein. Saamelaisten 
VII konferenssi 1971 ehdotti, että saamelaisten 
kielilain tulisi sisältää määräyksiä siitä, että 
saamen kieltä käytettäisiin julkisissa laitoksissa 
ja oikeuslaitoksessa, että toimitukset saamen 
kieltä puhuville tapahtuisivat saamen kielellä ja 
että saamenkieliset voisivat kääntyä viran
omaisten puoleen omalla kielellään, että julki
set tiedonannot ja ilmoitukset annettaisiin 
myös saamen kielellä, että saamelaisalueella 
virkoja täytettäessä pantaisiin painoa saamen 
kielen taidolle ja että annettaisiin tarkkoja 
ohjeita saamen kielen käytöstä kaikilla koulu
asteilla. 

Konferenssi asetti samalla yhteispohjoismai
sen saamen kielen lautakunnan, jonka pääteh
tävänä oli saamen kielen huollon ohella saa
men kielen aseman turvaamiseen tähtäävän 

lainsäädännön valmistelu. Lakiehdotuksen val
mistelun tavoitteeksi asetettiin yhtenäisen saa
melaisten kielilain saaminen kaikkiin Pohjois
maihin. Kielilautakunta antoi valmistelutehtä
vän opettaja Pekka Lukkarille, joka valmisteli 
lakiehdotuksen perusperiaatteet Suomen kieli
lain pohjalta. Ehdotuksen jatkokäsittelyssä 
kielilautakunta kuitenkin totesi, että yhtenäi
sen saamelaisten kielilain saaminen kaikkiin 
Pohjoismaihin ei ollut realistista, ja asian val
mistelu yhteispohjoismaisella tasolla lopetettiin 
vuonna 1976. 

Saamelaisten VIII konferenssi 1974 totesi, 
että on saatava aikaan yhteinen, kaikkia Poh
joismaiden saamelaisia varten laadittu kielilaki 
ja sitä koskeva asetus, jotta saamelaiset olisivat 
kielellisesti tasa-arvoisia. Kielilain tulisi sisältää 
ainakin kaksi pääperiaatetta: 

- sen tulisi turvata oikeus äidinkieliseen 
opetukseen; ja 

- sen tulisi turvata saamelaisille oikeus tul
la ymmärretyksi saamen kielellä, tulla kuulluk
si ja saada asiakirjoja saamen kielellä. 

Saamelaisten XI konferenssin 1980 hyväksy
mässä saamelaispoliittisessa ohjelmassa vaadi
taan, että saamen kieli tunnustetaan lailla vi
ralliseksi kieleksi ja että saamen kieli ja kult
tuuri säilytetään ja niitä kehitetään elävänä 
kielenä ja kulttuurina. Ohjelmassa esitetään, 
että kussakin maassa säädetään saamelainen 
kielilaki, jossa määritellään saamelaisenemmis
töiset kunnat, joissa saamea käytetään viralli
sena kielenä, miten virallinen kielenkäyttö to
teutetaan, minkälaiset saamen kielen taidon 
vaatimukset viroissa on, minkälaiset kielioi
keudet on saamenkielisessä vähemmistöyhtei
sössä ja miten saamenkielisiä paikannimiä sekä 
saamenkielisiä henkilönimiä käytetään. 

Eduskunnalle 20 päivänä lokakuuta 1982 
antamassaan kulttuuripoliittisessa selonteossa 
hallitus totesi, että saamelaisväestön ja saame
laiskulttuurin kannalta keskeinen kysymys on 
saamen kielen aseman vahvistaminen. Eräänä 
mahdollisuutena tähän on nähty saamen kielen 
aseman turvaaminen erityislainsäädännöllä. 
Hallitus totesi lisäksi, että kulttuuripoliittisesti 
tärkeää on huolehtia saamelaiskulttuurin eri
tyispiirteiden säilyttämisestä ja kehittämisestä. 

Kulttuuripoliittisesta selonteosta eduskun
nassa käydyssä keskustelussa tuotiin voimak
kaasti esille saamelaisten kielilain tarve ja pai
notettiin, että erityisen kielilain säätäminen on 
välttämätöntä saamelaiskulttuurin säilymiselle. 
Saamelaisten kielilain säätämistä vaadittiin 
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useissa ryhmäpuheenvuoroissa ja yksittäisissä 
muissa puheenvuoroissa kaikkien puolueiden 
edustajien taholta. 

Eduskunnan sivistysvaliokunta on hallituk
sen toimenpiteistään vuonna 1982 antaman 
kertomuksen johdosta 16 päivänä joulukuuta 
1983 antamassaan lausunnossa (SiVL 2/1983 
vp.) todennut saamen kielen ja saamelaiskult
tuurin osalta, että kaiken kulttuurin säilymisen 
ehto on elävä kieli ja että lainsäädännössämme 
saamen kieli mainitaan eräissä erityislaeissa, 
mutta yleissäännökset saamen kielen asemasta 
puuttuvat. Sivistysvaliokunta on tämän vuoksi 
edellyttänyt selvitettäväksi mahdollisuudet ja 
eri vaihtoehdot saamen kielen aseman turvaa
miseksi maassamme. 

Saamelaisvaltuuskunta luovutti oikeusminis
teriölle 29 päivänä marraskuuta 1983 ehdotuk
sen hallituksen esitykseksi laiksi saamen kielen 
asemasta. Merkittävä eroavaisuus nyt käsillä 
olevaan ehdotukseen verrattuna oli se, että 
tämä aiempi ehdotus oli muodollisesti sidottu 
kielilakiin; saamen kielestä olisi ollut soveltu
vin osin voimassa, mitä kielilaissa on säädetty 
suomen ja ruotsin kielestä. Ehdotuksen mu
kaan lakia olisi sovellettu koko maassa ja täten 
myös kaikkiin keskushallinnon viranomaisiin. 
Nyt käsillä oleva ehdotus on tehty hyvin pitkäl
ti saamelaisvaltuuskunnan aikaisemman ehdo
tuksen pohjalta, kuitenkin edellä mainituin 
poikkeuksin. 

2.3.2. Esityksen valmistelu 

Saamelaisvaltuuskunnan ehdotus hallituksen 
esitykseksi laiksi saamen kielen käyttämisestä 
viranomaisissa (komiteanmietintö 1987 :60) on 
valmisteltu suomen- ja saamenkielisenä saame
laisvaltuuskunnan kielilakityöryhmässä, jonka 
ovat muodostaneet valtuuskunnan sivistys- ja 
kulttuurijaosto, oikeusjaoston puheenjohtajat 
sekä oikeusministeriön edustaja ja asiantunti
ja. Ehdotus on jätetty oikeusministeriölle jou
lukuussa 1987, minkä jälkeen ministeriö on 
pyytänyt ehdotuksesta lausunnot 54 viranomai
selta, laitokselta tai järjestöltä. Yleisesti ottaen 
lausunnoissa suhtauduttiin myönteisesti ehdo
tuksen toteuttamiseen. Lausunnoista on kesällä 
1988 laadittu tiivistelmä (oikeusministeriön 
lainvalmisteluosaston julkaisu 151 1988). 

Saamelaisvaltuuskunnan annettua kesällä 
1989 lausuntonsa muiden lausuntojen johdosta 
oikeusministeriö asetti syksyllä 1989 työryh
män viimeistelemään hallituksen esitystä. Työ
ryhmä, joka työnsä aikana oli yhteistyössä 
Norjan ja Ruotsin vastaavaa lainsäädäntöä 
valmistelevien virkamiesten kanssa, sai mietin
tönsä valmiiksi maaliskuussa 1990. 

Oikeusministeriö pyysi keväällä 1990 työryh
män mietinnöstä lausunnon valtiovarainminis
teriöltä ja viideltä viranomaiselta tai laitoksel
ta, jotka työryhmä oli ehdottanut lisättäväksi 
lain soveltamisalaan. Samalla varattiin opetus
ministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeri
ölle mahdollisuus antaa lausunto. Lausunto 
saatiin huhti-, toukokuussa 1990 kaikilta muil
ta paitsi sosiaali- ja terveysministeriöltä. 

Valtioneuvosto päätti 5 päivänä huhtikuuta 
1990 pyytää ehdotuksesta hallituksen esityk
seksi korkeimman oikeuden ja korkeimman 
hallinto-oikeuden lausunnot. Korkein oikeus 
antoi lausuntonsa 21 päivänä kesäkuuta 1990 
ja korkein hallinto-oikeus 19 päivänä kesäkuu
ta 1990. Viimeksi mainittu toimitti samana 
päivänä päivätyllä kirjeellään oikeusministeri
ölle myös asiaa korkeimmassa hallinto-oikeu
dessa valmistelleen työryhmän muistion. 

Sekä korkeimman oikeuden että korkeim
man hallinto-oikeuden lausunnossa tähdennet
tiin sitä, että saamelaisten asema alkuperäis
kansana tekee perusteiloksi ehdotetunkaltaisen 
erityissääntelyn. Molemmat pitivät tärkeänä 
turvata lailla saamelaisten oikeus käyttää omaa 
kieltään viranommstssa. Korkein hallinto
oikeus piti tärkeänä, että saamen kielen asema 
turvataan myöhemmässä vaiheessa hallitus
muodossa. Lisäksi lausunnoissa oli lukuisia 
huomionarvoisia muutosehdotuksia esityseh
dotukseen. Kielteisesti korkein oikeus suhtau
tui saamen kielen säätämiseen toimituskirjakie
leksi ja viranomaisen sisäiseksi kieleksi lähtien 
siitä, että tällainen asema voi olla vain kansal
liskielillä, suomella ja ruotsilla. Korkein hal
linto-oikeus puolestaan esitti harkittavaksi pai
kallista virkavapautta koskevan sääntelyn pois
tamista viitaten pyrkimyksiin yhtenäistää vir
kamieslainsäädäntö ja siihen, että palkkaukses
ta sovitaan virka- ja toimiehtosopimusmenette
lyä käyttäen erikseen. 

Hallituksen esitys on tämän jälkeen valmis
teltu oikeusministeriössä virkatyönä. 



20 1990 vp. - HE n:o 180 

3. Ehdotetut uudistukset 

3.1. Oikeus käyttää saamen kieltä viran
omaisissa 

Esityksessä ehdotetaan, että saamelaisten oi
keus käyttää saamelaisten kotiseutualueella 
saamen kieltä viranomaisissa ja laitoksissa sekä 
suullisessa että kirjallisessa käsittelyssä turvat
taisiin lailla. Saamen kieltä voitaisiin käyttää 
maan kansalliskielten, suomen ja ruotsin ohel
la. Oikeus oman kielen käyttämiseen säännel
täisiin pitkälti samojen periaatteiden mukaises
ti, jotka on omaksuttu vuoden 1922 kielilaissa. 

Myöhemmin tulisi ottaa harkittavaksi mah
dollisuus turvata perustuslain säännöksin saa
melaisten oikeus käyttää omaa kieltään viran
omaisissa ja muissakin yhteyksissä. Asia on 
parhaillaan selvitettävänä perusoikeuskomite
assa perusoikeuksien laajemman tarkistamisen 
yhteydessä. Saamen kielen nykyinen tila ja 
uhanalainen asema edellyttävät kuitenkin lain
säädäntötoimia kielen aseman turvaamiseksi jo 
ennen perusoikeuskysymyksen selkiintymistä. 

Lain kiireellisen tarpeen vuoksi sen alaan ei 
nyt sisällytettäisi säännöksiä saamen kielen 
käytöstä opetustoiminnassa. Näiden säännös
ten toimivuutta ja mahdollista uudistamistar
vetta on syytä selvittää erikseen. 

Saamelaisilla olisi ehdotuksen mukaan oi
keus käyttää omaa kieltään kaikissa tuomiois
tuimissa, joiden virka-alueeseen kuuluu saame
laisten kotiseutualue tai sen osa. Lisäksi saa
men kieltä tulisi voida käyttää kysymyksessä 
olevan alueen piiri- ja paikallishallinnon viran
omaisissa sekä alueen kunnissa ja seurakunnis
sa. Sellaisia viranomaisia tai laitoksia, joissa 
saamelaiset voisivat asioida omalla kielellään, 
olisivat lisäksi Lapin lääninhallitus ja lääninoi
keus sekä eräät yksittäisen kansalaisen oikeus
turvan toteutumisen kannalta keskeiset valta
kunnalliset viranomaiset, kuten eduskunnan 
oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskans
leri, sekä muutamat muut kansalaisten kannal
ta keskeiset laitokset, kuten kansaneläkelaitos. 
Eräät lain säännökset koskisivat kaikkia maan 
viranomaisia. Niiden viranomaisten ja laitosten 
piiriä, joita ehdotettu laki erityisesti koskisi, 
tarkastellaan lähemmin jäljempänä yksityis
kohtaisissa perusteluissa. 

Ehdotuksen mukaan saamen kieltä voisivat 
käyttää viranomaisissa kaikki saamelaiset kan
salaisuudesta riippumatta. Suomen Lapissa 
saattaa asianasaiseksi tuomioistuimissa ja 

muissa viranomaisissa joutua yhtä lailla saame
lainen, joka on Norjan, Ruotsin tai Neuvosto
liiton kansalainen, kuin Suomen saamelainen
kin. 

Myös viranomaisten sisäisenä virkakielenä 
tulisi niin hyvin saamelaisalueen kunnissa kuin 
eräissä keskeisimmissä saamelaisasioita käsitte
levissä valtion viranomaisissakin voida olla 
suomen kielen ohella myös saamen kieli, jos 
niin päätetään. Missään viranomaisessa ei saa
men kieltä kuitenkaan edes käytännön syistä 
vielä voitaisi säätää pakollisesti käytettäväksi 
viranomaisen sisäisenä virkakielenä. 

Viranomaisissa ei ole tähän asti ollut velvol
lisuutta taitaa saamen kieltä. Tämän johdosta 
virastoissa ja laitoksissa on vain poikkeukselli
sesti ollut saamen kielen taitoista virka- tai 
palveluskuntaa. Saamen kielen taitoa ei myös
kään ole asetettu virkojen kelpoisuusvaatimuk
seksi edes saamelaisten kotiseutualueella. Tois
taiseksi ei näytäkään olevan juuri mahdolli
suuksia tällaisten kelpoisuusvaatimusten aset
tamiseen. Tämän johdosta lain lähtökohta on, 
että viranomainen tai laitos huolehtii vastauk
sen antamisesta tulkitsemalla tai hankkimalla 
käännöksen, mikäli sen palveluksessa ei ole 
saamen kielen taitoista virkamiestä, viranhalti
jaa tai toimihenkilöä. 

Vaikka saamenkielisiä virkamiehiä tai toimi
henkilöitä ei ehdotettavassa laissa edellytettäi
sikään, lailla luotaisiin järjestelmiä, jotka olisi
vat omiaan edistämään saamen kielen taidon 
lisääntymistä lain soveltamispiiriin kuuluvissa 
viranomaisissa ja laitoksissa. Saamen kielen 
taito luettaisiin erityiseksi ansioksi valtion hen
kilöstövalinnoissa, ja virkamiehet ja toimihen
kilöt voisivat saada valtion viranomaisissa ja 
laitoksissa paikallista virkavapautta saamen 
kielen taidon hankkimiseksi. Saamelaisten ko
tiseutualueen kunnat puolestaan saisivat täysi
määräistä valtionosuutta ja harkinnanvaraista 
valtionavustusta saamen kielen tulkitsemis-, 
kääntämis- ja neuvontatehtäviä varten perus
tamiensa virkojen palkkauskustannuksiin. 
Kunnat ja muut itsehallintoyhdyskunnat voisi
vat ehdotuksen mukaan saada myös valtion
avustusta niille lain soveltamisesta aiheutuviin 
erityisiin lisäkustannuksiin. 

Ehdotuksen mukaisin järjestelyin saamen
kielisten henkilöiden asema muodostuisi lain 
soveltamispiiriin kuuluvissa viranomaisissa sa
mantapaiseksi kuin toiskielisten kansalaisten 
asema suomen tai ruotsin kielen kannalta yksi-
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kielisissä viranomms1ssa. Virkamiehen ei kui
tenkaan tarvitsisi itse ymmärtää saamen kieltä. 

3.2. Oikeus saamen kielen ilmoittamiseen 
äidinkielekseen 

Esityksessä ehdotetaan, että henkilö katsot
taisiin saamelaiseksi aikaisemman käytännön 
mukaisesti saamenkielisyyteen tai kielelliseen 
taustaan liittyvin perustein. Tähän nähden on 
luonnollista, että saamelaisilla tulee olla oikeus 
ilmoittaa myös väestökirjoihin äidinkielekseen 
saame. Tällainen oikeus saamelaisilla on ollut 
tähänkin asti, mutta nimenomaista säännöstä 
asiasta ei ole ollut. Vuoden 1989 elokuun 
väkilukutilaston mukaan vain 1 730 henkilöä 
on ilmoittanut väestökirjoihin äidinkielekseen 
saamen. Näistä 1 715 on Suomen kansalaisia ja 
15 muun maan kansalaisia. Jotta äidinkieli
merkinnät nykyistä paremmin kuvastaisivat to
dellista kielisyystilannetta, ehdotetaan lakiin 
asiasta säännöstä. 

Pelkästään ehdotettavin säännöksin nykyi
seen ilmoituskäytäntöön ei ilmeisesti voida te
hokkaasti vaikuttaa. Myös eräitä väestörekiste
rikäytäntöjä tulisi viimeistään lain voimaan 
tullessa muuttaa. Eräissä väestökirjanpitoon 
liittyvissä lomakkeissa on ollut painettuna äi
dinkieltä koskeviksi vaihtoehdoiksi suomi, 
ruotsi ja muu kieli. Saamen kieltä ei ole ollut 
nimenomaisesti valittavana. Tässä suhteessa 
saamen kieli tulisi lomakkeita uusittaessa saat
taa samaan asemaan kuin muut kotimaiset 
kielet. Paitsi, että tällainen uudistus olisi peri
aatteessa tärkeä, sillä voitaisiin käytännössä 
edistää saamenkielisten rekisteröitymistä todel
lisen äidinkielensä mukaisesti. Lomakeuudis
tuksen tulisi koskea kaikkia lomakkeita, joista 
väestökirjanpitoon tehdään muutosmerkintöjä. 
Esimerkiksi muuttoilmoituslomakkeilla ei tä
hän asti ole lainkaan voinut tehdä muutoksia 
äidinkieltä koskeviin merkintöihin. 

3.3. Saamenkieliset kuulutukset, opasteet ja 
lomakkeet 

Esityksessä ehdotetaan, että niiden viran
omaisten ja laitosten, joihin lakia saamen kie
len käyttämisestä viranomaisissa sovellettaisiin, 
olisi saamelaisten kotiseutualueella laadittava 
ja annettava julkipanot, ilmoitukset ja kuulu
tukset tai muut sellaiset asiakirjat myös saa-

men kielellä. Näin tulisi menetellä myös mui
den viranomaisten asioissa, jotka pääosin kos
kevat saamelaisia tai jos tällaiseen menettelyyn 
muutoin on erityistä syytä. Väestölle annetta
vat kuulutukset, ilmoitukset tai julkipanot ovat 
erityisen tärkeitä yksilön oikeusturvan toteutu
misen kannalta. On olennaista, että kuulutuk
sen tai muun sellaisen tiedoksiannan sisältö 
tulee ymmärretyksi. 

