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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om samiska 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att det stiftas en lag 
om samiska. Den skall ersätta 1991 års lag 
om användning av samiska hos myndigheter. 
Med den nya lagen tryggas samernas rätt att 
bevara och utveckla sitt eget språk och sin 
egen kultur i enlighet med grundlagen och 
internationella konventioner som binder Fin-
land. Likaså säkerställs samernas rätt att an-
vända sitt samiska språk, enaresamiska, 
skoltsamiska eller nordsamiska, hos domsto-
lar och andra myndigheter. 

Lagen skall tillämpas på alla uppgifter som 
hör till det allmänna och som skall skötas av 
de myndigheter som avses i lagen. I huvud-
sak kommer tillämpningsområdet för varje 
myndighet att motsvara gällande lag. På 
samma sätt som för närvarande kommer den 
nya lagen att förplikta statliga och kommuna-
la myndigheter inom samernas hembygdsom-
råde och vissa, med tanke på medborgarnas 
rättsskydd viktiga myndigheter utanför detta 
område. Skoltarnas byastämma, minoritets-
ombudsmannen och Renbeteslagsföreningen 
är nya myndigheter som kommer att omfattas 
av lagen. Den nya lagen binder dessutom sta-
tens affärsverk och under vissa förutsättning-
ar även andra än myndigheter, när de på en 
myndighets uppdrag tillhandahåller tjänster 
för allmänheten inom samernas hembygds-
område. Det faktum att den privata sektorn 
sköter om tjänster som hör till det allmänna 
skall inte påverka de språkliga rättigheterna. 
Enligt lagen skall myndigheterna på eget ini-
tiativ se till att de språkliga rättigheterna 
tryggas. I information till allmänheten skall 
de använda också samiska. 

Enligt förslaget skall samerna ha rätt att ef-
ter eget val använda finska eller samiska i 
sina kontakter med statliga och kommunala 
myndigheter inom samernas hembygdsområ-
de. Dessa myndigheter skall vara skyldiga att 
främja användningen av samiska i sin verk-

samhet. De skall också använda samiska när 
de skriftligt tar kontakt med en part eller nå-
gon annan som enligt lag skall informeras 
om ett ärende som är eller kommer att bli an-
hängigt. Samiska skall också användas när 
myndigheten besvarar skriftliga kontakter på 
samiska. I den utsträckning kommunala 
myndigheter finner det lämpligt skall de an-
vända samiska vid sidan av finska i protokoll 
och handlingar som inte ges till enskild part 
och som är av allmän betydelse. Om de sa-
miskspråkiga invånarna i en kommun utgör 
mer än en tredjedel av kommunens alla invå-
nare, skall samiska alltid användas i dessa 
handlingar. 

I propositionen föreslås en bestämmelse 
om de krav på språkkunskaper som kan stäl-
las på kommunala och statliga myndigheter 
inom samernas hembygdsområde. Dessa 
myndigheter skall när de anställer personal se 
till att personalen vid varje ämbetsverk inom 
samernas hembygdsområde kan betjäna kun-
derna även på samiska. De skall också sköta 
om att personalen har de kunskaper i samiska 
som tjänsteuppgifterna förutsätter genom att 
ordna utbildning och genom andra åtgärder. 
Inom samernas hembygdsområde skall stats-
tjänstemän ha rätt att få tjänstledighet med 
lön för att skaffa sig kunskaper i samiska. 

Meningen är att varje myndighet skall 
övervaka att denna lag iakttas inom respekti-
ve verksamhetsområde. Sametinget skall föl-
ja med lagens tillämpning och vid behov ge 
rekommendationer och ta initiativ i olika frå-
gor. Byrån för samiska språket skall i samråd 
med samiska språkrådet lämna en berättelse 
till sametinget om tillämpningen av lagstift-
ningen om samiskan och om genomförandet 
av samernas språkliga rättigheter under envar 
valperiod. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2004 och avses bli behandlad i 
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samband med den. 
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 

1 januari 2004, det vill säga samtidigt med 

den nya språklagen om landets nationalspråk, 
finska och svenska. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  In ledning 

Samerna är Finlands enda urfolk. I Finland 
bor det ca 7 500 samer. Av dessa är knappt 
4 000 bosatta inom samernas hembygdsom-
råde som omfattar kommunerna Enontekis, 
Enare och Utsjoki samt området för renbetes-
laget Lapin paliskunta i Sodankylä kommun. 
Det är endast i Utsjoki kommun som samer-
na utgör majoriteten av invånarna. 

Ungefär en tredjedel av Finlands samer har 
samiska som modersmål. Av de sammanlagt 
tio samiska språkvarieteterna talas nordsa-
miska, enaresamiska och skoltsamiska i Fin-
land.  Nordsamiska används av ca 70—80 % 
av den samiskspråkiga befolkningen i Fin-
land medan enaresamiska respektive skolt-
samiska talas av knappt 15 %. 

I Finland har sametillhörigheten av hävd 
bestämts på språklig grund. Begreppet same 
definierades första gången i förordningen om 
delegationen för sameärenden (824/1973). 
Då förordningen reviderades 1990 fogades 
ett identifieringskriterium till definitionen. 
Genom detta betonade man att en person 
också själv skall anse sig vara same. År 1991 
inskrevs definitionen i lag då lagen om an-
vändning av samiska hos myndigheter 
(516/1991) utfärdades. Enligt lagen avses 
med same den som anser sig vara same, för-
utsatt att han själv eller av hans föräldrar el-
ler far- eller morföräldrar åtminstone en har 
lärt sig samiska som sitt första språk.  

I sametingslagen (974/1995) utvidgades 
definitionen av same. I den definition som 
inskrevs i lagen intogs inte bara det tidigare 
nämnda identifieringskriteriet utan också nya 
objektiva element utöver det språkkriterium 
som redan tidigare ingått i den. Som same 
betraktas också den som är efterkommande 
till en person som har antecknats som fjäll-, 
skogs- eller fiskelapp i jordeböckerna eller 
uppbörds- och mantalslängderna även om 
språkkriteriet inte uppfylls för hans eller 
hennes del. Som same betraktas också den av 
vars föräldrar åtminstone den ena har anteck-
nats eller hade kunnat antecknas som röstbe-
rättigad vid val av delegationen för same-
ärenden eller sametinget. Det var meningen 
att sametillhörigheten på basis av dessa regis-

ter skulle preciseras i en förordning så att så-
dana äldre anteckningar i registret som gjorts 
före 1875 inte skulle tas med för att undvika 
dokumenteringssvårigheter. På detta sätt ville 
man säkra det faktiska sambandet till same-
folket hos den som uppgav sig vara same. 
Riksdagens grundlagsutskott ansåg dock att 
lagen inte ger rätt att föreskriva om saken i 
förordning. Utskottet ansåg det inte heller 
ändamålsenligt att foga en sådan bestämmel-
se till lagen som skulle ge rätt att utfärda för-
ordning. Därför blev tolkningen av detta lag-
rum öppet vilket ledde till massanmälning till 
vallängden över röstberättigade i 1999 års 
sametingsval. Genom högsta förvaltnings-
domstolens utslag (HFD 1999:55) har defini-
tionen fått ett vedertaget innehåll till denna 
del i enlighet med det som avsågs i regering-
ens proposition och någon motsvarande 
massanmälning till vallängden för årets sa-
metingsval förekom inte längre. 

Skoltsamerna utgör en särskild grupp bland 
samerna. Definition av begreppet skolt ingår 
i skoltlagen (253/1995). Enligt denna lag av-
ses med skolt en person som själv anser sig 
vara skolt, förutsatt att han själv eller av hans 
föräldrar eller far- eller morföräldrar åtmin-
stone en har lärt sig skoltsamiska som första 
språk eller att han är efterkommande till en 
sådan person eller att han är skolt till börden 
eller efterkommande till en sådan skolt i 
överensstämmelse med tidigare lagstiftning.  

Den tidigare nämnda lagen om användning 
av samiska hos myndigheter utfärdades 1991 
i syfte att trygga samernas språkliga rättighe-
ter och den trädde i kraft vid ingången av 
1992. Lagen byggde till stor del på de princi-
per som antagits i språklagen (148/1922). 
Samernas hembygdsområde är det huvudsak-
liga tillämpningsområdet för lagen. Sederme-
ra har samernas språkliga rättigheter också 
reglerats i grundlagen. År 1995 fogades till 
regeringsformen en bestämmelse om att sa-
merna såsom urfolk har rätt att bevara och 
utveckla sitt språk och sin kultur samt en be-
stämmelse om att det om samernas rätt att 
använda sitt eget språk hos myndigheter 
stadgas i lag. I samband med totalrevidering-
en av grundlagen överflyttades bestämmel-
serna som sådana och blev 17 § 3 mom. i 
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grundlagen. 
Språklagen, på vars principer lagen om an-

vändning av samiska hos myndigheter i stor 
utsträckning byggde, reviderades i år i sin 
helhet. Den nya språklagen (423/2003) träder 
i kraft vid ingången av 2004. 

Sedan lagen om användning av samiska 
hos myndigheter trätt i kraft har Finland rati-
ficerat två betydande Europarådskonventio-
ner om minoriteters rättigheter, det vill säga 
ramkonventionen för skydd av nationella mi-
noriteter (FördrS 2/1998), nedan ramkonven-
tionen, och europeiska stadgan om landsdels- 
och minoritetsspråk (FördrS 23/1998), nedan 
minoritetsspråkskonventionen. Finland avgav 
de första periodiska rapporterna enligt dessa 
konventioner år 1999 och erhöll de första re-
kommendationerna om genomförandet från 
Europarådets ministerkommitté år 2001. I re-
kommendationerna och i de medföljande 
slutsatserna av rådgivande kommittén och 
expertkommittén behandlades också frågor 
som hör samman med samiskans ställning 
och användningen av samiska. 

De lagändringar och Finlands nya folkrätts-
liga förpliktelser som har kommenterats ovan 
samt de brister som har kommit fram i till-
lämpningspraxis för lagen om användning av 
samiska hos myndigheter har lett till ett be-
hov av en totalrevidering av lagen om an-
vändning av samiska hos myndigheter. 
 
2. Nuläge 

2.1. Lagstiftning och praxis 

2.1.1. Grundlagen 

Bestämmelserna på grundlagsnivå om det 
samiska språket ligger till grund för den öv-
riga lagstiftningen om samiska. Enligt 17 § 
3 mom. grundlagen har samerna såsom ur-
folk samt romerna och andra grupper rätt att 
bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. 
Bestämmelser om samernas rätt att använda 
samiska hos myndigheterna utfärdas genom 
lag. Bestämmelserna togs in i 14 § regerings-
formen i samband med 1995 års reform av 
grundrättigheterna. Denna paragraf inskrevs 
sedermera i oförändrad form i den nya 
grundlagen som trädde i kraft år 2000. Av 
detta skäl har förarbetena till reformen 1995 

betydelse också för tolkningen av 17 § 
3 mom. i den nya grundlagen. Tolkningen av 
17 § grundlagen kan även påverkas av andra 
bestämmelser i grundlagen. 

Enligt 121 § 4 mom. grundlagen har sa-
merna inom sitt hembygdsområde språklig 
och kulturell autonomi enligt vad som be-
stäms i lag. Den kulturella autonomin för-
verkligas i huvudsak genom sametingslagen. 
Enligt 5 § 1 mom. skall sametinget sköta 
ärenden som angår samernas språk och kultur 
samt deras ställning som urfolk. I ärenden 
som hör till sametingets uppgifter kan tinget 
väcka initiativ och göra framställningar till 
myndigheter och därtill ge utlåtanden i dessa 
ärenden.  
 
2.1.2. Språklagstiftningen 

De grundläggande bestämmelserna om an-
vändningen av samiska hos myndigheter in-
går i en lag om detta som trädde i kraft den 1 
januari 1992. Språkliga rättigheter regleras i 
lagens 2 kap. Enligt 5 § har samerna rätt att 
anmäla samiska som modersmål i folkbokfö-
ringen. Lagens 6 § 1 mom. innehåller en cen-
tral bestämmelse. Enligt den har samer rätt 
att i eget ärende använda samiska, muntligt 
och skriftligt, hos myndigheter och få svar på 
detta språk. Lagens 6 § 2 mom. reglerar juri-
diska personers rätt att använda samiska i of-
ficiella sammanhang. Enligt 7 § skall en 
tjänsteman eller funktionär som enligt lagen 
skall behärska samiska även använda det när 
en samisk sakägare så kräver. 

I lagens 8 § föreskrivs om expeditioner. På 
begäran skall en samisk part få en avgiftsfri 
översättning av expeditionen till samiska. 
När ett behörighetsvillkor för den tjänsteman 
eller funktionär som sköter ärendet är kun-
skaper i samiska, skall tjänstemannen eller 
funktionären på begäran ge expeditionen på 
samiska till en samisk part. Om det emeller-
tid finns flera parter i ärendet och de inte är 
eniga om att samiska skall användas kan man 
endast ge en översättning av expeditionen till 
samiska. Detta beror på att en part enligt 5 
och 6 § språklagen alltid har rätt att få en ex-
pedition på finska eller svenska. Denna rätt 
kan inte begränsas i lagen om användning av 
samiska hos myndigheter. 

Enligt 9 § lagen om användning av samiska 
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hos myndigheterna skall anslag, meddelan-
den och kungörelser samt blanketter som en 
myndighet utfärdar för befolkningen avfattas 
och utfärdas också på samiska inom samer-
nas hembygdsområde.  

I 10 § föreskrivs om rättigheten för med-
lemmar i statliga kommissioner och nämnder 
samt andra motsvarande kollegiala statliga 
förvaltningsorgan att använda samiska vid 
förhandlingar inom förvaltningsorganet samt 
i sina skriftliga uttalanden till protokollet.  

Enligt 12 § 1 mom. skall författningar, för-
drag och andra dokument och tillkännagi-
vanden som skall publiceras i Finlands för-
fattningssamling eller i fördragsserien och 
som särskilt gäller samerna också publiceras 
översatta till samiska, om statsrådet eller det 
behöriga ministeriet så bestämmer. Detsam-
ma gäller ministerieförordningar och myn-
dighetsföreskrifter samt andra dokument och 
tillkännagivanden som ett ministerium eller 
någon annan statlig myndighet skall publice-
ra i en föreskriftssamling. Enligt 12 § 2 mom. 
skall också lagförslag och betänkanden som 
beretts vid ett ministerium eller i en statlig 
kommitté, kommission eller ett med dem 
jämförbart organ och som är avsedda för 
publicering också i sin helhet eller i sam-
mandrag utges på samiska, om de uttryckli-
gen gäller samerna eller om det annars finns 
särskilda skäl för detta och ministeriet i fråga 
så bestämmer.  

Enligt lagen krävs det inte att en tjänsteman 
skall behärska samiska ens inom samernas 
hembygdsområde. Om den tjänsteman som 
handlägger ärendet inte kan samiska skall 
man ty sig till tolkning och översättning. I 
lagens 3 kap. föreskrivs om tolkning (17 § ) 
och översättning (18, 19 och 20 § ). I 23 § 
finns en bestämmelse om statliga tjänstemäns 
rätt att få tjänstledighet med lön för att skaffa 
sig kunskaper i samiska. I 24 § finns en be-
stämmelse om kunskaper i samiska som sär-
skild merit vid anställning av personal. 

De myndigheter som lagen tillämpas på 
räknas upp i 3 §. Den rätt täckande förteck-
ningen innehåller domstolar, statliga myn-
digheter, sametinget samt myndigheter och 
offentligrättsliga föreningar som sköter för-
valtningsärenden enligt renskötsellagen 
(848/1990) och renskötselförordningen 
(883/1990). Lagens 6, 7 och 8 § tillämpas på 

kommunala myndigheter. Bestämmelserna 
handlar om privatpersoners och juridiska 
personers rätt att använda samiska, muntligt 
och skriftligt, hos myndigheter. Även 9 § 1 
mom. tillämpas på kommunala myndigheter. 
Samiska skall användas i informationen till 
allmänheten inom samernas hembygdsområ-
de. Kommunen behöver dock inte utarbeta 
meddelandekort på samiska inför val och 
folkomröstningar. Enligt 15 § 1 mom. kan 
kommuner och samkommuner använda sa-
miska vid sidan av finska i interna handlingar 
och korrespondens mellan myndigheter samt 
i tjänstebokföringen. Enligt 15 § 2 mom. 
skall kommunen använda även samiska i de 
här handlingarna om de samiskspråkigas an-
del av befolkningen överstiger en tredjedel. 

Närmare bestämmelser om verkställandet 
av lagen om användning av samiska hos 
myndigheter finns i förordningen om an-
vändning av samiska hos myndigheter 
(1201/1991). 

Enligt 3 § förordningen om sametinget 
(1727/1995) har byrån för samiska språket i 
uppgift att ordna med att myndigheter och in-
rättningar får de översättningar som avses i 
lagen om användning av samiska hos myn-
digheter. Byrån skall också bistå myndighe-
ter och inrättningar genom att skaffa dem 
tolkar som behärskar samiska och i andra 
uppgifter som de har enligt lagen om an-
vändning av samiska hos myndigheter. Byrån 
skall även följa med att lagens syfte förverk-
ligas och vid behov väcka initiativ för att 
främja användningen av samiska. Vid byrån 
finns fyra ordinarie translatorstjänster. Tre av 
translatorerna arbetar i Utsjoki och en i Ena-
re. Enligt 5 § 1 mom. 3 punkten förordningen 
om sametinget är behörighetsvillkoren för en 
translator för tjänsten lämplig högskoleexa-
men eller annan utbildning samt sådan rätt att 
vara verksam som auktoriserad translator 
från finska till samiska eller tvärtom som av-
ses i lagen om auktoriserade translatorer 
(1148/88). Enligt 5 § 2 mom. krävs av same-
tingets personal kunskap i samiska, om inte 
sametinget beslutar något annat i fråga om 
någon tjänst eller uppgift. 

I samband med att lagen om användning av 
samiska hos myndigheter stiftades ändrades 
också språklagen år 1991 så, att ett nytt 2 
mom. fogades till 1 §, enligt vilket det stad-
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gas särskilt om rätten att använda samiska 
hos myndigheterna. Motsvarande bestäm-
melse ingår också i den nya språklagen (8 §). 

Hänvisningar till lagen om användning av 
samiska hos myndigheter eller till språklag-
stiftningen i allmänhet finns också i annan 
lagstiftning än språklagen. Sådana hänvis-
ningar ingår bland annat 3 § 1 mom. lagen 
om elektronisk kommunikation i myndighe-
ternas verksamhet (13/2003), 11 § lagen om 
Finlands författningssamling  (188/2000), 5 § 
lagen  om  ministeriernas  och  andra   statli-
ga myndigheters föreskriftssamlingar 
(189/2000), 2 § republikens presidents för-
ordning om Finlands Röda Kors (239/2000), 
11 b § 4 mom. patientskadelagen (585/2000), 
10 § 2 mom. lagen om nykterhetsarbete 
(828/1982), 27 § 2 mom. lagen om åtgärder 
för inskränkande av tobaksrökning 
(693/1976), 21 a § 4 mom. lagen om den na-
tionella förvaltningen av programmen för 
strukturfonderna (1353/1999), 15 § 3 mom. 
lagen om posttjänster (313/2001), 4 kap. 1 § 
2 mom. rättegångsbalken, 6 a kap. 1 § 2 
mom. lagen om rättegång i brottmål 
(689/1997) och 37 § 2 mom. förundersök-
ningslagen (449/1987). 

I 3 kap. om kyrkans administrativa och 
språkliga indelning föreskrivs det dock i 5 § 
1 mom. i den nya kyrkolagen (1054/1993), 
som trädde i kraft i början av 1994, att för-
samlingarna är finsk- eller svenskspråkiga el-
ler tvåspråkiga, om annat inte bestäms om 
församlingens språk då den grundas. Enligt 
7 mom. i samma paragraf är det även möjligt 
att inrätta tvåspråkiga finsk-samiska försam-
lingar inom samernas hembygdsområde. En-
ligt 2 mom. i denna paragraf skall domkapit-
let i Uleåborgs stift, liksom de församlingar 
som helt eller delvis är belägna inom samer-
nas hembygdsområde, iaktta lagen om an-
vändning av samiska hos myndigheter. I 
4 kap. 4 § 3 mom. kyrkolagen föreskrivs i 
övrigt att församlingens verksamhet skall 
ordnas och församlingens medlemmar betjä-
nas även på samiska inom samernas hem-
bygdsområde. 
 
2.1.3. Utbildningslagstiftningen 

Enligt 10 § 1 mom. i lagen om grund-
läggande utbildning (628/1998) kan under-

visningsspråket i en skola vara samiska, lik-
som samiska även kan vara det språk som 
används i undervisning som ordnas på annat 
ställe än i skolan. Elever som bor inom sa-
mernas hembygdsområde och kan samiska 
skall i huvudsak undervisas på samiska. Un-
dervisningen i modersmålet ges utgående 
från elevens undervisningsspråk, vilket även 
kan vara samiska (12 § ). Enligt 15 § god-
känns läroplaner separat för undervisningen 
på finska, svenska och samiska. 

Enligt 6 § 1 mom. gymnasielagen 
(629/1998) är undervisningsspråket i gymna-
sieutbildningen antingen finska eller svenska. 
Undervisningsspråket kan också vara samis-
ka, romani eller teckenspråk. I det fall att ut-
bildningsanordnaren ger undervisning på fler 
än ett av dessa undervisningsspråk, får stude-
randen välja undervisningsspråk bland de 
språk hon eller han har förmåga att studera 
på (6 § 2 mom.). Enligt 8 § 1 mom. ges un-
dervisning i modersmålet i gymnasiet enligt 
studerandens undervisningsspråk. Det kan 
vara finska, svenska eller samiska. Enligt 
11 § gymnasielagen godkänns läroplaner se-
parat för undervisningen på finska, svenska, 
samiska och vid behov något annat språk. 

Enligt 11 § 1 mom. studentexamensförord-
ningen (1000/1994) kan provet i modersmå-
let ordnas i finska, svenska och samiska. 

Enligt 11 § 1 mom. lagen om yrkesutbild-
ning (630/1998) kan undervisningsspråket 
också vara samiska, romani eller teckenspråk 
i yrkesutbildningen. Läroplanen godkänns 
separat för undervisningen på finska, svenska 
och samiska och vid behov för undervisning 
på något annat språk (14 § 1 mom.). 

Genom lagen om sameområdets utbild-
ningscentral (545/1993) inrättades Sameom-
rådets utbildningscentral i Enare 1993. Ut-
bildningscentralen inrättades för behoven 
inom sameområdet och den har i uppgift 
bland annat att bevara och utveckla den sa-
miska kulturen och de samiska naturnäring-
arna. Förvaltningen sköts av en direktion 
som länsstyrelsen utnämner. Sex av direktio-
nens elva medlemmar utses på framställning 
av sametinget och de representerar samebe-
folkningen. Undervisningsspråken vid ut-
bildningscentralen är finska och samiska. Vid 
behov kan undervisning ges på andra språk. 

Enligt lagen om finansiering av undervis-
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nings- och kulturverksamhet (635/1998) har 
från ingången av 1999 kommunernas löne-
kostnader för undervisning i och på samiska 
inom samernas hembygdsområde bekostats 
helt och hållet med statsmedel. 

I 43 § lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet föreskrivs om 
statsunderstöd för lärarutbildning samt un-
dervisning på samiska och i samiska samt 
yrkesinriktad tilläggsutbildning. Enligt para-
grafen beviljar länsstyrelserna statsunderstöd 
för yrkesinriktad tilläggsutbildning genom ett 
för ändamålet anvisat anslag i statsbudgeten. 
Detta sker genom att köpa utbildning av hu-
vudmän för läroanstalter inom det fria bild-
ningsarbetet, yrkeshögskolor och universitet 
samt av särskilda skäl av anordnare av yr-
kesutbildning och andra producenter av ut-
bildningstjänster än sådana som står under 
offentlig tillsyn. Anslaget bör till sin nivå ut-
göra 40 procent av totalbeloppet för anslagen 
i statsbudgeten för det statsunderstöd som 
avses i denna paragraf och den statliga finan-
siering som avses i 11 § 3 mom.  
 
2.1.4. Övrig lagstiftning om språkliga rät-

tigheter 

I  26 § 4 mom. i den  nya förvaltningslagen 
(434/2003) ingår en hänvisning till särskilda 
bestämmelser om tolkning och översättning 
till samiska. I 37 § förundersökningslagen 
förutsätts det att tolk tillhandahålls om den 
som skall förhöras inte behärskar det språk 
som enligt språklagen skall användas vid 
myndigheten. Enligt 77 § förvaltningspro-
cesslagen (586/1996) skall myndigheten i 
dessa fall ordna tolkning och översättning om 
denna skyldighet funnits i ett tidigare be-
handlingsskede och alltid när myndigheten är 
första instans i ett ärende som har anhängig-
gjorts av en myndighet eller personen skall 
höras muntligen.  

Enligt 12 § lagen om statsandelar till 
kommunerna (1147/1996) får kommuner 
som är tvåspråkiga och kommunerna inom 
samernas hembygdsområde i språktillägg ett 
belopp som är 10 procent av den allmänna 
statsandelens grunddel. Det finns likväl inte 
bestämt att någon person, som hör till den 
samiskspråkiga befolkningsgruppen, skulle 
ha en särskild ställning inom förvaltningen 

när man fattar beslut om att ordna dessa 
tjänster på samiska i kommunerna. 

Enligt 7 § tingsrättslagen (581/1993) väljer 
kommunfullmäktige nämndemännen för en 
period som motsvarar kommunfullmäktiges 
mandatperiod. De nämndemän som väljs i 
kommunen skall så rättvist som möjligt re-
presentera bland annat de språkliga förhål-
landena i kommunen. 

Enligt 3 § 5 mom. bibliotekslagen 
(904/1998) skall både den finsk- och samisk-
språkiga befolkningsgruppernas behov till-
godoses på lika grunder i kommuner inom 
samernas hembygdsområde. 

Enligt 1 § lagen om forskningscentralen för 
de inhemska språken (48/1976) finns en 
forskningscentral för de inhemska språken 
för forskning och språkvård rörande finska 
och svenska, för forskning rörande med fins-
ka besläktade språk samt för samisk språk-
vård.  

Radioverksamheten på samiska har långa 
traditioner. Sameradion, belägen i Enare, har 
haft verksamhet sedan 1985 som en egen lo-
kal programenhet, vars område omfattar sa-
mernas hembygdsområde. Sameradion fick 
1991 en egen kanal för sina sändningar. En-
ligt 7 § 4 punkten i lagen om Rundradion Ab 
(1380/1993), som trädde i kraft vid ingången 
av 1999, är rundradioverksamheten en speci-
aluppgift inom den offentliga servicen. Den 
skall därför i sin programverksamhet behand-
la finsk- och svenskspråkiga medborgare på 
lika grunder och tillhandahålla tjänster även 
på samiska, romani och teckenspråk samt, i 
tillämpliga delar, även för övriga språkgrup-
per i landet. 

Lagen om det ortodoxa kyrkosamfundet 
(521/1969) ändrades 1998 så, att en ny 81 a § 
fogades till lagen. Den nya paragrafen anger 
att kyrkosamfundets officiella språk är fins-
ka. Var och en har rätt att få ämbetsbetyg på 
sitt eget språk, finska eller svenska. Om an-
vändning av samiska i kyrkosamfundet och 
församlingarna bestäms separat i 81 a § 2 
mom. En ny 81 b § fogades också till lagen 
och enligt den är språket i offentliga guds-
tjänster finska. Offentliga gudstjänster och 
andra kyrkliga ceremonier kan förrättas på 
andra språk i mån av möjlighet och i enlighet 
med instruktioner av stiftets biskop. 

Enligt 9 § föreningslagen (503/1989) kan 
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en förening uteslutande vara finsk- eller 
svenskspråkig. Stiftelseurkunden, stadgarna, 
protokollen och andra handlingar kan vara på 
finska eller svenska. Enligt 9 § 2 mom. före-
ningslagen kan föreningen visserligen ha ett 
namn på samiska. Enligt 50 § 2 mom. före-
ningslagen tilläggs orden ”registrerejuvvon 
searvi” eller förkortningen ”rs” till förening-
ens namn i så fall. Orden är på nordsamiska. 
Enligt föreningslagen är det inte möjligt att 
här använda enaresamiska eller skoltsamiska. 