Lain soveltamisalaan kuuluvien viranomais
ten olisi saamelaisten kotiseutualueella laadit
tava myös tie- ja muut opasteet sekä väestön 
käytettäviksi tarkoitetut lomakkeet täyttöohjei
neen saamen kielellä. Myös muiden viran
omaisten olisi näin meneteltävä lomakkeiston
sa osalta, mikäli kysymys on pääasiassa saame
laisten käytettäviksi tarkoitetuista lomakkeista 
tai mikäli tähän muutoin nähtäisiin olevan 
erityistä syytä. Esimerkiksi lomakkeet, joilla 
koottaisiin verotuksessa merkityksellisiä tai yk
silön oikeusturvan toteutumisen kannalta muu
toin olennaisia tietoja kaikilta kansalaisilta, tai 
lomakkeet, jotka olisi tarkoitettu sellaisten 
elinkeinojen harjoittajien käyttöön, joita saa
melaiset perinteisesti ovat harjoittaneet, tulisi 
olla käytettävissä myös saamen kielellä. 

3.4. Saamen kielellä julkaistavat säädökset, 
lakiehdotukset ja mietinnöt 

Hallitusmuodon 22 §:n mukaan muun muas
sa lait ja asetukset on annettava suomen ja 
ruotsin kielellä. Tämän säännöksen ei voida 
katsoa estävän tällaisten säädösten julkaisemis
ta myös muulla kielellä. Suomessa voimassa 
olevaa lainsäädäntöä ovatkin valtion viran
omaiset ja muutkin varsin laajalti julkaisseet 
myös vierailla kielillä. Tähän nähden on luon
nollista, että lainsäädäntöä on saatavissa myös 
maan alkuperäiskansan, saamelaisten omalla 
äidinkielellä, kolmantena kotimaisena kielenä 
olevalla saamen kielellä. Tämän johdosta eh
dotetaan säädettäväksi, että lait ja asetukset 
sekä muut Suomen säädöskokoelmassa julkais
tavat virallistekstit sekä viranomaisten mää
räyskokoelmissa julkaistavat määräykset olisi 
julkaistava myös saamen kielellä, milloin ne 
erityisesti koskevat saamelaisia. Tällaisella jul
kaisutoiminnalla olisi erityinen merkitys saa
melaisten oikeudellisen tiedon lisääjänä. Viral
liselta luonteeltaan tällainen käännös kuiten
kaan ei olisi oikeusvoimainen niin kauan kuin 
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asiasta hallitusmuodon 22 §:n tapaan tai muu
toin ei olisi säännöstä perustuslaissa. 

Edelleen esityksessä ehdotetaan, että lakieh
dotukset ja komiteanmietinnöt tai niiden tiivis
telmät tulisi myös julkaista saameksi, jos ne 
erityisesti koskevat saamelaisia tai jos tähän 
muutoin olisi erityistä syytä. Viimeksi mainitun 
perusteen osalta voidaan viitata siihen, mitä 
edellä on lausuttu lomakkeiden kääntämisestä. 
Kun hallituksen esitykset eduskunnalle laadi
taan hallitusmuodon 22 §:n mukaan suomen ja 
ruotsin kielellä, ei esityksen saamenkielisen 
käännöksen mahdollinen keskeneräisyys olisi 
esteenä esityksen eduskuntakäsittelyn aloitta
miselle eikä loppuun saattamiselle. Säännöksen 
tarkoituksena olisi vain saada lainkohdassa 
tarkoitetuissa asioissa mahdollisimman pian ai
kaan käännös, johon saamenkieliset voisivat 
perehtyä omalla kielellään. 

3.5. Saamen kielen toimisto 

Ehdotuksen mukaan tulisi saamen kielen 
kääntämistä ja lain täytäntöönpanon edellyttä
miä palvelu- ja muita tehtäviä varten olla 
erityinen saamen kielen toimisto. Se toimisi 
saamelaisten kotiseutualueella saamelaisval
tuuskunnan alaisena, mutta sen palvelut olisi
vat luonnollisesti kaikkien viranomaisten ja 
laitosten käytettävissä. Sen päällikkönä toimisi 
pääkielenkääntäjä ja sen palveluksessa olisi 
virallisen kääntäjän tutkinnon suorittaneita 
saamen kielen kääntäjiä. 

4. Esityksen organisatoriset ja 
henkilöstövaikutukset 

Koska ehdotettu saamelaisten kielilaki ni
menomaisesti koskee saamen kielen käyttämis
tä viranomaisten kanssa asioitaessa, on luon
nollista, että lailla on asioiden käsittelemiseen 
liittyviä organisatorisia vaikutuksia. Kääntämi
sen ja tulkitsemisen järjestäminen hidastutta
nee jossakin määrin asioiden käsittelyä ja ai
heuttaa lisätyötä viranomaisille. Kun tavoittee
na on saamelaisten kielellisten oikeuksien tur
vaaminen, on kääntämisen ja tulkitsemisen 
järjestäminen siitä aiheutuvasta lisätyöstä huo
limatta kuitenkin huomattavasti helpommin 
toteutettavissa kuin virkamiesten veivoittami
nen osaamaan saamen kieltä. Mainitut vaiku
tukset eivät kuitenkaan tule ulottumaan kaik-

kiin lain piiriin kuuluviin viranommsnn, sillä 
saamelaisten kotiseutualueen kuntien viran
omaisissa on jo runsaasti saamen kieltä osaavia 
virkamiehiä, ja valtion virkamiehille ehdote
taan mahdollistettavaksi saamen kielen taidon 
hankkiminen paikallisen virkavapauden avulla. 

Lain vaikutukset kohdistuvat olennaisimmin 
niihin viranomaisiin, joiden kanssa saamelaiset 
eniten asioivat, eli Lapin läänin piirihallintovi
ranomaisiin ja varsinkin saamelaisten kotiseu
tualueella toimiviin paikallishallinnon viran
omaisiin, varsinkin saamelaisalueen kuntiin. 

Lakiehdotuksen mukaan saamen kielen toi
misto olisi velvollinen viranomaisten pyynnöstä 
toimittamaan näille käännöksiä. Tätä tehtävää 
varten olisi toimistolle palkattava riittävästi 
henkilöstöä. Koska toimiston toiminnan laa
juutta on vaikea arvioida, on katsottu, että 
alkuvaiheessa riittäisi, jos saamen kielen toi
mistoon perustettaisiin pääkielenkääntäjän (A 
24) ja kahden kielenkääntäjän (A 19) sekä 
konekirjoittajan (A 5) virat. Toimisto tulisi 
sijoittaa saamelaisten kotiseutualueelle, esimer
kiksi Inariin saamelaisvaltuuskunnan toimiston 
yhteyteen. Koska kysymyksessä on verraten 
pieni yksikkö, ei toimistotilojen hankkiminen 
tuottane ylivoimaisia vaikeuksia. Saamen kie
len avustajan virkoja ei tässä vaiheessa ehdote
ta perustettavaksi, vaan niiden tarve tulee har
kittavaksi, kun lain soveltamisesta on saatu 
käytännön kokemuksia. 

Lain vaikutuksia kuntien organisaatioon ei 
voida ennalta arvioida kovinkaan tarkasti, kos
ka organisaatiojärjestelyt jäävät kuntien 
omaan harkintavaltaan. Lakiehdotuksen mu
kaan saamelaisalueen kunnat saisivat täysimää
räistä valtionapua saamen kielen kääntämis-, 
tulkitsemis- ja neuvontatehtäviä haitavien vi
ranhaltijoiden palkkaamiseen. Onkin näin ol
len luultavaa, että kunnat perustaisivat tällaiset 
virat hyvin pian lain voimaantulon jälkeen. 
Sopivimmin nämä virat olisivat perustettavissa 
kääntäjän virkoina. Näin ollen saamelaisalueen 
kuntiin tulisi perustettavaksi yhteensä kahdek
san kielenkääntäjän virkaa, joiden palkkaluo
kaksi sopisi Y 26. 
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5. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

5.1. Valtiontaloudelliset vaikutukset 

Saamen kielen toimistoon tulisi perustaa 
edellä mainitut pääkielenkääntäjän (A 24), 
kahden kielenkääntäjän (A 19) ja yhden kone
kirjoittajan (A 5) virat. Näistä aiheutuisi vuo
sittain palkkakustannuksia noin 800 000 mark
kaa. Kun otetaan huomioon vuokrat, käyttö
menot ja muut kustannukset, aiheutunee saa
men kielen toimistosta vuosittain kustannuksia 
noin 950 000 markkaa. 

Ehdotetun saamelaisten kielilain 24 §:n mu
kaan tulisi täysimääräistä valtionosuutta 
myönnettäväksi Utsjoen kunnalle kolmen vi
ranhaltijan, Inarin kunnalle kolmen sekä 
Enontekiön ja Sodankylän kunnalle kummalle
kin yhden viranhaltijan palkkaamiseen. Jos 
nämä viranhaltijat olisivat palkkaluokassa Y 
26, olisi näistä kahdeksasta viranhaltijasta ai
heutuvan valtionosuuden määrä yhteensä noin 
1 200 000 markkaa vuodessa. Lakiehdotuksen 
24 § :ssä tarkoitettuja valtionavustuksia varten 
tulisi valtion tulo- ja menoarvioon vuosittain 
varata ainakin 350 000 markan suuruinen mää
räraha. 

Edellä mainittujen kustannuserien lisäksi 
saamelaisten kielilain täytäntöönpanosta aiheu
tuu valtiolle monenlaisia muita kustannuksia. 
Ennen muuta on otettava huomioon kääntämi
sestä ja tulkitsemisesta aiheutuvat kustannuk
set. Lisäksi on uusittava koko joukko lomak
keita ja opasteita. Näitä kustannuksia on vai
keata etukäteen arvioida. Mikäli lähtökohdaksi 
otetaan, että näihin tarkoituksiin tulisi varata 
lain ensimmäisinä soveltamisvuosina ainakin 
2 000 000 markkaa, aiheutuisi lain täytäntöön
panosta valtion tulo- ja menoarvioon näinä 
vuosina vuosittain noin 4 500 000 markan lisä
määrärahan tarve. 

5.2. Kunnallistaloudelliset vaikutukset 

Kun kunnat saisivat täysimääräistä valtion
osuutta saamen kielen kääntämis-, tulkitsemis
ja neuvontatehtäviä haitavien viranhaltijoiden 
palkkaukseen, ei kunnille aiheutuisi näistä vi
roista lainkaan omia palkkausmenoja. Sen si
jaan kuntien hoidettavaksi jäisi toimitilojen ja 
konttorikaluston hankkiminen näille viranhal-
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tijoille sekä näiden tehtävien hoitamiseen liitty
vät toimistomenot. 

Saamelaisten kielilaista saamelaisten kotiseu
tualueen kunnille aiheutuvien menojen määrää 
on vaikea etukäteen arvioida. Täysimääräisellä 
valtionosuudella palkatut viranhaltijat voisivat 
huolehtia useimmista kääntämis- ja tulkitse
mistehtävistä, ja ennen pitkää näiden kuntien 
olisi tarkoituksenmukaista vaatia saamen kie
len taitoa niiltä kunnan viranhaltijoilta, jotka 
joutuvat eniten asioimaan saamelaisten kanssa. 
Varsinkin Utsjoen kunnassa on jo nyt saamen 
kielen taitoista henkilöstöä. Eniten kustannuk
sia uudesta laista aiheutuisi kunnille ilmeisesti 
saamenkielisten asiakirjojen tuottamisesta ja 
tulkitsemisen järjestämisestä, mikä ilmenisi toi
mistokustannusten vähäisenä lisääntymisenä. 

Toisaalta edellä mainitut kuntiin perustetta
vat uudet virat merkitsevät osaltaan kunkin 
kunnan verotulojen lisääntymistä, kun on odo
tettavissa, että saamen kielen toimiston henki
löstö myös asuisi saamelaisten kotiseutualueen 
kunnissa. 

5.3. Muut taloudelliset vaikutukset 

Kääntämisestä ja tulkitsemisesta aiheutuisi 
jossakin määrin kustannuksia myös evankelis
luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirkko
kunnalle sekä eräille niiden seurakunnista. Nä
mä voisivat ehdotetun saamelaisten kielilain 
24 §:n mukaan saada näihin kustannuksiin yli
määräistä valtionavustusta. Myöskään näiden 
kustannusten määrästä ei ole mahdollista etu
käteen esittää arviota. 

6. Suhde kansainvälisiin sopi
muksiin 

Esitystä tukevat monet kansainvälisten sopi
musten määräykset, erityisesti eräät määräyk
set Suomen ratifioimissa Yhdistyneiden Kansa
kuntien (YK) ihmisoikeussopimuksissa. Näistä 
on mainittava ennen kaikkea kansalaisoikeuk
sia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvä
lisen yleissopimuksen (SopS 8/76) 2, 14, 26 ja 
27 artikla sekä kaikkinaisen rotusyrjinnän 
poistamista koskevan kansainvälisen yleissopi
muksen (SopS 37 /70) määräykset, erityisesti 1 
ja 2 artiklassa. 

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen 26 artiklan mukaan 
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kaikki ihmiset ovat oikeudellisesti yhdenvertai
sia ja oikeutettuja ilman minkäänlaista syrjin
tää yhtäläiseen lain suojaan. Sopimuksen 14 
artiklan 3 kohdassa todetaan rikossyytteiden 
osalta, että jokaisella on oikeus täysin yhden
vertaisena saada viipymättä ja yksityiskohdit
tain hänen ymmärtämällään kielellä tieto häntä 
vastaan nostetun syytteen luonteesta ja syistä, 
ja saada maksuttomasti tulkin apu, jos hän ei 
ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä 
kieltä. 

Sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa todetaan, 
että jokainen sopimusvaltio sitoutuu kunnioit
tamaan ja takaamaan jokaiselle alueellaan ole
valle ja oikeuspiiriinsä kuuluvalle yksilölle täs
sä yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet il
man minkäänlaista rotuun, kieleen, kansalli
seen alkuperään, syntyperään tai muuhun ase
maan perustuvaa syrjintää. Puheena olevan 2 
artiklan 2 kohdassa jokainen valtio sitoutuu 
perustuslakiensa mukaisessa järjestyksessä ja 
tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti 
ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin toteut
taakseen lainsäädännöllä tai muulla tavalla 
tässä yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet, 
jotka eivät jo ole voimassa. 

Sopimuksen 27 artiklassa puolestaan edelly
tetään, että sopimusvaltiot eivät kiellä kansalli
siin, uskonnollisiin tai kielellisiin vähemmistöi
hinsä kuuluvilta henkilöiitä oikeutta yhdessä 
muiden ryhmän jäsenten kanssa nauttia omas
ta kulttuuristaan, tunnustaa ja harjoittaa omaa 
uskontoaan tai käy'ttää omaa kieltään. Vaikka 
määräys sanamuotonsa puolesta näyttäisi aset
tavan sopimusvaltioille vain velvoitteen jättää 
vähemmistöt rauhaan säännöksessä tarkoite
tussa suhteessa, on useissa eri yhteyksissä, 
erityisesti käsiteltäessä YK:n piirissä alkupe
räiskansojen oikeuksia koskevia kysymyksiä, 
haluttu antaa määräykselle tulkinnoin uutta 
sisältöä ja korostettu valtioiden tähän sään
nökseen perustuvaa velvollisuutta tukea myös 
positiivisin erityistoimenpitein maissansa alku
peräiskansoina eläviä vähemmistöjä. 

Saamelaisten kielilain säätämisellä toteute
taan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen yleistä yhdenvertai
suusperiaatetta ja lainsäädäntövelvoitteita tur
vaamalla saamelaisten oikeus äidinkielen käyt
tämisen lainsuojaan yhtäläisesti suomen- ja 
ruotsinkielisten kanssa. 

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista kos
kevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa on 
negatiivinen erityiskohtelu kielletty ja tuotu 

esille positiivinen erityiskohtelu. Sopimuksen 1 
artiklan 1 kohdassa määritellään "rotusyrjin
näksi" muun muassa kaikki rotuun, syntype
rään tai kansalliseen tai etniseen alkuperään 
perustuva erottelu, poissulkeminen tai etuoi
keus, jonka seurauksena on ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien tasapuolisen nauttimisen tai 
harjoittamisen rajoittaminen poliittisella, sosi
aalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla 
julkisen elämän alalla. Sopimuksen 1 artiklan 4 
kohdassa todetaan nimenomaan, että rotusyr
jinnäksi ei ole katsottava erityisiä toimenpitei
tä, joiden ainoana tarkoituksena on taata riit
tävä edistys tietyille etnisille ryhmille tai yksi
löille, jotka tarvitsevat välttämättömänä pidet
tävää suojelua sen varmistamiseksi, että nämä 
ryhmät tai yksilöt voivat yhtäläisesti nauttia ja 
käyttää ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. 

Syrjinnän kiellon rinnalle on sopimuksessa 
asetettu myös positiivinen toimenpiteiden vel
voite huonommassa asemassa olevan etnisen 
ryhmän aseman parantamiseksi. Sopimuksen 2 
artiklan 2 kohdan mukaan sopimusvaltion tu
lee, milloin olosuhteet antavat aihetta, ryhtyä 
sosiaalisella, taloudellisella, sivistyksellisellä ja 
muilla aloilla erityisiin ja konkreettisiin toimiin 
riittävän kehityksen ja suojelun varmistamisek
si tietyille roturyhmille tai niihin kuuluville 
yksilöille, jotta niille taattaisiin täydelliset ja 
yhtäläiset oikeudet ihmisoikeuksien ja perus
vapauksien nauttimiseen. 

Nykyisessä lainsäädännöllisessä tilanteessa 
syntyperä asettaa saamelaiset muita huonom
paan asemaan koulutuksen, tiedonvälityksen ja 
yhteiskunnan hallintopalveluiden suhteen. Saa
menkielisen väestön rajoitetut mahdollisuudet 
oman kielen käyttöön heikentävät myös saa
melaisten yleistä oikeusturvaa. Saamelaisten 
kielilain säätämisellä saamelaisille taataan näil
tä osin yhdenvertainen asema muiden kansa
laisten kanssa kuten näissä Yhdistyneiden Kan
sakuntien ihmisoikeussopimuksissa edellyte-
tään. 

Suomi on ratifioinut myös Euroopan ihmis
oikeussopimuksen. Tämän sopimuksen 14 ar
tiklan mukaan tulee sopimuksessa tunnuste
luista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen 
taata ilman minkäänlaista, muun muassa kie
leen, alkuperään tai kansalliseen vähemmis
töön kuulumiseen perustuvaa syrjintää. Euroo
pan neuvoston piirissä valmistellaan lisäksi eri
tyistä vähemmistökieliasiakirjaa, joka ilmeises
ti yleissopimuksella valmistuttuaan erityisen te
hokkaasti ja yksityiskohtaisesti tulee turvaa-



1990 vp. - HE n:o 180 25 

maan jäsenmaissa vähemmistökielinä olevien 
kielten aseman. 