I 25 § 3 mom. foderlagen (396/1998), 18 § 
3 mom. lagen om handel med utsäde 
(728/2000) och 7 b 3 mom. lagen om plant-
material (1205/1994) ingår bestämmelser om 
språk. Enligt dessa bestämmelser som mot-
svarar varandra skall en auktoriserad kontrol-
lör eller provtagare vid kontrollen eller prov-
tagningen beakta att den som bedriver verk-
samheten, näringsidkaren eller leverantören 
skall kunna framföra sin egen synpunkt på 
sitt modersmål finska, svenska eller samiska. 
Om personen i fråga inte behärskar det språk 
som enligt språklagen skall användas, skall 
kontrollören eller provtagaren se till att kon-
trollen eller provtagningen sker så att tolk-
ning ordnas eller översättning skaffas enligt 
förvaltningslagen. 

Enligt 6 § förordningen om arbetskrafts-
service (1251/1993) skall den samiskspråkiga 
befolkningens behov beaktas när arbets-
kraftsservice ordnas. 

Enligt 11 § 2 mom. lagen om barndagvård 
(36/1973) är det kommunens skyldighet att 
sörja för att barndagvård kan ges på samiska, 
när det är barnets modersmål. Bestämmelsen 
kompletteras av förordningen om barndag-
vård (239/1973). År 1994 fogades en ny 1 a § 
till förordningen. Målen för fostran i barn-
dagvården omfattar enligt denna bestämmel-
se även stödjande av samiska barns eget 
språk och egen kultur i samråd med företrä-
dare för kulturen i fråga. 

Enligt 3 § 3 mom. lagen om patientens 
ställning och rättigheter (785/1992) skall pa-
tientens modersmål och individuella behov 
samt den kultur som patienten företräder i 
mån av möjlighet beaktas i vården och bemö-
tandet. Enligt 5 § 2 mom. skall den yrkesut-
bildade personalen inom hälsovården ge pa-
tienten en förklaring så att han eller hon till-
räckligt förstår dess innehåll. Om den yrkes-

utbildade hälsovårdspersonalen inte kan an-
vända patientens eget språk skall tolkning 
ordnas i mån av möjlighet, vid behov också 
till samiska. 

Lagen om specialiserad sjukvård 
(1062/1989) fastställer i 35 § att särskild vikt 
skall fästas vid att patienten får vård på sitt 
modersmål när sjukvården ordnas. När ett 
sjukvårdsdistrikt omfattar kommuner med 
olika språk och tvåspråkiga kommuner skall 
den enligt 18 § ha en nämnd med uppgift att 
utveckla och samordna den specialiserade 
sjukvården för den språkliga minoriteten i 
sjukvårdsdistriktet, liksom utbildningen av 
hälsovårdspersonal som ger sjukvård på mi-
noritetsspråket. Till medlemmar i nämnden 
väljs personer som representerar kommuner 
med minoritetsspråket inom distriktet respek-
tive minoritetsspråket i en medlemskommun. 
I ett sjukvårdsdistrikt som omfattar kommu-
ner med olika språk och tvåspråkiga kommu-
ner skall det enligt 21 § 1 mom. finnas ett 
delansvarsområde som lyder under nämnden 
för den språkliga minoriteten och svarar för 
utvecklande och koordinering av specialise-
rade sjukvårdstjänster för den språkliga mi-
noriteten och den utbildning av hälsovårds-
personal som ges på minoritetens språk. Ett 
delansvarsområde med minoritetens språk 
omfattar sjukvårdsdistriktets tvåspråkiga 
kommuner samt de kommuner vilkas språk 
är minoritetens språk inom distriktet. Direk-
tioner inom ett delansvarsområde med mino-
ritetens språk skall enligt 21 § 3 mom. ha en 
sektion för den språkliga minoriteten. Sek-
tionsmedlemmarna skall representera sjuk-
vårdsdistriktets språkliga minoritet. Lagens 
18 och 21 § beaktar dock inte den samisk-
språkiga befolkningen. Kommuner med olika 
språk och tvåspråkiga kommuner avser enligt 
språklagen finsk- och svenskspråkiga kom-
muner och kommuner som är finsk- eller 
svenskspråkiga. Med minoritetsspråk avses i 
det här sammanhanget antingen finska eller 
svenska beroende på befolkningens språkliga 
fördelning i kommunen. 

Enligt 4 § 2 mom. lagen om klientens ställ-
ning och rättigheter inom socialvården 
(812/2000) skall klientens önskemål, åsikter, 
fördel och individuella behov samt moders-
mål och kulturella bakgrund beaktas när so-
cialvård ges. Naturligtvis skall således även 
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en samiskspråkig persons modersmål och 
kultur beaktas, även om detta inte nämns se-
parat i bestämmelsen. 

Enligt 7 § lagen om stöd och service på 
grund av handikapp (380/1987) skall en han-
dikappad person ges service och servicen 
ordnas med beaktande av hans eller hennes 
modersmål. 

De samiskspråkiga klienternas och patien-
ternas ställning har uppmärksammats i betyd-
ligt mindre omfattning i lagstiftningen om 
social- och hälsovård än i annan lagstiftning. 
De som talar samiska har emellertid rätt att 
använda sitt eget språk i de kommuner och 
statliga myndigheter som omfattas av lagen 
om användning av samiska hos myndigheter. 
 
2.2. Den internationella utvecklingen och 

lagstiftningen i utlandet 

2.2.1. Finlands internationella förpliktel-
ser 

Tryggandet av minoritetsspråkens ställning 
har av tradition inte haft en framträdande po-
sition i internationella konventioner om de 
mänskliga rättigheterna. FN-konventionerna 
om mänskliga rättigheter innehåller visserli-
gen bestämmelser för att trygga minoritets-
språkens ställning, särskilt i brottmål, men i 
praktiken har deras betydelse varit liten. 

Först under de senaste åren har minoritets-
språken fått en mer framträdande position. I 
Europarådet har två viktiga konventioner 
som rör minoritetsspråk beretts. År 1995 
godkände Europarådet en ramkonvention om 
skydd för nationella minoriteter. Den trädde i 
kraft i Finland den 1 februari 1998. Europe-
iska stadgan om landsdels- eller minoritets-
språk, som också är en Europarådskonven-
tion, godkändes 1992 och trädde i kraft i Fin-
land den 1 mars 1998. 

Enligt artikel 5 stycke 1 i ramkonventionen 
förbinder sig konventionsparterna till att 
främja de förutsättningar som är nödvändiga 
för att personer som hör till nationella mino-
riteter skall kunna bevara och utveckla sin 
kultur och bevara de väsentliga beståndsde-
larna av sin identitet, nämligen sin religion, 
sitt språk, sin tradition och sitt kulturarv. En-
ligt artikel 9 stycke 3 skall parterna inom den 
rättsliga ramen för radio- och televisions-

sändningar så långt som möjligt säkerställa 
att de som tillhör nationella minoriteter med-
ges möjlighet att framställa och använda sina 
egna media. 

I artikel 10 stycke 2 i ramkonventionen fö-
reskrivs att i områden som av hävd eller i be-
tydande omfattning bebos av personer som 
tillhör nationella minoriteter skall parterna, 
om dessa personer begär det och om en sådan 
begäran motsvarar ett verkligt behov, sträva 
efter att så långt som möjligt säkerställa att 
de förutsättningar finns som skulle göra det 
möjligt att använda minoritetsspråket i um-
gänget mellan dessa personer och förvalt-
ningsmyndigheterna. 

Ramkonventionens artikel 11 gäller säker-
ställande av användningen av för- och efter-
namn på minoritetsspråket och användningen 
av ortsnamn på minoritetsspråket. Artikel 12 
förpliktar konventionsparterna att värna om 
minoriteternas kultur, historia, språk och re-
ligion i utbildning och forskning. 

I artikel 14 i ramkonventionen erkänner 
konventionsparterna att den som tillhör en 
nationell minoritet har rätt att lära sig sitt mi-
noritetsspråk. 

Ramkonventionen övervakas av Europarå-
dets ministerkommitté. Övervakningen sker 
genom att de stater som anslutit sig till kon-
ventionen regelbundet inger rapporter. Mi-
nisterkommittén bistås av en rådgivande 
kommitté. På grundval av Finlands första 
rapport, som gavs 1999 och uppgifter som 
skaffats från andra håll lämnade den rådgi-
vande kommittén år 2000 sina slutsatser och 
rekommendationer för konventionens verk-
ställande till Finlands regering. Slutsatserna 
och rekommendationerna ger vid handen att 
den nuvarande lagen om användning av sa-
miska hos myndigheter i princip uppfyller 
ramkonventionens krav, men att det har 
framgått problem vid tillämpningen av lagen. 
Den rådgivande kommittén rekommenderar 
att samiska massmedia utvecklas. Kommittén 
har också framställt en allmän anmärkning 
om att undervisningen i skolorna i Finland 
inte ger tillräcklig kunskap om minoriteter 
och deras kultur. 

Minoritetsspråkskonventionen är strukture-
rad på ett annat sätt än övriga konventioner 
om mänskliga rättigheter. De fördragsslutan-
de parterna kan, med de begränsningar som 
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konventionen ställer, välja de bestämmelser 
som de förbinder sig till, utöver vissa gene-
rellt förpliktande bestämmelser. Parterna 
skall med tre års mellanrum inge rapporter 
till Europarådets ministerkommitté. Den 
bakomliggande tanken är att de småningom 
skall binda sig till allt mer krävande konven-
tionsbestämmelser. 

Finland har meddelat sig tillämpa minori-
tetsspråkskonventionen i fråga om svenska 
språket som ett officiellt språk som används 
mindre allmänt och på samiska som ett terri-
toriellt minoritetsspråk. Artikel 7 i konven-
tionen förpliktar alla konventionsstater. I den 
finns grunderna för minoritetsspråkspoliti-
ken, vilka alltså skall följas. Bland annat 
skall det geografiska området för minoritets-
språket respekteras för att trygga att gällande 
eller ny administrativ indelning inte blir ett 
hinder mot främjandet av minoritetsspråket. 
Likaså skall även för andra än de som talar 
minoritetsspråket ordnas möjligheter att lära 
sig språket på det geografiska området för 
minoritetsspråket. Artikeln innehåller även 
bestämmelser om diskrimineringsförbud och 
positiv diskriminering samt om åtgärder för 
att främja ömsesidig förståelse mellan olika 
språkgrupper. 

När det gäller utbildning (artikel 8) har Fin-
land valt den mest krävande nivån på skyl-
digheterna i minoritetsspråkskonventionen 
för tillämpning på samiskan, utom i fråga om 
bestämmelserna om yrkesutbildning, högsko-
leutbildning samt vuxenutbildning och fort-
bildning på samiska.  

Även i artikel 9 om rättsväsendet har Fin-
land valt närapå den mest krävande nivån på 
förpliktelserna för tillämpning på samiskan. 
Finland har emellertid inte förbundit sig till 
bestämmelsen enligt vilken domstolarna på 
begäran av en part i målet skall använda sa-
miska i rättegången. I fråga om artikel 9 
stycken 2 har Finland förbundit sig till att 
inte vägra godkänna giltigheten av juridiska 
dokument som uppsatts i landet bara på den 
grund att de är avfattade på samiska. När det 
gäller stycke 3 har Finland förbundit sig att 
tillhandahålla de viktigaste lagtexterna på 
samiska, liksom de texter som särskilt hänför 
sig till de personer som använder detta språk. 

Artikel 10 i minoritetsspråkskonventionen 
gäller förvaltningsmyndigheter och samhälls-

service. I stycke 1 har Finland förbundit sig 
till att samiskspråkiga personer får inge 
muntliga och skriftliga framställningar på 
samiska till myndigheter och få svar på detta 
språk. Däremot har Finland inte förbundit sig 
till att förvaltningsmyndigheterna eller de 
myndigheter som är i kontakt med allmänhe-
ten använder samiska i sitt umgänge med 
personer som kontaktar dem på detta språk. 
För genomförandet av bestämmelserna i 
denna artikel har Finland förbundit sig till att 
ordna tolkning och översättning, samt till att 
på den offentliga sektorn anställa tjänstemän 
och annan personal som behärskar samiska 
och vid behov ordna språkutbildning.  

Vid artikel 11 om massmedia har Finland 
förbundit sig till att sörja för tillräcklig sänd-
ning av radio- och televisionsprogram samt 
till att inrätta minst en samiskspråkig radio-
station.  

Artikel 12 gäller kulturell verksamhet och 
kulturella inrättningar. Här har Finland för-
bundit sig till alla bestämmelser, bland annat 
till att främja åtgärder som kan säkerställa att 
de organ som ansvarar för den kulturella 
verksamheten har personal som behärskar 
både samiska och andra språk som den övri-
ga befolkningen använder. 

Artikel 13 behandlar ekonomiska och soci-
ala förhållanden och här har Finland förbun-
dit sig bland annat till att tillse att det i vård-
inrättningarna på den sociala sektorn, såsom i 
sjukhus, åldringshem och vårdhem, erbjuds 
möjligheter att ta emot och behandla samisk-
språkiga personer på deras eget språk när de 
är i behov av vård på grund av ohälsa, hög 
ålder eller av någon annan orsak. 

Minoritetsspråkskonventionens artikel 14 
gäller utbyte över riksgränserna. I enlighet 
med artikeln har Finland förbundit sig till att 
främja gränsöverskridande samiska kontak-
ter, särskilt mellan de lokala eller regionala 
myndigheter som har verksamhet på områ-
den med samma språk. 

Verkställigheten av minoritetsspråkskon-
ventionen övervakas av Europarådets minis-
terkommitté med bistånd av en expertkom-
mitté. Finland gav sin första rapport om 
verkställigheten av minoritetsspråkskonven-
tionen i december 1999. Europarådets minis-
terkommitté godkände den 19 september 
2001 sina första rekommendationer för verk-
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ställigheten av minoritetsspråkskonventio-
nen. För Finlands del rekommenderar minis-
terkommittén att regeringen omedelbart vid-
tar åtgärder för att stärka samiskans ställning 
i utbildningen och särskilda åtgärder för att 
tillgången på enaresamisk och skoltsamisk 
lärarutbildning och läromaterial på dessa 
språk tryggas. Enligt rekommendationerna 
skall också samiskans synlighet i olika 
massmedia ökas, särskilt genom att med 
konkreta åtgärder sporra grundandet av sa-
miskspråkiga tidningar. Ministerkommittén 
rekommenderar för regeringen även att på-
verka de omständigheter som främjar an-
vändningen av samiska hos rätts- och för-
valtningsmyndigheter inom samernas hem-
bygdsområde bland annat genom att stärka 
kunskaperna i samiska hos dessa myndighe-
ter. Regeringen skall dessutom säkerställa att 
medborgarna när de så önskar har möjlighet 
att få hälsovård och socialservice på samiska. 
Rekommendationerna till Finland bottnar i 
den rapport som gavs till ministerkommittén 
och i uppgifter som kommittén skaffat på 
andra håll. Ministerkommittén rekommende-
rade i november 2001 att Finland vederbörli-
gen beaktar den rådgivande kommitténs 
kommentarer. 

I protokoll nr 3 om samerna i anslutnings-
avtalet mellan Finland och EU (FördrS 
103/1994) erkänner parterna Finlands för-
pliktelser i fråga om samerna på basis av åta-
gandena i nationell och internationell rätt. 
Särskilt beaktas att Finland förbundit sig till 
att bevara och utveckla samernas näringar, 
språk, kultur och livsstil. 

Sommaren 2002 fattades beslut om att sa-
miskan skall tas med i EU-kommissionens 
program för allvarligt hotade språk. Utöver 
samiskan finns bland annat frisiska och iriska 
bland dessa språk. Genom detta EBLUL-
program (European Bureau for Lesser Used 
Languages) kan finansiering erhållas för ar-
betet med hotade språk. 
 
2.2.2. Regleringen i Sverige och Norge 

Sverige 

I Sverige begränsar sig regleringen av sa-
miskan på grundlagsnivå till 2 § regerings-
formen. Enligt bestämmelsen skall etniska, 

språkliga och religiösa minoriteters möjlighe-
ter att behålla och utveckla ett eget kultur- 
och samhällsliv främjas. 

Den 1 april 2000 trädde lagen om rätt att 
använda samiska hos förvaltningsmyndighe-
ter och domstolar i kraft i Sverige. Genom 
lagen inrättades ett förvaltningsområde för 
samiska språket. Dit hör Arjeplog, Jokk-
mokk, Gällivare och Kiruna kommuner. La-
gen tillämpas hos alla statliga och kommuna-
la lokala och regionala förvaltningsmyndig-
heter med ett verksamhetsområde som helt 
eller delvis är förlagt till förvaltningsområ-
det. Lagen tillämpas också utanför förvalt-
ningsområdet för samiska språket hos en 
länsrätt, tingsrätt, fastighetsdomstol, miljö-
domstol eller sjörättsdomstol med en dom-
krets som helt eller delvis omfattar förvalt-
ningsområdet. Rätten att använda samiska 
omfattar också de domstolar dit en dom eller 
ett beslut i ett mål överklagas. 

Förvaltningsområdet för samiska språket 
omfattar inte hela sameområdet i Sverige. 
Sameområdet sträcker sig söderut ända till 
Dalarna. Kärnan i förvaltningsområdet är 
fyra nordliga kommuner, där det i förhållan-
de till den totala folkmängden bor mest sa-
mer. Samerna är dock i minoritet i alla kom-
muner inom förvaltningsområdet. Sverige 
har inget officiellt språk, men svenskan är av 
tradition landets nationalspråk. De facto kan 
man anse att samiskan inom förvaltningsom-
rådet är lika officiellt som svenskan. Enligt 
förslaget till lag om svenska språket från år 
2002 (SOU 2002:27) skall det svenska språ-
ket emellertid vara huvudspråket i landet och 
landets officiella språk i internationella 
sammanhang. 

De språkliga rättigheterna tryggas utan 
hänsyn till medborgarskap, nationalitet eller 
boningsort. Det är inte endast samer som har 
rätt att använda samiska och lagen saknar en 
definition på vad en same är. Samiska kan 
användas även av föreningar, bolag och 
andra sammanslutningar. Lagens formulering 
är samiska, och med det avses alla de talade 
varieteterna av samiska inom förvaltnings-
området. Dessa är syd-, lule- och nordsamis-
ka. 

Enligt lagen har den enskilde rätt att an-
vända samiska i sina muntliga och skriftliga 
kontakter med en förvaltningsmyndighet i 
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ärenden som rör honom eller henne. Förut-
sättningen är att det handlar om ett förvalt-
ningsärende. Ärendet skall dessutom ha an-
knytning till förvaltningsområdet. Kriterier 
för det är till exempel personens hemort eller 
vistelseort, den ort där en fastighet är belägen 
eller en verksamhet utövas. Även föreningar, 
bolag och andra sammanslutningar får an-
vända samiska hos förvaltningsmyndigheter. 

Om den enskilde använder samiska hos en 
förvaltningsmyndighet är myndigheten skyl-
dig att ge muntligt svar på samiska. Ett 
skriftligt beslut i ett sådant ärende skall inne-
hålla en upplysning på samiska om att beslu-
tet kan översättas muntligen till samiska av 
myndigheten på begäran av den enskilde. 
Myndigheterna skall också annars sträva ef-
ter att ordna service på samiska för sina sa-
miskspråkiga kunder. 

Om det finns särskilda skäl kan regeringen 
undanta en viss statlig myndighet som lyder 
under regeringen från skyldigheten att till-
lämpa lagen om rätt att använda samiska hos 
förvaltningsmyndigheter och domstolar. Ett 
exempel på ett sådant särskilt skäl är att 
myndigheten har mycket litet att göra med 
allmänheten i sin verksamhet. Ett likadant 
undantag, också på särskilda skäl, kan bevil-
jas landstingsfullmäktige och kommunfull-
mäktige i fråga om kommunala ärenden. En-
ligt regeringspropositionen skall möjligheten 
att bevilja undantag användas begränsat så att 
lagens syfte inte urvattnas. 

Rätten att använda samiska hos domstolar-
na innebär att en part eller ställföreträdare för 
en part i ett mål eller ärende hos domstol har 
rätt att muntligt använda samiska under 
handläggningen samt lämna in handlingar 
och skriftliga bevis på samiska. Den omfattar 
också rätt att få handlingar på svenska munt-
ligen översatta till samiska. Domstolen skall 
översätta handlingar och skriftlig bevisning 
från samiska till svenska, om det inte är up-
penbart onödigt. När samiska används under 
handläggningen i domstol skall tolk anlitas. 
Tolkning och översättning i enlighet med la-
gen sker på myndighetens eller domstolens 
bekostnad. 

Den som vill använda samiska hos en dom-
stol skall begära detta senast första gången 
när parten skall yttra sig i ärendet. Om begä-
ran att använda samiska framställs senare får 

den avslås. En begäran att använda samiska 
som framställts i tid kan avslås när det är up-
penbart att den har ett otillbörligt syfte, till-
exempel för att avsiktligt fördröja rättegång-
en. Rätten att använda samiska hos domsto-
larna gäller inte extraordinära rättsmedel. 

Lagen innehåller särskilda bestämmelser 
om samiska i förskoleverksamheten och äld-
reomsorgen. På begäran av barnets vård-
nadshavare skall en kommun inom förvalt-
ningsområdet ge möjlighet till plats i försko-
leverksamhet som helt eller delvis bedrivs på 
samiska. På begäran skall en sådan kommun 
även erbjuda hela eller delar av den service 
som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen 
av personal som behärskar samiska. 

Lagen  inbegriper  inte  krav  på   språk-
kunskaper  i  samiska  för  tjänstemän.  
Emellertid  är det sätt genom vilket man i 
första hand ser till att samiska används att an-
lita tjänstemän som kan tala samiska. Tolk-
ning och översättning är utvägar i andra hand 
och de skall användas endast om det först-
nämnda inte är möjligt.  Till  det  praktiska  
genomförandet av  service  på  samiska hör 
bestämmelsen  om  att förvaltningsmyndig-
heterna får  bestämma särskilda tider och sär-
skild plats för samisktalande besök och tele-
fonsamtal.  

Enligt regeringspropositionen skall svenska 
staten årligen bevilja 6 miljoner kronor till 
kommunerna och landstingen för de kostna-
der som denna lag och lagarna om använd-
ning av finska och meänkieli orsakar. Dom-
stolarna skall beviljas 1 miljon kronor per år. 

I och  med  att  lagen  om  rätt  att  använda 
samiska  stiftades anser svenska staten att 
lagstiftningen för samebefolkningens del 
uppfyller Europarådets ramkonvention om 
skydd för nationella minoriteter samt den eu-
ropeiska stadgan om landsdels- eller minori-
tetsspråk. 

 
Norge 

Bestämmelsen i 110 a §, som är från 1988,  
i den norska grundlagen är utgångspunkten 
för lagstiftningen om samer och samiska. En-
ligt grundlagsbestämmelsen skall statliga 
myndigheter skapa sådana omständigheter att 
den samiska folkgruppen kan bevara och ut-
veckla sitt språk, sin kultur och sitt samhälls-
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liv. 
En lag om samerna (Lov om Sametinget og 

andre samiske rettsforhold, den s.k. samelo-
ven) trädde i kraft 1987 i Norge. Sameloven 
har som mål att ordna förhållandena så att 
den samiska folkgruppen kan bevara och ut-
veckla sitt språk, sin kultur och sitt samhälls-
liv. Samelovens 3 kap. kompletterades 1990 
med bestämmelser om det samiska språket 
(lov om endring i sameloven av 12 juni 1987 
nr. 56, grunnskoleloven av 13 juni 1969 nr. 
24 og domstolloven av 13 august 1915 nr. 5). 
Kapitlet tillämpas på ett område som kallas 
förvaltningsområdet för samiskt språk. Dit 
hör Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsan-
ger och Tana kommuner i länet Finnmark 
samt Kåfjord kommun i Tromsö. Samelovens 
bestämmelser om samiska språket tillämpas i 
dessa kommuner på lokala och regionala of-
fentliga myndigheter. Utanför förvaltnings-
området skall vissa av lagens bestämmelser 
tillämpas i Finnmarks och Tromsö länsfäng-
elser. Den norska statskyrkans församlingar 
inom förvaltningsområdet berörs dessutom 
av en bestämmelse enligt vilken var och en i 
dessa församlingar har rätt att få individuella 
kyrkliga tjänster på samiska.  

Förvaltningsområdet för samiskt språk 
täcker inte det norska sameområdet i sin hel-
het. Det omfattar endast de centrala områden 
där samerna traditionellt har levt och fortfa-
rande lever. De samiskspråkiga är i majoritet 
i fyra av förvaltningsområdets kommuner. 
Inom förvaltningsområdet för samiskt språk 
talas endast nordsamiska. Sålunda gäller 
många av samelovens bestämmelser om sa-
miska språket i praktiken endast nordsamis-
ka. Å andra sidan gäller de i lag tryggade 
språkliga rättigheterna inom förvaltningsom-
rådet alla som talar nordsamiska, oberoende 
av boningsort, nationalitet eller medborgar-
skap. Lagens ordalydelse ger vid handen att 
inte ens samiskhet är en förutsättning för an-
vändning av samiska. De bestämmelser i sa-
meloven som gäller hela Norge gäller alla 
varieteter av det samiska språket som talas i 
Norge. Ett exempel är bestämmelsen om att 
var och en har rätt att få undervisning i sa-
miska. Detta har praktisk betydelse för den 
norska samebefolkningen. Det är nämligen så 
att samebefolkningen enbart i tre norska stä-
der är nästan lika stor som Finlands hela sa-

mebefolkning: i Bodö bor ca 1 000, i Oslo 
över 5 000 och i Tromsö ca 1 000 samer. 

Inom förvaltningsområdet för samiskt 
språk är samiska och norska likvärdiga språk 
enligt 1 kap. 5 § sameloven. Vad språkens 
likvärdighet i praktiken betyder bestäms ut-
gående från 3 kap. sameloven. Norges grund-
lag saknar bestämmelser om landets officiel-
la språk. Till statliga tjänster kan emellertid 
enligt 92 § grundlagen utnämnas endast per-
soner som talar landets språk. Inom förvalt-
ningsområdet för samiskt språk kan landets 
språk i grundlagens bemärkelse även anses 
vara samiska. I officiella sammanhang har 
framförts att Norges officiella språk och na-
tionalspråk är de två varianterna av norskan, 
bokmål och nynorska, samt samiskan. 

Att göra samiskan till ett officiellt språk 
har enligt lagberedningen som syfte bland 
annat att stärka samernas identitet och öka 
deras intresse för att bevara och utveckla sitt 
språk samt höja den allmänna värderingen av 
det samiska språket och den samiska kultur-
traditionen. Samelovens mål är att säkerställa 
dels samiska språket, dels samisk kultur och 
samiskt samhällsliv. Den norska regeringen 
har uttryckt att ett mål för sameloven är att 
inom förvaltningsområdet de facto nå likvär-
dighet mellan samisk kultur och annan kultur 
som finns i det norska samhället. En väsent-
lig del av detta är språkens likställdhet. 

I 3 kap. 1 § sameloven definieras de myn-
digheter som omfattas av lagen. Med lokala 
myndigheter avses alla kommunala, sam-
kommunala och statliga myndigheter vilkas 
ämbetsdistrikt omfattar en kommun inom 
förvaltningsområdet eller en del av den. Med 
regionala  myndigheter  avses  samkommu-
nala och statliga myndigheter vilkas ämbets-
distrikt helt eller delvis omfattar flera av 
kommunerna i förvaltningsområdet för sa-
miska språk. Sameloven tillämpas dock inte 
på myndigheter vilkas ämbetsdistrikt omfat-
tar hela landet. 

Enligt 3 kap. 2 § samloven skall lagar och 
föreskrifte som är av särskilt intresse för sa-
merna eller en del av samebefolkningen 
översättas till samiska. Kungörelser till be-
folkningen eller en del av befolkningen inom 
förvaltningsområdet skall ges på samiska och 
norska. Formulär som lokala och regionala 
offentliga myndigheter inom förvaltningsom-
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rådet har skall finnas både på samiska och på 
norska. 

Den  som  muntligt  eller  skriftligt  kontak-
tar en lokal offentlig myndighet i förvalt-
ningsområdet för samiskt språk har enligt 3 
kap. 3 § sameloven rätt att få svar på samis-
ka. Om tjänstemannen förrättar en tjänste-
uppgift utanför sitt tjänsteställe finns denna 
rätt till muntligt svar på samiska inte. Den 
som skriftligt kontaktar en regional offentlig 
myndighet i förvaltningsområdet har rätt att 
få svar på samiska. 

Samelovens 3 kap. 4 § innehåller en be-
stämmelse om s.k. utvidgad rätt att bruka 
samiska i rättsväsendet. Den gäller de dom-
stolar vilkas domkrets helt eller delvis täcker 
förvaltningsområdet för samiskt språk. Hos 
dessa domstolar skall bestämmelserna i 3 
kap. tillämpas i alla ärenden som behandlas i 
domstolen. Lagen ger var och en rätt att an-
vända samiska vid skriftliga kontakter med 
domstolen. Rättegångshandlingar jämte 
bilagor och skriftlig bevisning får inges till 
domstolen på samiska. Domstolen skall sörja 
för översättning av handlingar som ingetts på 
samiska, men med tillåtelse av motparten kan 
man avstå från översättning. På begäran av 
part skall domstolen sörja för att rättegångs-
protokoll på norska översätts till samiska. En 
begäran om översättning av norska handling-
ar kan göras när som helst under behandling-
en. Var och en har rätt att tala samiska hos 
domstolen alltid när muntlighet är möjlig en-
ligt bestämmelserna om rättegångsförfaran-
det. På begäran av part kan rättens ordföran-
de bestämma att förhandlingsspråket i rätte-
gången är samiska. Om någon som deltar i 
rättegången inte behärskar samiska skall 
tolkning till norska utföras. När den muntliga 
förhandlingen sker på samiska kan rättens 
ordförande på begäran av part också be-
stämma att rättegångsprotokollet skall föras 
på samiska. I så fall skall domstolen sköta 
om att protokollet översätts till norska. Där-
till har var och en rätt att tala samiska i polis-
förhör, göra polisanmälningar på samiska 
och anmäla missnöje på samiska hos de po-
lis- och åklagarmyndigheter vilkas ämbetsdi-
strikt helt eller delvis täcker förvaltningsom-
rådet för samiskt språk. Enligt 3 kap. 4 § i 
sameloven har var och en som är intagen i 
fängelse rätt att använda samiska i muntliga 

klagomål till fängelsemyndigheterna samt 
samiska med andra fångar och egna anhöri-
ga. Denna rättighet gäller utanför förvalt-
ningsområdet för samiskt språk i alla fängel-
ser i Finnmark och Tromsö län. 

Samelovens 3 kap. 5 § gäller utvidgad rätt 
till bruk av samiska inom hälsovården och på 
sociala sektorn. Var och en har rätt att få ser-
vice på samiska i lokala och regionala offent-
liga hälsovårdsinrättningar och socialinstitu-
tion som finns inom förvaltningsområdet för 
samiskt språk. Den som vill använda samiska 
hos dessa inrättningar har rätt att bli betjäna-
de på samiska. Motsvarande rätt har fångar i 
alla fängelser i Finnmark och Tromsö län. 

Enligt 3 kap. 6 § sameloven har alla också 
rätt att få individuella kyrkliga tjänster på 
samiska hos norska statskyrkans församling-
ar i förvaltningsområdet. Begreppet kyrkliga 
tjänster tolkas i det här sammanhanget vitt. 

Enligt samelovens 3 kap. 7 § har den som 
är anställd hos en lokal eller regional offent-
lig myndighet i förvaltningsområdet för sa-
miskt språk rätt att få tjänstledighet med lön 
för att studera samiska, om det behövs perso-
nal som behärskar samiska inom ämbetet el-
ler inrättningen. Arbetsgivaren kan förena 
beslutet om tjänstledighet med ett villkor om 
att den anställda förbinder sig att arbeta hos 
det ämbetsverk som beviljat tjänstledigheten 
under en viss tid efter att språkkunskapen har 
skaffats. 

Enligt 3 kap. 8 § sameloven har alla rätt att 
få undervisning i det samiska språket. Enligt 
lagberedningen är bestämmelsens mål i för-
sta hand att trygga att personer, som på grund 
av ålder, boningsort eller av annat skäl inte 
kan stöda sig på någon annan bestämmelse 
för denna rättighet, har möjlighet att få un-
dervisning i samiska. Bestämmelsens syfte är 
inte att ändra bestämmelserna om undervis-
ning i samiska i grundskolan, gymnasiet och 
yrkesskolor. Grundskolelagen (lov om 
grunnskolen) ger alltid ett barn rätt att få un-
dervisning i och på samiska inom det samis-
ka skoldistriktet som i huvudsak motsvarar 
förvaltningsområdet för samiskt språk. Sådan 
undervisning kan ges också utanför det sa-
miska skoldistriktet, överallt i Norge, om 
skolan har minst tre samiskspråkiga elever 
som begär det. Den rätt att få undervisning i 
samiska som 3 kap. 8 § i sameloven tryggar 
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är också i kraft överallt i Norge och den gäll-
er alla, även andra än samer. I praktiken be-
tyder det att var och en har rätt att studera 
samiska som främmande språk eller mo-
dersmål i enlighet med gällande bestämmel-
ser om vuxenstudier. Bestämmelserna omfat-
tar Lov om voksenoppläring och Lov om 
brevskoler samt de förordningar som utfär-
dats med stöd av dem. Undervisningen i sa-
miska skall ges av en godkänd läroinrättning 
eller sammanslutning. En persons utbildning 
i samiska som motsvarar lärokursen i det sa-
miska språket i grundskolan bekostas i så fall 
i sin helhet av staten. 

Det samiska språkets ställning i kommunal 
förvaltning regleras i 3 kap. 9 § sameloven. 
Kommunfullmäktige kan besluta att samiska 
är likställt med norska i hela eller delar av 
den kommunala förvaltningen. 

Klagan regleras i samelovens 3 kap. 11 §. I 
det fall att en myndighet som sameloven om-
fattar inte iakttar bestämmelserna om an-
vändning av samiska i 3 kap. kan den som 
ärendet direkt gäller klaga över detta till en 
högre myndighet. Över kommunala myndig-
heters beslut kan klagan framföras till läns-
styrelsen (fylkesmann). Rätt att framföra kla-
gan har utöver en part alltid också samernas 
riksorganisationer och riksomfattande offent-
liga organ som har uppgifter som är viktiga 
för samerna eller en del av samebefolkning-
en. Organisationer och organ av det här sla-
get är till exempel Samenes landsforbund och 
sametinget. Denna rätt att klaga gäller också 
ärenden som inte gäller någon privatperson. 

Sameloven innehåller inte särskilda be-
stämmelser om krav på kunskaper i samiska 
för tjänstemän. Kulturministeriet har med 
stöd av sameloven utfärdat en föreskrift i sa-
ken. Enligt föreskriften skall en myndighet 
som omfattas av lagen inom skälig tid sörja 
för att det finns kompetent personal som kan 
samiska hos myndigheten. Kulturministeriet, 
som övervakar att språkreglerna i sameloven 
iakttas, menar att kunskaper i samiska är 
kompetenskrav för alla tjänster som tillsätts 
hos de myndigheter som omfattas av lagen 
ända tills myndigheten har nått tillfredsstäl-
lande kunskapsnivå i det samiska språket. 
När detta bedöms skall hänsyn tas till same-
lovens allmänna mål. Språkens likställdhet 
kräver en tvåspråkig förvaltning och tvåsprå-

kiga tjänstemän inom förvaltningsområdet 
för samiskt språk.  

Det norska sametingets språkavdelning 
gjorde en omfattande enkät 1998 för att klar-
lägga tjänstemännens kunskaper i samiska 
hos 42 myndigheter som omfattas av same-
loven. Enkäten besvarades av 35 myndighe-
ter med sammanlagt 1 482 anställda. Samis-
ka behärskades av 326 anställda, det vill säga 
ungefär 22 %. I verkligheten är det mer än 22 
% av de anställda som behärskar samiska när 
det gäller de ämbetsverk som är belägna 
inom förvaltningsområdet för samiskt språk. 
Enkäten riktades nämligen även till stora en-
heter utanför förvaltningsområdet, där bara 
någon enstaka anställd kunde samiska. Till 
exempel kunde endast 4 av de 350 anställda 
vid Tromsö universitet samiska. Den stora 
andelen tjänstemän som kan samiska inom 
polis- och åklagarväsendet är anmärknings-
värd. I länsmansdistrikten i Karasjok, Kauto-
keino, Nesseby och Tana, vilka besvarade 
enkäten, var det endast 34 % av tjänstemän-
nen som inte förstod samiska. I varje av de 
nämnda länsmansdistrikten fanns tjänstemän 
som kunde såväl tala som skriva samiska. 
Inom förvaltningsområdet för samiskt språk 
finns flera länsmän som kan samiska. Trots 
det har man inte helt sluppit tolkning och 
översättning heller i Norge. I förvaltningsom-
rådet finns också myndigheter som inte har 
tjänstemän som kan samiska. Man noterade 
att det fanns vissa brister avseende iakttagan-
det av lagen och kännedomen om bestäm-
melserna i 3 kap. 

Norska staten svarar för alla kostnader som 
orsakas kommuner och regionalförvaltningen 
av språkbestämmelserna i sameloven. För-
delningen av medlen sköts av sametingets 
styrelse. För att stöda tvåspråkighet beviljas 
årligen drygt 16,5 miljoner kronor i bidrag 
till de sex kommunerna och två länen inom 
förvaltningsområdet för samiskt språk. Varje 
kommun inom förvaltningsområdet får en 
grundsumma av anslaget för stöd av tvåsprå-
kighet. Grundsumman är 3,5 % av hela an-
slaget, och 57 % av anslaget fördelas till 
kommunerna i förvaltningsområdet så att en 
tredjedel delas ut på basis av kommunens 
folkmängd och två tredjedelar på basis av an-
talet elever som får undervisning i eller på 
samiska i grundskolan. Resten av anslaget 



 RP 46/2003 rd  
  
   

 

18

fördelas till förvaltningsområdets kommuner 
och län som projektbidrag. Utöver detta an-
slag får sametinget varje år medel av staten 
för att skapa ny samiskspråkig terminologi 
inom olika sektorer, studiestipendier för unga 
samer, språkplaner och upprätthållandet av 
den egna verksamheten. Sametinget har till 
uppgift att fördela anslagen och sköta språk-
vård samt följa med hur lagstiftningen om 
samiskt språk följs, hur samiska används i of-
ficiella sammanhang och det samiska språ-
kets ställning och situation i Norge. Same-
tingets styrelse lämnar årligen en berättelse 
till sametinget. 

Norska staten stöder det samiska språket 
även utanför förvaltningsområdet för samiskt 
språk genom årliga bidrag. Bidrag har bevil-
jats för att stöda sydsamiska och lulesamiska 
i mellersta och södra Norge samt för att stöda 
nordsamiska i kommuner i Nordnorge som 
faller utanför förvaltningsområdet för sa-
miskt språk. År 1996 fördelade norska reger-
ingen en miljon kronor för att främja de sa-
miska språken och till olika språkprojekt på 
dessa områden.  Bland annat har samiska 
kulturcentra, kurser i samiska och samisk-
språkiga barnträdgårdar varit bidragsmotta-
gare. Drygt 1,4 miljoner kronor delades ut år 
1998. 

Anslaget för att stöda tvåspråkigheten inom 
förvaltningsområdet för samiskt språk och 
anslaget för att stöda samiskt språk utanför 
förvaltningsområdet finansierar inte under-
visningen i och på samiska i grundskolor, 
gymnasier och yrkesskolor. Detta får ett se-
parat stöd. Även samiskspråkiga tidningar 
och radio- och tv-sändningar samt samisk 
konst stöds med statens medel. Samiskheten 
stöds också för sin del av statens ansenliga 
stöd till renskötseln – i Norge har ju samerna 
exklusiv rätt till renskötseln. För bevarandet 
och utvecklandet av den samiska folkgrup-
pens språk, kultur och samhällsliv har man 
under de senaste åren reserverat totalt ca 350 
miljoner kronor i den norska statsbudgeten. 
År 2002 stiger summan redan till drygt 400 
miljoner kronor. Sametingets andel av ansla-
get är drygt 100 miljoner kronor per år. 

Norge har ratificerat Europarådets minori-
tetsspråkskonvention. Ratificeringen krävde 
inte ändringar i lagstiftningen om samiskt 
språk. För minoritetsspråkskonventionens del 

har Norge förbundit sig till att tillämpa totalt 
trettiofem konventionsbestämmelser på sa-
miskan som territoriellt minoritetsspråk, lik-
som Finland. 
 
 
2.3. Bedömning av nuläget 

2.3.1. Personalens kunskaper i samiska 

När lagen om användning av samiska hos 
myndigheter bereddes ansågs, att det i prak-
tiken skulle medföra stora svårigheter att 
kräva att de tjänstemän som omfattades av 
lagens tillämpningsområde hade kunskaper i 
samiska. Det ansågs oändamålsenligt att krä-
va kunskaper av samiska även av tjänste-
männen i centralförvaltningen, liksom di-
striktsförvaltningen. Lagen trädde därför i 
kraft utan ett krav på att tjänstemän kan sa-
miska ens när de är stationerade inom samer-
nas hembygdsområde. De samiskspråkigas 
språkliga rättigheter tryggas genom tolkning 
och översättning i de fall där tjänstemannen 
inte kan samiska. I stället för språkkunskaps-
krav intogs i lagens 23 och 24 § bestämmel-
ser som syftade till att sporra frivilliga studi-
er i samiska. 

Enligt 23 §  lagen  om  användning  av sa-
miska  hos myndigheter har en tjänsteman 
hos  en  statlig myndighet vars hela ämbets-
distrikt är beläget inom samernas hembygds-
område, rätt att få tjänstledighet med lön för 
att skaffa sig tillräckliga kunskaper i samiska 
för skötseln av tjänsten. När ämbetsdistriktet 
för en statlig myndighet eller inrättning del-
vis är belägen inom samernas hembygdsom-
råde kan en tjänsteman eller funktionär bevil-
jas tjänstledighet med lön så som närmare 
bestäms i förordning. Förordningen om an-
vändning av samiska hos myndigheter 
(1201/1991) föreskriver i 5 § att tjänstledig-
het med lön kan beviljas om tjänstemannens 
tjänsteförhållande varat minst ett år. Be-
stämmelsen i 23 § lagen om användning av 
samiska hos myndigheter gäller endast sta-
tens tjänstemän. Bestämmelsen förpliktar 
överhuvudtaget inte kommunerna. Med stöd 
av denna paragraf har således de anställda 
hos kommunerna inom samernas hembygds-
område inte rätt till tjänstledighet med lön för 
studier i samiska. 
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Enligt 24 § 1 mom. lagen om användning 
av samiska hos myndigheter betraktas kun-
skaper i samiska som en särskild merit när 
tjänster och befattningar besätts och annan 
personal anställs hos statliga myndigheter 
vilkas ämbetsdistrikt helt eller delvis omfat-
tar samernas hembygdsområde. Bestämmel-
sen gäller även länsstyrelsen i Lapplands län. 
Myndigheten skall, när den besätter tjänster 
och befattningar och med åtgärder som avses 
i 23 § samt andra åtgärder som kan komma i 
fråga, se till att den har tillräckligt med per-
sonal som kan samiska (24 § 2 mom.). Syftet 
med bestämmelsen är att främja att antalet 
tjänstemän som behärskar samiska växer tills 
det finns tillräckligt med språkkunniga tjäns-
temän för att producera förvaltningstjänster 
på samiska i den omfattning som förutsätts 
av myndigheten eller inrättningen. 

För att få en sanningsenlig bild av antalet 
samiskkunniga tjänstemän hos de myndighe-
ter som omfattas av lagen gjordes en omfat-
tande undersökning i december 2000. Den 
utfördes av den arbetsgrupp för språklagsre-
videring som sametinget tillsatt. Arbetsgrup-
pen skickade enkäter med svarskuvert till 
kommunerna och församlingarna inom sa-
mernas hembygdsområde samt till de statliga 
myndigheter som är belägna där, inklusive 
alla gränsbevaknings- och tullenheter. Enkä-
ten skickades också till de viktigaste myn-
digheterna utanför samernas hembygdsområ-
de, vilkas ämbetsdistrikt omfattar området i 
fråga. Bland dessa myndigheter fanns hä-
radsämbetet i Lapska armen, Nordvästliga 
Lapplands skattebyrå i Muonio, Magistraten i 
Lappland i Kittilä, Forststyrelsens och skatte-
förvaltningens enheter i Sodankylä samt 
Lapplands tingsrätt i Sodankylä. 

Målet var att genomföra enkäten relativt 
enkelt i syfte att få så många svar som möj-
ligt. Av detta skäl specificerades inte de sa-
miska språken i enkäten. Alla myndigheter 
som enkäten skickades till besvarade den 
med undantag för Enontekis kommun och 
Renbeteslagsförening. 

I enkäten deltog 817 anställda. Av dem för-
stod 600 eller 73,4 % inte samiska, medan  
97 personer (11,9 %) uppgav att de vid be-
hov kunde använda samiska i sitt arbete. Av 
dem som kunde använda samiska hade 73 
(8,9 % av samtliga) samiska som modersmål. 

Utöver dem som kunde endast finska och 
dem som kunde både finska och samiska 
fanns det 120 personer av vilka 59 (7,2 %) 
förstod lite samiska och 61 (7,5 %) talade lite 
samiska. Kunskaperna i samiska i denna 
grupp var emellertid inte tillräckliga för att 
personerna skulle kunna använda samiska i 
sitt arbete. Som kunniga i samiska i den be-
märkelse som lagen om användning av sa-
miska hos myndigheter avser kan betraktas 
endast de personer som kan använda samiska 
i sitt arbete. Sammanlagt 44 anställda eller 
5,4 % av samtliga svarande kunde använda 
samiska i skrift. 

Den samisktalande personalen var koncen-
trerad till några få myndigheter, medan de 
flesta myndigheter inte hade en enda anställd 
som kunde använda samiska i sitt arbete. 
Personalens kunskaper i samiska låg över 
medeltalet hos bland annat sametinget och 
Utsjoki kommun samt hos statliga myndighe-
ter som är belägna i Utsjoki. Bland dem som 
bevarade enkäten fanns flera för den samisk-
språkiga befolkningen viktiga myndigheter 
där inte en enda person ens kunde förstå sa-
miska, för att inte tala om att använda det i 
tal eller skrift. Dessa myndigheter är bland 
annat Nordvästra Lapplands skattebyrå, hä-
radsämbetet i Lapska armen, häradsämbetet i 
Sodankylä och Norra Lapplands skattebyrå-
enhet i Sodankylä. Vid Kivilompolo tull i 
Enontekis förstod inte en enda anställd sa-
miska, trots att den gränsar till Finnmarkens 
största samekommun Kautokeino, där 96 % 
av befolkningen är samiskspråkig. Inte heller 
förstod någon anställd samiska på gränsbe-
vakningsstationerna i Heta och Siilastupa, 
vilka är belägna i Enontekis kommun.  

Denna undersökning från december 2000 
ger anledning att konstatera att det finns så 
lite personal som kan samiska att det inte är 
möjligt att uträtta ärenden på samiska hos 
myndigheter utan stora praktiska svårigheter 
och fördröjning av behandlingen av ärendet. 
Ofta är det överhuvudtaget inte möjligt att 
använda samiska vid kontakter med myndig-
heter utan anlitande av tolk. 
 
2.3.2. Kontakter med myndigheter på sa-

miska 

Den arbetsgrupp för språklagsrevidering 
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som sametinget tillsatt höll år 1998 flera så 
kallade hearings i kommunerna inom samer-
nas hembygdsområde. Vid dessa möten gavs 
medborgarna möjlighet att berätta om sin syn 
på hur deras språkliga rättigheter förverkli-
gats och hur lagen fungerat. Arbetsgruppen 
hörde dessutom sakkunniga, sameföreningar 
och vissa tjänstemän som arbetar inom sa-
mernas hembygdsområde. 

Den allmänna uppfattningen vid dessa mö-
ten var att det i praktiken inte är möjligt att 
sköta ärenden på samiska hos myndigheterna 
eftersom tjänstemännen inte kan samiska. 
Det leder till att man måste ty sig tolkning, 
som ju är stelt. Om en medborgare inte på 
förhand meddelar om sin ankomst eller själv 
har en tolk med sig fördröjs ärendets skötsel 
för den tid det går till att skaffa en tolk, ofta 
flera timmar. Det är inte alltid möjligt att få 
tag på en tolk ens under samma dag. Att an-
vända en tolk till exempel inom social- och 
hälsovården kan dessutom vara pinsamt för 
klienten, särskilt inom psykiatrisk special-
sjukvård där det fortfarande inte finns en 
enda tjänsteman på specialiserad nivå som 
kan samiska. Utöver de svårigheter som 
tolkningen för med sig framgick det att det 
ibland kan vara svårt att kräva tolk. Detta be-
ror ofta på de negativa attityder som anställ-
da hos statliga myndigheter har gentemot 
samisktalande klienter. Vid mötena ansågs en 
allmän brist vara att samiskan inte har någon 
officiell ställning i Finland. Detta ansågs i 
betydande grad påverka de allmänna attity-
derna till samiskan och därmed vara en del-
orsak till de svårigheter som visat sig finnas 
vid kontakter med myndigheter på samiska. 

I Finland  behärskar  samer  med  samiska 
som  modersmål  allmänt  taget  finska  väl. 
Emellertid  finns  det  också  bland  samebe-
folkningen  särskilt äldre personer som 
mycket dåligt kan finska. Den undersökning 
som delegationen för sameärenden gjorde 
1983 om samerna i Utsjoki som användare 
av socialskyddssystemet (”Utsjoen saamelai-
set sosiaaliturvajärjestelmän käyttäjinä”) gav 
vid handen att 9 % av dem som deltog i un-
dersökningen ansåg sina kunskaper i finska 
obefintliga och 40 % ansåg sina kunskaper i 
finska som rätt dåliga. Äldre samer har ofta 
svårt att förstå finskt tjänste- och förvalt-
ningsspråk och klarar därför helt enkelt inte 

av att sköta sina kontakter med myndigheter 
på finska.  

Tillgången på specialtjänster inom social- 
och hälsovården på samiska har visat sig vara 
en problematisk fråga. En klientenkät vid 
årsskiftet 1996—1997 gjordes i kommunerna 
inom samernas hembygdsområde som en del 
av ett social- och hälsovårdsprojekt. Enligt 
klientenkäten har samiska och samekulturen 
inte beaktats tillräckligt i hälsovårdsservicen 
och åldringsvården. Utanför samernas hem-
bygdsområde har man i allmänhet inte till-
gång till tjänster på samisk. Till exempel ges 
specialhälsovård närmast i Rovaniemi.  

Utbudet av social- och hälsovårdstjänster 
på samiska har granskats i flera undersök-
ningar av nyare datum. En av samedelegatio-
nen tillsatt arbetsgrupp utarbetade 2001 en 
promemoria om social- och hälsovårdstjäns-
ter för samerna på eget språk (Saamenkielis-
ten peruspalvelujen kartoitus 2001). Social- 
och hälsovårdsministeriet publicerade samma 
år Margita Lukkarinens utredning ”Vård på 
eget språk”  (Social- och hälsovårdsministe-
riets publikationer 2001:2). Sociala tjänster 
på eget språk har också behandlats i social- 
och hälsovårdsministeriets arbetsgruppspro-
memoria 2003:11 ”Det nationella utveck-
lingsprojektet för det sociala området.” 

Allt som allt har det visat sig att muntliga 
kontakter på samiska med myndigheter är 
problematiska. Lagen ställer inga krav på 
tjänstemäns kunskaper i samiska. Därför 
finns det inte tillräckligt med tjänstemän som 
behärskar samiska hos myndigheterna inom 
samernas hembygdsområde. Myndigheterna 
kan ge service på samiska endast via omvä-
gen med tolk. Svårigheterna med att skaffa 
tolk, tolkningens stelhet och andra problem 
som sammanhänger med tolkning har lett till 
att samerna inte använder samiska hos myn-
digheter där tjänstemännen inte kan tala sa-
miska. Muntligt används samiska endast hos 
de myndigheter där samerna vet att det finns 
tjänstemän som kan samiska. 

Omkring hälften av Finlands samebefolk-
ning bor utanför samernas hembygdsområde. 
Exempelvis bor fler än 500 samer i huvud-
stadsregionen i dag. Också i centra i norra 
Finland, i Uleåborg och Rovaniemi, finns det 
mycket samer. En stor del av dessa urbanise-
rade samer har bevarat sitt språk och sin sa-
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miska identitet. För dem är möjligheterna att 
sköta ärenden på deras eget språk där de bor 
synnerligen begränsade. I Helsingfors finns 
vissa riksomfattande statsmyndigheter och i 
Uleåborg och Rovaniemi vissa regionala stat-
liga myndigheter som omfattas av lagen om 
användning av samiska hos myndigheter. 
Däremot är det inte möjligt enligt lagen att 
använda samiska hos de kommunala myn-
digheterna på dessa orter och med vissa un-
dantag inte heller hos lokala statliga myndig-
heter.  

 
 
 

2.3.3. Myndigheternas information och 
översättning av författningar 

Lagen om användning av samiska hos 
myndigheter är i dag mest märkbar inom sa-
mernas hembygdsområde i form av samiska 
trafikmärken och vägskyltar samt meddelan-
den och kungörelser. De samiskspråkiga 
vägmärkenas mångfald beror delvis på tra-
fikministeriets beslut om trafikanordningar 
(203/1982), vars 10 § föreskriver att vägmär-
ken och tilläggsskyltar inom samernas hem-
bygdsområde skall finnas på samiska förut-
om på finska. 

De myndigheter som lagen om användning 
av samiska hos myndigheter omfattar iakttar 
9 § i denna lag i huvudsak riktigt väl. Finsk- 
och samiskspråkiga kungörelser, meddelan-
den och andra tillkännagivanden publiceras 
regelbundet i tidningarna. Enligt byrån för 
samiska språket har särskilt kommunerna 
ibland kringgått lagen i viss utsträckning. 
Medan ett finskspråkigt tillkännagivande har 
publicerats i tidningen, har det samiskspråki-
ga funnits tillgängligt på kommunens an-
slagstavla eller i tjänstemannens arbetsrum. 
Ett sådant förfarande beror utan tvivel på 
penningbrist, inte på bristande vilja att följa 
lagen. När det gäller de myndigheter som 
omfattas av lagen finns en rätt heltäckande 
skyltning på samiska i de enheter som är be-
lägna inom samernas hembygdsområde. Sa-
miskspråkig skyltning finns också utanför 
hembygdsområdet, bland annat i häradsäm-
betet i Lapska armen, Lapplands centralsjuk-
hus, Lapplands tingsrätt, Rovaniemi hovrätt 
och häradsämbetet i Sodankylä. Hemsidor på 

samiska har sametinget, Rundradions same-
radio och andra sameorganisationer och där-
utöver bland annat högsta förvaltningsdom-
stolen och Sodankylä kommun. 

Inom Enare kommuns område är en del av 
texterna på vägmärken och tilläggsskyltar på 
enaresamiska och skoltsamiska. Skyltning på 
enaresamiska och skoltsamiska finns också i 
kommunens och statens ämbetsverk och i 
sametingets lokaler, vilka är belägna i Enare 
kommun. Enare kommun försöker regelbun-
det utfärda sina kungörelser på enaresamiska, 
skoltsamiska, nordsamiska och finska. På 
samma sätt har Lapplands miljöcentral gjort 
under den senaste tiden, liksom Norra Fin-
lands miljötillståndsverk. I övrigt har kungö-
relser, skyltning och tillkännagivanden un-
dantagslöst varit på nordsamiska, om de alls 
har översatts till samiska. När samiska till-
kännagivanden publiceras i tidningar är det i 
allmänhet i Lapin Kansa. Andra tidningar 
som används för detta ändamål är Inarilainen 
(Enare kommun, Enare församling, Lapp-
lands gränsbevakning, Utsjoki församling), 
Sompio (Sodankylä kommun) och Tornion-
laakso (Enontekis församling). 

Enare församling publicerar sina kyrkliga 
meddelanden på fyra språk, nämligen finska 
och tre samiska språk. Utsjoki församling 
publicerar kungörelser på finska och samis-
ka, men inte övriga kyrkliga tillkännagivan-
den. Enontekis församling publicerar sina 
kyrkliga meddelanden på finska och samiska. 
Renbeteslagen inom samernas hembygdsom-
råde utfärdar sina möteskallelser och andra 
meddelanden i allmänhet endast på finska, 
eftersom renbeteslagen inte får statsbidrag 
för de kostnader som användningen av sa-
miska ger upphov till. 