Edelleen on syytä viitata Kansainvälisen 
Työjärjestön ILO:n piirissä vuonna 1989 uusit
tuun alkuperäiskansoja koskevaan yleissopi
mukseen n:o 169 yleisesti ja erityisesti sen 
oman kielen oppimista ja käyttämistä koske
vaan artiklaan 28. Ainoan yleissopimuksessa 
tarkoitetun alkuperäiskansan, josta valtion oli
si sopimuksen mukaisesti vastattava, muodos
tavat Suomessa saamelaiset. Sopimuksen ratifi
ointiedellytykset ovat meillä parhaillaan harkit
tavina. Myös YK:ssa valmisteilla olevaan alku
peräiskansojen oikeuksia koskevaan julistus
luonnokseen on ehdotettu erityistä oman kielen 
käyttämisen oikeutta koskevaa kohtaa, jonka 
mukaan valtioiden tulisi taata näille kansoille 
"oikeus kehittää ja edistää omia kieliään, mu-

kaan lukien oman kirjakielen, ja käyttää niitä 
hallinnollisiin, oikeudellisiin, sivistyksellisiin ja 
muihin tarkoituksiin''. I) 

Sopimus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin 
ja Tanskan välillä Pohjoismaiden kansalaisten 
oikeudesta käyttää omaa kieltään muussa poh
joismaassa (SopS 11187), joka tuli voimaan 
vuonna 1987, velvoittaa sopimusvaltioita vai
kuttamaan siihen, että sopimusvaltion kansa
lainen tarvittaessa voi käyttää omaa kieltään 
asioidessaan muun sopimusvaltion viranomai
sissa ja muissa julkisissa toimielimissä. Saame 
ei kuitenkaan ole sopimuksessa tarkoitettu kie
li. 

I) YK:n ihmisoikeustoimikunnan syrjinnän ehkäisemis
tä ja vähemmistönsuojelua koskevan alatoimikunnan 
päätöslauselman 1989/34 liitteenä olevan työryhmän 
mietinnön liite II, kohta 9. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki saamen kielen käyttämisestä viran
omaisissa 

luku. Yleisiä säännöksiä 

§. Saamelaiset ovat Suomessa alkuperäis
kansaa. Tästä syystä ei saamen kieltä voida 
Suomessa katsoa vieraaksi kieleksi. Kotimais
ten kielten tutkimuskeskuksesta annetussa lais
sa ja asetuksessa saamen kieli katsotaankin 
suomen ja ruotsin ohella kotimaiseksi kieleksi. 

Hallitusmuodon 14 §:n 1 momentin mukaan 
suomi ja ruotsi ovat tasavallan kansalliskielet. 
Tätä säännöstä on pidettävä lähinnä julistuk
senomaisena. Kielilain kommentaarissa on to
sin aikanaan katsottu, että kansalliskieli on 
katsottava vastakohdaksi vieraalle kielelle, jota 
oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 3 §:n mukaan 
ei saanut tuomiossa käyttää. Tämä oikeuden
käymiskaaren pykälä on myöhemmin muutet
tu, eikä siihen sen nykyisessä muodossa (573/ 
48) enää sisälly mainittua kieltoa. Muutoin
kaan ei saamen kieltä, niin kuin edellä on 
todettu, voida katsoa "vieraaksi kieleksi". 

Vaikka hallitusmuodon 14 §:n 1 momentti 
onkin ohjelmaluontoinen, vaatisi saamen kie-

4 301278B 

Ien julistaminen nimenomaisesti kansalliskie
leksi hallitusmuodon muuttamista. Hallitus
muodon 14 §:n 1 momentin ei kuitenkaan 
voida katsoa estävän sitä, että saamelaisille 
annetaan kielellisiä oikeuksia ja että saamen 
kieltä käytetään myös tuomioistuimissa ja 
muissa viranomaisissa. Kun saamen kielen ase
maa koskevien säännösten lisääminen hallitus
muotoon on tarkoituksenmukaista ottaa har
kittavaksi hallitusmuodon muun uudistamisen 
yhteydessä, ei tässä yhteydessä ole aihetta lä
hemmin käsitellä kysymystä mahdollisuudesta 
julistaa saamen kieli kansalliskieleksi. 

Tässä yhteydessä ei ehdoteta muutettavaksi 
myöskään hallitusmuodon 22 §:ää, jonka mu
kaan lait ja asetukset samoin kuin hallituksen 
esitykset eduskunnalle sekä eduskunnan vas
taukset, esitykset ja muut kirjelmät hallituksel
le annetaan suomen ja ruotsin kielellä. Muutet
tavaksi ei ehdoteta myöskään valtiopäiväjärjes
tyksen 88 §:ää, jonka mukaan asiain käsittelys
sä valtiopäivillä käytetään suomentaikka ruot
sin kieltä. 

Ehdotettavasta 1 §:stä ilmenee myös, että 
saamelaisten kielilain säännökset tulisivat so
vellettaviksi sen lisäksi, mitä suomen ja ruotsin 
kielen käyttämisestä on säädetty, joten lailla ei 
rajoitettaisi hallitusmuodolla turvattuja suo-
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men- ja ruotsinkielisten kansalaisten kielellisiä 
oikeuksia. 

Kuten yleisperusteluissa on todettu, Suomes
sa puhutaan kolmea saamen murretta, pohjois
saamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Suo
men viranomaisissa voi lisäksi satunnaisesti 
asioida myös jotakin muuta kaikkiaan yhdek
sästä saamen kielen murteesta käyttävä henki
lö. Murteiden käyttämisestä ei ole katsottu 
aiheelliseksi ottaa säännöksiä lakiin, vaan se, 
mitä murretta kulloinkin on käytettävä, on 
pidetty parhaana jättää soveltamiskäytännön 
varaan. On kuitenkin selvää, että kunkin saa
melaisen on voitava käyttää viranomaisissa 
omaa murrettaan. Viranomaisissa on puoles
taan sekä suullisessa että kirjallisessa käsitte
lyssä käytettävä sellaista saamen kielen murret
ta, jota saamelainen asianosainen ymmärtää. 
Koska pohjoissaame on selvästi vallitseva mur
re, lait ja muut saamen kielellä julkaistavaksi 
säädetyt virallistekstit, jotka koskevat saame
laisia yleisesti, on julkaistava tällä murteella. 
Sen sijaan esimerkiksi vain koltansaamea käyt
täviä saamelaisia koskevat virallistekstit on 
luonnollisesti julkaistava koltansaameksi. 
Tienviitat ja muut opasteet puolestaan olisi 
luonnollisinta laatia murteella, jota asianomai
sella alueella vallitsevasti käytetään. 

Saamen kieltä voitaisiin tämän pykälän mu
kaan käyttää tuomioistuimissa ja muissa val
tion viranomaisissa ja laitoksissa sekä kuntien 
ja muiden itsehallintoyhdyskuntien sekä kun
tainliittojen viranomaisissa. Valtion laitoksena 
pidetään muun muassa kansaneläkelaitosta. 
Evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen 
kirkkokunnan seurakunnat puolestaan ovat 
lainkohdassa tarkoitettuja muita itsehallinto
yhdyskuntia. 

2 §. Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin, 
keillä olisi lakiehdotuksen mukaiset kielelliset 
oikeudet. Ehdotuksessa omaksuttu saamelaisen 
määritelmä on sisällöltään samankaltainen 
kuin saamelaisvaltuuskunnasta annetussa ase
tuksessa oleva määritelmä. Tässä asetuksessa 
olevan määritelmän mukaan saamelaisella tar
koitetaan henkilöä, jonka tai jonka vanhem
mista tai isovanhemmista ainakin yhden poh
joismaiden saamelaisneuvoston Suomen jaos
ton vuonna 1962 suorittaman väestönlasken
nan mukaan taikka muutoin todetaan oppi
neen saamen kielen ensimmäisenä kielenään. 

Norjassakin saamelaiset on saamen kielen 
taidon suhteen määritelty siten, että riittävänä 
on pidetty isovanhempien saamenkielisyyttä 

(saamelaislain 2 luvun 6 §). Tässä suhteessa 
samanlaiseksi on ehdotettu myös Ruotsin val
misteilla olevan saamelaislain saamelaismääri
telmää (saamelaisoikeuksien selvityskomitean 
toisen osamietinnön sivulla 86 oleva ehdotus 
saamelaislain 4 §:ksi). 

Viime kädessä tulee kuitenkin jokaisen yksi
lön itse voida ratkaista kysymys siitä, kuuluu
ko hän johonkin etniseen vähemmistöön vai ei. 
Tämän johdosta ehdotetaan 1 momentissa sää
dettäväksi, että edellä mainituin tavoin määri
telty henkilö olisi saamelainen vain, jos hän 
itse katsoisi lukeutuvansa tähän kansaan. Vas
taava samaistumislauseke on omaksuttu Nor
jan saamelaislaissa ja ehdotettu sisällytettäväk
si myös Ruotsin saamelaislakiin 

Kielellisten oikeuksien antamisella nimen
omaan "saamelaisille" halutaan osaltaan ko
rostaa saamelaisten asemaa omana etnisenä 
ryhmänään. Toisaalta kielellisiä oikeuksia ei 
ole tarkoituksenmukaista antaa "saamenkieli
sille" tämän käsitteen tulkinnanvaraisuuden 
vuoksi. On myös tilanteita, joissa äidinkielel
tään suomenkielinen saamelainen oppii saamen 
kielen ja ryhtyy käyttämään sitä pääkielenään. 
Erityisesti on huomattava, että lain mukaiset 
oikeudet olisivat kaikilla saamelaisilla riippu
matta heidän kansalaisuudestaan. Näin ollen 
myös Ruotsin, Norjan ja Neuvostoliiton saa
melaisilla olisi lakiin perustuvat oikeudet. 

Pykälään otetun saamelaisen määritelmän 
tarkoituksena ei kuitenkaan ole, että saamelai
sen asianosaisen vaatiessa saamen kielen käyt
tämistä viranomaisten tulisi tutkia, onko asian
osainen pykälässä tarkoitettu saamelainen. La
kiehdotuksen määritelmä ei myöskään vaikuta 
siihen, kuka on saamelaisvaltuuskunnasta an
netun asetuksen mukaisesti äänioikeutettu saa
melaisvaltuuskunnan vaaleissa, eikä siihen, ke
nelle muun lainsäädännön nojalla erityisesti 
saamelaisille annettavat oikeudet kuuluvat. 

Koska lakiehdotus koskisi 3 §:n mukaan 
pääasiassa sellaisia valtion piiri- ja paikallishal
linnon viranomaisia, joiden virka-alueeseen 
saamelaisten kotiseutualue tai sen osa kuuluu, 
on 2 momenttiin sisällytetty tarvittava saame
laisten kotiseutualueen määritelmä. Määritel
mä on samanlainen kuin saamelaisvaltuuskun
nasta annetussa asetuksessa oleva vastaava 
määritelmä. 

3 §. Suomen saamelaisasutus keskittyy 2 §:n 
2 momentissa määritellylle saamelaisten koti
seutualueelle. Saamen kielen käytölle viran
omaisissa on suurin tarve juuri tällä alueella, 
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minkä vuoksi lakiehdotusta sovellettaisiin kai
kissa niissä tuomioistuimissa ja valtion piiri- ja 
paikallishallinnon viranomaisissa, joiden virka
alueeseen saamelaisten kotiseutualue tai sen 
osa kuuluu. On luonnollista, että saamen kieltä 
tulisi voida käyttää myös Lapin lääninhallituk
sessa. Lisäksi lakiehdotusta ehdotetaan sovel
lettavaksi eräissä sellaisissa kansalaisen oikeus
turvan kannalta keskeisissä viranomaisissa ja 
laitoksissa, joiden virka-alue käsittää koko 
maan, kuten esimerkiksi korkeimmassa oikeu
dessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
sekä asioitaessa oikeuskanslerin, eduskunnan 
oikeusasiamiehen, kuluttaja-asiamiehen, tasa
arvovaltuutetun tai maatalousyrittäjien elä
kelaitoksen kanssa. 

Koska poronhoitoa koskevilla asioilla on 
suuri merkitys saamelaisille, ehdotetaan 2 mo
mentissa säädettäväksi, että saamelaisten kieli
lakia on sovellettava poronhoitolain (848/90) 
ja -asetuksen (883/90) mukaisten hallintoasioi
den käsittelyssä kaikissa hallintoasteissa, saa
melaisten kotiseutualueen paliskunnista aina 
valtioneuvostoon asti. Muuta niin sanottua 
välillistä julkishallintoa koskee 4 § :n 2 mo
mentti. 

Pykälän 3 momentin mukaan tiettyjä lakieh
dotuksen pykäliä olisi kuitenkin sovellettava 
muihinkin kuin 1 momentissa mainittuihin vi
ranomaisiin. Lakiehdotuksen 5, 11-13 ja 20 § 
ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden sovelta
mista ei ole tarkoituksenmukaista rajoittaa 
vain 1 momentin viranomaisiin. Lakiehdotuk
sen 18 ja 19 §:n soveltamisella myös 11-
13 §:n mukaisiin käännöksiin asetetaan nämä 
käännökset samaan asemaan kuin muutkin 
lakiehdotuksen mukaiset käännökset. 

4 §. Pykälän 1 momentti sisältää viittauksen 
niihin lakiehdotuksen pykäliin, jotka koskevat 
kuntien, evankelis-luterilaisen kirkon, ortodok
sisen kirkkokunnan ja kuntainliittojen viran
omaisia. Näitä säännöksiä sovellettaisiin vain 
niissä alueellisissa viranomaisissa, joiden toimi
alueeseen saamelaisten kotiseutualue tai sen 
osa kuuluu. 

Hallintotehtäviä on annettu myös muille 
kuin edellä mainituille julkisyhteisöjen viran
omaisille. Ehdotetun 3 §:n 1 momentissa tämä 
on otettu huomioon kansaneläkelaitoksen ja 
3 §:n 2 momentissa paliskuntajärjestelmän 
osalta. Lisäksi hallintotehtäviä on annettu 
muille julkisoikeudellisille yhdistyksille ja itse
näisille julkisoikeudellisille laitoksille sekä vai-

tionenemmistöisille osakeyhtiöille ja yksityisil
le. 

Saamenkielisten hallintopalveluiden yhden
mukaistamiseksi ehdotetaan 2 momentissa sää
dettäväksi, että asetuksella voidaan säätää saa
melaisten kielilain soveltamisesta myös tällä 
niin sanotulla välillisen julkishallinnon alalla. 

Julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joihin saame
laisten kielilakia voitaisiin soveltaa, ovat muun 
muassa metsänhoitoyhdistykset, riistanhoito
yhdistykset ja -piirit, kalastuskunnat ja piiri
metsälautakunnat, kalastushoitoyhtymät, tie
kunnat ja uskonnolliset yhdyskunnat. Valtioe
nemmistöisistä osakeyhtiöistä saamelaisten kie
lilakia voitaisiin säätää noudatettavaksi muun 
muassa Kehitysapurahasto Oy-Utvecklings
områdesfonden Ab:n laina-asioiden käsitte
lyyn. Yksityisen hoidettavana olevana hallinto
asioiden käsittelynä, jossa saamelaisten kielila
kia voitaisiin kenties joutua soveltamaan, saat
taisi tulla kysymykseen esimerkiksi jonkin yksi
tyisen oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön 
ylläpitämissä laitoksissa, kuten yksityisissä op
pilaitoksissa ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
laitoksissa tapahtuva asiain käsittely. 

Edellä luetellut toimielimet käsittelevät hyvin 
erilaisia hallintoasioita, ja ne ovat organisaati
oiltaan ja toimintatavoiltaan erilaisia. Kaikilla 
toimielimillä ei ole myöskään samanlaisia ta
loudellisia ja henkilövoimavaroja, vaan toisille 
niistä hallintopalveluiden tuottaminen kahdella 
kielellä voi olla mahdotonta. Tämän vuoksi 
saamelaisten kielilakia ei ole tarkoituksenmu
kaista ulottaa suoraan lailla ja kokonaisuudes
saan koskemaan kaikkia näitä toimielimiä. 
Säätämällä saamelaisten kielilain soveltamises
ta näiltä osin asetuksella, voidaan välttää so
veltamisvaikeuksia ja ottaa paremmin huo
mioon toimielinten väliset eroavaisuudet ja 
toimielinten toiminnassa tapahtuvat muutok
set. 

Saamelaisten kielilain soveltamisalan selkey
den vuoksi olisi tarkoituksenmukaista, että sen 
soveltamisesta välillisen julkishallinnon alueel
la säädettäisiin ainakin pääosin yhdessä asetuk
sessa. Tällöin asetuksessa tulisi mainita nimen
omaisesti ne toimielimet, joihin saamelaisten 
kielilakia sovellettaisiin, sekä missä laajuudessa 
sitä kuhunkin toimielimeen sovellettaisiin. 
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2 luku. Kielelliset oikeudet 

Lukuun sisältyvät säännökset saamelaisten 
kielellisistä oikeuksista valtion viranomaisissa 
ja laitoksissa sekä näitä oikeuksia vastaavista 
viranomaisten ja laitosten velvollisuuksista. 
Näiden oikeuksien toteuttamisesta käytännössä 
säädettäisiin 4 luvussa. 

5 §. Lakiin ehdotetaan otettavaksi nimen
omainen säännös siitä, että saamelaisella on 
oikeus ilmoittaa väestökirjoihin äidinkielek
seen saame. Vaikka nykyisin väestökirjanpi
dossa hyväksytäänkin saamen kielen ilmoitta
minen äidinkieleksi, on nimenomainen säännös 
katsottu tarpeelliseksi muun muassa siitä syys
tä, että monet saamenkieliset ilmoittavat äidin
kielekseen suomen. Oikeus ilmoittaa saame 
äidinkieleksi perustuisi ehdotuksen mukaan sii
hen, että asianomainen katsoo saamen äidin
kielekseen. Viranomaisilla ei näin ollen olisi 
oikeutta eikä velvollisuutta ryhtyä selvittämään 
esimerkiksi sitä, osaako asianomainen riittä
västi saamea. Nykyisessä lainsäädännössä ei 
ole säännöksiä siitä, millä perusteella jonkun 
äidinkielen määräytyminen suomeksi tai ruot
siksi tapahtuu, vaan kansalaisilla on viime 
kädessä vapaa valta itse valita äidinkielensä. 

6 §. Pykälän 1 momentti sisältää lain keskei
sen säännöksen, jonka mukaan saamelaisella 
on oikeus käyttää saamen kieltä 3 §:n 1 ja 2 
momentissa tarkoitetuissa viranomaisissa ja 
laitoksissa. Pykälän 2 momentin mukaan on 
vastaavasti yhteisöllä tai säätiöllä, jonka pöy
täkirjakieli on saame, ja oppilaitoksella, jonka 
opetuskieli on saame, oikeus käyttää pöytäkir
jakieltään tai opetuskieltään. Pykälän 1 mo
mentin säännöksellä, joka voidaan perustaa 
hallitusmuodon 5 §:ään - "Suomen kansalai
set ovat yhdenvertaiset lain edessä" - asete
taan saamenkieliset kansalaiset periaatteessa 
samaan kielelliseen asemaan kuin muita koti
maisia kieliä äidinkielenään puhuvat kansalai
set. Pykälän 2 momentin säännös täydentää 1 
momenttia; 2 momentilla on vastineensa kieli
lain 3 §:n 1 momentin (10175) toisen virkkeen 
loppuosassa. Ehdotetun 6 §:n 1 ja 2 momentin 
säännökset ovat lähinnä periaatteellisia; niiden 
soveltamisesta käytäntöön ovat säännökset 7 ja 
8 §:ssä ja niitä täydentävissä muissa lakiehdo
tuksen säännöksissä. Oikeus käyttää saamen 
kieltä koskisi hallintoasian sekä suullista että 
kirjallista käsittelyä kuten asiakirjan esittämis
tä viranomaiselle. 