Lagar, förordningar och ministeriebeslut 
har översatts till samiska i synnerligen 
bristande omfattning. Dessutom har de flesta 
lagar, däribland sametingslagen och lagen 
om användning av samiska hos myndigheter, 
översatts endast till nordsamiska. De som har 
nordsamiska som eget språk är också den 
största samegruppen. Emellertid gäller de la-
gar som översatts till nordsamiska oftast ock-
så den samebefolkning som talar enaresa-
miska och skoltsamiska. Till deras språk har 
lagstiftningen dock inte översatts nästan alls. 
Av detta skäl är enaresamer och skoltsamer 



 RP 46/2003 rd  
  
   

 

22

satta i sämre ställning än de samer som talar 
nordsamiska. Till exempel har lagstiftningen 
om fiske, som nära berör enaresamer, inte 
alls översatts till deras språk. En förteckning 
över de författningar (sammanlagt 69 styck-
en) som publicerats på olika samiska språk 
ingår i sametingets förslag till ny lag om sa-
miska. När förteckningen gjordes upp beak-
tades författningssamlingen fram till nr 
785/2001.  
 
 
 
 
2.3.4. Samiska anmäld som modersmål 

Enligt 4 § lagen om användning av samiska 
hos myndigheter kan en same med hemort i 
Finland anmäla till folkbokföringen att hans 
eller hennes modersmål är samiska. En ut-
trycklig bestämmelse om saken ansågs vid 
beredningen av lagen vara nödvändig efter-
som många samiskspråkiga anmälde finska 
som sitt modersmål. 

Enligt den officiella statistik som Statistik-
centralen gjort fanns det 1 720 samiskspråki-
ga personer vid utgången av 2002. Statistiken 
bottnar i befolkningsdatasystemets uppgifter. 
Befolkningsdatasystemet är som utgångs-
punkt tillförlitligt. Man måste emellertid be-
akta att personer som hör till språkminorite-
terna under tidigare decennier ofta anmälde 
finska som sitt modersmål, även om detta 
inte stämde överens med verkligheten. Fe-
nomenet är känt också i fråga om andra 
språkliga minoriteter än samerna. Det kan 
även hända att den dåvarande myndighets-
praxisen ledde till samma slutresultat. Den 
felaktiga språkstatistiken beror delvis också 
på att en individ kan registrera endast ett 
språk som sitt modersmål. För dem som är 
tvåspråkiga finns alltså en oklar gräns mellan 
två språk. 

Delegationen för sameärenden och, efter 
1995, sametinget i Finland har i samband 
med val av delegation och sameting gjort un-
dersökningar om samernas modersmål. Den 
enda aktuella statistiken över samerna finns i 
dag hos sametinget. 

Enligt sametingets undersökning var den 
språkliga indelningen av samer i Finland år 
1999 följande: 

 
Nordsamiska   1 739 
Enaresamiska  299 
Skoltsamiska   386 
Finska   3 815 
Ingen uppgift   1 263 1 
 
Totalt   7 502 
 
Enligt sametingets undersökningar finns 

det sålunda fler samiskspråkiga än vad den 
felaktiga statistik som bottnar i befolknings-
datasystemet anger. 

Enligt Statistikcentralens officiella statistik 
för åren 1992—1999 har de samiskspråkigas 
antal i Finland legat på ungefär samma nivå. 
Med andra ord har antalet samiskspråkiga 
inte just ökat i befolkningsdatasystemet efter 
det att lagen om användning av samiska hos 
myndigheter trädde i kraft. En orsak till detta 
torde vara att man upphörde med att skicka 
mantalsskrivningsuppgifter till befolkningen 
vid ungefär samma tidpunkt som lagen träd-
de i kraft. En granskning av om uppgifterna 
om modersmålet är riktiga beror således helt 
på en persons egen aktivitet. 

Om modersmålsuppgiften för en person 
som lärt sig samiska som första språk införs 
som finska i befolkningsdatasystemet kan det 
medföra att hans eller hennes släktingar i rakt 
nedstigande led inte anses som samer även 
om de i verkligheten motsvarar samedefini-
tionens språkmässiga kriterier. Det är önsk-
värt att det inte finns felaktigheter i uppgif-
terna om modersmålet också med hänsyn till 
befolkningsdatasystemets tillförlitlighet. Det-
ta problem går likväl inte att lösa lagstift-
ningsvägen. Sametinget har ansett att magi-
straten i Lappland borde starta en kampanj i 
samarbete med sametinget och sameradion 
med målet att aktivera medborgarna att 
granska modersmålsuppgifterna i befolk-
ningsdatasystemet. Särskilt gäller det samer 
för vilka man inte uppgett samiska som mo-
dersmål vid födseln. På detta sätt fås uppgif-
terna i folkbokföringen och den officiella sta-
tistik som görs på basis av dessa uppgifter 
mer tillförlitliga. 

 
 

                                                       
 1 I huvudsak barn under skolåldern. 
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2.3.5. Sammandrag 

De största missförhållandena i lagen om 
användning av samiska hos myndigheter be-
ror på att lagen och praktiken står i konflikt 
med varandra, vilket leder till att lagens syfte 
inte uppnås och lagens krav inte fylls. Lagen 
möjliggör i princip användning av samiska 
hos myndigheter. I praktiken är det dock säl-
lan möjligt att använda samiska. Den vikti-
gaste orsaken till det är bristen på tjänstemän 
som kan samiska och de svårigheter som 
sammanhänger med tolkning och översätt-
ning. Myndigheterna har inte heller varit till-
räckligt företagsamma och ibland inte ens 
tillräckligt gynnsamt inställda så att de sa-
miskspråkiga medborgarna enkelt skulle 
kunna använda sitt eget språk och göra det 
utan att möta motstånd.  

Enligt 24 § 2 mom. lagen om användning 
av samiska hos myndigheter skall myndighe-
terna se till att de har ett tillräckligt stort an-
tal anställda som kan samiska. Detta säker-
ställer de genom att iaktta kravet när de an-
ställer personal och med åtgärder som avses i 
23 § och andra åtgärder som kan komma i 
fråga. I 24 § 2 mom. åläggs myndigheterna 
inte direkt att välja personal som kan samis-
ka. Bestämmelsens syfte är endast att främja 
en ökning av antalet tjänsteinnehavare som 
behärskar samiska ända tills myndigheten el-
ler inrättningen kan producera service på sa-
miska i den omfattning som verksamheten 
förutsätter. I praktiken har detta lett till en 
egendomlig ond cirkel. Samerna vill inte an-
vända sitt eget språk hos myndigheterna, ef-
tersom tjänsteinnehavarna inte kan det. Myn-
digheterna strävar för sin del inte efter att re-
krytera personal som kan samiska, eftersom 
man inte ber om service på samiska. Inte hel-
ler förpliktar bestämmelsen om samiska som 
särskild merit i 24 § 1 mom. myndigheterna 
att välja anställda som behärskar samiska. 
Bestämmelsen definierar bara närmare de ut-
nämningsgrunder som finns i 125 § 2 mom. 
grundlagen. 

Varje myndighet inom samernas hem-
bygdsområde bör i framtiden kunna ge servi-
ce på samiska utan hänsyn till hur ofta sa-
miskspråkiga tjänster tidigare har begärts. 
Det finns också skäl att inta bestämmelser i 

lagen i syfte att påverka de rådande attityder-
na hos myndigheten och skapa en gynnsam 
atmosfär. Detta skulle ha stor betydelse på 
tänkesätten hos både tjänsteinnehavare och 
den samiskspråkiga befolkningen. 

I samband  med  reformen  av  grundrättig-
heterna 1995 granskades inte särskilt om lag-
stiftningen om användning av samiska, som 
fanns före reformen, var i samklang med de 
nya bestämmelserna om grundläggande fri- 
och rättigheter. Nu är det tydligt märkbart att 
lagen om användning av samiska hos myn-
digheter inte fullt ut tryggar samernas rätt att 
bevara och utveckla sitt språk och sin kultur 
på det sätt som avses i 17 § 3 mom. grundla-
gen. Orsaken till det är den redan nämnda 
konflikten mellan lag och praxis. Dessutom 
gäller lagen, också när den förverkligas i 
praktiken, endast användning av samiska hos 
vissa myndigheter och översättning av vissa 
myndighetstexter till samiska. Med hänvis-
ning till den utgångspunkt som statsmakten 
godtagit för att trygga samernas kultur och 
deras språk utgående från kulturell autonomi 
har riksdagens kulturutskott redan år 1993 
förutsatt att också samernas språkliga och 
kulturella rättigheter tryggas i tillräckligt hög 
grad för att samerna också i framtiden skall 
få bibehålla sin egen identitet och egna lev-
nadsvanor i vårt flerspråkiga och multikultu-
rella samhälle (KuUB 9/1993 rd). En språk-
lag som primärt baserar sig på tolkning och 
översättning förmår inte främja användning-
en av samiska som ett levande språk som an-
vänds i vardagen på livets alla områden. 

Den nuvarande lagen motsvarar i allt vä-
sentligt de konventioner som ratificerats efter 
att lagen trädde i kraft, nämligen Europarå-
dets ramkonvention och minoritetsspråks-
konvention. Emellertid är kraven i dessa 
konventioner ställda på miniminivå. De hind-
rar inte Finland att ordna samernas språkliga 
rättigheter på en nivå som ligger över de 
konventionsbestämmelser som binder Fin-
land. Europarådets ministerkommitté har ny-
ligen gett Finland rekommendationer i fråga 
om minoritetsspråkskonventionens verkstäl-
lighet. Vad gäller samiska språket har minis-
terkommittén rekommenderat att regeringen i 
Finland bland annat skall påverka de förhål-
landen som främjar användningen av samis-
ka hos rätts- och förvaltningsmyndigheterna 
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inom samernas hembygdsområde. Enligt mi-
nisterkommittén skall regeringen därtill ga-
rantera att medborgarna skall ha möjlighet att 
få hälsovårds- och socialservice på samiska 
när de så önskar. 

Förverkligandet av språkliga rättigheter är  
i sista hand en ekonomisk fråga. Det ekono-
miska understöd finska staten har gett  har  
inte varit tillräckligt. Med understödet har 
man kunnat genomföra endast den lägsta ni-
vån på kraven, nämligen översättning av 
kungörelser, meddelanden och andra myn-
dighetstexter till samiska och publicering av 
dem i massmedierna, även detta mycket 
bristfälligt. I en nordisk jämförelse kan man 
konstatera att Norge fördelar över 16,5 mil-
joner kronor per år för att stöda tvåspråkighe-
ten hos de sex kommuner och två län som 
befinner sig inom förvaltningsområdet för 
samiskt språk. Sverige har reserverat ca 
7 miljoner kronor per år för de kostnader som 
uppstår för kommuner, landsting och dom-
stolar när de nya lagarna om meänkieli och 
samiska förverkligas. Det samiska språket 
har en andel som grovt beräknat är hälften av 
detta belopp. Även om direkta jämförelser 
mellan staterna inte kan göras är finska sta-
tens anslag i statsbudgeten för förverkligan-
det av lagen om användning av samiska hos 
myndigheter samt det språktillägg som 
kommunerna får som höjning av den allmän-
na statsandelen litet. 
 
3. Proposit ionens mål och de v ikt i -

gaste förs lagen 

Lagen om samiska 

Syftet med propositionen är att korrigera de 
innehållsmässiga bristerna i den nuvarande 
lagen om användning av samiska hos myn-
digheter. Målet är dessutom att anpassa lag-
stiftningen så att den motsvarar grundlagens 
reviderade bestämmelser och nya internatio-
nella avtal. Lagtekniskt sett skall denna revi-
dering genomföras genom att en helt ny lag 
stiftas. 

Ett viktigt mål är att samernas lagfästa rätt 
att använda sitt eget språk i officiella sam-
manhang också förverkligas i praktiken. Den 
föreslagna lagen har som syfte att också i vi-
dare bemärkelse förverkliga målen för sa-

mernas kulturautonomi inom samernas hem-
bygdsområde. Det sker genom att stöda det 
samiska språket och kulturen, fastställa språ-
kets officiella ställning och sänka tröskeln för 
att använda språket i officiella sammanhang. 

Sametinget har föreslagit att det skall be-
stämmas i lag att samiska och finska skall 
vara likställda språk inom samernas hem-
bygdsområde. Man har dock gjort bedöm-
ningen att förslaget är problematiskt ur stats-
författningsperspektiv. Eftersom endast fins-
ka och svenska är landets nationalspråk en-
ligt grundlagen, vilka var och en har rätt att 
använda hos myndigheterna som sitt eget 
språk och i fråga om vilka befolkningens kul-
turella och samhälleliga behov skall tillgodo-
ses enligt lika grunder, kan samiskan inte ha 
samma status som dessa språk. I fråga om 
samiskan garanterar grundlagen endast sa-
mernas rätt att bevara och utveckla sitt språk 
och sin kultur och samernas rätt att använda 
sitt eget språk hos myndigheterna, ingenting 
annat. Därför har det ansetts att förslaget inte 
kan förverkligas, åtminstone inte som sådant. 
I vilket fall som helst bör svenska språkets 
ställning som nationalspråk beaktas. Trots 
detta har man övervägt möjligheten att 
genomföra  förslaget  med vissa begräns-
ningar, till exempel genom att begränsa lik-
ställdheten till att gälla endast tillämpningen 
på det sätt som den föreslagna lagen före-
skriver. I detta fall kunde man kanske tala 
om regional likställdhet. Men trots allt har 
det åtminstone i detta skede ansetts att det 
inte är möjligt att genomföra förslaget ens 
med dessa begränsningar, eftersom det tills 
vidare inte har varit möjligt att utreda verk-
ningarna av förslaget, vilka kan bli större än 
väntat. Att man stannat för denna lösning har 
delvis också berott på att de bestämmelser 
som man anser sig kunna föreslå inte kunde 
förverkliga språkens eftersträvade jämställd-
het i praktiken. Därför har man avstått från 
att ta in förslaget i regeringens proposition.  

Meningen är att samiska i lagen skall avse 
nordsamiska och utöver detta enaresamiska 
och skoltsamiska. Tydligheten i lagstiftning-
en kräver att detta inskrivs i själva lagtexten 
och inte enbart i motiveringen som för närva-
rande. Inom samernas hembygdsområde blir 
tillämpningen på myndigheterna omfattande. 
Det skall finnas en förteckning i lagen på de 
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myndigheter som lagens tillämpningsområde 
omfattar. Det har föreslagits att förteckning-
en skall utökas med skoltarnas byastämmor 
och minoritetsombudsmannen. Lagen skall 
också tillämpas på alla som sköter uppgifter 
som hör till det allmänna och som de upp-
räknade myndigheterna ansvarar för. Det 
allmänna har en skyldighet att trygga att de 
språkliga rättigheterna tillgodoses. Nivån på 
den språkliga servicen får inte sjunka av den 
anledningen att det allmänna överför sina 
uppgifter på andra. Myndigheterna skall 
självmant se till att samiskspråkiga personers 
språkliga rättigheter tillgodoses i praktiken i 
deras egen verksamhet.  

En same skall ha rätt att anmäla samiska 
som modersmål för registrering i befolk-
ningsdatasystemet. Myndigheterna skall vara 
skyldiga att ge sina tillkännagivanden på sa-
miska och särskilt skall lagar och andra för-
fattningar som gäller samerna även publice-
ras i samisk översättning om statsrådet eller 
ett ministerium så beslutar. Hos de myndig-
heter som omfattas av lagens tillämpnings-
område utanför samernas hembygdsområde 
skall en same ha rätt att använda samiska i 
sitt eget ärende och i ärenden där han eller 
hon hörs. En myndighet, vars verksamhet 
riktar sig uteslutande till samerna, skall kun-
na använda samiska även som arbetsspråk. 

Meningen är att samerna skall ha rätt att 
enligt eget val använda antingen finska eller 
samiska i kontakterna med statliga och 
kommunala myndigheter inom samernas 
hembygdsområde. Dessa myndigheter skall 
vara skyldiga att främja användningen av 
samiska i sin verksamhet. De skall också an-
vända samiska när de skriftligt kontaktar en 
part och i skriftliga meddelanden till den som 
enligt lag skall underrättas om ett ärende som 
är eller kommer att bli anhängigt. Dessutom 
skall samiska också användas i svar på skrift-
liga kontakter som tillställts myndigheterna 
på samiska. 

De kommunala myndigheterna skall i den 
omfattning de finner lämplig använda samis-
ka vid sidan av finska i protokoll och andra 
handlingar som inte skall ges till en enskild 
part och som är av allmän betydelse. Om sa-
merna utgör mer än en tredjedel av invånarna 
i en kommun, vilket för närvarande är fallet i 
Utsjoki kommun, skall samiska alltid använ-

das i sådana handlingar. 
Syftet är att minska behovet av tolkning 

och översättning. Detta genomförs bland an-
nat med kraven på språkkunskaper och 
tjänstledighet med lön, vilka bestämmelser 
medför att antalet tjänstemän som behärskar 
samiska blir klart större än det är för närva-
rande. Det är då möjligt att ordna kvalitativt 
och kvantitativt likvärdiga tjänster oftare än 
för närvarande för befolkningen inom samer-
nas hembygdsområde, oberoende av mo-
dersmål.  

De kommunala och statliga myndigheter 
som lagen tillämpas på inom samernas hem-
bygdsområde skall enligt förslaget sköta om 
att det i varje ämbetsverk finns personal som 
kan ge service till kunderna även på samiska. 
Det förverkligas genom att myndigheterna 
beaktar detta krav när de anställer personal 
och genom att de ordnar utbildning. Persona-
len vid statliga myndigheters enheter inom 
samernas hembygdsområde skall ha rätt att få 
tjänstledighet med lön för att skaffa sig kun-
skaper i samiska. 

Varje myndighet skall övervaka att lagen 
följs inom myndighetens eget verksamhets-
område. Byrån för samiska språket skall där-
utöver följa med hur lagen iakttas. Sameting-
et skall vid behov kunna ge rekommendatio-
ner i frågor som rör språklagstiftningen och 
väcka initiativ för att korrigera de missförhål-
landen som det noterat. 

För att täcka de extra kostnader som till-
lämpningen av lagen för med sig skall ett an-
slag varje år intas i statsbudgeten för statsun-
derstöd till kommunerna, andra självstyrelse-
samfund, renbeteslagen inom samernas hem-
bygdsområde och övriga i detta område som 
handhar uppgifter som ankommer på det all-
männa. 

I detta lagförslag iakttas i tillämpliga delar 
principerna i den nya språklagen. Till dessa 
principer hör till exempel att de språkliga rät-
tigheterna tillgodoses utan att man behöver 
åberopa dem och det allmännas skyldighet att 
trygga att de språkliga rättigheterna tillgodo-
ses. De språkliga rättigheterna skall inte hel-
ler ha något samband med en persons med-
borgarskap eller språkkunskaper. Syftet är att 
tolka begreppen det allmänna respektive 
myndighet på samma sätt både i språklagen 
och lagen om samiska. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att de 
viktigaste nyheterna jämfört med gällande 
lag blir 

- en smärre ökning av antalet myndigheter 
som omfattas av lagens tillämpningsområde, 

- nya bestämmelser, med stöd i grundlagen 
eller grundlagens anda, om det allmännas 
skyldigheter att genomföra och främja sa-
mernas språkliga rättigheter, om avsikten att 
trygga samernas rätt till rättvis rättegång och 
god förvaltning, om myndigheternas skyl-
dighet att på eget initiativ se till att de lagfäs-
ta språkliga rättigheterna genomförs i prakti-
ken och om lagens syfte att för sin del garan-
tera samernas rätt att bevara och utveckla sitt 
eget språk och sin egen kultur, 

- bestämmelsen om myndigheternas skyl-
dighet att använda också samiska i informa-
tion till allmänheten, 

- särskilda bestämmelser om större skyl-
digheter för myndigheterna och större rättig-
heter för samerna inom samernas hembygds-
område, inbegripet skyldigheten för myndig-
heterna att se till att kunderna kan betjänas 
också på samiska och att personalen har de 
kunskaper i samiska som deras uppgifter för-
utsätter, samt 

- bestämmelserna om tillsyn och kontroll 
över efterlevnaden av lagen och om den be-
rättelse som varje valperiod skall inges om 
tillämpningen av lagstiftningen om samer, 
om genomförandet av samernas rättigheter 
och om utvecklingen beträffande språkför-
hållandena. 
 
Annan lagstiftning 

Hänvisningar till lagen om användning av 
samiska hos myndigheter ingår i flera lagar. 
Dessa lagar behöver inte ändras till följd av 
lagen om samiska. För tydlighetens skull är 
det dock skäl att föreskriva att hänvisningar-
na anses avse hänvisningar till lagen om sa-
miska efter det att denna lag har trätt i kraft.  

 
 
4. Proposit ionens verkn ingar 

4.1. Ekonomiska verkningar 

Lagen om användning av samiska hos 
myndigheter har utgått från att de statliga 

myndigheter som omfattas av lagen själva 
skall svara för de merkostnader som tillämp-
ningen av lagen medför. Den nya lagen blir 
tillämplig på statliga affärsverk och bolag där 
staten eller kommunerna har bestämmande-
rätt och dessa skall ha motsvarande status. 
Däremot har det ansetts ändamålsenligt att 
kommunerna i samernas hembygdsområde, 
vilka har en relativt svag ekonomisk ställ-
ning, skall få ersättning för de särskilda mer-
kostnader som tillämpningen av lagen med-
för för dem. På samma sätt har det ansetts 
ändamålsenligt att församlingarna i området 
skall få rätt till statsunderstöd. 

För de statliga myndigheter som lagen 
gäller och som själva svarar för kostnaderna 
av tillämpningen av lagen kommer tillämp-
ningen att medföra extra kostnader bland an-
nat eftersom det förutsätts att myndigheterna 
skall använda samiska i större omfattning än 
för närvarande i sin information. Storleken 
på dessa kostnader blir beroende av bedöm-
ningen av behovet av information på samis-
ka. Utvecklandet av myndigheternas Inter-
netsidor kan bli en faktor som medför kost-
nader. Användningen av samiska hos statliga 
myndigheter kommer sannolikt att öka i nå-
gon mån, vilket också kan höja kostnaderna, 
främst i form av nya utgifter för tolkning och 
översättning. Arbetsplatsutbildning i samiska 
kan också medföra kostnader. Hur stora 
kostnader det allt som allt blir fråga om, 
kommer först praktiken att utvisa. Eftersom 
statsanställda inom samernas hembygdsom-
råde redan i dagens läge har rätt till tjänstle-
dighet för att skaffa sig kunskaper i samiska 
och eftersom denna skyldighet inte utvidgas, 
medför lagen inte nödvändigtvis några nya 
kostnader i detta hänseende. Att minoritets-
ombudsmannen kommer att omfattas av la-
gens tillämpningsområde kommer att ha en-
dast marginell effekt på de totala kostnader 
som lagen medför för staten. 

Under justitieministeriets huvudtitel har 
1 120 000 euro reserverats i statsbudgeten 
2003 för att stödja bevarandet av samernas 
kulturautonomi (moment 25.01.51). Av detta 
anslag beviljas statsunderstöd till sametinget, 
och även statsunderstöd enligt 26 § lagen om 
användningen av samiska hos myndigheter 
till kommuner och församlingar inom samer-
nas hembygdsområde för särskilda kostnader 
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till följd av tillämpningen av lagen. År 2002 
utgjorde anslaget 1 017 000 euro och då kun-
de 58 638 euro anvisas för sagda ändamål. 

I betänkandet om budgetförslaget 2003 
(FiUB 40/2002 rd) påminde finansutskottet 
att utskottet i sitt betänkande om budgetför-
slaget 2002 (FiUB 37/2001 rd) hade fäst 
uppmärksamhet vid det samiska språkets 
ställning och de språktjänster som behövs. I 
2002 års betänkande konstaterade utskottet 
följande: 

”Lagen om användning av samiska hos 
myndigheter (516/1991) trädde i kraft i bör-
jan av 1992. Cirka 319 000 euro anslogs då 
för översättnings- och tolkningsverksamhet 
medan 217 000 euro har anslagits för samma 
ändamål i år. Ändringen har i realiteten varit 
ännu mer betydande. Det nuvarande anslaget 
räcker för att anställa tre översättare vid by-
rån för samiska språket i anslutning till same-
tinget och för byråns övriga omkostnader. 
Utöver detta har knappt 59 000 euro anslagits 
för bidrag enligt språklagen till kommunerna 
och andra självstyrelsesamfund inom same-
området. 

Europarådets ministerkommitté rekom-
menderade för drygt ett år sedan Finlands re-
gering bland annat att ordna gynnsamma för-
hållanden för att främja användningen av 
samiska hos judiciella och administrativa 
myndigheter inom samernas hembygdsområ-
de. Den rekommenderade vidare att särskilda 
åtgärder skall vidtas för att förbättra kunska-
perna i samiska bland domstolarnas och de 
administrativa myndigheternas personal. Re-
geringen har vidtagit åtgärder och den nya 
språklagen är klar att lämnas till riksdagen 
nästa vår. Finansutskottet anser att resurser 
nu måste reserveras för åtgärder som språk-
lagen kräver.” 

Till följd av finansutskottets yttrande måste 
det konstateras att man i samband med stif-
tandet av lagen om användning av samiska 
hos myndigheter förberedde sig på att inrätta 
åtta statligt finansierade tjänster i kommu-
nerna inom samernas hembygdsområde för 
tolkning, översättning och rådgivning och att 
en bestämmelse som avsåg detta inskrevs i 
25 § i den lagen. Denna paragraf upphävdes 
emellertid 1995 i samband med att same-
tingslagen utfärdades, eftersom paragrafen 
hade blivit så gott som outnyttjad i praktiken. 

Efter detta har anslaget för statsunderstöd till 
kommunerna intagits i statsbudgeten under 
justitieministeriets huvudtitel under det mo-
ment som också står för statsunderstödet till 
sametinget. Fram till 2001 har av detta anslag 
200 000 mk kunnat användas för att täcka de 
kostnader som kommunerna och församling-
arna haft till följd av tillämpningen av lagen 
om användning av samiska hos myndigheter. 
I enlighet med finansutskottets förslag öka-
des anslaget för 2002 med 25 000 euro (ca 
150 000 mk) och steg sålunda till den nämn-
da summan 58 638 euro. För 2003 har sam-
manlagt 83 638 euro reserverats för det 
nämnda ändamålet. 

Även om understödsmomentet under justi-
tieministeriets förvaltningsområde har vuxit 
på det redogjorda sättet, har de statsunder-
stöd  som  staten  betalar  med  detta  anslag 
trots  allt  inte  varit  tillräckliga  för  att  fullt 
ut  täcka  de  merkostnader  som  kommuner-
na  förorsakats. Statsunderstöden har i regel 
endast  räckt  till för att betala kostnaderna 
för översättning och publicering av medde-
landen, kungörelser och andra tillkännagi-
vanden och ibland har de inte ens täckt dessa 
fullt ut. 

Den förslagna lagen kommer troligen att 
ytterligare öka användningen av samiska hos 
de kommunala myndigheterna samt antalet 
handlingar som skall översättas till samiska 
vid dessa myndigheter. I och med att an-
vändningen av samiska sålunda ökar kommer 
kostnaderna för tolkning och översättning att 
öka. Personalen måste utbildas för att säker-
ställa att den bättre språkliga servicen för-
verkligas. Även om det inte skulle finnas nå-
gon skyldighet att bevilja personalen tjänst-
ledighet med lön för studier i samiska, måste 
man vara beredd på att ansökningar om 
tjänstledighet kommer att förekomma. Same-
tinget har gjort bedömningen att det enbart i 
Utsjoki kommun finns ca 100 tjänstemän el-
ler arbetstagare som är intresserade av studier 
i samiska. Merkostnader kan också föranle-
das av eventuell utveckling på kommunernas 
webbsidor i syfte att beakta de samiskspråki-
ga kommuninvånarnas behov. Å andra sidan 
skulle en uppluckring av Utsjoki kommuns 
översättningsskyldigheter medföra viss inbe-
sparing. På det hela taget kommer verkning-
arna av lagen om samiska på kommunernas 
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ekonomi att bli mycket beroende av hur ak-
tivt kommunerna går in för att efterleva la-
gen. I vilket fall som helst bör man sträva ef-
ter att merkostnaderna för kommunerna skall 
kunna ersättas med statliga medel i så hög 
grad som möjligt. 