Ehdotettavaa pykälää sovellettaisiin 3 luvun 
mukaan myös siinä tarkoitettuihin kuntien, 
kuntainliittojen, evankelis-luterilaisen kirkon 
ja ortodoksisen kirkkokunnan viranomaisiin. 

7 §. Kuten yleisperusteluissa on todettu, saa
men kielen taitoa ei ole tarkoitus yleisesti 
säätää virkamiesten pätevyysvaatimukseksi 
edes saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevissa 
viranomaisissa. Myöhemmin voitaisiin kuiten
kin yksittäistapauksissa vaatia saamen kielen 
taitoa joiltakuilta saamelaisten kotiseutualueen 
virkamiehiltä. Tämän vuoksi saamelaisten kie
lilakiin ehdotetaan otettavaksi nimenomainen 
säännös siitä, että valtion virkamies tai toimi
henkilö olisi tällaisessa tapauksessa velvollinen 
käyttämään saamen kieltä asiassa, joka voi 
tulla vireille viranomaisen aloitteesta, jos saa
melainen asianosainen niin vaatii. 

Asianosaisen oikeusturva ja kielelliset oikeu
det ovat yleensä korostetussa asemassa viran
omaisten ajamissa asioissa. Yleensä tällainen 
asia merkitsee julkisen edun toteuttamista ja 
samalla asianosaiseen kohdistuvan velvollisuu
den perustamista. Kielilain 4 §:n 1 momentissa 
on ehdotettua 7 §:ää vastaava säännös ja hal
lintomenettelylain 22 §:n 1 momentin mukaan 
viranomaisen on huolehdittava tulkitsemisesta, 
jos asianosainen asiassa, joka voi tulla vireille 
viranomaisen aloitteesta, ei osaa viranomai
sessa käytettävää kieltä. 

Virkamies tai toimihenkilö olisi velvollinen 
käyttämään saamen kieltä vain siinä laajuudes
sa kuin hän on velvollinen sitä taitamaan. Jos 
virkamiehen pätevyysvaatimuksiin kuuluu vain 
saamen kielen suullinen taito, ei hän olisi 
velvollinen käyttämään saamen kieltä kirjalli
sesti, esimerkiksi syytekirjelmässä. Ehdotettu 
säännös tulisi sovellettavaksi suhteellisen har
voin. Tapauksia, joissa virkamieheltä tai toimi
henkilöltä ei vaadita saamen kielen taitoa, 
koskisivat lakiehdotuksen 6, 8 ja 17 §. 

8 §. Pykälässä on säännökset siitä, milloin 
viranomaisen tai laitoksen on annettava toimi
tuskirja saamen kielellä ja milloin vain saa
menkielinen käännös toimituskirjasta. Pää
saannön mukaan toimituskirja annettaisiin 
edelleen suomen kielellä. Toimituskirja annet
taisiin saamen kielellä tai käännöksenä vain, 
kun saamelainen asianosainen sitä nimenomai
sesti pyytää. 

Koska 3 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa 
viranomaisissa tai laitoksissa ei virkamiehiltä 
tai toimihenkilöiltä yleisesti vaadittaisi saamen 
kielen taitoa, ei heille myöskään olisi asianmu-
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kaista asettaa yleistä velvollisuutta laatia toimi
tuskirjoja saamen kielellä. Pykälän 1 momen
tin pääsäännön mukaan viranomaisella tai lai
toksella olisi velvollisuus antaa vain saamen
kielinen käännös toimituskirjasta, kun saame
lainen asianosainen sitä pyytää. Tällöin tulisi 
laatia ensin suomenkielinen toimituskirja ja 
hankkia siitä sitten saamenkielinen käännös. 
Käännös tulisi liittää toimituskirjaan. Kään
nöksen hankkimisesta on tarkemmat säännök
set 4 luvussa. 

Toimituskirja olisi 2 momentin mukaan laa
dittava saamen kielellä vain silloin, kun viran
omaisen tai laitoksen virkamiehelle tai toimi
henkilölle on säädetty tai määrätty kelpoisuus
ehdoksi saamen kielen taito ja tällainen virka
mies tai toimihenkilö hoitaa asiaa. Säännökses
sä ei kuitenkaan kielletä muitakaan viranomai
sia tai laitoksia taikka virkamiehiä tai toimi
henkilöitä antamasta toimituskirjaa saamen 
kielellä, jos ne tai he siihen pystyvät. Virkamie
hen tai toimihenkilön kelpoisuusehtona tulee 
olla kirjallinen saamen kielen taito, jotta hä
nellä olisi velvollisuus laatia toimituskirja saa
men kielellä; pelkän suullisen saamen kielen 
taidon vaatiminen ei vielä muodostaisi tällaista 
velvollisuutta. Jos asian laatu ja virkamiesten 
tai toimihenkilöiden tehtäväkentät viranomai
sen tai laitoksen sisällä mahdollistavat asian 
antamisen useille virkamiehille tai toimihenki
löille käsiteltäväksi, tulisi saamen kielen käyt
töä vaativan asianosaisen asia antaa tällöin 
aina saamenkielentaitoisen henkilön käsiteltä
väksi. 

Jos 2 momentin tarkoittamassa tilanteessa 
on useita asianosaisia ja he ovat yhtä mieltä 
saamen kielen käyttämisestä, tulisi toimitus
kirja tällöin antaa saamen kielellä. Jos yksi tai 
useampi asianosaisista kuitenkin vaatii suomen 
kieltä käytettäväksi, annettaisiin toimituskirja 
tällä kielellä ja saamen kieltä vaatineella asi
anosaisella olisi oikeus saada vain saamenkieli
nen käännös toimituskirjasta. Tämä johtuu 
siitä, että suomenkielisellä asianosaisella on 
kielilain 5 ja 6 §:n nojalla oikeus saada toimi
tuskirja suomen kielellä, eikä saamelaisten kie
lilailla voida rajoittaa tätä oikeutta säätämällä 
toimituskirja annettavaksi saamen kielellä. 

Ehdotettua pykälää sovellettaisiin 3 luvun 
mukaan myös siinä tarkoitettuihin kuntien, 
kuntainliittojen, evankelis-luterilaisen kirkon 
ja ortodoksisen kirkkokunnan viranomaisiin. 

Pykälää vastaava saannös on kielilain 
6 §:ssä. Ehdotettu pykälä ja mahdollinen vir-

kamiehen tai toimihenkilön saamen kielen tai
don vaatimus ei vaikuta viranomaisten sisäi
seen virkakieleen eikä muuta muun kielilain
säädännön mukaisia virkamiesten kielitaito
vaatimuksia. 

Niissä yksityisluontoisissa asioissa, joissa an
netaan jollekin asianosaiselle toimituskirja, on 
tärkeää, että asianosainen voi halutessaan tu
tustua myös asian käsittelyssä syntyneisiin asia
kirjoihin omalla kielellään. Tämän vuoksi eh
dotetaan 3 momentissa säädettäväksi, että vi
ranomaisen on liitettävä asian käsittelyssä syn
tyneisiin asiakirjoihin asianosaisen pyynnöstä 
saamenkielinen käännös, jos asiassa annetaan 
saamenkielinen toimituskirja tai saamenkieli
nen käännös toimituskirjasta. Asiakirjaan ei 
kuitenkaan tarvitsisi liittää saamenkielistä 
käännöstä, jos kysymyksessä on asian ratkai
suun ilmeisesti vaikuttamaton asiakirja. Sään
nös voisi tulla sovellettavaksi pääasiassa vain 
niissä saamelaisten kotiseutualueen kunnissa, 
jotka eivät käytä sisäisessä hallintotoiminnas
saan myös saamen kieltä. Kielilain 12 §:n vii
meisessä lauseessa on ehdotettua momenttia 
vastaava säännös. 

9 §. Ehdotetussa, keskeisimmältä sisällöl
tään kielilain 10 §:ää vastaavassa pykälässä 
tarkoitettuja julkipanoja, ilmoituksia, kuulu
tuksia ja muita asiakirjoja ovat viranomaisten 
yleensä väestölle osoittamat tiedotukset, kuten 
esimerkiksi virastojen nimikilvet, katukilvet, 
tienviitat ja liikennemerkit sekä viranomaisten 
erilaisia toimituksia koskevat kuulutukset. Toi
sin kuin kielilaissa on pykälässä selvyyden 
vuoksi nimenomaisesti mainittu myös opasteet 
ja lomakkeet. Tällaisten tiedotusten tulisi olla 
sekä suomen- että saamenkielisiä, milloin 3 §:n 
1 tai 2 momentissa tarkoitettu valtion viran
omainen tai 3 luvussa tarkoitettu kunnan, kun
tainliiton, evankelis-luterilaisen kirkon tai or
todoksisen kirkkokunnan viranomainen sen 
antaa ja ilmoitus on tarkoitettu saamelaisten 
kotiseutualueen väestölle. Näin ollen esimer
kiksi valtion piirihallintoviranomaisten ei tar
vitsisi antaa kaikkia ilmoituksiaan myös saa
men kielellä. 

Kihlakunnanoikeuden, tuomarin ja nimis
miehen viran puolesta antamien kuulutusten ja 
tiedonautojen laatiminen myös saamen kielellä 
asioissa, jotka koskevat vain yksityisen oikeut
ta, saattaisi aiheuttaa tarpeettomia kustannuk
sia. Tämän vuoksi 2 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi poikkeussäännös, jonka mukaan 
viranomainen voisi kussakin tapauksessa har-
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kita tarvetta antaa kuulutus tai tiedonanto 
myös saamen kielellä. Vastaava säännös on 
kielilain 10 §:n 2 momentissa. 

10 §. Pykälää sovellettaisiin pääsäännön mu
kaan vain saamelaisten kotiseutualueella ole
viin 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin valtion 
viranomaisiin ja laitoksiin sekä 14 §:n 3 mo
mentin viittaussäännöksen mukaan 3 luvussa 
tarkoitettuihin kuntien, kuntainliittojen, evan
kelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirk
kokunnan viranomaisiin. Valtion osalta pykälä 
tulisi kuitenkin sovellettavaksi myös muihin 
3 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin monijä
senisiin toimielimiin, kun ne käsittelevät saa
melaisia erityisesti koskevia asioita, joskin niis
sä vain harvoin on saamenkielisiä jäseniä. 

Toimikuntia, lautakuntia ja muita toimieli
miä, joihin pykälää sovellettaisiin, olisivat 
muun muassa Lapin läänin taidetoimikunta ja 
nuorisolautakunta sekä kansaneläkelaitoksen 
sosiaalivakuutustoimikunnat. Muita vastaavia 
monijäsenisiä hallintoelimiä olisivat 3 § :n 1 ja 
2 momentissa tarkoitettujen viranomaisten ja 
laitosten yhteyteen perustetut ja perustettavat 
erilaiset neuvostot ja neuvottelukunnat. La
kiehdotuksen 3 luvussa tarkoitetuissa viran
omaisissa 10 § tulisi sovellettavaksi muun 
muassa kunnanvaltuustoissa, kunnanhallituk
sissa, kuntien lautakunnissa, kirkkovaltuus
toissa ja kirkkoneuvostoissa. 

Koska usein on huomattavasti helpompi esit
tää asiansa äidinkielellään, ehdotetaan pykä
lässä säädettäväksi, että mainitunlaisen hallin
toelimen jäsenellä olisi vapaa valta valita, käyt
tääkö hän suomen, ruotsin vai saamen kieltä 
hallintoelimen keskusteluissa ja pöytäkirjaan 
kirjallisesti antamassaan lausunnossa. Monissa 
kunnallisissa hallintoelimissä suurin osa jäse
nistä on saamenkielisiä ja joissakin hallintoeli
missä jopa kaikki jäsenet ymmärtävät saamen 
kieltä. 1 os joku hallintoelimen jäsenistä ei 
ymmärrä käytettyä kieltä, tulisi hallintoelimes
sä aina hänen vaatimuksestaan järjestää tulk
kaus. Vastaavan sisältöinen säännös on kieli
lain 16 §:ssä. 

11 §. Koska myös muut kuin 3 §:n 1 ja 2 
momentissa tarkoitetut valtion viranomaiset ja 
laitokset antavat julkipanoja, ilmoituksia ja 
kuulutuksia tai muita sellaisia asiakirjoja saa
melaiselle väestölle ja laativat näiden käyttöön 
lomakkeita, ehdotetaan 11 §:ssä, että myös 
näiden tulisi laatia ja antaa kyseisiä ilmoituksia 
ynnä muita myös saamen kielellä. Velvollisuus 
antaa tällaiset asiakirjat myös saamen kielellä 

ehdotetaan kuitenkin rajoitettavaksi sellaisiin 
tapauksiin, joissa ne koskevat erityisesti saa
melaista väestönosaa tai joissa siihen muuten 
on erityistä syytä. Rajoitus ei merkitse sitä, 
että kyseiset asiakirjat laaditaan ja annetaan 
saamen kielellä vain, kun ne koskevat yksin
omaan saamelaisia. Riittävää olisi, että ilmoi
tus koskee pääosin saamelaista väestönosaa tai 
ilmoituksella on erityisen suuri merkitys juuri 
saamelaisille. Tällaisia ilmoituksia voisivat olla 
esimerkiksi saamelaisten perinteisiä elinkeino
ja, poronhoitoa, metsästystä ja kalastusta kos
kevat erilaiset ilmoitukset. 

12 §. Pykälässä ehdotetaan, että erityisesti 
saamelaisia koskevat lait ja asetukset sekä 
valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset ja 
muut sellaiset asiakirjat, jotka on julkaistava 
Suomen säädöskokoelmassa, sekä viranomais
ten määräyskokoelmassa julkaistavai määräyk
set julkaistaisiin myös saamen kielellä. Julkai
semisesta päättäisi valtioneuvosto tai asian
omainen muu viranomainen. Tässä tarkoitettu
ja säädöksiä olisivat esimerkiksi poronhoitola
ki ja kolttalaki sekä luonnollisesti myös tähän 
esitykseen sisältyvä saamelaisten kielilaki, jon
ka osalta tässä laissa olisi asiasta myös erityis
säännös (30 §:n 3 momentti). Asianmukaista 
olisi, että myös ennen tämän lain voimaantuloa 
julkaistut saamelaisia erityisesti koskevat sään
nökset julkaistaisiin mahdollisimman pian 
myös saameksi käännettyinä. 

Edelleen pykälässä ehdotetaan, että ministe
riössä taikka valtion komiteassa tai niihin rin
nastettavissa toimielimissä valmistellut ja jul
kistettavat lakiehdotukset ja mietinnöt tai nii
den tiivistelmät julkaistaisiin asianomaisen mi
nisteriön niin päättäessä myös saamen kielellä, 
milloin ne erityisesti koskevat saamelaista väes
tönosaa tai milloin siihen muutoin on erityistä 
syytä. Tällainen erityinen syy voisi olla silloin, 
kun lakiehdotuksella tai mietinnöllä on erityi
sen suuri merkitys saamelaisille, vaikka se kos
keekin huomattavassa määrin muitakin kuin 
saamelaisia. Esimerkiksi poronhoitoa, metsäs
tystä ja kalastusta koskevat lakiehdotukset ja 
mietinnöt olisivat tällaisia. Kielilain 21 §:n mu
kaan tällaiset ehdotukset julkaistaan yleensä 
suomen kielellä ja vain erityistapauksissa ko
konaisuudessaan ruotsin kielellä. 

13 §. Koska valtion virkamiehille ei edes 
saamelaisten kotiseutualueella ehdoteta säädet
täväksi yleistä velvollisuutta osata saamen kiel
tä, ei lakiehdotuksessa ehdoteta yleisiä muu
toksia saamelaisten kotiseutualueella sijaitse-
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vien viranomaisten sisäiseen virkakieleen, vaan 
se säilyisi pääsääntöisesti suomen kielenä. Niis
sä valtion viranomaisissa, joiden toiminta koh
distuu ainoastaan saamelaiseen väestönosaan, 
virkamiesten voidaan kuitenkin edellyttää 
osaavan saamen kieltä. Lakiehdotuksen 13 § :n 
mukaan tällaisen valtion viranomaisen sisäise
nä virkakielenä voitaisiin käyttää suomen kie
len ohella saamen kieltä. Esimerkiksi saame
laisvaltuuskunnan tai saamelaisasiain neuvotte
lukunnan sisäiseksi virkakieleksi tulisi saame, 
jos nämä toimielimet tekisivät asiaa koskevan 
päätöksen. Saamelaisvaltuuskunnan päätoimi
selta henkilöstöitä vaaditaan jo nykyisin saa
men kielen taito. Myös saamenkielisillä valtion 
oppilaitoksilla olisi oikeus käyttää sisäisenä 
virkakielenään saamen kieltä. Kielilain 14 §:n 1 
momentissa on ehdotettua pykälää vastaava 
säännös. 

3 luku. Kuntien ja muiden itsehallintoyhdys
kuntien viranomaJsJm sovellettavat 
säännökset 

Luvussa on säännökset siitä, missä laajuu
dessa 2 luvun säännöksiä saamelaisten kielelli
sistä oikeuksista on noudatettava saamelaisten 
kotiseutualueen kuntien, kuntainliittojen, 
evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen 
kirkkokunnan viranomaisissa. Lisäksi 3 luvus
sa on säännökset mainittujen viranomaisten 
oikeudesta ja velvollisuudesta käyttää saamen 
kieltä sisäisen virkakielensä ohessa. 

14 §. Koska Suomen saamelaisasutus keskit
tyy 2 §:n 2 momentissa määritellylle saamelais
ten kotiseutualueelle, pykälässä ehdotetaan, et
tä saamelaisten kielilakia sovellettaisiin vain 
saamelaisten kotiseutualueen kuntien viran
omaisiin sekä niiden kuntainliittojen viran
omaisiin, joissa näistä kunnista yksi tai useam
pi on osallisena. Näihin viranomaisiin ei kui
tenkaan sovellettaisi saamelaisten kielilain 2 
lukua kokonaisuudessaan, koska osa luvun 
säännöksistä on luonteeltaan sellaisia, että nii
tä voidaan soveltaa vain kyseisessä säännökses
sä tarkoitettuihin valtion viranomaisiin, tai 
säännöksessä tulee ottaa huomioon kunnallis
ten viranomaisten erityispiirteet. 

Pykälän 1 momentissa mainittujen kuntien 
ja kuntainliittojen viranomaisissa saamelaisella 
sekä saamenkielisellä yhteisöllä, säätiöllä ja 
oppilaitoksella olisi 6 §:n mukainen oikeus 
käyttää saamen kieltä. Näitä viranomaisia kos-

kisivat myös 8 §:n säännökset velvollisuudesta 
antaa saamenkielinen toimituskirja ja saamen
kielinen käännös toimituskirjasta. Myös 
9 §:ssä tarkoitetut julkipanot, ilmoitukset ja 
kuulutukset tai muut vastaavat asiakirjat tulisi 
mainittujen kuntien ja kuntainliittojen viran
omaisten antaa myös saamen kielellä. 

Käytännön syistä ehdotetaan, että velvoite 
laatia asiakirjoja saamen kielellä ei koskisi 
joukkotulostuksena laadittavia ja kooltaan ra
joitettuja ilmoituskortteja, joita vaaleja ja kan
sanäänestyksiä varten on lähetettävä ääni- ja 
äänestysoikeutetuille. 

Pykälän 3 momentin mukaan 1 momentissa 
tarkoitetun kunnan ja kuntainliiton valtuus
ton, hallituksen ja lautakunnan sekä muun 
vastaavan toimielimen jäsenellä olisi oikeus 
hallintoelimen keskusteluissa sekä pöytäkirjaan 
kirjallisesti antamassaan lausunnossa käyttää 
saamen kieltä. Kyseinen säännös on tarkoitettu 
koskemaan kaikkia monijäsenisiä hallintoeli
miä mainituissa kunnissa ja kuntainliitoissa. 

Kielilain 7 §:ssä, 10 §:n 1 momentissa, 
16 §:n 2 momentissa ja 17 §:ssä on ehdotettua 
pykälää vastaavat säännökset. 

15 §. Pykälässä on säännökset siitä, mitä 
kieliä saamelaisten kotiseutualueen kuntien ja 
kuntainliittojen tulisi käyttää sisäisessä hallin
totoiminnassaan. Kuntien ja kuntainliittojen 
sisäisenä virkakielenä säilyisi kaikissa tapauk
sissa suomen kieli, mikä määräytyy kielilain 
12 §:n ja 15 §:n 1 momentin mukaan. Kunnille 
ja kuntainliitoille säädettäisiin vain oikeus ja 
kunnille eräissä tapauksissa velvollisuus käyt
tää myös saamen kieltä suomen kielen rinnalla. 

Pykälän 1 momentin pääsäännön mukaan 
saamelaisten kotiseutualueen kunnilla ja kun
tainliitoilla olisi vapaa valta valita, käyttävätkö 
ne myös saamen kieltä suomen kielen rinnalla 
sisäisessä hallintotoiminnassaan. Käytännössä 
kunnanvaltuustot voisivat tehdä päätöksen 
saamen kielen käyttöönottamisesta ja päätös 
voisi myös koskea vain osittain kunnan sisäistä 
hallintotoimintaa siten, että saamen kieltä käy
tettäisiin vain tietynlaatuisissa pöytäkirjoissa ja 
asiakirjoissa. 

Kunnan s1smsessä hallintotoiminnassaan 
käyttämällä kielellä on huomattava merkitys 
kunnan jäsenen valvontaoikeuden kannalta. 
Jos kunnan jäsen ei riittävän hyvin ymmärrä 
esimerkiksi kunnan pöytäkirjojen kieltä, ei hän 
voi tehokkaasti käyttää hänelle kunnallislain 
(953176) mukaan kuuluvaa yleistä valvontaval
taa. Tämän vuoksi 2 momentissa ehdotetaan 
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säädettäväksi, että jos saamenkielisten osuus 
kunnan väestöstä edellisen vuoden ensimmäise
nä päivänä on ollut yli yksi kolmasosa koko 
kunnan väestöstä, olisi kunta velvollinen käyt
tämään saamen kieltä suomen kielen rinnalla 
sisäisessä hallintotoiminnassaan. Tällä hetkellä 
säännös tulisi sovellettavaksi vain Utsjoen kun
nassa, jossa saamenkielisten osuus on noin 
puolet kunnan koko väestöstä. Vaadittavaa 
saamenkielisten osuuden suuruutta määriteltä
essä on otettu huomioon, että viralliset väes
törekisteritiedot saamenkielisten osuudesta 
ovat huomattavasti pienemmät kuin mitä to
dellinen tilanne on, koska saamenkieliset il
moittavat äidinkielekseen usein virheellisesti 
suomen. 

16 §. Saamelaisten kielellisten oikeuksien yh
denmukaisuuden vuoksi ehdotetaan pykälässä 
säädettäväksi, että saamelaisten kielilakia olisi 
sovellettava myös evankelis-luterilaisen kirkon 
ja ortodoksisen kirkkokunnan niissä alueellisis
sa viranomaisissa, joiden toimialueeseen saa
melaisten kotiseutualue tai sen osa kuuluu. 

Pykälän 1 momentin mukaan evankelis-lute
rilaisen kirkon Oulun hiippakunnan tuomioka
pitulissa ja niissä kirkkoherranvirastoissa, joi
den toimialueeseen saamelaisten kotiseutualue 
tai sen osa kuuluu, sekä ortodoksisen kirkko
kunnan Oulun hiippakunnan kansliassa sovel
lettaisiin lakiehdotuksen niitä säännöksiä, jot
ka koskevat valtion viranomaisten ja laitosten 
kieltä. Saamelaisten kielilakia ei kuitenkaan 
sovellettaisi sellaisissa asioissa, joiden on kat
sottava olevan evankelis-luterilaisen kirkon 
omia asioita, sillä kirkkolain (635/64) 15 §:n 2 
momentin mukaan lakiehdotuksen tekeminen 
tällaisissa asioissa kuuluu kirkolliskokoukselle. 

Pykälän 2 momentin mukaan evankelis-lute
rilaisen kirkon saamelaisalueen seurakuntiin -
siltä osin kuin ei ole kysymys kirkon omista 
asioista - ja ortodoksisen kirkkokunnan La
pin seurakuntaan sovellettaisiin niitä lakiehdo
tuksen säännöksiä, jotka koskevat kuntia tai 
kuntainliittoja. Näin ollen myös seurakunnat 
voisivat käyttää 15 §:n mukaisesti saamen kiel
tä sisäisessä virkatoiminnassaan. 

Kielilain 17 §:ssä on ehdotettua pykälää vas
taava säännös. 

4 luku. Tulkitseminen ja kääntäminen 

Luku sisältää säännökset siitä, miten viran
omaisen tai laitoksen on meneteltävä, kun 

saamelainen asianosainen käyttää lakiehdotuk
sen mukaisia kielellisiä oikeuksia tai kun viran
omainen tai laitos muutoin joutuu käyttämään 
saamen kieltä. 

17 §. Pykälän mukaan olisi viranomaisella 
tai laitoksella velvollisuus järjestää ja käyttää 
tulkitsemista, jos saamelainen asianosainen 
asian suullisessa käsittelyssä haluaa ehdotetun 
lain nojalla käyttää saamen kieltä eikä asiaa 
hoitava virkamies, viranhaltija tai toimihenkilö 
osaa saamen kieltä. 

Käytännössä tulkitsemisen järjestäminen ta
pahtuisi useimmiten siten, että viranomainen 
tai laitos hankkii tulkin viranomaisen ulkopuo
lelta. Joissakin tapauksissa asianosainen itse 
voisi oman etunsa vuoksi ja asian joustavan ja 
nopean käsittelyn turvaamiseksi hankkia tulkin 
jo etukäteen. Niiden viranomaisten ja laitos
ten, jotka joutuvat usein käyttämään tulkitse
mista, olisi aiheellista hankkia virastoon tai 
laitokseen saamenkielentaitoista henkilöstöä, 
joka voisi hoitaa saamenkielisten asianosaisten 
asioita tai toimia viranomaisessa tai laitoksessa 
tulkkina. 

Käytettävälie tulkille ei ehdoteta säädettä
väksi kelpoisuusvaatimuksia, vaan tulkkina 
voisi toimia tehtävään pystyvä henkilö. Viran
omaisen tai laitoksen tulisi kiinnittää kussakin 
asiassa tulkin taitoon huomiota. Saamelaisten 
kotiseutualueella sijaitsevissa viranomaisissa ja 
laitoksissa ei tulisi olemaan vaikeuksia tulkkien 
hankkimisessa. Myös valtion piiri- ja keskus
hallinnon viranomaiset ja yksiköt, joihin ehdo
tettua lakia sovellettaisiin, voisivat ilman suu
rempia vaikeuksia hankkia tulkkeja, sillä Ro
vaniemellä, Oulussa ja Helsingissä on runsaasti 
saamenkielentaitoisia henkilöitä ja kaikilla 
näillä paikkakunnilla on korkeakoulutasoista 
saamen kielen opetusta. Toisaalta 21 §:ssä tar
koitetun saamen kielen toimiston tulisi huoleh
tia siitä, että viranomaisilla ja laitoksilla on 
tarvittavat tiedot kultakin paikkakunnalta käy
tettävissä olevista tulkeista. 

18 §. Valtion, kuntien, kuntainliittojen ja 
muiden itsehallintoyhteisöjen viranomaiset ja 
laitokset, joihin lakiehdotusta sovellettaisiin, 
olisivat velvolliset antamaan määrätyissä ta
pauksissa toimituskirjoista saamenkielisiä 
käännöksiä. Ne joutuisivat myös omaa käsitte
lyä varten hankkimaan niille jätetyistä saamen
kielisistä asiakirjoista käännöksiä suomeksi. 
Tästä syystä on tärkeää, että käännöspalveluita 
suomen kielestä saamen kieleen ja saamen 
kielestä suomen kieleen on saatavana. Tarkoi-
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tuksenmukaisinta olisi keskittää tällainen 
kääntämisasiantuntemus 21 §:ssä tarkoitettuun 
saamen kielen toimistoon. Toimistolle ehdote
taankin annettavaksi tehtäväksi laatia viran
omaisille näiden tarvitsemia käännöksiä suo
mesta saameen ja saamesta suomeen. 

19 §. Pykälä sisältää säännökset lakiehdo
tuksen mukaisesta käännös- ja tulkkaustoimin
nasta aiheutuvien kustannusten suorittamises
ta. Koska saamen kielen ja kulttuurin säilyttä
minen ja kehittäminen sekä saamelaisten kielel
listen oikeuksien järjestäminen on katsottava 
kuuluvan ensisijassa valtion vastuulle, ehdote
taan pykälässä säädettäväksi, että valtion vi
ranomaisissa ja laitoksissa tapahtuvan kään
nös- ja tulkkaustoiminnan kustannukset suorit
taa valtio. Kielilain 23 §:n 2 momentissa on 
samantapainen säännös. 

Kuntien, kuntainliittojen, evankelis-luterilai
sen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan vi
ranomaisissa tapahtuvasta käännös- ja tulk
kaustoiminnasta aiheutuvat kustannukset suo
rittaisivat ensisijassa nämä itsehallintoyhteisöt 
ja kuntainliitot. Myös näistä kustannuksista 
vastaisi kuitenkin viimekädessä valtio. Lakieh
dotuksen 25 ja 26 §:n mukaan kunnille ja 
muille itsehallintoyhteisöille tulisi suorittaa näi
hin kustannuksiin valtionosuutta tai -avustus
ta. 

20 §. Joskus saamelainen asianosainen voi 
erehdyksessä jättää viranomaiselle tai laitoksel
le saamenkielisen asiakirjan, vaikka hänellä ei 
olisikaan oikeutta käyttää saamen kieltä. Täl
laisesta erehdyksestä ei saisi seurata mitään 
oikeuksien menettämisiä, vaan nykyisen hallin
tokäytännön mukaisesti tämä virheellisyys tuli
si pyrkiä korjaamaan. Ehdotetun pykälän mu
kaan viranomaisen tai laitoksen tulisi tällaisissa 
tapauksissa hankkia asianosaisen kustannuk
sella asiakirjasta käännös omalle kielelleen. 
Kielilain 3 §:n 2 momentissa on ehdotettua 
pykälää vastaava säännös. 

5 luku. Erinäisiä säännöksiä 

21 §. Pykälässä ehdotetaan, että saamen kie
len kääntämistä sekä muita saamelaisten kieli
laissa säädettyjä tehtäviä varten perustettaisiin 
erityinen toimielin, saamen kielen toimisto, 
joka toimisi saamelaisvaltuuskunnan alaisuu
dessa. Toimiston toiminnasta säädettäisiin tar
kemmin asetuksella. Pykälässä ehdotetaan ni
menomaisesti säädettäväksi, että toimiston tu-
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lisi sijaita saamelaisten kotiseutualueella. Ku
ten yleisperusteluissa on todettu, toimiston 
henkilökunnan on suunniteltu käsittävän pää
kielenkääntäjän, kaksi kielenkääntäjää ja ko
nekirjoittajan. 

Pääkielenkääntäjällä tulisi olla virkaan so
veltuva korkeakoulututkinto ja virallisista 
kääntäjistä annetun lain (1148/88) mukainen 
oikeus toimia virallisena kääntäjänä suomen 
kielestä saamen kieleen tai saamen kielestä 
suomen kieleen sekä ruotsin kielen tyydyttävä 
taito. Kielenkääntäjänkin tulisi olla virkaan 
soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut, 
minkä lisäksi hänelläkin tulisi olla oikeus toi
mia virallisena kääntäjänä saamen kielestä suo
men kielelle tai päinvastoin. Pätevyysvaati
muksista säädettäisiin asetuksella. 

22 §. Pykälän mukaan lääninhallitukseen ja 
muuhun valtion piiri- tai paikallishallinnon 
viranomaiseen voitaisiin asetuksella perustaa 
saamen kielen avustajan virka. Lain täytän
töönpano ei välttämättä edellytä tällaisten vir
kojen perustamista. Aiheellista kuitenkin olisi, 
että Lapin lääninhallitukseen perustettaisiin 
tällainen virka mahdollisimman pian lain tul
tua voimaan. 

23 §. Kuten yleisperusteluissa on todettu, 
saamen kielen taitoa ei ole tarkoitus yleisesti 
säätää virkamiesten tai toimihenkilöiden päte
vyysvaatimukseksi edes saamelaisten kotiseutu
alueella sijaitsevissa viranomaisissa tai laitok
sissa. Saamelaisten kielelliset oikeudet toteutet
taisiin pääsääntöisesti tulkkauksen ja käännös
toiminnan kautta. Hallintotoiminnan jousta
vuuden ja nopeuden sekä kielellisten oikeuk
sien toteuttamisen vaivattomuuden kannalta 
olisi kuitenkin aiheellista pyrkiä siihen, että 
yhä useampi virkamies tai toimihenkilö osaa 
saamea, eikä tulkkaukseen ja erityisiin kääntä
mistoimenpiteisiin tarvitsisi ryhtyä. Alkuvai
heessa tähän on tarkoituksenmukaisinta pyrkiä 
vapaaehtoisen saamen kielen opiskelun kan
nustamisen kautta ja vasta myöhemmässä vai
heessa voitaisiin joidenkin virkamiesten tai toi
mihenkilöiden pätevyysvaatimukseksi säätää 
saamen kielen taito. 

Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan oli
si valtion sellaisen viranomaisen tai laitoksen 
virkamiehellä tai toimihenkilöllä, jonka virka
alue on kokonaisuudessaan saamelaisten koti
seutualueella, oikeus saada paikallista virkava
pautta saamen kielen opiskelua varten. Virka
miehellä tai toimihenkilöllä ei olisi oikeutta 
saada paikallista virkavapautta laajemman saa-
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men kielen taidon hankkimiseksi kuin mitä hän 
virkatehtävissään tarvitsee. Virkavapauden tar
kemmista edellytyksistä ja ehdoista sekä myön
tämismenettelystä säädettäisiin asetuksella. 

Sellaisissa valtion lähinnä piirihallinnon vi
ranomaisissa tai yksiköissä, joiden virka-alu
eesta vain osa sijaitsee saamelaisten kotiseutu
alueella, ei voida katsoa olevan niin suurta 
tarvetta saamenkielentaitoisiin virkamiehiin tai 
toimihenkilöihin kuin 1 momentissa tarkoite
tuissa viranomaisissa tai laitoksissa. Tämän 
vuoksi ehdotetaan 2 momentissa säädettäväksi, 
että tällaisen viranomaisen tai laitoksen virka
miehellä ei olisi oikeutta paikalliseen virkava
pauteen, vaan hänelle voidaan harkinnan mu
kaan myöntää paikallista virkavapautta hänen 
virkatehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisen saa
men kielen taidon hankkimiseksi. 

24 §. Vaikka valtion virkamiehiltä tai toimi
henkilöiitä ei yleisesti vaadittaisi saamen kielen 
taitoa, olisi saamen kielen taito eduksi viran
omaisessa ja laitoksessa, jonka virka-alueeseen 
saamelaisten kotiseutualue tai sen osa kuuluu. 
Varsinkin saamelaisten kotiseutualueella olisi 
lain täytäntöönpano yksinkertaisempaa, jos 
siellä toimivissa valtion viranomaisissa tai lai
toksissa olisi saamen kielen taitoisia virkamie
hiä tai toimihenkilöitä. Sen vuoksi ehdotetaan 
säädettäväksi, että saamen kielen taito olisi 
katsottava erityiseksi ansioksi täytettäessä sel
laisen valtion viranomaisen tai laitoksen virko
ja tai toimia, jonka virka-alueeseen saamelais
ten kotiseutualue tai sen osa kuuluu, taikka 
otettaessa sen palvelukseen muuta henkilöstöä. 

Pykälän 2 momentti sisältää 1 momentissa 
tarkoitettuja viranomaisia ja laitoksia yleisesti 
velvoittavan säännöksen, jonka tarkoituksena 
on edistää saamen kielen taitoisen henkilöstön 
lisäämistä siihen määrään asti, kuin saamen
kielisten hallintopalveluiden tuottaminen kus
sakin viranomaisessa tai laitoksessa edellyttää. 
Pykälän 1 momentissa tarkoitettujen viran
omaisten ja laitosten tulisi pyrkiä tähän tavoit
teeseen paitsi virkamiehiä ja toimihenkilöitä 
valitessaan myös tarpeellisten virkavapauksien 
myöntämisellä saamen kielen opiskelua varten 
sekä muilla mahdollisilla toimenpiteillä. 

25 §. Saamelaisten kielilain soveltaminen 
saamelaisten kotiseutualueen kunnissa aiheut
taisi näille kunnille uusia taloudellisia rasituk
sia. Koska nämä kunnat ovat verraten heikossa 
taloudellisessa asemassa, ehdotetaan, että val
tio osallistuisi saamen kielen käyttöönottami
sesta aiheutuviin kustannuksiin. Pykälän mu-

kaan Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Uts
joen kunta olisi oikeutettu saamaan valtion
osuutta saamen kielen kääntämis-, tulkitsemis
ja neuvontatehtäviä haitavien viranhaltijoiden 
paikkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Py
kälän 2 momentin mukaan Enontekiön ja So
dankylän kunta saisivat valtionosuutta yhden 
ja Inarin ja Utsjoen kunta kolmen tällaisen 
viranhaltijan palkkaamiseen, sillä Inarin ja 
Utsjoen kunnassa on lukumääräisesti eniten 
saamelaisia ja lisäksi Inarin kunnassa puhu
taan kaikkia kolmea saamen kielen murretta. 
Pykälän 3 momentin mukaan valtionosuus kat
taisi palkkauskustannukset kokonaisuudes
saan. 