Församlingarna i Enontekis och Enare har 
kunnat få de extra kostnader som föranletts 
av tillämpningen av lagen om användning av 
samiska hos myndigheter ersatta fullt ut med 
statliga medel. Församlingarna kan komma 
att få vissa merkostnader till följd av att an-
vändningen av samiska ökar och på grund av 
de nya språkliga serviceformerna. 

För att med statsunderstöd täcka de mer-
kostnader som kommuner och församlingar 
inom samernas hembygdsområde förorsakas 
i enlighet med de uppställda målen försöker 
man år 2004 i mån av möjlighet också höja 
statsunderstöden till dessa inom ramen för 
det anslag som reserverats för statsunderstöd 
för att stödja bevarandet av samernas kultur-
autonomi. 

Om renbeteslagen inom samernas hem-
bygdsområde och enskilda som inom detta 
område sköter förvaltningsuppgifter som an-
kommer på det allmänna kommer att få sär-
skilda merkostnader av att tillämpa lagen, 
skall dessa betalas med samma anslag som 
statsunderstöden till kommuner och försam-
lingar. 

Europarådets ministerkommitté har även 
rekommenderat regeringen  att garantera att 
medborgare, när de så önskar, skall ha möj-
lighet att få social- och hälsovårdstjänster på 
samiska. I statsbudgeten för år 2002 togs ju 
in ett nytt fast anslag på 200 000 euro för 
statsunderstöd för att trygga social- och häl-
sovårdstjänster på samiska. I statsbudgeten 
för år 2003 höjdes anslaget till 300 000 euro. 
Ett anslag av denna storlek har tagits in också 
i budgetsförslaget för 2004. 

För den enskilda medborgaren kommer la-
gen inte att ha några nämnvärda ekonomiska 
verkningar. 

En mer omfattande användning än för när-
varande av det samiska språket i officiella 
sammanhang kommer att medföra betydligt 
mer arbete för byrån för samiska språket som 
finns vid sametinget. Byrån har för närvaran-
de fyra översättare till nordsamiska, av vilka 
tre är placerade i Utsjoki för att uteslutande 

översätta handlingar som produceras av Ut-
sjoki kommun. Byrån skall utöver uppdragen 
angående översättning och tolkning också 
sköta tillsyn, rådgivning och uppföljning. 
Byrån skall också utarbeta den berättelse som 
avses i den föreslagna 27 § lagen om samis-
ka. Dessutom skall byrån sköta språkvårds-
uppgifter. 

Byrån för samiska språket måste få mer re-
surser om den skall kunna klara av sina lag-
fästa uppgifter. I det första skedet borde två 
nya översättar-tolktjänster inrättas vid byrån. 
Till en början skall således byrån ha sam-
manlagt sex tjänster. Till följd av de mer-
kostnader som de nya tjänsterna för med sig 
borde statsunderstödet till sametinget höjas 
med 100 000 euro, vilket föreslås bli infört 
under lämpligt moment under justitieministe-
riet huvudtitel i budgeten 2004. Utgående 
från de erfarenheter man fått omvärderar man 
sametingets behov av resurser under kom-
mande år.  

De föreslagna nya tjänsterna vid byrån för 
samiska språket förutsätter också att nya lo-
kaler anskaffas för personalen, vilket leder 
till nya kostnader som det i detta skede inte 
är möjligt att beräkna. Sametingets nya lag-
fästa utgifter för information och utbildning 
kommer likaså att öka med ett belopp som 
inte har kunnat beräknas. 

Till följd av lagen om samiska kommer be-
hovet av tolkning att öka under det första 
skedet. När antalet tjänstemän som behärskar 
samiska ökar kommer behovet av tolkning att 
till och med minska med tiden, vilket medför 
inbesparingar. 
 
4.2. Verkningar i fråga om organisation 

och personal 

Lagförslagets  verkningar  gäller i huvud-
sak  de  kommunala  och statliga myndighe-
ter  som  finns  inom  samernas hembygds-
område. En konsekvens av lagförslaget blir 
att myndigheterna måste kartlägga persona-
lens språkkunskaper och bedöma hur dessa 
kunskaper kunde förbättras och bevaras. De 
statliga  myndigheterna  skall separat kart-
lägga  hur  många  anställda  som  är intres-
serade  av  tjänstledighet  med  lön  för  stu-
dier i samiska. De språkkunniga anställdas 
kunskaper  i  samiska språket skall utnyttjas 
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så effektivt som möjligt. Det finns skäl att 
särskilt sörja för att enskilda individer får 
service på sitt eget språk utan att de behöver 
kräva det eller motivera det – detta gäller i 
synnerhet vid de enheter som är belägna 
inom samernas hembygdsområde och betjä-
nar allmänheten. Det är möjligt att förbätt-
randet av den språkliga servicen förutsätter 
att personalen utbildas och mera personal an-
ställs. Behovet av tilläggspersonal beror på 
huruvida det är möjligt att förbättra situatio-
nen med interna arrangemang och språkut-
bildning.  

Meningen är att i lagen fastställa de språk-
krav som skall gälla för myndigheterna inom 
samernas hembygdsområde i fråga om äm-
betsverk och andra serviceställen. Då perso-
nal anställs bör myndigheterna se till att per-
sonalen kan betjäna klienterna också på sa-
miska. Vid behov kunde kunskaper i samiska 
anges som ett behörighetskrav. Detta betyder 
att myndigheterna bör se över sina nuvarande 
språkkrav. 

Tjänsterna inom gränsbevakningsväsendet 
tillsätts utan att de förklaras lediga. Det finns 
idag tjänstemän som kan samiska vid gräns-
bevakningens enheter inom samernas hem-
bygdsområde, emellertid inte på alla gräns-
bevakningsstationer. För den samiskspråkiga 
befolkningen är det särskilt viktigt att det 
finns personal som kan samiska på de gräns-
bevakningsstationer som finns vid gränsen 
mot Norge. Gränsbevakningsväsendet skall i 
tillräckligt god tid undersöka om personalens 
språkkunskaper kan förbättras med frivillig 
språkutbildning. Enligt gällande lag har per-
sonalen vid gränsbevakningsväsendet redan 
nu möjlighet att få tjänstledighet med lön på 
de villkor som anges i förordning, för att 
skaffa kunskaper i samiska. Andra alternativ 
att överväga är personalomflyttningar, ord-
nande av undervisning i samiska vid gräns- 
och sjöbevakningsskolan och en särskild 
kvot vid intagningen till gräns- och sjöbe-
vakningsskolan för sökanden som kan sa-
miska. Också vid polisen bör man undersöka 
hur servicen på samiska kunde bli bättre än 
för närvarande. 

Det är svårt att bedöma lagförslagets kon-
sekvenser för kommunernas organisation. I 
sista hand skall kommunerna själva besluta 
om de organisationsarrangemang som till-

lämpningen kräver. Eftersom kommunerna 
inom samernas hembygdsområde har följt 
den gällande lagen om användning av samis-
ka hos myndigheter sedan 1992, har förslaget 
inte nödvändigtvis några betydande organisa-
toriska verkningar. Kommunerna bör dock 
undersöka på vilket sätt de avser uppfylla 
kraven i lagen. Om kommunen tänker fast-
ställa de kunskaper i samiska som krävs av 
personalen i sin tjänstestadga skall den för-
stås vidta åtgärder för att ändra tjänstestad-
gan. 

På samma sätt som i gällande lag kommer 
den föreslagna lagen att innehålla bestäm-
melser om rätten att få tjänstledighet med lön 
för att skaffa kunskaper i samiska. Sameom-
rådets utbildningscentral i Enare är ett natur-
ligt val som finns att tillgå inom samernas 
hembygdsområde när man söker lämpliga al-
ternativ för det praktiska genomförandet av 
utbildningen. Om det inte är möjligt att ordna 
lämplig utbildning förlorar bestämmelsen om 
tjänstledighet största delen av sin betydelse. 

För att trygga smidiga översättnings- och 
tolktjänster måste byråns organisation ut-
vecklas vidare, till exempel genom att klar-
lägga möjligheterna att utnyttja modern tek-
nik vid tolkning – så kallad distanstolkning 
via video. Byrån för samiska språket skall 
vidare undersöka hur tolkutbildningen bäst 
kan ordnas. En aktuell förteckning över tol-
kar i enaresamiska, skoltsamiska och nord-
samiska skall föras. De tjänster som avses in-
rättade vid byrån för samiska språket har be-
handlats närmare i avsnitt 4.1 Ekonomiska 
verkningar. 
 
4.3. Verkningar på olika medborgar-

gruppers ställning 

Förslaget till lag om samiska påverkar oli-
ka medborgargruppers ställning inom samer-
nas hembygdsområde. Dessa medborgar-
grupper är framförallt de samiskspråkiga och 
de finskspråkiga medborgarna inom området. 
En del av befolkningen med finska som mo-
dersmål är dessutom samer. Förslaget be-
gränsar emellertid inte på något som helst 
sätt de språkliga rättigheter som i grundlagen 
och språklagen tryggas för den finska och 
den svenska befolkningen. Medborgarna 
skall efter eget val kunna använda samiska 
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eller finska. Propositionen utgår uttryckligen 
från att det samiska språket är en rikedom för 
landets hela kultur och för kulturell mång-
fald. Därför skall allt som är möjligt göras 
för att bevara det. Ett viktigt mål är att den 
samiskspråkiga befolkningen skall kunna 
leva ett fullvärdigt liv på sitt eget språk och 
att livsvillkoren för deras kultur skall kunna 
bevaras. 

Myndigheterna  är  skyldiga att självmant 
sköta om att de samiskspråkigas språkliga 
rättigheter förverkligas. Detta kan medföra 
en bättre  ställning  särskilt  för  barn  och 
åldringar samt för andra i svagare ställning 
och  underlätta  deras  liv.   

 
4.4. Övriga verkningar 

Propositionen kommer sannolikt inte att ha 
några konsekvenser för miljön. Samiska an-
vänds redan enligt gällande lag på vägskyltar 
inom samernas hembygdsområde. Vägskylt-
ningen på samiska kan antas ha positiv bety-
delse för turismen. En ökning av turismen 
kunde leda till positiv utveckling också i re-
gional- och näringspolitiskt hänseende och 
för sin del säkra det samiska hembygdsområ-
dets livskraft. 

Det kan också antas att propositionen 
kommer att ha en positiv inverkan på syssel-
sättningen. Antalet samiskspråkiga tjänste-
män och tjänsteinnehavare kommer sannolikt 
att öka. Så länge deras antal inte är tillräck-
ligt kommer den samiska befolkningens be-
hov att tillgodoses med hjälp av tolk- och 
översättartjänst. 

 
 

5. Beredningen av proposit ionen 

Sametinget tillsatte den 11 juni 1997 en ar-
betsgrupp för tiden 1997 – 1999 med uppgift 
att bereda revideringen av den nuvarande la-
gen om användning av samiska hos myndig-
heter. Samiska språkrådet (den tidigare 
nämnden för samiska språket) vid sametinget 
för föregående valperiod fick fungera som 
arbetsgrupp för revideringen av språklagen. 
Arbetsgruppen  hade  år  1998 möten med 
allmänheten i Heta, Enare, Sevettijärvi och 
Utsjoki. Därtill hörde arbetsgruppen sakkun-
niga och sameföreningar samt fastställde 

grundläggande principer som följdes i arbe-
tet. 

Sametinget gav den 5 oktober 2000 i upp-
gift till språkrådet att fortsätta revideringsar-
betet med språklagen. Språkrådet hade till 
uppgift att inför tingets sammanträde före ut-
gången av februari 2001 bereda klara princi-
per i frågor som skulle tas med i språklags-
kommitténs förslag. Språkrådet skulle även 
bereda och ge lagstiftningsförslag enligt tidi-
gare uppdrag före utgången av september 
2001. 

Arbetsgruppen för revidering av språklagen 
färdigställde sitt arbete den 3 november 2001 
och överlämnade sitt förslag till sametinget 
som behandlade och antog det vid sitt möte 
den 14 december 2001. Sametingets förslag 
överlämnades till justitieministeriet den 10 
februari 2002. 

Justitieministeriet  begärde  utlåtanden  om 
sametingets  förslag  av  sammanlagt  126 
organ  och  gav  högsta  domstolen och högs-
ta förvaltningsdomstolen  möjlighet  att  yttra 
sig  om saken. Sammanlagt inkom 87 utlå-
tanden. 

I utlåtandena var man i regel positivt in-
ställd till förslaget. Många remissinstanser 
ansåg att den föreslagna lagen tillgodoser de 
språkliga rättigheter som inskrivits för Fin-
lands enda urfolk i grundlagen. Det ansågs 
också att förslaget är förenligt med de folk-
rättsliga konventioner som binder Finland 
och med rekommendationerna från konven-
tionernas övervakningsorgan. Förslaget upp-
fattades som särskilt positivt i fråga om 
skoltsamiskans och enaresamiskans ställning 
och det ansågs att förslaget garanterar en 
jämlik och rättvis behandling hos myndighe-
terna av dem som använder dessa språk. 

I hög grad uppmärksammade man dock de 
omfattande ekonomiska verkningarna av för-
slaget för såväl staten som kommunerna. I 
vissa utlåtanden ansågs förslaget orealistiskt 
– främst av ekonomiska orsaker. Det var sär-
skilt kommunerna inom samernas hem-
bygdsområde som ansåg att staten bör svara 
för de nya kostnader som genomförandet av 
lagen kommer att föra med sig. 

I utlåtandena uppmärksammades också att 
det svenska språkets ställning som landets 
andra nationalspråk inte hade beaktats. Också 
i övrigt ansågs förslaget halvfärdigt och 
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svårbegripligt. Vissa remissinstanser ansåg 
att användningen av samiska hos myndighe-
ter tryggas i tillräckligt hög grad redan av 
gällande lag, åtminstone inom rättsvården. 

Ett sammandrag har utarbetats vid justitie-
ministeriet över de utlåtanden som inkommit 
om förslaget till ny lag om samiska (Justi-
tieministeriet, Utlåtanden och utredningar 
2002:16). 

Vid justitieministeriet har förslaget ändrats 
med utlåtandena som underlag så att det på 
flera punkter kommit närmare gällande lag 
och det som har ansetts ekonomiskt möjligt 
att genomföra. I detta sammanhang gjordes 
också ändringar som ansågs nödvändiga till 
följd av det förslag till språklag som redan 
avlåtits till riksdagen. 

Det nya utkastet till regeringsproposition 
blev i februari 2003 föremål  för  förhand-
lingar enligt 9 § sametingslagen. Under dessa 
förhandlingar kunde samförstånd uppnås om 
många frågor som fortfarande var öppna. Det 
ansågs dock inte möjligt att föreslå den ut-
vidgning av rätten till tjänstledighet med lön 
för studier i samiska, som föreslagits av sa-
metinget. Den bestämmelse om jämlikhet 

mellan samiska och finska som sametinget 
föreslagit kunde inte heller inskrivas i lagför-
slaget av de orsaker som kommenterats ovan. 
Företrädarna för sametinget motsatte sig ock-
så ett underlättande av de språkliga förplik-
telserna för Utsjoki kommun, vilket dock fö-
reslås. 

Propositionen har fått sin slutliga utform-
ning vid justitieministeriet. Arbetet har ut-
förts som tjänsteuppdrag i samråd med före-
trädare för sametinget. 
 
 
6. Samband med andra proposit io-

ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2004 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Förslaget har inget direkt samband med 
andra propositioner. Det har emellertid ett 
nära samband med den nya språklagen och 
beredningen av dessa två propositioner har 
skett samtidigt (RP 92/2002 rd). Lagarna av-
ses skall träda i kraft samtidigt vid ingången 
av 2004. 
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DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförs laget 

Lag om samiska 

Lagens rubrik 
 

Den gällande lagens rubrik, lagen om an-
vändning av samiska hos myndigheter, på 
finska  laki saamen kielen käyttämisestä vi-
ranomaisissa, är lång och besvärlig, och sär-
skilt i Lappland har man i stället använt be-
nämningen ”saamen kielilaki” eller ”saame-
laisten kielilaki”. Av dessa motsvarar den 
förstnämnda bättre den benämning som an-
vänds på samiska och därför har man på 
finska stannat för den. 

Den svenska rubriken hade varit svår att 
formulera på samma sätt som den finska och 
den har således fått en traditionellare utform-
ning. 
 
1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Syftet med lagen. Enligt 1 mom. syftar 
lagen till att trygga den i 17 § 3 mom. grund-
lagen tillförsäkrade  rätten för samerna att 
bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. 
Syftet är att  trygga  folkgruppens  rättigheter 
å ena sidan,  och  de  samiskspråkigas  indi-
viduella språkliga rättigheter å andra sidan. 
Lagförslaget skall inte påverka finskans och 
svenskans ställning som nationalspråk eller 
inskränka de finskspråkiga och de svensk-
språkiga medborgarnas språkliga rättigheter. 

I 2 mom. konstateras lagens huvudsakliga 
syfte, det vill säga att bestämma att samerna 
har rätt att använda samiska hos myndighe-
terna i enlighet med vad som föreskrivs i 17 
§ 3 mom. grundlagen, och i momentet be-
stäms uttryckligen också om det allmännas 
skyldigheter att tillgodose och främja samer-
nas språkliga rättigheter.  

I 3 mom. föreskrivs om rätten till en rättvis 
rättegång och god förvaltning och service, 
oberoende av språk. Dessa är rättigheter som 
kan härledas ur 21 § grundlagen. Rätten till 
tolknings- och översättningstjänster kan be-
traktas som en dimension av denna rättighet. 
Momentet innehåller därtill en handlingsför-

pliktelse för det allmänna. Denna förpliktelse 
kan härledas ur 17 § 3 mom. grundlagen och 
följer av 22 § grundlagen. Det allmänna skall 
verka aktivt så att de språkliga rättigheterna 
tillgodoses. Begreppet det allmänna skall för-
stås på samma sätt som i 17 § 2 mom. grund-
lagen. 

De bestämmelser som ingår i denna para-
graf skall beaktas vid tillämpningen av de 
enskilda bestämmelserna i lagen och vid 
tolkning av lagen. 

I 2 § 1 och 2 mom. språklagen finns mot-
svarande bestämmelser om nationalspråken.  

2 §. Lagens tillämpningsområde. Förteck-
ningen i 1 mom. över de myndigheter som 
hör  till lagens tillämpningsområde motsvarar 
gällande lag, utom att den inbegriper skoltar-
nas byastämma och minoritetsombudsman-
nen. 

Även 2 mom. motsvarar till sitt innehåll 
den gällande lagen, förutom att utöver där 
avsedda renbeteslag även Renbeteslagsföre-
ningen hör till lagens tillämpningsområde. 
Med beaktande av renskötselns centrala be-
tydelse som traditionell samenäring, har den-
na utvidgning av tillämpningsområdet ansetts 
vara befogad. 

Enligt 3 mom. skall lagen ytterligare till-
lämpas på fall, där offentliga förvaltnings-
uppgifter som ankommer på myndigheter 
som avses i 1 eller 2 mom. genom lag eller 
med stöd av lag överförs på enskilda eller på 
statliga affärsverk eller på bolag där staten 
eller en kommun har bestämmanderätt. Ni-
vån på den språkliga betjäningen får inte 
sjunka för att det allmänna överlåter uppgif-
ter att skötas av andra. I 24 och 25 § språkla-
gen har samma utgångspunkt antagits för 
finskans och svenskans del. 

I paragrafens 4 mom. uppräknas de lagrum 
som tillämpas även på andra än i 1 och 
2 mom. nämnda statliga myndigheter och in-
rättningar. 

I paragrafens 5 mom. har det ansetts befo-
gat att för klarhetens skull ta in en hänvisning 
till specialbestämmelser som tillämpas inom 
samernas hembygdsområde. 

3 §. Definitioner. Det har tidvis uppstått 
oklarheter vid tolkningen av den gällande la-
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gens uttryck ”samiska” och vilka samiska 
språkvarieteter som avses. Därför behövs nu 
en detaljerad definition. Syftet med 1 punk-
ten i den föreslagna paragrafen är att klarläg-
ga att samiska inte betyder endast nordsa-
miska, utan alla samiska varieteter som talas 
i Finland, dvs. enaresamiska, skoltsamiska 
och nordsamiska. 

Definitionen motsvarar den princip som 
finns i den norska och den svenska lagstift-
ningen om användningen av samiska. Den 
svenska lagen om rätt att använda samiska 
trädde i kraft 2000 och enligt förarbetena till 
lagen avser samiska alla varieteter av samis-
ka som används inom förvaltningsområdet 
för samiska dvs. nordsamiska, lulesamiska 
och sydsamiska. På samma sätt avser samis-
ka nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska 
i den norska samelagen. Det vilken samisk 
språkvarietet borde användas skall bestäm-
mas enligt det språk som klienten använder 
eller den huvudsakliga målgruppen i fråga. 
En expedition eller annan handling borde ges 
till klienten på den språkvarietet som han el-
ler hon använt. Inom myndigheternas infor-
mationsverksamhet och i översättningar av 
författningar borde man använda den språk-
varietet som används av dem som saken hu-
vudsakligen gäller. Om saken angår samerna 
i allmänhet,  skall man i översättningar av 
författningar använda nordsamiska såsom 
förut. 

Definitionen på same finns i 3 § same-
tingslagen. Denna definition skall också an-
vändas enligt den föreslagna lagen (2 punk-
ten). Samernas hembygdsområde är åter de-
finierat i 4 § sametingslagen, och även denna 
definition skall användas enligt den föreslag-
na lagen (3 punkten). 

Definitionen av myndighet i paragrafens 
4 punkt syftar till att förenkla lagens läsbar-
het genom att de olika myndigheterna inte 
behöver räknas upp i varje paragraf. Med 
myndighet avses vid tillämpning av lagen 
alla i 2 § 1 och 2 mom. nämnda myndigheter 
och inrättningar samt i nämnda paragrafs 2 
mom. avsedda renbeteslag och Renbeteslags-
föreningen. Som myndigheter anses även alla 
som inom samernas hembygdsområde sköter 
offentliga förvaltningsuppgifter samt statliga 
affärsverk när de sköter myndighetsuppgif-
ter. En motsvarande definition av dem som 

sköter offentliga förvaltningsuppgifter och de 
statliga affärsverken finns också i 24 och 
25 § språklagen. 
 
2 kap. Språkliga rättigheter 

Kapitlet innehåller bestämmelser om sa-
mernas språkliga rättigheter hos statliga 
myndigheter och myndigheternas motsva-
rande skyldigheter. Längre gående språkliga 
rättigheter och myndigheternas motsvarande 
skyldigheter finns i 3 kap. som handlar om 
samernas hembygdsområde. 

4 §. Samernas rätt att använda samiska hos 
myndigheter. Denna paragraf, som motsvarar 
den gällande lagens 6 §, innehåller lagens 
centrala bestämmelse, enligt vilken samiska 
kan användas hos de myndigheter som hör 
till lagens tillämpningsområde. En sames rätt 
att använda samiska är inte beroende av hans 
eller hennes nationalitet. Även utländska 
medborgare kan använda enaresamiska, 
skoltsamiska eller nordsamiska hos myndig-
heter som omfattas av tillämpningsområdet 
för lagen. 

Uttrycket ”i egen sak eller i ett ärende där 
han eller hon hörs” betyder att envars rätt att 
använda samiska omfattar endast hans eller 
hennes eget ärende. Om ärendet inte gäller 
individen själv finns ingen rätt att använda 
samiska. Paragrafen tillämpas endast hos så-
dana myndigheter som hör till lagens till-
lämpningsområde men finns utanför samer-
nas hembygdsområde. Inom samernas hem-
bygdsområde tillämpas 12 §. Hos de myn-
digheter vilkas ämbetsdistrikt delvis omfattar 
hembygdsområdet och delvis ligger utanför 
det, tillämpas 12 § vid de myndighetsenheter 
som finns inom hembygdsområdet och an-
nars denna paragraf. 

5 §. Juridiska personers språkliga rättighe-
ter hos myndigheterna. Paragrafens innehåll 
motsvarar gällande 6 § 2 mom. I syfte att 
göra lagen tydlig och klar har bestämmelsen 
skrivits om till en egen paragraf. För finskans 
och svenskans del finns det en motsvarande 
bestämmelse i 11 § språklagen. 

6 §. Samiskan i representativa organ. Pa-
ragrafens 1  mom. motsvarar till sitt huvud-
sakliga innehåll 10 § i gällande lag. Det skall 
dock även ingå en bestämmelse om rätten att 
använda samiska vid Renbeteslagsförening-
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ens och dess styrelses sammanträden. I syn-
nerhet kan de ärenden som behandlas vid 
Renbeteslagsföreningens sammanträden med 
beaktande av renskötselns stora betydelse för 
samerna anses vara ärenden som gäller dem. 
Vid föreningens årliga sammanträde, det så 
kallade renparlamentet, deltar renvärdarna 
för alla samiska renbeteslag som officiella 
representanter för sina renbeteslag. Ofta del-
tar också vanliga renkarlar från olika håll i 
renskötselområdet. Till föreningens styrelse 
hör en företrädare för samerna. Bestämmel-
sen om användning av samiska i föreningen 
behövs eftersom föreningen inte kan anses 
vara en statlig nämnd eller annat organ som 
avses i den nuvarande lagens 10 § 1 mom. 
De som deltar i föreningens och dess styrel-
ses sammanträden uppträder inte heller i 
egen sak, vilket betyder att de inte automa-
tiskt kan använda samiska med stöd av 4 § i 
den föreslagna lagen. 

I 2 mom. förutsätts att man vid behov skall 
ordna tolkning vid sammanträden i represen-
tativa organ. Om någon av medlemmarna i 
ett sådant organ eller av de närvarande före-
dragandena inte kan sköta saken, bör en tolk 
kallas till sammanträdet. 

Bestämmelsen i 28 § språklagen om an-
vändning av finska och svenska vid samman-
träden i representativa organ är uppbyggd en-
ligt samma principer som den föreslagna pa-
ragrafen. 

7 §. Rätten att anmäla samiska som mo-
dersmål i befolkningsdatasystemet. Förslaget 
till denna paragraf motsvarar till sitt innehåll 
5 § i gällande lag. Subjektet i den föreslagna 
bestämmelsen är en person som har hemort i 
Finland. Det föreslagna skrivsättet motsvarar 
uttryckssättet i befolkningsdatalagen och be-
folkningsdataförordningen. Bestämmelsen 
syftar inte till att ändra myndighetspraxis vid 
anmälning av modersmål. Anteckningen om 
modersmål i befolkningsböckerna är fortfa-
rande avhängig av personens egen anmälan. 

8 §. Myndigheternas information. Paragra-
fen, med undantag för vad som sägs om den 
allmänna informationsskyldigheten, stämmer 
i huvudsak överens med gällande 9 och 11 §. 
Det beror på den huvudsakliga målgruppen 
vilken språkvarietet som skall användas i in-
formationen. Om målgruppen är samerna i 
allmänhet bör nordsamiska användas såsom 

förut. Det skall dock inte finnas något hinder 
för att myndigheterna använder också de 
andra språkvarieteterna i informationsverk-
samheten, åtminstone i någon omfattning.  

Undantaget i 2 mom. i den föreslagna pa-
ragrafen är preciserat så, att momentet till-
lämpas endast när det är uppenbart onödigt 
att använda samiska i där nämnda ärenden. I 
sak innebär detta att förutsättningen för att 
tillämpa undantagsbestämmelsen blir något 
strängare. En myndighet skall när den tilläm-
par 2 mom. alltid bedöma huruvida ärendet 
endast gäller en enskilds rätt och om använd-
ning av samiska är uppenbart onödigt. Det är 
inte nödvändigtvis uppenbart onödigt att an-
vända samiska i en kungörelse eller ett med-
delande i ett ärende som gäller en samisk-
språkigs enskilda rättigheter. I frågor som 
gäller fastigheter kan också modersmålet för 
grannfastigheternas ägare ha betydelse. I 
oklara fall skall bestämmelsen tolkas så att 
den beaktar de grundläggande rättigheterna. 
På Utsjoki kommuns område, där samerna är 
i majoritet, kan man i allmänhet anse att det 
är mer sällsynt att det är uppenbart onödigt 
att använda samiska än i kommuner med en 
befolkningsstruktur där finnar är i majoritet. 