26 §. Tarvittavien viranhaltijoiden määrää 
kussakin kunnassa on vaikea etukäteen arvioi
da. Koska kunnissa saattaa ilmetä tarvetta 
palkata useampia viranhaltijoita kuin niitä 
25 §:n 2 momentissa säädetään valtionosuu
teen oikeutettavaksi, ehdotetaan 1 momentissa 
säädettäväksi, että kunnalle voidaan suorittaa 
harkinnanvaraista valtionavustusta useampien 
viranhaltijoiden osalta. 

Pykälän 2 momentin mukaan tulisi saame
laisten kotiseutualueen kunnille sekä muille 
itsehallintoyhdyskunnille, esimerkiksi seura
kunnille, ja kuntainliitoille myöntää harkin
nanvaraista valtionavustusta saamelaisten kieli
lain soveltamisesta aiheutuviin lisäkustannuk
siin. 

Pykälän 2 momentissa tarkoitettuja saame
laisten kielilain soveltamisesta aiheutuvia eri
tyisiä lisäkustannuksia voisivat olla muun 
muassa palkkauksesta johtuvat työnantajan la
kisääteiset maksut, tarvittavien huonetilojen 
vuokramaksut tai omien huonetilojen vuokra
arvot ja niiden käytöstä ja kunnossapidosta 
aiheutuvat kustannukset, tarvittavien kalustei
den, laitteiden ja tarvikkeiden hankintakustan
nukset, vuokrat ja huoltokustannukset, posti-, 
puhelin- ja muut välittömät toimistomenot 
sekä tulkkien ja kääntäjien matka- ja koulutus
kustannukset. 

Lakiehdotuksen 4 §:n 2 momentissa tarkoi
tetulle välilliselle julkishallinnolle aiheutuvien 
kustannusten suorittamisesta olisi aiheellista 
määrätä samassa asetuksessa, jossa säädettäi
siin saamelaisten kielilain soveltamisesta välilli
sen julkishallinnon toimielimissä. 

27 §. Pykälä sisältää tavanomaisen viittaus
säännöksen kuntien ja kuntainliittojen valtion
osuuksista ja -avustuksista annettuun lakiin 
(35173), jota sovellettaisiin myös 25 ja 26 §:ssä 
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tarkoitettuihin valtionosuoksiin ja -avustuk
siin. Säännöksen mukaan valtionosuudet ja 
-avustukset maksaisi lääninhallitus. Kuntien ja 
kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuk
sista annetun lain 15 §:n 2 ja 3 momentissa 
tarkoitetut päätökset, jotka koskevat eräitä 
palkkaukseen liittyviä kysymyksiä, tekisi kui
tenkin valtiovarainministeriö. 

28 §. Pykälän mukaan saamelaisten kielilaki 
ei koskisi saamelaisten oikeutta saada päivä
hoitoa tai peruskoulu- ja muuta opetusta äidin
kielellään, vaan näistä oikeuksista säädettäisiin 
erikseen. Säännöksessä tarkoitettuina erityis
säännöksinä ovat noudatettavina muun muassa 
peruskoululaki, jonka 25 §:n 3 momentin mu
kaan saamelaisten kotiseutualueella asuvien 
saamenkielisten oppilaiden opetuskieli voi pe
ruskoulussa olla saame, sekä lukiolaki. Saa
men kielellä annettavaa opetusta koskevia 
säännöksiä sisältyy myös lakiin saamelaisalu
een ammatillisesta koulutuskeskuksesta. Lain 
2 §:n mukaan koulutuskeskuksen opetuskielet 
ovat suomen ja saamen kieli. Päivähoidosta 
puolestaan on voimassa muun muassa laki 
lasten päivähoidosta, jonka 11 §:n 2 momentin 
mukaan kunnan tulee huolehtia siitä, että päi
vähoitoa voidaan lapsille antaa heidän äidin
kielenään olevalla suomen-, ruotsin- tai saa
menkielellä. 

29 §. Pykälä sisältää tavanomaisen asetuk
senantovaltuuden. Tarkoituksenmukaista olisi, 
ettei asetustason säännöksissä enää viitattaisi 
kielilain nojalla annettuihin asetuksiin, vaan 
saamelaisten kielilain nojalla annettaviin ase
tuksiin koottaisiin kaikki lain täytäntöönpanoa 
koskevat säännökset. Erilliset asetukset on tar
koitettu annettaviksi lain soveltamisesta ylei
sesti, saamen kielen toimistosta, saamen kielen 
käännöksistä perittävistä maksuista sekä, tar
peen mukaan myöhemmin, saamelaisten kieli
lain soveltamisesta niin sanotun välillisen jul
kishallinnon alueella ja avustajan virkojen pe
rustamisesta eräisiin viranomaisiin. 

6 luku. Voimaantulo 

30 §. Pykälä sisältää tavanmukaisen voi
maantulosäännöksen. Sen 3 momentissa ehdo
tetaan kuitenkin erikseen säädettäväksi, että 
saamelaisten kielilaki olisi julkaistava Suomen 
säädöskokoelmassa myös saamen kielellä. Esi
tyksen liitteenä on lakiehdotusten saamenkieli
nen käännös. 

1.2. Kielilaki 

1 §. Kuten yleisperusteluissa on todettu, on 
asianmukaista sisällyttää kielilakiin viittaus
säännös siitä, että oikeudesta käyttää saamen 
kieltä viranomaisissa on säädetty erikseen. 
Säännös ehdotetaan sisällytettäväksi uutena 2 
momenttina lain 1 §:ään, jossa nyt on pää
säännös maan kansalliskielten, suomen ja ruot
sin käyttämisestä viranomaisissa. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Kuten edellä saamen kielen käyttämisestä 
viranomaisissa annettavaksi ehdotetun lain 
29 §:n kohdalla on todettu, tarkemmat sään
nökset lain soveltamisesta annettaisiin tarpeen 
mukaan asetuksella. Tämän esityksen liitteeksi 
on otettu luonnokset asetuksiksi saamen kielen 
käyttämisestä viranomaisissa, saamen kielen 
toimistosta ja saamen kielen käyttämisestä vi
ranomaisissa annetussa laissa tarkoitettujen 
käännösten toimittamisesta suoritettavista 
maksuista. Lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
asetus lain noudattamisesta hallintoasiain kä
sittelyssä välillisen julkishallinnon piirissä sekä 
lain 22 § :ssä tarkoitettu asetus, jolla järjestet
täisiin tarpeellisiksi havaittavat avustajan virat, 
on tarkoitus valmistella tarpeen sitä edellyttä
essä myöhemmin. 

Saamen kielen toimistosta annettavan ase
tuksen mukaan saamelaisvaltuuskunnalla olisi 
valta antaa lähempiä määräyksiä sen alaisuu
dessa toimivasta saamen kielen toimistosta ja 
sen toiminnasta. 

3. Voimaantulo 

Lain voimaantuloajankohdaksi on suunnitel
tu vuoden 1992 alkua. Ennen uuden lainsää
dännön voimaantuloa on varattava riittävä 
aika sen voimaansaattamisen edellyttämiä jär
jestelyjä varten. 

4. Säätämisjärjestys 

Kuten yleisperusteluissa on todettu, hallitus
muodon 14 §:n 1 momentin säännös, jonka 
mukaan suomi ja ruotsi ovat tasavallan kansal
liskielet, on luonteeltaan julistuksenomainen. 
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Säännöksen ei voida katsoa estävän Suomen 
alkuperäisväestöön kuuluvan väestöryhmän 
kielellisten oikeuksien järjestämistä, jos tällöin 
ei rajoiteta suomenkielisten ja ruotsinkielisten 
kansalaisten hallitusmuodossa turvattuja oi
keuksia käyttää äidinkieltään. Koska ehdotetut 
lainmuutokset eivät rajoita suomenkielisten ei
vätkä ruotsinkielisten kansalaisten oikeuksia 
eivätkä myöskään muuta suomen ja ruotsin 
kielen asemaa maassa, voidaan ne hyväksyä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Saamelaisten kielilain 24 §:n 1 momentissa 
ehdotetaan säädettäväksi, että saamen kielen 
taito katsotaan erityiseksi ansioksi tiettyjä vir
koja täytettäessä. Ottaen huomioon sääntelyn 

1. 

tarkoituksen, on katsottava, että saamen kielen 
taito kysymyksessä olevissa tapauksissa ilmen
tää sellaista kykyä ja taitoa, jota tarkoitetaan 
hallitusmuodon 86 §:ssä säädettäessä virkojen 
yleisistä nimitysperusteista. Kun saamen kielen 
taidon erityiseksi ansioksi lukemisen näin ollen 
on katsottava vain lähemmin määrittelevän 
nimitysperusteiden sisältöä, ehdotettu sääntely 
voidaan hallitusmuodon mukaisena toteuttaa 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

1 § 
Sen lisäksi, mitä suomen ja ruotsin kielen 

käyttämisestä on säädetty, voidaan myös saa
men kieltä käyttää tuomioistuimissa ja muissa 
valtion viranomaisissa ja laitoksissa sekä kun
tien ja muiden itsehallintoyhdyskuntien sekä 
kuntainliittojen viranomaisissa siten kuin tässä 
laissa säädetään. 

2 § 
Saamelaisella tarkoitetaan tässä laissa henki

löä, joka pitää itseään saamelaisena, edellyt
täen että hän itse taikka hänen vanhemmistaan 
tai isovanhemmistaan ainakin yksi on oppinut 
saamen kielen ensimmäisenä kielenään. 

Saamelaisten kotiseutualueella tarkoitetaan 
Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia sekä 
Sodankylän kunnassa sijaitsevan Lapin palis
kunnan aluetta. 

3 § 
Viranomaisia ja laitoksia, joihin tätä lakia 

sovelletaan, ovat: 
1) ne tuomioistuimet ja valtion piiri- ja pai

kallishallinnon viranomaiset, joiden virka
alueeseen saamelaisten kotiseutualue tai sen 
osa kuuluu; 

2) Lapin lääninhallitus ja sen yhteydessä 
toimivat toimielimet; 

3) saamelaisvaltuuskunta ja saamelaisasiain 
neuvottelukunta; 

4) oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasia
mies; 

5) kuluttaja-asiamies ja kuluttajavalituslau
takunta, tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvolau
takunta sekä tietosuojavaltuutettu ja tietosuo
jalautakunta; 

6) kansaneläkelaitos ja maatalousyrittäjien 
eläkelaitos; sekä 

7) ne valtion hallintoviranomaiset, jotka 
muutoksenhakuviranomaisina käsittelevät 
edellä mainituissa hallintoviranomaisissa vireil
le tulleita asioita. 

Tätä lakia on noudatettava myös poronhoi
tolain (848/90) ja poronhoitoasetuksen (883/ 
90) mukaisten hallintoasioiden käsittelyssä niis
sä valtion viranomaisissa ja julkisoikeudellisis
sa yhdistyksissä, joiden virka- tai toimialuee
seen saamelaisten kotiseutualue tai sen osa 
kuuluu. 

Tämän lain 5, 11-13 ja 18-20 §:ää on 
sovellettava muihinkin kuin 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettuihin valtion viranomaisiin. 

4 § 

Kuntien ja muiden itsehallintoyhdyskuntien 
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sekä kuntainliittojen viranomaisiin tätä lakia 
sovelletaan siten kuin 14-16 §:ssä säädetään. 

Asetuksella voidaan säätää, että tätä lakia 
on noudatettava hallintoasiain käsittelyssä 
myös silloin, kun asian käsittely on muun kuin 
3 § :n 1 tai 2 momentissa tarkoitetun julkisoi
keudellisen yhdistyksen tai laitoksen taikka 
valtioenemmistöisen osakeyhtiön tai yksityisen 
tehtävänä. 

2 luku 

Kielelliset oikeudet 

5 § 
Saamelaisella, jolla on Suomessa väestökir

jalaissa (141169) tarkoitettu kotipaikka, on 
oikeus ilmoittaa väestökirjoihin äidinkielek
seen saame. 

6 § 
Saamelaisella on oikeus omassa asiassaan tai 

asiassa, jossa häntä kuullaan, käyttää saamen 
kieltä 3 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa 
viranomaisessa tai laitoksessa. 

Yhteisöllä tai säätiöllä, jonka pöytäkirjakieli 
on saame, sekä oppilaitoksena, jonka opetus
kieli on saame, on vastaavasti oikeus käyttää 
saamen kieltä siten kuin 1 momentissa sääde
tään. 

7 § 
Asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen 

aloitteesta, on valtion virkamiehen tai toimi
henkilön saamelaisten kotiseutualueella käytet
tävä saamelaisen asianosaisen niin vaatiessa 
saamen kieltä, jos hän on velvollinen sitä 
taitamaan. 

8 § 
Saamelaiselle asianosaiselle on hänen pyyn

nöstään annettava ilman eri maksua saamen
kielinen käännös toimituskirjasta, jos 3 §:n 1 
tai 2 momentissa tarkoitetun viranomaisen tai 
laitoksen virkamiehelle tai toimihenkilölle ei 
ole säädetty tai määrätty kelpoisuusehdoksi 
saamen kielen taitoa. Käännös on liitettävä 
toimituskirjaan. 

Jos 3 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetun 
viranomaisen tai laitoksen virkamiehelle tai 
toimihenkilölle on säädetty tai määrätty kel
poisuusehdoksi saamen kielen taito ja tällainen 
virkamies tai toimihenkilö hoitaa asiaa, on 
saamelaiselle asianosaiselle hänen sitä pyytäes-

sä annettava toimituskirja saamen kielellä. 
Saamelaiselle asianosaiselle on kuitenkin an
nettava vain saamenkielinen käännös toimitus
kirjasta, jos asianosaisia on useita eivätkä he 
voi sopia saman kielen käyttämisestä. 

Asiassa, jossa on annettava saamenkielinen 
toimituskirja tai saamenkielinen käännös toi
mituskirjasta, on asian käsittelyssä syntyneisiin 
asiakirjoihin kuitenkin asianosaisen pyynnöstä 
liitettävä aina saamenkielinen käännös, paitsi 
jos kysymyksessä on asian ratkaisuun ilmeisesti 
vaikuttamaton asiakirja. 

9 § 
Julkipanot, ilmoitukset ja kuulutukset tai 

muut sellaiset asiakirjat, jotka 3 §:n 1 ja 2 
momentissa tarkoitettu viranomainen tai laitos 
antaa väestölle, sekä opasteet ja väestön käy
tettäväksi tarkoitetut lomakkeet täyttöohjei
neen on saamelaisten kotiseutualueella laadit
tava ja annettava myös saamen kielellä. 

Alioikeuden, tuomarin ja nimismiehen viran 
puolesta antamat kuulutukset ja tiedonannot 
yksityisen oikeutta koskevissa asioissa voidaan 
kuitenkin harkinnan mukaan jättää antamatta 
saamen kielellä. 

10 § 
Valtion toimikunnan ja lautakunnan sekä 

muun vastaavan monijäsenisen valtion hallin
toelimen jäsenellä on oikeus saamelaisten koti
seutualueelia ja, käsiteltäessä saamelaisia eri
tyisesti koskevia asioita, kotiseutualueen ulko
puolellakin hallintoelimen keskusteluissa sekä 
pöytäkirjaan kirjallisesti antamassaan lausun
nossa käyttää saamen kieltä. 

Jos 1 momentissa tarkoitetun hallintoelimen 
jäsen ei ymmärrä keskustelussa tai lausunnossa 
käytettyä kieltä, on se hänelle lyhyesti tulkitta
va, jos hän sitä vaatii. 

11 § 
Muissa kuin 3 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoi

tetuissa valtion viranomaisissa ja laitoksissa on 
9 §:n 1 momentissa tarkoitetut julkipanot, il
moitukset ja kuulutukset tai muut sellaiset 
asiakirjat sekä lomakkeet täyttöohjeineen laa
dittava ja annettava myös saamen kielellä, 
milloin ne pääosin koskevat saamelaisia tai 
milloin siihen muuten on erityistä syytä. 

12 § 
Sellaiset lait, asetukset ja säädöskokoel

massa julkaistavat valtioneuvoston ja ministe-
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riöiden päätökset sekä muut säädöskokoel
massa julkaistaviksi säädetyt päätökset, kuulu
tukset ja tiedonannot sekä viranomaisten mää
räyskokoelmassa julkaistavat määräykset, jot
ka erityisesti koskevat saamelaisia, julkaistaan 
valtioneuvoston taikka päätöksen tai määräyk
sen antaneen ministeriön niin päättäessä myös 
saamenkielisinä käännöksinä. 

Ministeriössä taikka valtion komiteassa, toi
mikunnassa tai niihin rinnastettavissa toimieli
missä valmistellut ja julkistettavat lakiehdotuk
set ja mietinnöt tai niiden tiivistelmät julkais
taan ministeriön niin päättäessä myös saamen 
kielellä, milloin ne erityisesti koskevat saame
laisia tai milloin siihen muuten on erityistä 
syytä. 

13 § 
Valtion viranomaisessa, jonka toiminta koh

distuu ainoastaan saamelaisiin, voidaan sisäise
nä virkakielenä käyttää suomen kielen ohella 
saamen kieltä. 

3 luku 

Kuntien ja muiden itsehallintoyhdyskuntien 
viranomaisiin sovellettavat säännökset 

14 § 
Mitä 6-8 §:ssä sekä 9 §:n momentissa 

säädetään valtion viranomaisista ja laitoksista 
sekä niiden virkamiehistä tai toimihenkilöistä, 
sovelletaan myös Enontekiön, Inarin, Utsjoen 
ja Sodankylän kuntien viranomaisiin sekä nii
den kuntainliittojen viranomaisiin, joissa mai
nituista kunnista yksi tai useampi on osallise
na. 

Vaaleja ja kansanäänestyksiä varten Jaarlit
tavia ilmoituskortteja ei kuitenkaan laadita 
saamen kielellä. 

Mitä 10 §:ssä säädetään toimikunnan ja lau
takunnan sekä muun vastaavan monijäsenisen 
hallintoelimen jäsenen oikeudesta käyttää saa
men kieltä, sovelletaan myös 1 momentissa 
tarkoitetun kunnan ja kuntainliiton valtuus
ton, hallituksen ja lautakunnan sekä muun 
vastaavan toimielimen jäseneen. 

15 § 
Edellä 14 §:n 1 momentissa tarkoitetussa 

kunnassa ja kuntainliitossa voidaan sellaisissa 
pöytäkirjoissa ja muissa asiakirjoissa, joita ei 
ole annettava yksityiselle asianosaiselle, sekä 
viranomaisten välisessä kirjeenvaihdossa ja vir-

kakirjanpidossa käyttää kunnan sisäisen virka
kielen ohella myös saamen kieltä. 

Jos saamenkielisten osuus kunnan väestöstä 
on edellisen vuoden ensimmäisenä päivänä ol
lut suurempi kuin yksi kolmasosa, tulee myös 
saamen kieltä käyttää 1 momentissa tarkoite
tuissa pöytäkirjoissa, asiakirjoissa, kirjeen
vaihdossa ja virkakirjanpidossa. 

16 § 
Mitä tässä laissa säädetään valtion viran

omaisten tai laitosten kielestä, sovelletaan 
myös asianosaisten käytettävään kieleen ja toi
mituskirjakieleen evankelis-luterilaisen kirkon 
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa ja niis
sä kirkkoherranvirastoissa, joiden toimialuee
seen saamelaisten kotiseutualue tai sen osa 
kuuluu, jollei asia ole sellainen, että sen kirk
kolain (635/64) mukaan on katsottava olevan 
kirkon omia asioita, sekä ortodoksisen kirkko
kunnan Oulun hiippakunnan kansliassa. 

Mitä tässä laissa säädetään kunnista tai kun
tainliitoista, sovelletaan vastaavasti evankelis
luterilaisen kirkon Enontekiön, Inarin, Utsjoen 
ja Sodankylän seurakuntiin, jollei asia ole 
sellainen, että sen kirkkolain mukaan on kat
sottava olevan kirkon omia asioita, sekä orto
doksisen kirkkokunnan Lapin seurakuntaan. 

4 luku 

Tulkitseminen ja kääntäminen 

17 § 
Kun tämän lain nojalla käytetään asian suul

lisessa käsittelyssä saamen kieltä, on viran
omaisen tai laitoksen käytettävä tulkitsemista, 
jos asiaa hoitava virkamies, viranhaltija tai 
toimihenkilö ei osaa saamen kieltä. 

18 § 
Viranomaisella ja laitoksella, jonka tämän 

lain nojalla on annettava toimituskirjastaan 
saamenkielinen käännös, on oikeus saada 
käännös 21 §:ssä tarkoitetulta saamen kielen 
toimistolta, jollei käännöksen hankkiminen 
muutoin käy sopivasti päinsä. Vastaavasti on 
viranomaisella ja laitoksella oikeus saada toi
mistolta suomenkielinen käännös sille saamen 
kielellä jätetystä asiakirjasta. 

19 § 
Milloin valtion viranomaisen tai laitoksen on 

annettava tai toimitettava asianosaiselle toimi-
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tus- tai asiakirja saamenkielisenä tai saamen
kielisenä käännöksenä taikka käytettävä tulkit
semista, suorittaa valtio saamenkielisen toimi
tuskirjan laatimisesta sekä kääntämisestä ja 
tulkitsemisesta aiheutuneet kustannukset. Kus
tannukset, jotka aiheutuvat 14 §:n 1 momen
tissa, 15 §:n 2 momentissa ja 16 §:ssä tarkoite
tusta toimitus- tai asiakirjan laatimisesta tai 
kääntämisestä taikka tulkitsemisesta, on itse
hallintoyhdyskunnan tai kuntainliiton suoritet
tava. 

20 § 
Jos valtion taikka kunnan tai muun itsehal

lintoyhdyskunnan taikka kuntainliiton viran
omaiselle tai laitokselle jätetty asiakirja on 
laadittu saamen kielellä, vaikka asianosaisella 
ei ole oikeutta käyttää saamen kieltä asiano
maisessa viranomaisessa tai laitoksessa, tulee 
viranomaisen tai laitoksen hankkia asianosai
sen kustannuksella asiakirjasta käännös viran
omaisessa tai laitoksessa käytettävälle kielelle. 

5 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

21 § 
Saamen kielen kääntämistä ja muita tässä 

laissa säädettyjä tehtäviä varten on saamelais
valtuuskunnan alaisuudessa saamen kielen toi
misto, jonka tulee sijaita saamelaisten kotiseu
tualueella. Toimistosta säädetään tarkemmin 
asetuksella. 

22 § 
Lääninhallitukseen sekä valtion piiri- ja pai

kallishallinnon viranomaiseen voidaan asetuk
sella perustaa saamen kielen avustajan virka. 
Avustajan palvelut ovat maksuttomia. 

23 § 
Valtion sellaisen viranomaisen tai laitoksen 

virkamiehellä tai toimihenkilöllä, jonka virka
alue on kokonaisuudessaan saamelaisten koti
seutualueella, on siten kuin asetuksella sääde
tään oikeus saada paikallista virkavapautta 
virkatehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisen saa
men kielen taidon hankkimista varten. 

Valtion sellaisen viranomaisen tai laitoksen 
virkamiehelle tai toimihenkilölle, jonka virka
alueesta osa sijaitsee saamelaisten kotiseutu
alueella, voidaan, siten kuin asetuksella sääde-

tään, myöntää 1 momentissa tarkoitettua vir
kavapautta. 

24 § 
Täytettäessä virkaa tai tointa valtion piiri

tai paikallishallinnon sellaisessa viranomaisessa 
tai laitoksessa, jonka virka-alueeseen saame
laisten kotiseutualue tai sen osa kuuluu, tai 
Lapin lääninhallituksessa taikka otettaessa työ
sopimussuhteista toimihenkilöä tällaiseen vi
ranomaiseen tai laitokseen katsotaan saamen 
kielen taito erityiseksi ansioksi, vaikkei se olisi
kaan viran, toimen tai tehtävän kelpoisuus
ehtona. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen viran
omaisten ja laitosten tulee virkoja tai toimia 
täytettäessä sekä 23 § :ssä tarkoitetuilla ja muil
la kysymykseen tulevilla toimenpiteillä varmis
taa, että sen palveluksessa on riittävästi saa
men kielen taitoista henkilökuntaa. 

25 § 
Jos 14 §:ssä mainittuun kuntaan perustetaan 

saamen kielen tulkitsemis-, kääntämis- ja neu
vontatehtäviä varten erityisiä virkoja, kunnalle 
suoritetaan valtionosuutta kuntien ja kuntain
liittojen valtionosuuksista ja -avustuksista an
netun lain (35173) 5 §:n 4 kohdassa tarkoitet
tuihin kustannuksiin, jotka aiheutuvat näistä 
viroista. 

Valtionosuutta suoritetaan Enontekiön ja 
Sodankylän kunnille yhden sekä Inarin ja Uts
joen kunnille kolmen 1 momentissa tarkoitetun 
viranhaltijan osalta. 

Valtionosuutta suoritetaan 1 ja 2 momentis
sa tarkoitettujen kustannusten täyteen mää
rään. 

26 § 
Sen lisäksi mitä 25 §:ssä säädetään, voidaan 

14 §:ssä tarkoitetulle kunnalle suorittaa har
kinnanvaraista valtionavustusta useamman 
kuin 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun viranhal
tijan osalta. 

Valtion tulo- ja menoarvioon tulee myös 
ottaa määräraha valtionavustukseen 14 §:ssä 
tarkoitetuille kunnille tämän lain soveltamises
ta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten peit
tämiseksi. Muulle itsehallintoyhdyskunnalle, 
jolle tämän lain soveltamisen johdosta aiheu
tuu erityisiä lisäkustannuksia, tulee valtion 
tulo- ja menoarvioon ottaa määräraha ylimää
räiseen valtionavustukseen. 
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27 § 
Edellä 25 ja 26 §:ssä tarkoitetuista valtion

osuuksista ja -avustuksista on soveltuvin osin 
voimassa, mitä kuntien ja kuntainliittojen val
tionosuuksista ja -avustuksista annetussa laissa 
on säädetty. Mainitussa laissa tarkoitettuna 
asianomaisena viranomaisena toimii tämän 
lain mukaisia valtionosuuksia ja -avustuksia 
koskevissa asioissa Lapin lääninhallitus. Kun
tien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja 
-avustuksista annetun lain 15 §:n 2 ja 3 mo
mentissa tarkoitettuna valtion asianomaisena 
viranomaisena toimii kuitenkin valtiovarainmi
nisteriö. 

28 § 
Saamelaisten oikeudesta saada peruskoulu

ja muuta opetusta ja päivähoitoa äidinkielel-

2. 

lään sekä saamen kielen opetuksesta säädetään 
erikseen. 

29 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

6 luku 

Voimaantulo 

30 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 19 
päivänä 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Tämä laki on julkaistava Suomen säädösko
koelmassa myös saamenkielisenä käännöksenä. 

Laki 
kielilain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain (148122) 1 §:ään, sellaisena kuin se on 10 

päivänä tammikuuta 1975 annetussa laissa (10175), uusi 2 momentti seuraavasti: 

1 § 

Oikeudesta käyttää viranomaisissa saamen 
kieltä säädetään erikseen. 

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1990 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Oikeusministeri Tarja Halonen 
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Liite 1 

2. 
Laki 

kielilain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain (148/22) 1 §:ään, sellaisena kuin se on 10 

päivänä tammikuuta 1975 annetussa laissa (10/75), uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6 3012788 

Ehdotus 

§ 
Tuomioistuimissa ja muissa valtion viran

omaisissa samoin kuin kuntien ja muiden itse
hallintoalueiden sekä kuntainliittojen viran
omaisissa on käytettävä kunkin virka- tai itse
hallintoalueen ja vastaavan yhdyskunnan tai 
kuntainliiton alueen sekä asiallisten kielen mu
kaan maan kansalliskieltä, joko suomea tai 
ruotsia taikka suomea ja ruotsia niin kuin tässä 
laissa säädetään. 

Oikeudesta käyttää viranomms1ssa saamen 
kieltä säädetään erikseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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Asetusluonnokset Liite 2 

1. 
Asetus 

saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa 

Oikeusministerin esittelystä säädetään 
sestä viranomaisissa annetun lain ( 1 

päivänä kuuta 19 saamen kielen käyttämi-
) 29 §:n nojalla: 

1 § 
Milloin valtion viranomaisen tai laitoksen on 

annettava alkuperäisestä asiakirjasta käännös 
saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa an
netun lain ( 1 ) nojalla, tulee asianomaisen 
valtion viranomaisen tai laitoksen lähettää 
asiakirja saamen kielen toimistoon käännettä
väksi, jollei viranomainen tai laitos muutoin 
voi huolehtia kääntämisestä. 

2 § 
Virallisista kääntäjistä annetussa laissa 

(1148/88) tarkoitettu kääntäjien tutkintolauta
kunta voi saamen kielen käyttämisestä viran
omaisissa annetun lain soveltamisalaan kuulu
van valtion viranomaisen tai laitoksen hake
muksesta myöntää viranomaisen tai laitoksen 
palveluksessa olevalle virkamiehelle tai toimi
henkilölle oikeuden antaa käännöksiä saamen 
kielestä suomen tai ruotsin kielelle taikka suo
men tai ruotsin kielestä saamen kielelle. 

3 § 
Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetun käännöksen 

tulee olla saamen kielen toimiston tai 2 §:ssä 
tarkoitetun virkamiehen tai toimihenkilön oi
keaksi todistama. 

4§ 
Milloin kunnan viranomaisen on annettava 

alkuperäisestä asiakirjasta käännös saamen 
kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun 
lain nojalla, tulee kunnan huolehtia kääntämi
sestä oman viranomaisensa kautta, jos sen 
palveluksessa on henkilö, jolla on kääntäjien 
tutkintolautakunnan myöntämä oikeus tällais
ten käännösten antamiseen, tai hankkia kään
nös saamen kielen toimistolta. Käännöksen 
tulee olla saamen kielen toimiston tai kunnan 
viranomaisen oikeaksi todistama. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee vas
taavasti myös kuntainliiton, evankelis-luterilai
sen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan vi
ranomaisen annettavia käännöksiä. 

5 § 
Milloin asian suullisessa käsittelyssä on saa

men kielen käyttämisestä viranomaisissa anne
tun lain mukaan käytettävä tulkitsemista, tulee 
viranomaisen tai laitoksen hoitaa tulkitseminen 
tai hankkia tulkki saamen kielen toimiston 
välityksellä taikka muutoin. 

6 § 
Viranomaiset ja laitokset, joiden sisamen 

virkakieli on saamen kieli, voivat saamen kie
len käyttämisestä viranomaisissa annetun lain 
3 §:n 1 ja 2 momentissa mainituille viranomai
sille ja laitoksille sekä lain 3 luvussa tarkoite
tuille kuntien ja muiden itsehallintoyhdyskun
tien sekä kuntainliittojen viranomaisille osoit
tamissaan kirjelmissä käyttää saamen kieltä. 

7 § 
Saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa 

annetun lain 23 §:ssä tarkoitettu paikallinen 
virkavapaus saamen kielen taidon hankkimista 
varten voidaan myöntää, jos virkamiehen vir
kasuhde tai toimihenkilön palvelussuhde sa
massa viranomaisessa tai laitoksessa on kestä
nyt vähintään vuoden. Virkamiehen tai toimi
henkilön on virkavapautta hakiessaan annetta
va kirjallinen sitoumus, jossa hän sitoutuu 
palvelemaan virassaan tai toimessaan taikka 
muussa lain 23 §:ssä tarkoitetussa virassa tai 
toimessa välittömästi virkavapauden päättymi
sestä lähtien ajan, joka vastaa hänen saamaan
sa virkavapausaikaa kaksinkertaisena, kuiten
kin vähintään vuoden. Lisäksi virkamiehen tai 
toimihenkilön on sitouduttava suorittamaan 
virkavapausajalta saamansa palkkaus valtiolle 
takaisin, jos hän muun syyn kuin sairauden 
vuoksi eroaa tai hänet erotetaan virastaan tai 
toimestaan ennen sitoumusajan päättymistä. 

8 § 
Tämä asetus tulee voimaan 

kuuta 19 
päivänä 
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2. 
Asetus 

saamen kielen toimistosta 

Oikeusministerin esittelystä säädetään 
sestä viranomaisissa annetun lain ( 1 

pmvana kuuta 19 saamen kielen käyttämi-
29 §:n nojalla: 

1 § 
Saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa 

annetun lain ( 1 ) mukaisia tehtäviä varten 
on saamelaisvaltuuskunnan alainen saamen 
kielen toimisto. 

2 § 
Saamen kielen toimistossa on pääkielen

kääntäjän virka sekä kaksi kielenkääntäjän 
virkaa ja konekirjoittajan virka. 

Toimiston päällikkönä toimii pääkielenkään
täjä. 

3 § 
Saamen kielen toimiston tehtävänä on: 
1) huolehtia saamen kielen käyttämisestä vi

ranomaisissa annetun lain mukaisten käännös
ten toimittamisesta eri viranomaisille ja laitok
sille; 

2) avustaa viranomaisia ja laitoksia saamen 
kielen taitoisten tulkkien hankkimisessa; 

3) avustaa viranomaisia ja laitoksia muuten
kin saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa 
annetun lain mukaisissa tehtävissä; sekä 

4) seurata saamen kielen käyttämisestä vi
ranomaisissa annetun lain tavoitteiden toteutu
mista ja tehdä tarvittaessa aloitteita saamen 
kielen käytön edistämiseksi. 

4§ 
Toimiston tulee käännöstoiminnassaan nou

dattaa Pohjoismaiden saamelaisneuvoston saa-

men kielen lautakunnan suosituksia ja ohjeita. 
Saamen kielen huoltoa koskevissa asioissa toi
miston tulee pitää kiinteää yhteyttä Pohjois
maiden saamelaisneuvoston saamen kielen lau
takuntaan ja kotimaisten kielten tutkimus
keskuksen saamen kielen lautakuntaan. 

5 § 
Virkamiehet saamen kielen toimistoon nimit

tää saamelaisvaltuuskunta. 

6§ 
Pääkielenkääntäjän viran kelpoisuusehtona 

on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulutut
kinto ja virallisista kääntäjistä annetussa laissa 
(1148/88) tarkoitettu virallisen kääntäjän tut
kinto ja oikeus toimia virallisena kääntäjänä 
suomen kielestä saamen kielelle taikka päinvas
toin sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito. 

Kielenkääntäjän viran kelpoisuusehtona on 
virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä 1 
momentissa tarkoitettu virallisen kääntäjän 
tutkinto. 

7 § 
Tarkemmat määräykset saamen kielen toi

mistosta ja sen toiminnasta antaa tarvittaessa 
saamelaisvaltuuskunta. 

8 § 
Tämä asetus tulee voimaan 

kuuta 19 
päivänä 
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3. 
Asetus 

saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetussa laissa tarkoitettujen käännösten 
toimittamisesta suoritettavista maksuista 

Oikeusministerin esittelystä säädetään 
sestä viranomaisissa annetun lain ( 1 

pmvana kuuta 19 saamen kielen käyttämi-
) 29 §:n nojalla: 

1 § 
Sellaisten käännösten toimittamisesta, JOita 

tarkoitetaan saamen kielen käyttämisestä vi
ranomaisissa annetussa laissa ( 1 ), suorite
taan 130 markkaa puhtaaksi kirjoitetulta sivul
ta, jos kullakin täyteen kirjoitetulla sivulla on 
keskimäärin 1 900 lyöntiä. Jos rivillä on 65 
kirjainta, tulee sivulla olla keskimäärin 29 
riviä, ja jos rivillä on 55 kirjainta, tulee sivulla 
olla keskimäärin 34 riviä. 

Käännöksen tarkistamisesta ja oikeaksi to
distamisesta suoritetaan puolet siitä, mitä edel
lä on vastaavasta käännöksestä määrätty. 

2 § 
Milloin käännös tai sen tarkastaminen on 

toimitettu jonkin valtion viranomaisen tai lai
toksen toimeksiannosta, suorittaa siitä maksun 
tämä viranomainen tai laitos, ja sen on myös 
huolehdittava maksun perimiseltä asianomai
selta maksuvelvolliselta sellaisessa tapauksessa, 
jossa valtio ei ole velvollinen kustantamaan 
käännöstä tai tarkastusta. 

3 § 
Tämä asetus tulee voimaan päivänä 

kuuta 19 
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Lakitekstien saamenkieliset käännökset 

1. 

Lahka 

samegiela geavaheamis eissevaldiin 

Riikkabeivviid mearradusa mielde nannejuvvo: 

1 kapihttal 

Almmolas njuolggadusat 

1 § 

Liite 3 

Dan lassin, rnii suoma- ja ruo~agiela geavaheamis 

lea rnearriduvvon, sahtta rnaiddai sarnegiela geavahit 

duoprnostuoluin ja eara stahta eissevaldiin ja laga

dusain sihke gielddaid ja eara iesraööenviidodagaid 

sihke gielddaidlihtuid eissevaldiin dan lahkai go 

dan lagas rnearriduvvo. 

2 § 

Saprnelazzan oaivvilduvvo dan lagas olmmos, gii 

atna ~ezas saprnelazzan; dainna. eavttui-n ahte son ies 

dahje su vahnerniin dahje ahkuin dahje adjain unnirnus

ta okta lea oahppan sarnegiela vuosttas giellanis. 

Sarniid ruovttuguovlun oaivvilduvvo Eanodaga, Anara 

ja Ohcejoga gielddat sihke Soaöegili gieldda Sarni 

balgosa viidodat. 
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3 § 

Eissevaldit ja lagadusat, rnaidda dat lahka rnudde

huvvo, leat: 

1) dat duoprnostuolut ja stahta guovllu- ja baikka

las halddahusa eissevaldit, rnaid virgeviidodahkii 

sarniid ruovttuguovlu dahje dan oassi gulla; 

2) Lappi lienaraooehus ja dan oktavuooas doaibrni 

doaibrnaorganat; 

3) Sarni parlarnenta ja sarneassiid raooadallangoddi; 

4) vuoigatvuooakansler ja riikkabeivviid vuoigat

vuooaassealrnrnai; 

5) geavaheaddjiassealrnrnai ja geavaheaddjivaidin

lavdegoddi, dassearvosattaolrnrnos ja dassearvolavde

goddi sihke diehtosuodjesattao1rnrnos ja diehtosuodje

lavdegoddi; 

6) albrnotealahat1agadus ja eanadoallodoaibrniid ea~ 

1ahatlagadus; sihke 

7) dat stahta halddahuseissevaldit, rnat nuppastusa

ohcaneissevaldin gieoahallet ovddabea1di rnainnasuvvon 

halddahuseisseva1diin bohciidan assiid. 