De meddelanden som avses i undantagsbe-
stämmelsen kommer uppenbarligen såsom 
hittills, för det mesta att vara länsmännens 
kungörelser som gäller exekutiva auktioner. 
De kan även i fortsättningen ges enbart på 
finska. 

Med undantag för vad som sägs om den in-
formationsskyldighet som föreslagits, mot-
svarar paragrafens  3 mom. till sitt innehåll 
11 § i gällande lag. Paragrafens 4 mom. mot-
svarar till sitt innehåll 14 § 2 mom. i gällande 
lag. 

Om användningen av finska och svenska i 
myndigheternas information föreskrivs i 32 
och 33 § språklagen på i stort sätt samma sätt 
som angående informationen på samiska i 
detta kapitel. Tillgången på blanketter på 
finska och svenska behandlas i motiven till 
lagens 23 § 2 mom. 

9 §. Lagar och andra författningar samt 
lagförslag och betänkanden. Den föreslagna 
paragrafen motsvarar 12 § i gällande lag. De 
samiska texterna är i juridiskt hänseende fort-
farande översättningar och inte autentiska 
lagtexter. När man överväger om en över-
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sättning till samiska skall göras, bör man 
också bedöma om lagen särskilt berör enare-
samer, skoltsamer eller nordsamer eller möj-
ligen hela den samiska folkgruppen. 

De viktigaste bestämmelserna om publice-
ring av lagar och andra författningar samt om 
lagförslag och betänkanden på finska och 
svenska finns i 51 § 2 mom. och 79 § 4 mom. 
grundlagen samt i 30 och 31 § språklagen. 

10 §. Samiska som arbetsspråk hos myn-
digheter. I sak motsvarar den föreslagna be-
stämmelsen 13 § i gällande lag. Sametinget 
har inrättats efter det att lagen trädde i kraft. 
Sametinget kan på grund av sin autonoma 
karaktär inte betraktas som en statlig myn-
dighet och utgör inte heller en del av den 
statliga förvaltningen. Ordet statlig har därför 
slopats i lagtexten. Utöver sametinget kan 
samedelegationen och samiskspråkiga statli-
ga läroinrättningar använda samiska som ar-
betsspråk. Dessa myndigheter får själva be-
sluta om de vid sidan av finska använder sa-
miska internt, vid fördragningar och vid 
handläggning av ärenden när parterna inte är 
närvarande. 

I 26 § språklagen ingår bestämmelser om 
finska och svenska som arbetsspråk vid stat-
liga myndigheter. 

 
3 kap. Bestämmelser som tillämpas 

inom samernas hembygdsom-
råde 

11 §. Särskilda skyldigheter. Den föreslag-
na lagens 3 kapitel tillämpas i kommuners, 
samkommuners, domstolars och övriga stat-
liga myndigheters och självständiga offentli-
ga inrättningars ämbetsverk och enheter då 
de är belägna inom samernas hembygdsom-
råde. Även sametinget skall iaktta bestäm-
melserna i 3 kap. En myndighet som har äm-
betsverk och andra enheter både inom och 
utanför samernas hembygdsområde skall föl-
ja bestämmelserna i 3 kap. endast i de äm-
betsverk och enheter som finns inom samer-
nas hembygdsområde. 

Med ämbetsverk och andra enheter avses i 
det här sammanhanget självständiga enheter 
som har hand om myndighetsverksamhet el-
ler någon annan uppgift som hör till det all-
männa. En sådan är exempelvis tingsrättens 
kansli, men däremot inte ett tingsplats dit 

tingsrättens tjänstemän endast gör tjänstere-
sor. En myndighet som inte inom samernas 
hembygdsområde har något ämbetsverk eller 
någon annan enhet behöver alltså inte följa 
bestämmelserna i 3 kap. till exempel när ett 
sammanträde, en domstolssession eller en 
syneförrättning eller någon annan enskild 
tjänste- eller arbetsuppgift är förlagd till sa-
mernas hembygdsområde. 

Att Sodankylä kommun enligt de kriterier 
som här har framlagts faller utanför tillämp-
ningsområdet för 3 kap. kan inte anses vara 
något stort problem. Kommunerna inom sa-
mernas hembygdsområde har redan i den gäl-
lande lagen olika ställning inbördes, exem-
pelvis när det gäller 15 § lagen om använd-
ning av samiska hos myndigheter. 

12 §. Rätten att använda samiska hos myn-
digheter. I paragrafen föreslås att samerna får 
en vidsträcktare rätt att använda sitt språk 
inom samernas hembygdsområde. Den all-
männa principen är att en same har rätt att ef-
ter eget val använda antingen finska eller 
samiska i sina muntliga eller skriftliga kon-
takter med myndigheter. Rättigheten är inte 
begränsad till egen sak. 

Praxis hos myndigheterna inom hem-
bygdsområdet bör motsvara praxis hos två-
språkiga myndigheter som använder finska 
och svenska, så att den samisk- och finsk-
språkiga befolkningsgruppen vardera har en 
verklig möjlighet att använda sitt eget språk 
på samma sätt inom hembygdsområdet som 
den finsk- och svenskspråkiga befolkningen 
har inom tvåspråkiga kommuner enligt 
språklagen. 

Enligt  paragrafens  2  mom.  har  den  som 
använt  samiska  hos  en  myndighet i enlig-
het med 1 mom. rätt att använda samma 
språk också utanför hembygdsområdet hos 
den statliga myndighet som i egenskap av 
besvärsmyndighet behandlar ett ärende som 
har inletts hos en myndighet inom hem-
bygdsområdet. 

13 §. Rätten att få expeditioner och andra 
handlingar på samiska. Denna paragraf som 
är avsedd att tillämpas inom samernas hem-
bygdsområde och 19 § i den föreslagna lagen 
ersätter 8 § i den gällande lagen. Det nya är 
först och främst att en expedition eller någon 
annan handling kan fås på samiska enbart 
inom samernas hembygdsområde, medan 
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man annorstädes bara kan få en översättning 
till samiska av expeditioner och andra hand-
lingar. Det avgörande skall alltså inte längre 
vara om den tjänsteman som sköter en viss 
uppgift vid en myndighet eller inrättning som 
behörighetsvillkor har kunskaper i det samis-
ka språket eller inte. Det avgörande är där-
emot var ämbetsverket eller enheten är belä-
gen. Nytt är också att en samisk part inom 
samernas hembygdsområde alltid när saken 
gäller hans eller hennes rättigheter, intressen 
eller skyldigheter har rätt att få en expedition 
eller någon annan handling på samiska, om 
det inte är fråga om en handling som uppen-
bart inte påverkar ärendets avgörande. Nytt 
är dessutom att rätten att få en handling på 
samiska är förbunden med att personen i frå-
ga har använt samiska i sina kontakter med 
myndigheten.  

Om det likväl finns flera parter och någon 
av dem kräver att finska skall användas, skall 
expeditionen ges på finska. Den som krävt 
expeditionen på samiska får i detta fall en-
dast en översättning av expeditionen till sa-
miska. Bakgrunden till detta är att en finsk-
språkig part enligt språklagen har rätt att få 
expeditionen på finska, och denna rättighet 
kan inte begränsas genom att i lagen om sa-
miska föreskriva att expeditionen skall ges på 
samiska. 

Enligt 20 § språklagen är finsk- och 
svenskspråkiga parters rätt till expeditioner 
och översättningar av dem mycket mer be-
gränsad. Den föreslagna bestämmelsen, som 
sametinget anser vara viktig, har dock ansetts 
vara motiverad såsom en godtagbar och posi-
tiv specialåtgärd för främjande av samernas 
och samiskans rättsliga ställning. 

14 §. Kunskaper i samiska och behörig-
hetsvillkor. Varje kommunal och statlig 
myndighet som omfattas av lagen om samis-
ka skall härefter kunna ge service på samiska 
inom samernas hembygdsområde, i regel 
utan att ty sig till tolkning. Av praktiska skäl 
begränsas denna skyldighet så att den endast 
gäller ämbetsverk och andra enheter inom 
samernas hembygdsområde. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
är myndigheterna skyldiga att se till att det i 
varje ämbetsverk finns personal som behärs-
kar samiska. Om det finns endast en anställd 
i ämbetsverket, skall han eller hon kunna sa-

miska för att myndigheten skall motsvara 
kraven i lagen om samiska. I det fall att det 
inte ännu finns någon som kan samiska inom 
ämbetsverket skall kunskaper i samiska be-
traktas som en del av den faktiska yrkes-
skickligheten och förmågan att sköta tjänsten 
eller uppgiften när tjänsten besätts eller nå-
gon annars anställs. Detta gäller i synnerhet 
den del av personalen som arbetar inom 
kundbetjäningen eller annars har kundkon-
takter i sitt arbete. 

Med den föreslagna bestämmelsen ingriper 
man inte i behörighetsvillkoren för enskilda 
tjänster och befattningar. Om inte något an-
nat föreskrivs genom eller med stöd av lag, 
kan kommunerna enligt paragrafens 2 mom. 
även i fortsättningen själva besluta, i den 
ordning som kommunallagen föreskriver, om 
vilka språkkunskaper som i detalj krävs av 
deras egna tjänsteinnehavare och övriga per-
sonal. De förutsatta språkkunskaperna kan 
fastställas antingen i tjänstestadgan eller på 
något  annat sätt. Kommunerna skall dock 
alltid se till att dess personal har de språk-
kunskaper som behövs för att i synnerhet 
viktiga tjänster såsom sjuk- och hälsovårds-
tjänster, dagvårds-, arbetskrafts- och social-
tjänster i praktiken fås också på samiska. För 
de statliga tjänsternas del kan kraven på kun-
skaper i samiska fastställas genom lag eller 
med stöd av lag genom förordning av stats-
rådet eller ett ministerium. Vid tillsättningen 
av tjänster måste man dessutom beakta 125 § 
2 mom. grundlagen enligt vilken de allmänna 
utnämningsgrunderna för offentliga tjänster 
är skicklighet, förmåga och beprövad med-
borgerlig dygd och lagen om de språkkun-
skaper som krävs av offentligt anställda 
(424/2003). 

Enligt 125 § 2 mom. grundlagen är utnäm-
ningsgrunderna för offentliga tjänster skick-
lighet, förmåga och beprövad medborgerlig 
dygd. Enligt regeringspropositionen RP 
1/1998 rd avser skicklighet närmast kunska-
per och färdigheter som förvärvats genom 
utbildning och arbetserfarenhet. Förmåga av-
ser personliga egenskaper som allmänt sett är 
förutsättningar för ett framgångsrikt arbete, 
såsom naturlig fallenhet, ordningssinne, initi-
ativförmåga och andra motsvarande förmå-
gor som behövs för att sköta uppgifterna. 
Med beprövad medborgerlig dygd avses för 
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tjänstens skötsel betydelsefulla meriter som 
förvärvats i medborgerlig verksamhet samt 
klanderfritt beteende. De allmänna utnäm-
ningsgrunderna tolkas i samband med de 
allmänna och särskilda behörighetsvillkoren 
för tjänsten i fråga. I samband med dem be-
aktas även tjänstebenämningen, uppgiftshel-
heten för tjänsten och de konkreta arbetsupp-
gifter som ingår i tjänsten. 

Man bör dock även bereda sig på att alla 
myndigheter inte nödvändigtvis kommer att 
ha särskilt många sökande med kunskaper i 
samiska, åtminstone inte i det skede när la-
gen nyss börjat tillämpas.  

Den föreslagna bestämmelsen möjliggör en  
flexibel reglering. Vid behov kan myndighe-
terna fördela arbetsuppgifterna mellan olika 
personer och anpassa språkkunskapskraven 
efter arbetsuppgifternas natur. Myndigheter-
na kan i mån av sina möjligheter ordna sin 
förvaltning så att samisk- och finskspråkiga 
tjänster organiseras per enhet eller så att sär-
skilda tjänstemän betjänar på både finska och 
samiska. Myndigheterna kan organisera sig 
internt också så att kraven på språkkunskaper 
för en del av personalen är betydligt högre än 
för andra. 

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
gäller i tillämpliga delar lagen om de språk-
kunskaper som krävs av offentligt anställda 
angående de språkkunskaper som krävs och 
hur språkkunskaper skall visas. Har sökanden 
lämnat ett intyg över de språkkunskaper som 
krävs först efter att ansökningstiden löpt ut, 
skall ansökan trots detta beaktas under förut-
sättning att behandlingen av ett utnämnings-
ärende inte fördröjs av denna orsak. Förfa-
randet motsvarar de principer som följs i 
språklagen. 

15 §. Tjänstledighet med lön och befrielse 
från arbetet för studier i samiska. Enligt gäl-
lande lag har enbart tjänstemän och anställda 
hos sådana statliga myndigheter och inrätt-
ningar vilkas ämbetsområde i sin helhet finns 
inom samernas hembygdsområde rätt att få 
tjänstledighet med lön för att skaffa de kun-
skaper i samiska som de behöver för skötseln 
av sina arbetsuppgifter. Förutsättningen för 
att tjänsteledighet skall beviljas är att kun-
skaper i samiska behövs för skötseln av dessa 
uppgifter. Om bara en del av en statlig myn-
dighets eller inrättnings ämbetsdistrikt ligger 

inom hembygdsområdet, kan tjänstledighet 
beviljas enligt prövning. I förordningen om 
användningen av samiska hos myndigheter 
har med stöd av lag föreskrivits att förutsätt-
ningen för tjänstledigheten är att anställning-
en hos myndigheten eller inrättningen varat 
minst ett år. Bestämmelserna gäller inte 
kommunernas tjänsteinnehavare. 

Sametinget har talat för en vidsträcktare 
rätt till tjänsteledighet. Enligt sametinget 
borde också anställda hos de kommuner, 
domstolar och länsstyrelsen i Lapplands län 
som arbetar utanför hembygdsområdet ha rätt 
att få tjänstledighet med lön för att skaffa sig 
sådana kunskaper i samiska som skötseln av 
deras arbetsuppgifter förutsätter. Inom hem-
bygdsområdet har sametinget velat stryka det 
nämnda kravet att språkkunskaperna skall 
var behövliga för skötseln av ifrågavarande 
persons tjänsteuppgifter. Vidare har same-
tinget talat för att utvidga denna rätt, i nämnd 
form, till att omfatta också dem som är an-
ställda vid kommunala ämbetsverk som är 
belägna inom hembygdsområdet. En vid-
sträcktare rätt än den nuvarande till tjänstle-
dighet med lön är enligt sametinget behövlig 
inom samernas hembygdsområde om myn-
digheterna är skyldiga att se till att det i varje 
ämbetsverk finns personal som behärskar 
samiska. 

Enligt utredningar som sametinget har lagt 
fram är framför allt i de kommuner som är 
belägna inom samernas hembygdsområde en 
betydande del av personalen villig att ta 
tjänstledighet för att skaffa sig kunskaper i 
samiska. Även vid de statliga myndigheter, 
hos vilka de anställda för tillfället inte har 
rätt till tjänstledighet men för vilkas del sa-
metinget föreslår en vidsträcktare rätt, kan 
det bedömas att det finns villighet att ta 
tjänstledighet för det avsedda ändamålet. Be-
viljandet av tjänstledighet och de vikariat och 
andra arrangemang som därav följer skulle 
dock orsaka så mycket nya oförutsedda kost-
nader att det inte vore möjligt att täcka dem 
med statens medel. Därför kan inte same-
tingets förslag godkännas. Därför bör man 
också med andra medel sträva efter att så 
småningom öka antalet tjänstemän och tjäns-
teinnehavare som behärskar samiska. Detta 
kan ske exempelvis så att man till myndighe-
terna rekryterar personer som redan behärs-
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kar samiska och genom att man effektiverar 
undervisningen i och på det samiska språket. 
Det föreslås att bestämmelsen tas in i lagen i 
en lydelse som motsvarar den nuvarande re-
gleringen. 

Tjänstledighet med lön kan enligt förslaget 
beviljas endast för specificerad utbildning. 
För att få tjänstledighet skall också den an-
ställda kunna visa att han eller hon har en 
studieplats för språkutbildning på en nivå 
som motsvarar den kunskap han eller hon be-
sitter. Godtagbar utbildning kan exempelvis 
vara undervisning som arrangeras vid en yr-
kesutbildningscentral på sameområdet eller 
Helsingfors, Lapplands eller Uleåborgs uni-
versitet. Även språkutbildning utomlands kan 
godkännas om man kan anta att den anställda 
kan delta i den på ett framgångsrikt sätt. 

Vid prövning av huruvida tjänstledighet 
skall beviljas bör man beakta att bestämmel-
sens syfte är att i myndighetens tjänst få per-
soner som behärskar samiska och inte att ex-
empelvis finansiera studier som leder till att 
en arbetstagare skaffar sig ett nytt yrke. Där-
för är den utbildning som kommer på fråga i 
första hand tillfällig utbildning som pågår i 
några veckor eller månader och inte exem-
pelvis studier för en högskoleexamen vid ett 
universitet med samiska såsom huvudämne. 

Bestämmelserna skall tolkas flexibelt för 
att öka antalet anställda som kan samiska. Att 
avlägga en Davvin-kurs i nordsamiska kan 
räcka för en finskspråkig anställd som inte 
har tidigare kunskaper i samiska. Trots att en 
anställd i princip förutsätts skaffa sig sådana 
kunskaper i samiska att detta språk kan an-
vändas i det egna arbetet skall kunskapsnivån 
inte ställas för högt. Den anställda kan till 
exempel först avlägga en grundkurs i samis-
ka och sedan på nytt söka tjänstledigt med 
lön om han eller hon vill skaffa sig djupare 
språkkunskaper. Det finns inga hinder i sig 
för att bevilja en person tjänstledighet med 
lön flera gånger. 

Tjänstledighet med lön kan enbart beviljas 
för studier i de samiska språkvarieteter som 
talas i Finland. Dessa är enaresamiska, skolt-
samiska och nordsamiska, vilka sinsemellan 
skiljer sig rätt mycket från varandra. En an-
ställd som kan nordsamiska kan därför inte 
betjäna på enare- eller skoltsamiska. En an-
ställd som endast kan en varietet av samiskan 

skall därför ha rätt att få tjänstledighet med 
lön för att skaffa sig kunskaper i de övriga, 
här nämnda samiska språkvarieterna. 

Enligt 2 mom. kan som villkor för beslutet 
om tjänstledighet ställas att personen i fråga 
förbinder sig att tjänstgöra hos myndigheten. 
Förbindelsens maximitid på ett år räknas från 
den dag då personen har slutfört språkkursen. 
Om utbildningen innefattar ett särskilt språk-
prov räknas tiden från dagen för deltagande i 
språkprovet. Under den tid förbindelsen är i 
kraft fortsätter tjänste- eller anställningsför-
hållandet på samma villkor som före det att 
förbindelsen gavs. Bestämmelsen syftar till 
att den myndighet som beviljat tjänstledighe-
ten i sin egen verksamhet fullt ut skall kunna 
tillgodogöra sig de kunskaper i samiska som 
den anställda skaffat med fulla löneförmåner. 
Den anställda behöver inte arbeta inom 
samma uppgifter som före utbildningen un-
der den tid som förbindelsen gäller. Han eller 
hon kan få nya uppgifter där språkkunska-
perna kommer till bättre nytta. Den anställda 
kan också gå över till ett helt nytt tjänste- el-
ler anställningsförhållande hos samma ar-
betsgivare, bara han eller hon arbetar inom 
samernas hembygdsområde under hela den 
tid förbindelsen gäller. En tjänstgöringsför-
bindelse kan krävas av den anställda varje 
gång som han eller hon beviljas tjänstledig-
het med lön för att studera samiska. 

16 §. Myndigheternas skyldighet att an-
vända samiska. I paragrafen  föreslås en 
skyldighet för myndigheterna att självmant 
använda samiska i handlingar som skickas 
till befolkningen inom samernas hembygds-
område. Syftet är att öka användningen av 
samiska i officiella sammanhang. Myndighe-
terna kan också använda både finska och sa-
miska när myndigheten inte känner till mot-
tagarens språk eller när enbart samiska enligt 
lag inte kan användas. I sista hand har natur-
ligtvis mottagaren själv rätt att välja om han 
eller hon önskar handlingar på finska eller 
samiska. Det är sannolikt att även en del av 
den samiskspråkiga befolkningen inom hem-
bygdsområdet kommer att vilja få de hand-
lingar som avses här på finska. Detta beror 
på att en stor del särskilt av de äldre samerna 
saknar läs- och skrivkunskaper i sitt mo-
dersmål. 

Nuvarande myndighetspraxis är att ett svar 
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ges på samiska först när en uttrycklig begä-
ran om det framställs. En dimension av god 
förvaltning kan dock anses vara principen om 
att myndigheten svarar kunden på det språk 
kunden använt. Därför är det befogat att ta in 
ett uttrycklig bestämmelse om detta i lagen. 

På små orter inom hembygdsområdet kan 
man utgå från att tjänstemännen känner en 
stor del av sina kunder. I de flesta fall är det 
möjligt att sluta sig till vilket språk mottaga-
ren använder. I oklara fall skall både finska 
och samiska användas. Efter ett inlednings-
skede med osäkerhet kommer sannolikt den 
kundgrupp som önskar få sina handlingar på 
samiska att stabiliseras så att det inte leder 
till några större problem att reda ut mottaga-
rens språk. Om myndigheten inte själv kan 
utarbeta ett svar på samiska skall den ha rätt 
att få en översättning från byrån för samiska 
språket. Det är sålunda relativt lätt att ge 
skriftliga svar på samiska. Samiskspråkiga 
handlingar skall vara lika läsliga och begrip-
liga som finskspråkiga. 

Även om så gott som alla samer kan läsa 
finska har den föreslagna bestämmelsen stor 
principiell betydelse för samerna. Den höjer 
samiskans status, sänker tröskeln för att an-
vända samiska i officiella sammanhang och 
förverkligar i praktiken likställdheten mellan 
finska och samiska hos myndigheterna på 
området. Användningen av samiska övar upp 
såväl de tjänstemän som kan samiska som de 
samiskspråkiga kunderna i en ny terminologi 
inom samiskt förvaltningsspråk. Bestämmel-
sen förverkligar också samernas i grundlagen 
tryggade rätt att bevara och utveckla sitt eget 
språk. 

En liknande bestämmelse finns i Norge. I 
Norge skall statliga myndigheter enligt 
språklagen svara enskilda personer på den 
variant av norskan som han eller hon använt 
(bokmål eller nynorska). En enskild kan all-
tid kräva att de handlingar som gäller honom 
eller henne ges i den språkform som han eller 
hon väljer. 

De åtgärder som främjar användningen av 
samiska kan vara av många olika slag. Några 
exempel är upptagningar på samiska i tele-
fonsvarare, att svara i telefon på båda språ-
ken samt mängden skriftligt och elektroniskt 
material, liksom tillgången till och kvaliteten 
på det. Anställda som har kundkontakter kan 

visa sina språkkunskaper genom namnskyltar 
som fästs på bröstet och har både en finsk 
och en samisk flagga. 

Motsvarigheten till paragrafens 1 mom. 
finns i 19 § 3 mom. språklagen. I paragrafens 
2 mom. finns överensstämmelser med 23 § 
3 mom. och 35 § 3 mom. 

17 §. Användning av samiska i kommunala 
handlingar. Utöver vad som föreskrivs i 8, 
10, 13 och 16 §, skall samiska i kommuner 
vars kansli är beläget på samernas hem-
bygdsområde, användas i kommunala hand-
lingar  enligt  vad  som  föreskrivs i denna 
paragraf. Paragrafen gäller protokoll och 
andra handlingar som inte ges till enskilda 
parter.  

Enligt 15 § 2 mom. i gällande lag behöver 
samiska användas i nämnda handlingar samt 
i korespondens mellan myndigheter och i 
tjänstebokföringen endast i sådana kommu-
ner där den samiskspråkiga befolkningsande-
len överstiger en tredjedel. Även andra 
kommuner och samkommuner som hör till 
lagens tillämpningsområde kan enligt 15 § 
1 mom. använda samiska i sådana handlingar 
om de så önskar. Den enda kommun där sa-
mernas andel överstiger en tredjedel av be-
folkningen är  Utsjoki kommun. 

Utsjoki kommun har i praktiken haft svå-
righeter att fullgöra sina lagstadgad skyldig-
heter när det gäller användningen av samis-
ka. Rovaniemi förvaltningsdomstol har i ett 
beslut från år 2001 (Rovaniemi FD 
08.08.2001 L:01/0334/1) konstaterat att di-
rektionen för skolorna i Kirkonkylä i Utsjoki 
hade förfarit lagstridigt när den endast låtit 
översätta föredragningslistan i ett ärende till 
samiska och inte den arbetsplan som hade 
fogats till den som bilaga. Vidare fäste dom-
stolen uppmärksamhet vid att beslutet hade 
saknat samiska anvisningar för begäran om 
rättelse. 

Sametinget har i sitt förslag till lagen om 
samiska ansett att den skyldighet att använda 
samiska som gäller Utsjoki kommun som så-
dan bör utvidgas att gälla även Enontekis och 
Enare kommuner. Nämnda kommuner har 
krävt att om deras skyldighet att använda 
samiska i kommunala handlingar utökas, så 
får de inte belastas med de merkostnader som 
detta orsakar. 

Med anledning av vad som sägs ovan före-
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slås att Utsjoki kommuns skyldighet att an-
vända samiska i protokoll och andra hand-
lingar som inte skall ges till enskilda parter 
underlättas så att den endast omfattar de 
handlingar som är av allmän betydelse. 
Enontekis och Enare kommuner skall använ-
da samiska i motsvarande handlingar i sådan 
omfattning  som  de finner ändamålsenligt. 
På Sodankylä kommun tillämpas paragrafen 
inte eftersom dess kommunkansli är beläget 
utanför hembygdsområdet. 

I 29 § språklagen föreskrivs om använd-
ningen av nationalspråken i tvåspråkiga 
kommuners handlingar. Enligt bestämmelsen 
skall kallelsen till en sådan kommuns full-
mäktigesammanträde och protokollet avfattas 
både på finska och svenska. Angående språ-
ket i kallelser till övriga kommunala organs 
möten och övriga protokoll får kommunen 
själv besluta. Instruktioner och andra motsva-
rande regler skall alltid ges både på finska 
och svenska i tvåspråkiga kommuner. 
 
4 kap. Rätt till tolkning och översätt-

ning 

18 §. Rätt till tolkning. Den föreslagna pa-
ragrafen innehåller nya bestämmelser om hur 
en myndighet skall förfara om någon vill ut-
öva språkliga rättigheter enligt den föreslag-
na lagen eller om myndigheten annars skall 
använda samiska. Lagförslagets mål är att 
tolkning och översättning småningom skall 
bli subsidiära medel i kommunikationen mel-
lan kunder och myndigheter. Huvudregeln är 
att ärendet handläggs på samiska utan tolk-
ning, om det bara är möjligt. Tolkning an-
vänds som ett förfarande som ersätter direkt 
kontakt när myndigheten helt saknar personal 
som behärskar samiska eller när en anställd 
som kan samiska inte kan handlägga ärendet 
för att lagstiftningen ställer behörighetsvill-
kor eller på grund av jäv eller någon annan 
omständighet. Med undantag för de nya be-
stämmelserna motsvarar paragrafen  17 och 
19 § lagen om användning av samiska hos 
myndigheter. Tolkning är enligt den före-
slagna paragrafen såsom i dag avgiftsfri för 
kunden. 

I 18 § språklagen föreskrivs om rätten till 
tolkning. Rätt till avgiftsfri tolkning finns en-
ligt den bestämmelsen inte i tvistemål och 

ansökningsärenden, om inte domstolen med 
hänsyn till ärendets art så beslutar. Den före-
slagna bestämmelsen i lagen om samiska, 
vilken motsvarar gällande lag, har dock an-
setts vara motiverad som positiv särbehand-
ling i syfte att främja det samiska språkets 
rättsliga ställning. 

19 §. Rätt att få översättningar av expedi-
tioner och andra handlingar. Enligt förslaget 
skall en part ha rätt att under de förutsätt-
ningar som nämns i bestämmelsen utan av-
gift få en samisk översättning av en expedi-
tion eller annan handling, utom när det gäller 
handlingar som satts upp i tvistemål. Myn-
digheten skall först avfatta expeditionen på 
finska eller svenska och sedan skaffa en 
översättning av den till samiska. Bestämmel-
sen tillämpas enligt förslaget endast på myn-
digheter och enheter som omfattas av lagens 
tillämpningsområde och ligger utanför sa-
mernas hembygdsområde. Inom samernas 
hembygdsområde tillämpas 13 § i den före-
slagna lagen. 

Finns det ett översättningsfel i översätt-
ningen skall myndigheten rätta det, om inte 
en rättelse är uppenbart onödig. Parten skall 
få expedition i rättad form utan avgift. 

Paragrafen motsvarar till sitt huvudsakliga 
innehåll 20 § 1 och 2 mom. språklagen där 
det föreskrivs om rätten att få en översättning 
hos statliga myndigheter eller i tvåspråkiga 
kommuner. I tvistemål och ansökningsären-
den har en part dock enligt språklagen rätt att 
få en avgiftsfri översättning, om domstolen 
med beaktande av ärendets art så beslutar. I 
enspråkiga kommuner är partens rätt mer be-
gränsad och denne kan enligt 20 § 3 mom. 
språklagen få en avgiftsfri översättning bara i 
ärenden som väcks av en myndighet och som 
direkt gäller de grundläggande rättigheterna 
för parten eller någon som är i partens vård 
eller om myndigheterna ålägger parten någon 
skyldighet. 

Vid en jämförelse av den föreslagna para-
grafen med motsvarande bestämmelser i 
språklagen kan konstateras att rätten till en 
avgiftsfri översättning till samiska delvis är 
mer begränsad men delvis också vidsträckta-
re än vad som föreskrivs i språklagen. 

20 §. Rätt att få en översättning från byrån 
för samiska språket. Den föreslagna paragra-
fen motsvarar 18 § i gällande lag. 
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21 §. Ansvaret för kostnaderna för över-
sättning och tolkning. Den föreslagna para-
grafen motsvarar 19 § i gällande lag. Då 
kommuner och samkommuner enligt 31 § i 
den föreslagna lagen har rätt till statsunder-
stöd för de merkostnader som tillämpningen 
av lagen orsakar dem, är det i sista hand sta-
ten som till största delen får bära kostnaderna 
också för översättning och tolkning inom 
kommunalförvaltningen. 

Enligt 18 § 2 mom. språklagen är rätten till 
avgiftsfri tolkning i tvistemål och ansök-
ningsärenden beroende av domstolens beslut. 
När det gäller kostnaderna för översättning 
hänvisas till vad som konstaterats beträffande 
språklagens bestämmelser under 19 §. Till 
den del som rättigheterna enligt den före-
slagna lagen är vidsträcktare än rättigheterna 
enligt språklagens hänvisas till vad som ovan 
konstaterats om godtagbar positiv särbehand-
ling. 

22 §. Översättningar som kunden bekostar. 
Den föreslagna paragrafen motsvarar till sitt 
innehåll 20 § i gällande lag. 
 
5 kap. Åtgärder som främjar språkli-

ga rättigheter 

23 §. Myndigheternas skyldighet att för-
verkliga språkliga rättigheter. Det allmännas 
handlingsförpliktelse har understrukits redan 
i den föreslagna paragraf som fastställer la-
gens syfte. Samernas språkliga rättigheter är 
inte beroende av en persons språkkunnighet 
eller medborgarskap. Grundlagen förutsätter 
att lagar och andra normer tillämpas med 
hänsyn till de grundläggande rättigheterna 
och att vars och ens ärenden skall handläggas 
i enlighet med god förvaltningssed, snabbt, 
sakligt och rättvist. Om man kan uträtta sina 
ärenden på samiska hos myndigheten, skall 
detta framgå för medborgarna utan att de sär-
skilt skall behöva fråga om så är fallet. 

Den föreslagna paragrafens 2 mom. under-
stryker att det i lagen endast föreskrivs om de 
språkliga rättigheternas miniminivå. Den fö-
reslagna lagen utgör inte ett hinder för att 
man i myndigheternas verksamhet eller an-
nars i skötseln av offentliga uppgifter ger 
bättre språklig betjäning än vad lagen förut-
sätter. Således får en myndighet använda sa-
miska i större omfattning än vad som före-

skrivs i lagen om samiska. Myndigheten kan 
således om den så önskar tillämpa 3 kap. la-
gen om samiska även vid de ämbetsverk som 
är belägna utanför samernas hembygdsområ-
de. Myndigheten skall dock beakta kraven på 
likställdhet och det att inte någons språkliga 
rättigheter kränks. 

Bestämmelser som motsvarar paragrafens 1 
mom. finns i 23 § 1 och 2 mom. språklagen 
och bestämmelser som motsvarar 2 mom. i 2 
§ 3 mom. språklagen.  

24 §. Byrån för samiska språket. Innehållet 
i denna paragraf motsvarar 21 § i gällande 
lag. 

25 §. Biträden för samiskspråkiga. Denna 
paragraf motsvarar 22 § i gällande lag.  

26 §. Tillsyn och uppföljning. I 1 mom. fö-
reslås att varje myndighet skall se till att de 
språkliga rättigheterna förverkligas på dess 
eget verksamhetsområde. På detta sätt kan 
särdragen inom varje verksamhetsområde 
beaktas. Med myndighetens tillsynsplikt av-
ses att ledningen har ansvaret för att lagen 
om samiska iakttas i ämbetsverket. 

Enligt 2 mom. har sametinget en allmän 
skyldighet att följa med hur lagen om samis-
ka tillämpas. Sametinget kan självt exempel-
vis i sin arbetsordning besluta på vilket sätt 
detta skall ske i praktiken. Rekommendatio-
ner som avses i bestämmelsen kan ha formen 
exempelvis av information om olika model-
ler att tillgodose de språkliga rättigheterna. 
Sametinget kan dock inte avgöra enskilda 
tolkningsfrågor som hänför sig till språklag-
stiftningen. Oberoende av sametingets till-
syns-, rådgivnings- och uppföljningsuppgif-
ter hör den högsta tillsynen över lagen om 
samiska till justitiekanslern och justitieom-
budsmannen. De högsta laglighetsövervakar-
na skall övervaka att också de språkliga rät-
tigheter som säkerställs genom lagen om sa-
miska förverkligas, så att dessa rättigheter 
inte skall betraktas som mindre viktiga än 
andra rättigheter. 

Enligt 2 § 3 mom. grundlagen skall lag 
noggrant iakttas i all offentlig verksamhet. 
Ansvaret för ämbetsåtgärder i 118 § grundla-
gen gäller också lagen om samiska. Det finns 
därför inte behov av att ta in ett särskilt sank-
tionssystem i lagen om samiska för det fall 
att en myndighet inte skulle iaktta lagen. En 
försummelse att iaktta bestämmelser om 
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språkliga rättigheter kan motsvara rekvisiten 
för brott mot tjänsteplikt i 40 kap. 10 § 
strafflagen. Avsikten är dock inte att genom-
föra de språkliga rättigheterna med hjälp av 
sanktioner. De språkliga rättigheterna torde i 
praktiken tillgodoses på ett bättre sätt om 
man skapar en positiv atmosfär, förbättrar 
tjänstemännens och den övriga personalens 
språkkunskaper och ökar deras motivation än 
genom att man tillgriper besvär och klago-
mål. 

27 §. Berättelse. I enlighet med vad som 
föreslås i den föregående paragrafen har sa-
metinget till uppgift att följa med verkställig-
heten och tillämpningen av lagen om samis-
ka. Byrån för samiska språket skall varje val-
period tillsammans med det av sametinget 
tillsatta språkrådet lämna sametinget en be-
rättelse om tillämpningen av lagstiftningen 
om det samiska språket och om hur de språk-
liga rättigheterna förverkligats och språkför-
hållandena utvecklats. 

Närmare bestämmelser om berättelsen ut-
färdas genom förordning av statsrådet. Me-
ningen är att berättelsen fogas till den berät-
telse som sametinget lämnar statsrådet enligt 
7 § sametingslagen. Berättelsen kan vidare 
fogas till berättelsen om tillämpningen av 
språklagstiftningen som statsrådet enligt 37 § 
språklagen skall lämna riksdagen varje val-
period. 
 
6 kap. Särskilda bestämmelser 

28 §. Församlingar. Den föreslagna para-
grafen motsvarar i huvudsak 16 § i gällande 
lag. 

29 §. Uppdrag. Privata bolag, organisatio-
ner,  stiftelser  och  enskilda  har  ingen  all-
män  skyldighet  att  ge service på olika 
språk. Med bestämmelsen ändras denna prin-
cip inte. Ett privat bolag, en privat organisa-
tion eller stiftelse eller en enskild person som 
tillhandahåller tjänster för allmänheten på 
basis av ett uppdrag från en myndighet, skall 
emellertid inom samernas hembygdsområde 
kunna erbjuda allmänheten sådan språklig 
service som lagen om samiska förutsätter. 
Nivån på de språkliga rättigheterna, som hör 
till de grundläggande rättigheterna, får inte 
sjunka på den grund att myndigheterna köper 
tjänster av enskilda. Samma princip följs i 

språklagen, där en motsvarande bestämmelse 
finns i 25 §. 

30 §. Affärsverk och statligt eller kom-
munalt ägda bolag. Affärsverk samt sådana 
tjänsteproducerande bolag där staten eller 
någon kommun har bestämmanderätt och 
som tillhandahåller tjänster för allmänheten, 
exempelvis eldistribution eller allmänna 
transporter, skall på samma grunder som 
nämndes  i  motiveringen  till  föregående  
paragraf ge service på finska och samiska 
inom  samernas  hembygdsområde  i  den 
omfattning det behövs med tanke på verk-
samhetens art och saksammanhanget. Om 
verksamheten till sin art är sådan att affärs-
verket eller bolaget inte tillhandahåller egent-
lig service för allmänheten eller det enligt en 
helhetsbedömning vore oskäligt mot bolaget 
att kräva att samiska används, behöver bola-
get inte heller använda samiska i sin verk-
samhet.  

När ett statligt affärsverk sköter en myn-
dighetsuppgift på området är affärsverket 
dock när det gäller språklig service i samma 
ställning som de myndigheter som hör till la-
gens tillämpningsområde. Bestämmelsen 
motsvarar i huvudsak 24 § språklagen. 

31 §. Statens ekonomiska ansvar. Stats-
budgeten skall enligt 26 § i gällande lag upp-
ta en anslag för statsandelar till kommunerna 
och övriga självstyrelsesamfund för täckning 
av de särskilda merkostnader som tillämp-
ningen av lagen om användning av samiska 
hos myndigheter orsakar dem. Förutom 
kommunerna på samernas hembygdsområde 
har församlingarna inom området fått stats-
understöd. 

En motsvarande bestämmelse tas enligt 
förslaget in i lagen om samiska. Det föreslås 
dock att mottagarkretsen utvidgas så att även 
renbeteslagen och de som sköter en uppgift 
som ankommer på det allmänna inom samer-
nas hembygdsområde skall kunna få statsun-
derstöd. 

32 §. Samiskans ställning inom vissa för-
valtningsområden. I den föreslagna paragra-
fen finns hänvisningar till bestämmelser om 
samiskans ställning inom vissa förvaltnings-
områden. I 4 § språklagen finns en motsva-
rande bestämmelse. 

Paragrafens två första moment motsvarar i 
huvudsak 28 § i gällande lag där det finns 
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hänvisningar till bestämmelser om undervis-
ningsväsendet och dagvården. 

I 3 mom. finns hänvisningar till två lagar 
om social- och hälsovårdens kunder. Enligt 5 
§ 2 mom. lagen om patientens ställning och 
rättigheter skall den yrkesutbildade persona-
len inom hälso- och sjukvården ge patienten 
information på ett sådant sätt att patienten 
förstår dess innehåll tillräckligt. Om den yr-
kesutbildade personalen inom hälso- och 
sjukvården inte behärskar det språk som pati-
enten använder, skall tolk anlitas i mån av 
möjlighet. Enligt 4 § 2 mom. lagen om klien-
tens ställning och rättigheter inom socialvår-
den skall klientens önskemål, åsikter, fördel 
och individuella behov samt dennes mo-
dersmål och kulturella bakgrund beaktas i 
socialvården. 

Behovet av samiskspråkiga tjänster inom 
social- och hälsovården är stort. Vid de mö-
ten som ordnats för att höra allmänheten, lik-
som vid hörande av sakkunniga och samefö-
reningar, har det framgått att de språkliga rät-
tigheterna tillgodoses på ett bristfälligt sätt 
inom social- och hälsovården. Hänvisnings-
paragrafen måste därför anses nödvändig. 
Även Europarådets ministerkommitté, som 
övervakar genomförandet av minoritets-
språkskonventionen som Finland har ratifice-
rat, har fäst uppmärksamhet vid detta. Det 
finns likväl inget behov att skriva en egen pa-
ragraf om rätten att använda samiska i klient-
situationer hos social- och hälsovården, efter-
som rätten att använda samiska i dessa situa-
tioner är tryggad genom den föreslagna la-
gens 4 och 12 §. 

33 §. Närmare bestämmelser. Paragrafen 
innehåller ett sedvanligt bemyndigande att 
utfärda förordning. 
 
7 kap. Ikraftträdelse- och övergångs-

bestämmelser 

34 §. Ikraftträdande. Det föreslås att lagen 
träder i kraft samtidigt med den nya språkla-
gen, med andra ord den 1 januari 2004. Ge-
nom den föreslagna lagen upphävs lagen om 
användning av samiska hos myndigheter från 
år 1991. 

Lagen publiceras i Finlands författnings-
samling också i översättning till enare-, 
skolt- och nordsamiska. 

35 §. Övergångsbestämmelser. Paragrafen 
är en sedvanlig övergångsbestämmelse enligt 
vilken hänvisningar i annan lagstiftning till 
lagen om användning av samiska hos myn-
digheter efter lagens ikraftträdande skall an-
ses innebära hänvisning till denna lag. En 
motsvarande bestämmelse finns i 43 § 1 
mom. språklagen. 

Enligt 2 mom. i paragrafen skall beslut om 
språket i ärenden som har inletts före lagens 
ikraftträdande gälla hos den myndighet där 
ärendet blivit anhängigt. Enligt förslaget tas i 
bestämmelsen dock in en klausul enligt vil-
ken myndigheten med beaktande av parter-
nas rätt och fördel kan besluta att den nya la-
gen skall tillämpas också på ett ärende som 
inletts före lagens ikraftträdande. En motsva-
rande bestämmelse finns i 43 § 2 mom. 
språklagen. 

 
2. Närmare bestämmelser 

I 33 § i förslaget till lag om samiska finns 
ett bemyndigande att utfärda förordning. Ge-
nom förordning av statsrådet skall det bland 
annat utfärdas bestämmelser om villkoren för 
att bevilja sådan tjänstledighet med lön som 
avses i 15 § 1 och 3 mom. i lagförslaget för 
att skaffa kunskaper i samiska och närmare 
bestämmelser som avses i 27 § 1 mom. om 
den berättelse som byrån för samiska språket 
tillsammans med samiska språkrådet skall 
lämna sametinget om tillämpningen av lag-
stiftningen om samiska och om hur samernas 
språkliga rättigheter förverkligats och språk-
förhållandena utvecklats. 

I 24 § 2 mom. lagen om samiska avsedda 
närmare bestämmelser om byrån för samiska 
språket finns i 3 § förordningen om same-
tinget (1727/1995). 

Det utkast till förordning av statsrådet om 
verkställighet av lagen om samiska som är 
under beredning kommer separat att ges till 
riksdagen för kännedom. 
 
3. Ikraf t t rädande 

Den föreslagna lagen om samiska har nära 
samband med den nya språklagen som träder 
i kraft vid ingången av år 2004. Därför före-
slås att lagarna träder i kraft samtidigt den 1 
januari 2004. 
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4. Lagst i f tn ingsordning 

Den föreslagna lagen om samiska begrän-
sar inte de rättigheter som finskspråkiga och 
svenskspråkiga medborgare har. Den ändrar 
inte heller finskans och svenskans ställning 
som nationalspråk i vårt land. 

Den tjänstgöringsförbindelse som avses i 
15 § 2 mom. innebär ur statsrättslig synvin-
kel en begränsning av grundläggande fri- och 
rättigheter. Den riktar sig mot den i 7 § 
1 mom. grundlagen tryggade rätten till per-
sonlig frihet och den i 18 § 1 mom. tryggade 
rätten att skaffa sig sin försörjning genom ar-
bete, yrke eller näring efter eget val. Tjänst-
göringsförbindelsen har å andra sidan som 
syfte att säkerställa den i 17 § 3 mom. avsed-
da rättigheten för samerna att bevara och ut-
veckla sitt eget språk och sin kultur. Detta är 
i sig en godtagbar grund för att föreskriva om 
tjänstgöringsförbindelsen och den begräns-
ning av grundläggande fri- och rättigheter 

som förbindelsen innebär. Grundlagsutskottet 
har ansett att en förbindelse att tjänstgöra un-
der högst ett års tid har varit godtagbar när 
den behandlade regeringens proposition med 
förslag till lag om ändring av lagen om för-
svarsmakten (GrUU 13/2001 rd – RP 
18/2001 rd). Detta har förutsatt att kravet på 
att begränsningen av de grundläggande fri- 
eller rättigheterna skall vara noga avgränsad 
och exakt samtidigt uppfylls och att man på 
lagnivå säkerställer att proportionalitetskra-
vet förverkligas. I lagförslagets 15 § 2 mom. 
regleras den längsta tiden för, innehållet i och 
de ekonomiska villkoren för den tjänstgöring 
som förbindelsen avser. Där regleras ytterli-
gare grunderna för ersättningsskyldigheten 
om förbindelsen bryts. Den föreslagna lagen 
kan därför behandlas i vanlig lagstiftnings-
ordning. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslaget 
 
 
 
 
 

 
 

Lag 

om samiska 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Syftet med lagen 

Syftet med denna lag är att trygga den i 
grundlagen tillförsäkrade rätten för samerna 
att bevara och utveckla sitt språk och sin kul-
tur. 

I lagen föreskrivs om samernas rätt att an-
vända sitt eget språk hos domstolar och andra 
myndigheter samt om det allmännas skyldig-
het att tillgodose och främja samernas språk-
liga rättigheter. 

Målet är att samernas rätt till rättvis rätte-
gång och god förvaltning garanteras obero-
ende av språket samt att samernas språkliga 
rättigheter förverkligas utan att de särskilt 
behöver begära det. 
 
 

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

De myndigheter som denna lag tillämpas 
på är 

1) Enontekis, Enare, Sodankylä och Utsjo-
ki kommuner samt de samkommuner till vil-
ka någon av de nämnda kommunerna hör, 

2) de domstolar och myndigheter inom den 
statliga distrikts- och lokalförvaltningen vil-
kas ämbetsdistrikt helt eller delvis omfattar 
de ovan nämnda kommunerna,  

3) länsstyrelsen i Lapplands län och organ 
som är verksamma vid den,  

4) sametinget, samedelegationen samt bya-
stämmor som avses i 42 § skoltlagen 
(253/1995), 

5) justitiekanslern i statsrådet och riksda-
gens justitieombudsman,  

6) konsumentombudsmannen och konsu-
mentklagonämnden, jämställdhetsombuds-
mannen och jämställdhetsnämnden, dataom-
budsmannen och datasekretessnämnden samt 
minoritetsombudsmannen, 

7) Folkpensionsanstalten och lantbruksfö-
retagarnas pensionsanstalt, samt  

8) statliga förvaltningsmyndigheter, när de 
som besvärsmyndigheter behandlar ärenden 
som har inletts hos ovan nämnda förvalt-
ningsmyndigheter.  

Denna lag skall iakttas också vid behand-
lingen av  förvaltningsärenden enligt ren-
skötsellagen (848/1990) och renskötselför-
ordningen (883/1990) hos sådana statliga 
myndigheter och i de renbeteslag vilkas äm-
betsdistrikt eller verksamhetsområde helt el-
ler delvis omfattar samernas hembygdsområ-
de, samt i Renbeteslagsföreningen. 

Lagen tillämpas dessutom på alla som ge-
nom lag eller med stöd av lag har anförtrotts 
en offentlig förvaltningsuppgift inom samer-
nas hembygdsområde samt på statliga affärs-
verk när de sköter myndighetsuppgifter inom  
området i fråga. 

Lagens 7 §, 8 § 3 mom. samt 9 och 20—
22 § tillämpas också på andra statliga myn-
digheter och inrättningar än de som nämns i 
1 och 2 mom. 

De specialbestämmelser som skall tilläm-
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pas inom samernas hembygdsområde finns i 
3 kap. 
 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) samiska enaresamiska, nordsamiska eller 

skoltsamiska beroende på vilken språkvarie-
tet som används eller den huvudsakliga mål-
gruppen i fråga, 

2) same en same enligt 3 § sametingslagen 
(974/1995). 

3) samernas hembygdsområde samernas 
hembygdsområde enligt 4 § sametingslagen,  

4) myndighet de domstolar och andra myn-
digheter och inrättningar som nämns i 2 § 
1 och 2 mom., renbeteslag som avses i 2 § 
2 mom. och Renbeteslagsföreningen, alla 
som enligt 2 § 3 mom. sköter offentliga för-
valtningsuppgifter samt statliga affärsverk 
när de sköter myndighetsuppgifter. 
 
 

2 kap. 

Språkliga rättigheter 

4 § 

Samernas rätt att använda samiska hos myn-
digheterna 

En same har rätt att i egen sak eller i ett 
ärende där han eller hon hörs använda samis-
ka hos de myndigheter som avses i denna 
lag. 

En myndighet får inte begränsa eller vägra 
beakta  de  språkliga  rättigheter som följer 
av denna lag på den grund att en same även 
kan något annat språk,  såsom  finska eller 
svenska.  
 

5 § 

Juridiska personers språkliga rättigheter hos 
myndigheterna 

Sammanslutningar och stiftelser vilkas pro-
tokollsspråk är samiska har rätt att använda 
sitt  protokollsspråk  hos myndigheterna, 

med iakttagande i tillämpliga delar av det 
som i 4 § bestäms om samers rätt att använda 
samiska. 

En läroinrättning vars undervisningsspråk 
är samiska har rätt att använda samiska i en-
lighet med 1 mom. 
 

6 § 

Samiskan i representativa organ 

De samiska medlemmarna i Enontekis, 
Enare, Sodankylä och Utsjoki kommuners 
organ har rätt att använda samiska vid sam-
manträden och i skriftliga yttranden till pro-
tokollet. Detsamma gäller de samiska med-
lemmarna i statliga nämnder, kommittéer, 
arbetsgrupper och andra liknande kollegiala 
organ inom samernas hembygdsområde, och 
även utanför hembygdsområdet när organet 
behandlar ärenden som särskilt gäller samer-
na. De samer som deltar i Renbeteslagsföre-
ningens eller dess styrelses sammanträden 
har på motsvarande sätt rätt att använda sa-
miska vid sammanträdena. 

Vid behov skall tolkning ordnas vid de 
sammanträden som avses i denna paragraf. 
 

7 § 

Rätten att anmäla samiska som modersmål i 
befolkningsdatasystemet 

En same som enligt lagen om hemkommun 
(201/1994) har hemkommun i Finland har 
rätt att anmäla samiska som sitt modersmål 
för registrering i befolkningsdatasystemet. 
 

8 § 

Myndigheternas information 

Information som myndigheter riktar till 
allmänheten skall också ges på samiska. 
Myndigheternas meddelanden, kungörelser, 
anslag och annan information till allmänhe-
ten samt skyltar och för allmänheten avsedda 
blanketter med ifyllnadsanvisningar skall 
inom samernas hembygdsområde avfattas 
och ges också på samiska. 

Kungörelser och tillkännagivanden som 
gäller enskildas rättigheter och som utfärdas 
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av en tingsrätt, en domare, ett häradsämbete 
eller dess avdelning eller ett härads fristående 
ämbetsverk eller på tjänstens vägnar av en 
tjänsteman vid dessa myndigheter, kan dock 
enligt  prövning  ges  enbart  på finska om 
användningen av samiska är uppenbart onö-
dig. 

Andra statliga myndigheter och inrättning-
ar än de som avses i 2 § 1 och 2 mom. skall 
avfatta och ge i 1 mom. avsedda meddelan-
den, kungörelser, anslag samt blanketter med 
ifyllnadsanvisningar också på samiska, när 
informationen huvudsakligen gäller samerna 
eller det annars finns särskilda skäl till det.  

Meddelandekort för val och folkomröst-
ningar upprättas inte på samiska, med undan-
tag för sådana meddelanden på kort som av-
ses i 24 § sametingslagen. 
 
 

9 § 

Lagar och  andra  författningar  samt  lag-
förslag och betänkanden 

Lagar och andra författningar, statsfördrag 
samt andra liknande handlingar och tillkän-
nagivanden som skall publiceras i Finlands 
författningssamling och som särskilt gäller 
samerna, publiceras även i översättning till 
samiska när statsrådet eller ministeriet i fråga 
så beslutar. Detsamma gäller bestämmelser, 
anvisningar, beslut och tillkännagivanden 
som publiceras i ministeriernas och andra 
statliga myndigheters föreskriftssamlingar. 

Lagförslag och betänkanden eller samman-
drag av dem som utarbetats vid ministerier 
eller av statliga kommittéer, arbetsgrupper el-
ler liknande organ, och som skall offentlig-
göras, publiceras även på samiska när mini-
steriet så beslutar, om de särskilt gäller sa-
merna eller det annars finns särskilda skäl till 
det. 
 
 

10 § 

Samiska som arbetsspråk hos myndigheter 

En myndighet vars verksamhet enbart hän-
för sig till samerna kan vid sidan av finska 
använda samiska som arbetsspråk. 

3 kap. 

Bestämmelser som tillämpas inom samernas 
hembygdsområde 

11 §  

Särskilda skyldigheter 

De myndigheter som nämns i 2 § 1 mom. 
skall i de ämbetsverk och andra enheter som 
är belägna inom samernas hembygdsområde 
dessutom iaktta vad som bestäms i detta ka-
pitel. 
 

12 § 

Rätten att använda samiska hos myndigheter 

Samer har rätt att i kontakt med myndighe-
terna efter eget val använda finska eller sa-
miska. Bestämmelser om rätten att använda 
svenska finns i språklagen (423/2003). 

Denna rättighet har samer också utanför 
samernas hembygdsområde hos statliga 
myndigheter när de i egenskap av besvärs-
myndigheter handlägger ärenden som har in-
letts hos myndigheterna inom hembygdsom-
rådet. 
 

13 §  

Rätten att få expeditioner och andra hand-
lingar på samiska 

En stämningsansökan, en dom, ett beslut, 
ett protokoll eller någon annan handling  
skall på begäran ges en samisk part på sa-
miska till den del saken gäller partens rätt, 
fördel eller skyldighet, utom då det är fråga 
om en handling som uppenbart inte påverkar 
avgörandet i saken. Om en samisk part har 
använt samiska vid sina muntliga eller skrift-
liga kontakter med den myndighet som be-
handlar ett ärende, skall expeditionen i mot-
svarande omfattning och under motsvarande 
förutsättningar ges på samiska utan särskild 
begäran. 

När det finns flera parter och de inte är eni-
ga om att använda samiska skall dock endast 
en officiell samiskspråkig översättning av 
expeditionen ges.  
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14 §  

Kunskaper i samiska och behörighetsvillkor 

När en myndighet anställer personal skall 
den förvissa sig om att personalen vid varje 
ämbetsverk och annan enhet kan betjäna 
kunderna också på samiska. Myndigheten 
skall vidare genom att ordna utbildning eller 
genom andra åtgärder se till att personalen 
har sådana kunskaper i samiska som uppgif-
terna kräver. 

Kunskaper i samiska kan fastställas som 
behörighetsvillkor som gäller språkkunska-
per för statsanställda genom lag eller med 
stöd av lag genom förordning av statsrådet 
eller ministerieförordning, samt för kom-
munalt anställda, om det inte genom lag eller 
med stöd av lag föreskrivs något annat, i den 
ordning som anges i kommunallagen 
(365/1995). 

Angående de språkkunskaper i samiska och 
hur  kunskaper i samiska skall visas gäller 
lagen om de språkkunskaper som krävs av 
offentligt anställda (424/2003). 
 