Dan laga galga cuovvut rnaiddai boazodiksunlagas (84W 

90) ja boazodiksunasahusas (883/90) rnearriduvvon ha1d

dahusassiid gieoaha11arnis dain stahta eissevaldiin 

ja alrnrnosvuoigatvuooa1as ovttastusain, rnaid virge

dahje doaibrnaviidodahkii sarniid ruovttuguovlu dahje 

dan oassi gu11a. 

Dan laga 5, 11-13 ja 18-20 § ga1ga goittotge rnudde

hit earage go 1 ja 2 rnornenttas oaivvi1duvvon stahta 

eisseva1diide. 

4 § 

Gie1ddaid ja eara iesraooenviidodagaid sihke gield

daid1ihtuid eisseva1diide dat 1ahka rnuddehuvvo dan 

1ahkai go 14-16 §:s rnearriduvvo. 
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Asahusain sahtta mearridit, ahte dan 1aga ga1ga cuev

vut ha1ddahusassiid gieoaha11amis maiddai da11e, ge 

assi gieöaha11an 1ea eara ge 3 § 1 dahje 2 mementtas 

eaivvi1duvven a1mmesvueigatvueoa1as evttastumi dahje 

1agadusa dahje stahtaeanadat1as easusevttastumi dahje 

evttaskasa bargun. 

2 kapihtta1 

Gie1a1as vueigatvueöat 

5 § 

Sapme1accas, geas 1ea Suemas veahkadatgirje1agas 

(141/69) eaivvi1duvven ruektebaiki, 1ea vueigatvuehta 

a1mmuhit veahkadatgirjjiide eatnigie11anis samegie1a. 

6 § 

Sapme1accas 1ea vueigatvuehta iezas assis dahje assis, 

mas sen gu1da1uvve, geavahit samegie1a 3 § 1 ja 2 me

menttas eaivvi1duvven eisseva1dis ja 1agadusas. 

Ovttastumis dahje vueööudusas, man beavdegirjegie1-

1a 1ea samegie11a, sihke eahppa1agadusas, man eahpa

husgie11a 1ea samegie11a, 1ea vastideaddji1ahkai vuei

gatvuehta geavahit samegie1a dan 1ahkai ge 1 mementtas 

mearriduvve. 

7 § 

Assis, mii sahtta behciidit eisseva1di a1gagis, 

ga1ga stahta virgee1mmes dahje deaibmae1mmes samiid 

ruevttuguev11us geavahit samegie1a, geas sapme1as as

seeasa1as nu gaibida, ja jues sen 1ea geatnegas dan 

mahttit. 
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8 § 

Sapmelas asseeasalazzii galga, jues sen dan bivda, 

addit almma Sierra maVSSU samegielat jergalusa deaim

mahusgirjjis, jues 3 § 1 dahje 2 mementtas eaivvil

duvven eissevaldi dahje lagadusa virgeelbmui dahje 

deaibmaelbmui ii leat nannejuvven dahje mearriduvven 

dehkalasvueoaeaktun samegiela mahttu. Jergalusa galga 

laktit deaimmahusgirjai. 

Jues 3 § 1 dahje 2 mementtas eaivvilduvven eisse

valdi dahje lagadusa virgeelbmui dahje deaibmaelbmui 

lea nannejuvven dahje mearriduvven dehkalasvueoaeak

tun samegiela mahttu ja dakkar virgeelmmes dahje deaib

maelmmes diksu assi, galga sapmelas asseeasalazzii, 

jues sen dan bivda, addit deaimmahusgirjji samegillii. 

Sapmelas asseeasalazzii galga geittetge addit dusse 

samegielat jergalusa deaimmahusgirjjis, jues asseeasa

laccat leat maDga eaige sii sahte seahpat seamma gie

la geavaheamis. 

Assis, mas galga addit samegielat deaimmahusgirjji 

dahje samegielat jergalusa deaimmahusgirjjis, galga 

assi gieoahallamis saddan assegirjjiide geittetge as

seeasalacca bivdagis laktit ale samegielat jergalusa, 

earret jues jearaldagas lea assegirji, mii cielgasit 

ii leat vaikkuhan assi cevdesii. 

9 § 

Almmabijuid, almmuhusaid ja gulahusaid dahje eara 

dakkar assegirjjiid, maid 3 § 1 ja 2 mementtas eaiv

vilduvven eissevaldi dahje lagadus adda albmegii, 

sihke eahpastagaid ja albmega geavahussii eaivvilduv

ven skeviid deavdinravvagiiguin galga samiid ruevttu

guevllus dahkat ja addit maiddai samegillii. 

Vuellerievtti, duepmara ja lensmanni virggi bealis 

addin gulahusaid ja dieoahusaid evttaskasa vueigat

vuhtii gueskevas assiin sahtta geittetge vihkkehalla

ma mielde gueooit attekeahtta samegillii. 
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10 § 

Stahta deaibmagetti ja 1avdegetti sihke eara vasti

deaddji ma~gga1ahtet stahta ha1ddahusergana 1ahtus 

1ea vueigatvuehta samiid ruevttuguev11us ja, gie6aha-

1adettiin sapme1accaide earenemazit gueski assiid, 

ruevttuguev11u e1ggebea1dige ha1ddahusergana sagas

ta11amiin sihke cea1kamusas, man sen ca1a1accat adda 

beavdegirjai, geavahit samegie1a. 

Jues 1 mementtas eaivvi1duvven ha1ddahusergana 1aht

tu ii adde sagasta11amis dahje cea1kamusas geavahuvven 

gie1a, ga1ga dan sutnje eanehaccat du1ket, jues sen 

dan gaibida. 

11 § 

Eara ge 3 § 1 ja 2 mementtas eaivvi1duvven stahta 

eisseva1diin ja 1agadusain ga1ga 9 § 1 mementtas eaiv

vi1duvven a1mmabijuid, a1mmuhusaid ja gu1ahusaid dahje 

eara dakkar assegirjjiid sihke skeviid deavdinravva

giiguin dahkat j~ addit maiddai samegi11ii, geas dat 

eaiveesiin gusket sapme1accaide dahje geas dasa muoui 

1ea earenemas sivva. 

12 § 

Dakkar 1agat, asahusat ja mearradusceakka1dagas e1g

gesaddin1ahkai mearriduvven stahtaraoi ja ministerii

aid nannejumit sihke mearraduscoakka1dagas o1ggosad

din1ahkai mearriduvvon eara nannejumit, gu1ahusat ja 

dieoahusat sihke eisseva1diid mearraduscoakka1dagas 

o1ggesaddin1ahkai mearriduvvon mearradusat, mat eare

nemazit gusket sapme1accaide, addejuvvejit o1ggos stah

taraoi dahje nannejumi dahje mearradusa addan ministe

riia nu mearridettiin maiddai samegie1at jorga1ussan. 

Ministeriias dahje stahta komisuvnnas, doaibmagottis 
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dahje doaibmaorganas, man sahtta buohtastahttit daidda, 

valmmastallojuvvon ja olggos addojuvvon lahkaevttohu

sat ja smiehttamusat dahje daid coahkkaigeasut addojuv

vojit olggos, goas ministeriia nu mearrida, maiddai 

samegillii, goas dat earenomazit gusket sapmelaccaide 

dahje goas dasa muöui lea earenomas sivva. 

13 § 

Stahta eisseva1dis, man doaibma cuohca dusse sapme

laccaide, sahtta siskka1das virgegie1lan geavahit suo

magie1ain rattat maiddai samegie1a. 

3 kapihtta1 

Njuolggadusat, mat muddehuvvojit gie1ddaid ja eara ies

raööenviidodagaid eisseva1diide 

14 § 

Mii 6-8 §:s sihke 9 § 1 momenttas mearriduvvo stahta 

eissevaldiin ja lagadusain sihke daid virgeo1bmuin ja 

doaibmao1bmuin, muddehuvvo maiddai Eanodaga, Anara, 

Ohcejoga ja Soaöegili gielddaid eissevaldiide sihke 

daid gie1ddaid1ihtuid eissevaldiide, main mainnasuvvon 

gie1ddain okta dahje eanet 1ea oasa1azzan. 

Va1ggaid ja albmotjienastemiid varas dahkkon a1mmu

husgoarttat eai goittotge dahkkojuvvo samegi11ii. 

Mii 10 §:s mearriduvvo doaibmagotti ja 1avdegotti 

sihke eara vastideaddji ma~gga1ahtot halddahusorgana 

1ahtu vuoigatvuoöas geavahit samegie1a, muddehuvvo 

maiddai 1 momenttas oaivvi1duvvon gie1dda ja gie1ddaid-

1ihtu stivrra, raööehusa ja 1avdegotti sihke eara vas

tideaddji doaibmaorgana 1ahttui. 
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15 § 

Ovddabealdi 14 § 1 rnornenttas oaivvilduvvon gielddas 

ja gielddaidlihtus sahtta dakkar beavdegirjjiin ja 

eara assegirjjiin, rnaid ii galgga addit ovttaskas as

seoasalazzii, sihke eissevaldiid gaskasas reivelono

hallarnis ja virgerehketdoalus geavahit gieldda sisk

kaldas virgegielain rattat rnaiddai sarnegiela. 

Juos sarnegielagiid ossodat gieldda veahkadagas lea 

ovddit jagi vuosttas beaivve learnas stuorat go okta 

goalrnrnatoassi, galga rnaiddai sarnegiela geavahit 1 rno

rnenttas oaivvilduvvon beavdegirjjiin, assegirjjiin, 

reivelonohallarnis ja virgerehketdoalus. 

16 § 

Mii dan lagas rnearriduvvo stahta eissevaldiid ja 

lagadusaid gielas, rnuddehuvvo rnaiddai asseoasalacca 

geavahan gillii ja doairnrnahusgirjegillii eva~gelas

luteranalas girku Oulu bisrnagotti duoprnokapihttalis 

ja dain girkohearradoairnrnahagain, rnaid doaibrnaviido

dahkii sarniid ruovttuguovlu dahje dan oassi gulla, 

juos assi ii leat dakkar, ahte dan girkolaga (635/64) 

rnielde galga atnit girku iezas assin, sihke ortodok

salas girkogotti Oulu bisrnagotti kansliias. 

Mii dan lagas rnearriduvvo gielddaid ja gielddaid

lihtuid birra, rnuddehuvvo vastideaddji lahkai eva~ge

las-luteranalas girku Eanodaga, Anara, Ohcejoga ja 

Soaoegili searvegottiide, juos assi ii leat dakkar, 

ahte dan girkolaga rnielde galga atnit girku ie~as as

sin, sihke ortodoksalas girkogotti Lappi searvegoddai. 
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4 kapihtta1 

Du1kon ja jorga1eapmi 

lJ § 

Go giinu dan 1aga vuoou1 geavaha assi nja1mma1as 

gieoaha11amis samegie1a, ga1ga eisseva1di dahje 1aga

dus geavahit du1koma, juos assi diksu virgeo1mmos, 

virgedoa11i dahje doaibmao1mmos ii mahte samegie1a. 

18 § 

Eisseva1dis ja 1agadusas, mii dan 1aga vuoou1 ga1ga 

addit doaimmahusgirjjistis samegie1at jorga1usa, 1ea 

vuoigatvuohta oazzut jorga1usa 2l §:s oaivvi1duvvon 

samegie1a doaimmahagas, juos jorga1usa skahppon ii rnu

öui vuohkkasit geava. Vastideaddji 1ahkai 1ea eisse

va1dis ja 1agadusas vuoigatvuohta oazzut doaimmahagas 

suomagie1at jorga1usa dasa samegi11ii guöoojuvvon as

segirjjis. 

1 ~ § 

Goas stahta eisseva1di dahje 1agadus ga1ga addit 

dahje doaimmahit asseoasa1azzii doaimmahus- dahje as

segirjji samegi11ii dahje samegie1at jorga1ussan dah

je geavahit du1koma, maksa stahta samegie1at doaimma

husgirjji dahkama sihke jorga1eami ja du1koma dagahan 

go1uid. Go1uid, maid 14 § 1 momenttas, 15 § 2 rnoment

tas ja 16 §:s oaivvi1duvvon doaimmahus- dahje assegirj

ji dahkan dahje jorga1eapmi dahje du1kon dagaha, ga1ga 

iesraööenovttastupmi dahje gie1ddaid1ihttu maksit. 
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20 § 

Juos stahta dahje gieldda dahje eara iesraööenviido

daga dahje gielddaidlihtu eissevaldii dahje lagadussii 

guööojuvvon assegirji lea rahkaduvvon samegillii, vaik

ka asseoasalaccas ii leat vuoigatvuohta geavahit same

giela dan eissevaldis dahje lagadusas, galga eissevaldi 

dahje lagadus skahppot asseoasalacca goasttadusain as

segirjjis jorgalusa dan gillii, mii eissevaldis dahje 

lagadusas geavahuvvo. 

5 kapihttal 

Sierranas njuolggadusat 

21 § 

Samegiela jorgaleami ja eara dan lagas mearriduvvon 

bargguid varas lea Sami parlamentta vuollasas samegie

la doaimmahat, mii galga leat samiid ruovttuguovllus. 

Doaimmahagas mearriduvvo darkileappot asahusain. 

22 § 

Lienaraööehussii ja stahta guovllu- ja baikkalas

halddahusa eissevaldii sahtta asahusain vuoööudit sa

megiela veahki virggi. Veahki balvalusat leat nuvtta. 

23 § 

Stahta dakkar eissevaldi dahje lagadusa virgeolbmos 

dahje doaibmaolbmos, man virgeviidodat lea oppalohkai 
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samiid ruovttuguov11us, 1ea dan 1ahkai go asahusain 

mearriduvvo vuoigatvuohta oazzut virge1obi ba1kkain 

virgebargguidis diksumis darbbas1as samegie1a mahtu 

hahkama varas. 

Stahta dakkar eisseva1di dahje 1agadusa virgeo1bmui 

dahje doaibmao1bmui, man virgeviidodagas oassi 1ea 

samiid ruovttuguov11us, sahtta dan 1ahkai go asahusain 

mearriduvvo mieöihit 1 momenttas oaivvi1duvvon virge-

1obi. 

24 § 

Deavddedettiin virggi dahje doaimma stahta guov11u

dahje baikka1as ha1ddahusa dakkar eisseva1dis dahje 

1agadusas, man virgeviidodahkii samiid ruovttuguov1u 

dahje dan oassi gu11a, dahje Lappi 1ienaraöoehusas 

dahje va1ddedettiin bargosiehtadusgaskavuoöa1as doaib

mao1bmo dakkar eisseva1dii dahje 1agadussii atnojuvvo 

samegie1a mahttu earenomas ansun, vaikko dat ii 1ivc

cege virggi, doaimma dahje barggu dohka1asvuoöaeaktun. 

Ovddabea1di 1 momenttas oaivvi1duvvon eisseva1dit 

ja 1agadusat ga1get virggiid dahje doaimmaid deavdde

dettiin sihke 23 §:s oaivvi1duvvon ja eara doaibmabi

juiguin, mat bohtet jeara1dahkii, sihkkarastit, ahte 

dan ba1va1usas 1ea dearvai samegie1amahto1as bargo

veahka. 

25 § 

Juos 14 §:s mainnasuvvon gi1dii vuoööudovvojit same

gie1a du1kon-, jorga1an- ja ravvenbargguid varas Sier

ra virggit, gi1dii maksojuvvo stahtaossodat gie1ddaid 

ja gie1ddaid1ihtuid stahtaossodagain ja -vehkiin addo

juvvon 1aga (35/73) 5 § 4 cuoggas oaivvi1duvvon go1ui-
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de, maid dat virggit dagahit. 

Stahtaossodat maksojuvvo Eanodaga ja Soaoegi1i 

gie1ddaide ovtta ja Anara ja Ohcejoga gie1ddaide go1m

ma 1 momenttas oaivvi1duvvon virgedoa11i oasi1. 

Stahtaossodat maksojuvvo 1 ja 2 momenttas oaivvi1-

duvvon go1uid dievas mearrai. 

26 § 

Dan 1assin, mii 25 §:s mearriduvvo, sahtta 14 §:s 

oaivvi1duvvon gi1dii maksit stahtaveahki, mii1ea sier

ra vihkkeda11ama duohkin, eanet go 25 § 2 momenttas 

oaivvi1duvvon virgedoa11iid oasi1. 

Stahta sisaboahto- ja o1ggosgo11oarvvosta11amii boah

ta maiddai va1dit mearreruoa stahtaveahkkai 14 §:s 

oaivvi1duvvon gie1ddaide daid sierra 1assego1uid gok

cama varas, maid dan 1aga muddeheapmi dagaha. Eara 

iesraooenovttastupmai, masa dan 1aga muddeheapmi daga

ha sierra 1assego1uid, boahta stahta sisaboahto- ja 

o1ggosgo11oarvvosta11amii va1dit mearreruoa badje1mea

ra1as stahtaveahkkai. 

27 § 

Ovddabea1di 25 ja 26 §:s oaivvi1duvvon stahtaosso

dagain ja -vehkiin 1ea heivvo1as osiin famus, mii 

gie1ddaid ja gie1ddaid1ihtuid stahtaossodagain ja 

-vehkiin addojuvvon 1agas 1ea mearriduvvon. Mainna

suvvon 1agas oaivvi1duvvon assaigu11evas eisseva1din 

doaibma dan 1agas mearriduvvon stahtaossodagaide ja 

-vehkiide guoskevas assiin Lappi 1ienaraooehus. Gie1d

daid ja gie1ddaid1ihtuid stahtaossodagain ja -vehkiin 
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addojuvvon 1aga 15 § 2 ja 3 momenttas oaivvi1duvvon 

stahta assaigu11evas eisseva1din doaibma goittotge 

stahtaruhtaministeriia. 

28 § 

Sapme1accaid vuoigatvuooas oazzut vuooooskuv1a- ja 

eara oahpahusa ja beaivedivssu eatnigie11aseaset ja 

samegie1a oahpahusas mearriduvvo sierra. 

29 § 

Darki1ut njuo1ggadusat dan 1aga muddeheamis addojuv

vojit asahusain. 

6 kapihtta1 

Fapmuiboahtin 

30 § 

Dat 1ahka boahta fapmui beaivve manus 19 

Ovda1 1aga fapmuiboahtima sahtta a1ggahit dan fap

muibidjama varas darbbas1as doaimmaid. 

Dan 1aga ga1ga o1ggosaddit Suoma mearraduscoakka1-

dagas maiddai samegie1at jorga1ussan. 
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2. 

Lahka 

gie11a1aga 1 § rievdadeamis 

Riikkabeivviid mearradusa mie1de 1asihuvvo 1 beaiv

ve geassemanus 1922 addojuvvon gie11a1aga (148/22) 1 

§: i, dakkarin go dat 1ea 10 beaivve oooajagelnanus 1975 

addojuvvon 1agas (10/75), oooa 2 momenta cuovvovaccat: 

1 § 

Vuoigatvuooas geavahit eisseva1diin samegie1a mear

riduvvo sierra. 

Dat 1ahka boahta fapmui beaivve manus 19 
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