 

15 §  

Tjänstledighet med lön och befrielse från ar-
betet för studier i samiska 

En tjänsteman hos en i 2 § 1 mom. nämnd 
statlig myndighet vars ämbetsdistrikt i sin 
helhet ligger inom samernas hembygdsområ-
de har på villkor som fastställs genom för-
ordning av statsrådet rätt att få tjänstledighet 
med lön för att skaffa sådana kunskaper i 
samiska som han eller hon behöver för sköt-
seln av sina tjänsteuppgifter. En arbetstagare 
hos en sådan myndighet har i nämnda syfte 
och under motsvarande förutsättningar rätt 
att få befrielse från arbetet. 

Som villkor för beslutet om tjänstledighet 
eller befrielsen enligt 1 mom. kan ställas att 
den anställda ingår ett skriftligt avtal med 
myndigheten om att han eller hon efter 
tjänstledigheten eller befrielsen från arbetet 
arbetar i myndighetens tjänst inom samernas 
hembygdsområde under en viss tid som inte 
får vara längre än ett år. Avtalet kan innehål-
la ett villkor om avtalsvite, som får vara 

högst beloppet av de direkta kostnaderna för 
språkutbildningen, och som den anställda 
skall betala till myndigheten om han eller 
hon under den avtalade tiden säger upp sig 
eller sägs upp av orsaker som beror på den 
anställda, med undantag av sjukdom. 

Den som är anställd hos en i 2 § 1 mom. 
1 punkten avsedd kommun eller samkommun 
eller hos en i 2 § 1 mom. 2 och 3 punkten av-
sedd statlig myndighet vars ämbetsdistrikt 
delvis ligger inom samernas hembygdsområ-
de, samt den som hör till personalen vid 
Renbeteslagsföreningen som nämns i 2 § 2 
mom., kan under villkor som fastställs ge-
nom förordning av statsrådet beviljas tjänst-
ledighet med lön eller befrielse från arbetet 
för att skaffa de kunskaper i samiska som han 
eller hon behöver för skötseln av sina tjäns-
teuppgifter. 
 
 

16 §  

Myndigheternas skyldighet att använda sa-
miska 

I meddelanden, kallelser och brev till par-
ter, eller till den som enligt lag skall under-
rättas om ett ärende som har inletts eller skall 
inledas, skall en myndighet, oberoende av det 
språk som ärendet behandlas på, använda 
mottagarens eget språk, om myndigheten vet 
vilket det är eller utan oskäligt besvär kan ta 
reda på det, eller använda både finska och 
samiska. 

Myndigheten skall utan särskild begäran 
använda samiska när den svarar någon som 
skriftligen kontaktat myndigheten på samis-
ka. 

Myndigheterna skall också i övrigt främja 
användningen av samiska i sin verksamhet. 
 
 

17 §  

Användning av samiska i kommunala hand-
lingar 

En kommun där de samiskspråkigas andel 
av kommunens befolkning den första dagen 
föregående år har varit större än en tredjedel 
skall använda också samiska i protokoll och 
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andra handlingar som inte skall ges till en-
skilda parter och som är av allmän betydelse. 
Också andra kommuner skall i den omfatt-
ning de prövar lämpligt använda samiska i 
sådana handlingar. 
 
 
 

4 kap. 

Rätt till tolkning och översättning 

18 §  

Rätt till tolkning 

När samiska med stöd av denna lag an-
vänds vid muntlig behandling av ett ärende 
skall myndigheten försöka se till att ärendet 
handläggs av en anställd som kan samiska. 
Finns  det  inte  hos  myndigheten  någon  
sådan samisktalande anställd som kan hand-
lägga ärendet, skall myndigheten ordna av-
giftsfri tolkning, om den inte själv sköter 
tolkningen. 
 
 

19 § 

Rätt att få översättningar av expeditioner och 
andra handlingar 

Har i ett förvaltningsärende, en förvalt-
ningsprocess eller ett brottmål enstämnings-
ansökan, en dom, ett beslut, ett protokoll el-
ler någon annan handling skrivits på finska 
eller svenska, skall myndigheten på begäran 
av en samisk part ge en avgiftsfri officiell 
översättning till samiska av denna handling 
till den del den gäller partens rätt, fördel eller 
skyldighet, utom i det fall att det är fråga om 
en handling som uppenbart inte har någon 
betydelse för ärendets avgörande. Översätt-
ningen skall fogas till expeditionen eller 
handlingen i fråga. 

Om det framgår att det finns ett översätt-
ningsfel i en officiell översättning, skall 
myndigheten rätta det, om detta inte är up-
penbart onödigt. Den samiska parten skall då 
utan avgift ges en rättad expedition. 

 
 

20 §  

Rätt att få en översättning från byrån för sa-
miska språket 

En myndighet som enligt denna lag skall 
ge en översättning till samiska av en expedi-
tion eller utfärda expedition på samiska, har 
rätt att få en översättning från byrån för sa-
miska språket, om översättningen inte kan 
skaffas på något annat lämpligt sätt. På mot-
svarande sätt har myndigheten rätt från byrån 
att få en översättning till finska av en hand-
ling som lämnats in till myndigheten på sa-
miska. 
 
 

21 §  

Ansvaret för kostnaderna för översättning 
och tolkning 

Om  en  statlig  myndighet  skall  utfärda 
eller lämna en part en expedition eller hand-
ling på samiska eller i översättning till sa-
miska eller ordna tolkning, skall staten svara 
för de kostnader som upprättandet av expedi-
tionen på samiska eller översättningen eller 
tolkningen medför. 

Kommunen, självstyrelsesamfundet eller 
samkommunen skall svara för kostnaderna 
för tolkning eller upprättande eller översätt-
ning av expeditioner och handlingar enligt 
4—6, 12, 13, 16, 17 och 28 §.  
 
 

22 §  

Översättningar som kunden bekostar 

Är  en  handling  som  har  lämnas  in till 
en  statlig  eller kommunal myndighet eller 
till en myndighet i något annat självstyrelse-
samfund eller i en samkommun skriven på 
samiska  trots  att  kunden  inte har rätt att 
använda samiska hos myndigheten, skall 
myndigheten, efter att ha hört kunden, på 
dennes bekostnad skaffa en översättning av 
handlingen till det språk som myndigheten 
använder. 
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5 kap. 

Åtgärder som främjar språkliga rättigheter 

23 § 

Myndigheternas skyldighet att förverkliga 
språkliga rättigheter 

Myndigheterna skall i sin verksamhet 
självmant se till att de språkliga rättigheter 
som säkerställs i denna lag förverkligas i 
praktiken. De skall utåtvisa att de betjänar 
allmänheten även på samiska. 

Myndigheterna har rätt att ge bättre språk-
lig service än vad denna lag förutsätter. 

 
 

24 §  

Byrån för samiska språket 

För översättning till och från samiska och 
andra uppgifter som nämns i denna lag finns 
vid sametinget en byrå för samiska språket, 
som skall vara belägen inom samernas hem-
bygdsområde. 

Närmare bestämmelser om byrån för sa-
miska språket utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 
 

25 §  

Biträden för samiskspråkiga 

Vid länsstyrelsen i Lapplands län och vid 
en statlig myndighet inom distrikts- och lo-
kalförvaltningen inom samernas hembygds-
område kan det finnas ett biträde för samisk-
språkiga. Biträdets tjänster är avgiftsfria för 
kunden. 
 

26 § 

Tillsyn och uppföljning 

Varje myndighet skall inom sitt verksam-
hetsområde övervaka att denna lag följs. 

Sametinget följer tillämpningen av denna 
lag och kan ge rekommendationer i frågor 
som gäller språklagstiftningen samt ta initia-
tiv för att rätta till konstaterade brister.  

27 § 

Berättelse 

Byrån för samiska språket skall varje val-
period tillsammans med det av sametinget 
tillsatta samiska språkrådet lämna sametinget 
en berättelse om tillämpningen av lagstift-
ningen om det samiska språket och om hur 
de språkliga rättigheterna tillgodosetts och 
språkförhållandena utvecklats i enlighet med 
vad som närmare föreskrivs genom förord-
ning av statsrådet. 

Bestämmelser om den berättelse som stats-
rådet lämnar angående tillämpningen av 
språklagstiftningen finns i språklagen.  
 

6 kap. 

Särskilda bestämmelser 

28 § 

Församlingar 

Vad som i denna lag föreskrivs om an-
vändningen av samiska hos statliga myndig-
heter skall även tillämpas på det språk som 
parterna  använder och språket i expeditioner 
och andra handlingar i domkapitlet i Uleå-
borgs stift och de pastorsexpeditioner, vilkas 
verksamhetsområde helt eller delvis omfattar 
samernas hembygdsområde, om inte ärendet 
är av sådan natur att det enligt kyrkolagen 
(1054/1993) skall anses höra till kyrkans 
egna angelägenheter, samt inom ortodoxa 
kyrkosamfundet på Uleåborgs stifts kansli. 

Bestämmelserna i 1, 4 5, 8, 19 och 23 § 
gäller på motsvarande sätt den evangelisk-
lutherska kyrkans församlingar i Enontekis, 
Enare, Utsjoki och Sodankylä, om inte ären-
det är av sådan natur att det enligt kyrkolagen 
skall anses höra till kyrkans egna angelägen-
heter, samt inom ortodoxa kyrkosamfundet 
Lapplands församling. 
 

29 § 

Uppdrag 

Vad  som i  denna  lag  föreskrivs om 
myndigheter gäller, beträffande den service 
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som  skall  tillhandahållas,  privata  bolag, 
organisationer och stiftelser samt enskilda 
som med stöd av ett beslut eller någon annan 
åtgärd av en myndighet eller ett avtal mellan 
myndigheten och den som anförtros uppdra-
get tillhandahåller tjänster för allmänheten. 
När en myndighet ger ett sådant uppdrag 
skall den försäkra sig om att i verksamheten 
ges sådan språklig service som förutsätts i 
denna lag. 
 

30 § 

Affärsverk och statligt eller kommunalt ägda 
bolag  

Statliga affärsverk samt sådana tjänstepro-
ducerande bolag där staten eller en eller flera 
i 2 § 1 mom. 1 punkten nämnda kommuner 
har bestämmanderätt skall inom samernas 
hembygdsområde ge sådan språklig service 
som förutsätts i denna lag och informera all-
mänheten också på samiska i den omfattning 
det behövs med tanke på verksamhetens art 
och saksammanhanget och på ett sätt som en-
ligt en helhetsbedömning inte kan anses 
oskäligt för affärsverket eller bolaget. När 
statliga affärsverk sköter myndighetsuppgif-
ter skall på dem tillämpas det som i denna 
lag sägs om myndigheter. 
 

31 §  

Statens ekonomiska ansvar 

I statsbudgeten skall tas in ett anslag för 
statsunderstöd till kommunerna, övriga själv-
styrelsesamfund, renbeteslagen inom samer-
nas hembygdsområde och dem som inom 
samernas hembygdsområde enligt 2 § 
3 mom. sköter uppgifter som ankommer på 
det allmänna, för täckande av de särskilda 
merkostnader som tillämpningen av denna 
lag medför. 
 

32 § 

Samiskans ställning inom vissa förvaltnings-
områden 

Särskilda bestämmelser finns om samernas 
rätt att få grundskoleundervisning och annan 

undervisning på sitt modersmål, undervis-
ningen i samiska samt samiska som under-
visningsspråk, läroämne och examensspråk. 

Bestämmelser om samernas rätt att få 
barndagvård på sitt modersmål finns i lagen 
om barndagvård (36/1973). 

De myndigheter som avses i 2 § 1 mom. 
skall iaktta bestämmelserna i denna lag när 
de tillämpar lagen om patientens ställning 
och rättigheter (785/1992) och lagen om kli-
entens ställning och rättigheter inom social-
vården (812/2000).  
 

33 § 

Närmare bestämmelser 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 
 
 
 

7 kap. 

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser 

34 §  

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den      200  och 
genom den upphävs lagen om användning av 
samiska hos myndigheter (516/1991) jämte 
ändringar. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

Denna lag publiceras i Finlands författ-
ningssamling även i översättning till enare-
samiska, nordsamiska och skoltsamiska. 
 

35 § 

Övergångsbestämmelser 

Om det i andra lagar eller förordningar 
hänvisas till den lag om användning av sa-
miska hos myndigheter som upphävs genom 
denna lag, skall hänvisningarna efter lagens 
ikraftträdande anses innebära hänvisning till 
denna lag. 
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På ärenden som inletts före ikraftträdandet 
av denna lag tillämpas de bestämmelser som 
gäller vid ikraftträdandet, om inte myndighe-

ten med beaktande av parternas rätt och för-
del bestämmer något annat. 

————— 

Helsingfors den 16 september 2003 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Justitieminister Johannes Koskinen 
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Bilaga Översättning till enaresamiska 
Lahâiävtuttâsah 

 
 
 
 
 

Sämikielâ laahâ 

Ovdâskode miärádâs miäldásávt asâttuvvoo: 
 

1 loho 

Almolâš njuolgâdusah 

1 § 

Laavâ ulme 

Taan laavâ ulmen lii turvâstiđ vuáđulaavâst 
asâttum sämmilij vuoigâdvuođâ toollâđ já 
ovdediđ jieijâs kielâ já kulttuur. 

Taan laavâst asâttuvvoo sämmilij vuoigâd-
vuođâst kevttiđ jieijâs kielâ tuámustoovlist já 
eres virgeomâhist sehe almos vääldi kenigâs-
vuođâin olášuttiđ já ovdediđ sämmilij 
kielâlâš vuoigâdvuođâid. 

Mittomeerrin lii, et sämmilij vuoigâdvuotâ 
vuoigâlâš riehtijoton já šiev haldâttâhân tähi-
duvvoo kielâst huolâthánnáá já et sämmilij 
kielâlâš vuoigâdvuođah olâšuttojeh nuuvt, et 
toid ij taarbâš sierâ avžuuttuđ. 

 
 

2 § 

Laavâ heiviittemsyergi 

Virgeomâheh, moid taat laahâ heiviittuv-
voo, láá: 

1) Iänuduv, Aanaar, Suáđigil já Uccjuuvâ 
kieldah sehe toh kieldâovtâstumeh, moin mi-
inii ovdiibeln mainâšum kieldâin lii jesânin; 

2) toh tuámustoovlih já staatâ pirrâdâh- já 
páihálâšhaldâttuv virgeomâheh, moi virge-
vijđodâhân ovdiibeln mainâšum kieldah 
ollásávt teikkâ uásild kuleh; 

3) Säämi läänihaldâttâs já ton ohtâvuođâst 
tuáimee toimâorgaaneh; 

4) sämitigge, sämmilâšašij ráđádâllâmkod-
de já nuorttâlâšlaavâ (253/1995) 42 §:st uái-
vildum sijdâčuákkim; 

5) staatârääđi vuoigâdvuođâkansler já 
ovdâskode vuoigâdvuođâäššialmai; 

6) kulâtteijeeäššialmai já kulâtteijeeväidim-
lävdikodde, täsiárvuváldálâš ja täsiárvulävdi-
kodde, tiätusyejiváldálâš já tiätusyejilävdi-
kodde sehe ucceeblohováldálâš; 

7) Aalmugiäláttâslájádâs já eennâmtuálu-
irâtteijei iäláttâhlájádâs; sehe 

8) toh staatâ haldâttâhvirgeomâheh, moh 
muttemocovirgeomâhin kieđâvušeh ovdii-
beln mainâšum haldâttâhvirgeomâhijn joton 
puáttám aašijd. 

Taam laavâ kalga nuávdittiđ meiddei 
puásuituálulaavâ (848/1990) já puásuituálu-
asâttâs (883/1990) miäldásij haldâttâhašij 
kieđâvušmist toin staatâ virgeomâhijn já 
palgâsijn, moi virge- teikkâ toimâvijđodâhân 
sämikuávlu ubbân teikkâ uásild kulá, sehe 
Palgâsij ovtâstusâst. 

Laahâ heiviittuvvoo vala puohháid toid, ki-
äid lavváin teikkâ laavâ vuáđuld lii adelum 
sämikuávlust almos haldâttâhpargo 
tipšomnáál, sehe staatâ finnodâhlájádâsân, ko 
tot tipšo virgeoomâhpargo taam kuávlust. 

Eres-uv ko 1 já 2 momentâst uáivildum 
staatâ virgeomâháid já lájádâssáid heiviittuv-
voo taan laavâ 7 §, 8 § 3 moomeent sehe 9 ja 
20-22 §. 

Sierânâsmiärádâsah moh heiviittuvvojeh 
sämikuávlust láá laavâ 3 lovvoost. 

 
3 § 

Miäruštâlmeh 

Taan laavâst uáivilduvvoo: 
1) sämikieláin anarâškielâ, nuorttâlâškielâ 

teikkâ orjâlâškielâ kevttum kielâ teikkâ äšši-
uásálâš čuásáttâhjuávhu mield; 

2) sämmiláin sämitiggeest adelum laavâ 
(974/1995) 3 §:st uáivildum sämmilâš; 
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3) sämikuávloin sämitiggeest adelum laavâ 
4 §:st uáivildum sämikuávlu; sehe 

4) virgeomâháin 2 § 1 já 2 momentâst uái-
vildum tuámustoovlih já eres virgeomâheh já 
lájádâsah, 2 § 2 momentâst uáivildum 
palgâseh já Palgâsij ovtâstus já puoh toh, 
moh 2 § 3 moomeent mield tipšoh julgâlâš 
haldâttâhpargo sehe staatâ finnodâhlájádâs 
ko tot tipšo virgeoomâhpargo. 
 

2 loho 

Kielâlâš vuoigâdvuođah 

4 § 

Sämmilii vuoigâdvuotâ kevttiđ sämikielâ vir-
geomâhijn 

Sämmiliist lii vuoigâdvuotâ jieijâs ääšist 
teikkâ ääšist, mast sun lii kuullâm várás, 
kevttiđ taam laavâst uáivildum virgâomâhist 
sämikielâ. 

Virgeoomâh ij uážu raijiđ teikkâ piettâliđ 
olášutmist taam laavâst asâttum kielâlâš vuo-
igâdvuođâid toin aggáin, et sämmilâš máttá 
meiddei eres kielâ, tegu suomâkielâ teikkâ 
ruotâkielâ. 
 

5 § 

Vuoigâdvuotâjieggânâs kielâlâš vuoigâdvuo-
đah virgeomâhijn 

Siärvušist já vuáđudusâst, mon pevdikirje-
kielâ lii sämikielâ, lii vuoigâdvuotâ virgâ-
omâhijn ášástâllâm ohtâvuođâst kevttiđ pev-
dikirjekielâs hiäivulâš náálá nuuvt, maht 
4 §:st asâttuvvoo sämmilii vuoigâdvuođâst 
kevttiđ sämikielâ. 

Oppâlájádâsâst, mon máttááttâskielâ lii sä-
mikielâ, lii siämmáánáál vuoigâdvuotâ kevt-
tiđ sämikielâ nuuvt tegu 1 momentâst asât-
tuvvoo. 

 
6 § 

Sämikielâ kevttim ovdâstiämálâš toimâor-
gaanâin 

Iänuduv, Aanaar, Suáđigil já Uccjuuvâ 
kieldâi toimâorgaanij sämmilâšjesânijn lii 

vuoigâdvuotâ kevttiđ sämikielâ čuákkimijn 
sehe pevdikiirján lohtum kirjâlâš ciälkká-
mušâin. Siämmáš kuáská statâlâš lävdikudij, 
komiteai, pargojuávhui já toi västideijee ma-
aŋgâjeessânlâš toimâorgaanij sämmilâš-
jesânijd sämikuávlust, já eromâšávt sämmi-
lijd kyeskee aašijd ton ulguubeln-uv. Palgâsij 
ovtâstus já ton stiivrâ čuákkimân uásálistee 
sämmiliist lii siämmáánáál vuoigâdvuotâ 
kevttiđ čuákkimist sämikielâ. 

Taam ceehist ovdiibeln uáivildum čuákki-
mijn kalga táárbumield orniđ tulkkum. 

 
7 § 

Vuoigâdvuotâ almottiđ sämikielâ eenikiellân 
viehâdâhkirjijd 

Sämmiliist, kiäst lii Suomâst päikkiki-
eldâlaavâst (201/1994) uáivildum päikkiki-
eldâ, lii vuoigâdvuotâ almottiđ viehâdâhtiä-
tuvuáhádâhân vuorkkimnáál eenikiellân sä-
mikielâ. 

 
8 § 

Virgeomâhij tieđettem 

Virgeomâheh kalgeh aalmugân čujottum 
tieđeetmist kevttiđ meiddei sämikielâ. Virge-
omâhij almottâsah, kulluuttâsah já julgâpie-
jâmeh sehe eres aalmugân uáivildum ti-
äđáttâsah sehe uápástuvah já aalmug kiävtun 
uáivildum luámáttuvah tevdimravvuidiskijn 
kalgeh sämikuávlust rahtuđ já adeluđ meid-
dei sämikieláin. 

Keerrivrievti, tuámmár, kihlekodde-
virgáduv teikkâ ton uásáduv teikkâ kihlekode 
sierânâs virgáduv teikkâ toi virgeulmuu virge 
peeleest adelum kulluuttâsah já tiätunaddel-
meh ovtâskâs ulmuu vuoigâdvuođâ kyeskee 
aašijn pyehtih kuittâg adeluđ kuorâttâllâm 
mield tuše suomâkielân, jis lii čielgâs, et sä-
mikielâ kevttimân ij lah tárbu. 

Eres ko 2 § 1 já 2 momentâst uáivildum 
staatâ virgeomâhijn já lájádâsâin kalgeh 1 
momentâst uáivildum almottâsah, kullu-
uttâsah, julgâpiejâmeh já tiädáttâsâh sehe 
luámáttuvah tevdimravvuidiskijn rahtuđ já 
adeluđ meiddei sämikieláin talle, ko toh 
iänáážin kyeskih sämmilijd teikkâ talle, ko 
toos mudoi lii miinii sierânâs suujâid. 
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Vaaljâi já aalmugjienâstmij almottâskoor-
tah iä rahtuu sämikielân, eereeb sämitiggeest 
adelum laavâ 24 §:st uáivildum almottâsko-
ortâid. 
 

9 § 

Laavah já eres asâttâsah, sehe asâttâsiäv-
tuttâsah já smiettâmušah 

Eromâšávt sämmilijd kyeskee laavah já 
eres asâttâsah sehe staatâsopâmušah já eres 
Suomâ asâttâsčuágálduv äššikirjeh já tiättu-
naddelmeh olgosadeluvvojeh meiddei sämi-
kielâlâš jurgâlussân, ko staatârääđi teikkâ 
äššioomâh ministeriö nuuvt meerrid. Si-
ämmáš äšši kuáská ministeriö teikkâ staatâ 
eres miärádâsâid, ravvuid, meerridmijd já ti-
äđâttâsâid, moh adeluvvojeh olgos virgeo-
omâh miärádâsčuágálduvâst. 

Ministeriöst teikkâ staatâ komiteast, pargo-
juávhust teikkâ toid verdiddettee toimâor-
gaanâin valmâštâllum já olgosadeluđ aigum 
lahâiävtuttâsah já smiettâmušah teikkâ toi 
čuákánkiäsuh olgosadeluvvojeh ministeriö 
miärádâs mield meiddei sämikielân talle, ko 
toh kyeskih eromâšávt sämmilijd teikkâ talle, 
ko toos mudoi lii sierânâs suijâ. 

 
 

10 § 

Sämikielâ kevttim virgeoomâh pargokiellân 

Virgeoomâh, mon toimâm čuácá tuše 
sämmiláid, puáhtá kevttiđ pargokielânis sä-
mikielâ suomâkielâ paaldâst. 

 
 
 

3 loho 

Sämikuávlust heiviittettee njuolgâdusah 

11 § 

Eromâš kenigâsvuođah 

Taan laavâ 2 § 1 momentâst uáivildum vir-
geomâheh kalgeh sämikuávlu virgáduvâin já 
eres toimâpaaihijn nuávdittiđ ton lasseen, mii 
taan lovvoost asâttuvvoo. 

12 § 

Vuoigâdvuotâ kevttiđ sämikielâ virgeomâhijn 

Sämmiliist lii vuoigâdvuotâ kevttiđ valjii-
mis mield suomâkielâ teikkâ sämikielâ vir-
geomâhijn ášástâldijn. Vuoigâdvuođâst kevt-
tiđ ruotâkielâ asâttuvvoo kielâlaavâst (nr. 
423/2003). 

Siämmáš vuoigâdvuotâ lii sämmiliist sämi-
kuávlu ulguubeln-uv staatâ virgeomâhijn tal-
le, ko toh muttemocovirgeomâhin kieđâvu-
šeh päikkikuávlu virgeomâhist joton puáttám 
aašijd. 

 
13 § 

Vuoigâdvuotâ finniđ toimâttâskirje teikkâ 
eres äššikirje sämikielân 

Sämmilâš äššiuásálâžân kalga pivdemist 
adeluđ ášáskuttemucâmuš, tuámu, miärádâs, 
pevdikirje teikkâ eres äššikirje sämikielân toi 
oosij ko äšši kuáská suu vuoigâdvuođâ, 
oovdâ teikkâ kenigâsvuođâ, eereeb jis lii 
koččâmuš äššikirjeest, mii ij vaikut ääši ra-
ađhâšmân. Jis sämmilâš äššiuásálâš lii ki-
ävttám kirjálávt teikkâ njálmálávt sämikielâ 
ohtâvuođâ väldidijn ääši kieđâvuššee virge-
omâhân, kalga sämikielâlâš toimâttâskirje si-
ämmáá vijđáht já siämmáálágán iävtuigijn 
adeluđ nuuvt, et tom ij taarbâš sierâ pivdeđ. 

Toimâttâskirjeest kalga kuittâg adeluđ tuše 
virgálâš sämikielâlâš jurgâlus, jis äššiuásáliih 
láá maŋgâ, iäge sij lah oovtâmielâliih sämiki-
elâ kevttimist. 

 
 

14 § 

Sämikielâ táiđu já toos kyeskee tohálâšvu-
ođâvátámusah 

Virgeoomâh kalga pargovievâ palvâlusân 
väldidijn anneeđ huolâ tast, et ton pargoviehâ 
jieškote-uv virgáduvâst teikkâ eres toimâpää-
ihist puáhtá palvâliđ ášástelleid meiddei sä-
mikielân. Virgeoomâh kalga meiddei škovli-
ittâs orniimáin teikkâ eres koččâmâšân 
puáttee toimâigijn anneeđ huolâ tast, et par-
govievâst lii taggaar sämikielâ máttu, maid 
suu pargo váátá. 
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Sämikielâ máátu puáhtá asâttiđ kielâtááiđu 
kyeskee tohálâšvuođâvátámužžân staatâ vir-
geomâhij pargoviehân lavváin teikkâ laavâ 
vuáđuld staatârääđi teikkâ ministeriö 
asâttâssáin sehe kieldâlâš virgeomâhij pargo-
viehân, jis lavváin ađai laavâ vuáđuld ij eres 
asâttuu, kieldâlaavâ (365/1995) miäldásâš 
oornigist.  

Sämikielâ mättim kyeskee tohálašvuođâvá-
támušâin já sämikielâ mättim oovdânpyehti-
mist lii heiviittettee oosijn vyeimist, mii asât-
tuvvoo laavâst almossiärváduvâi pargojuáv-
hust vättee kielâtááđust (424/2003). 

 
 

15 § 

Pálhálâš virgerijjâvuotâ já luovvim pargoost 
sämikielâ tááiđu uážžum várás 

Ovdiibeln 2 § 1 momentâst uáivildum staa-
tâ taggaar virgeoomâh virgealmast, kiän vir-
gevijđodâh lii ollásávt sämikuávlust, lii sta-
atârääđi asâttâssáin meridum iävtuigijn vuo-
igâdvuotâ uážžuđ pálhálâš virgerijjâvuođâ 
virgepargoidis hoittáámân taarbâšlâš sämiki-
elâ tááiđu uážžum várás, já tággáár virgeo-
omâh pargest lii västideijee iävtuigijn vuo-
igâdvuotâ uážžuđ rijjâvuođâ pargoost si-
ämmáá uáivilân. 

Ovdiibeln 1 momentâst uáivildum virge-
rijjâvuođâmiärádâs teikkâ pargoost luovvim 
kyeskee miärádâs iähtun puáhtá asâttiđ, et 
pargee taha virgeomâháin kirjálâš sopâmuš 
tast, et sun parga virgeoomâh palvâlusâst 
sämikuávlust virgeluámu teikkâ pargoost lu-
ovvim maŋa tiätu ääigi, mii ij uážu leđe kuh-
heeb ko ohtâ ihe. Sopâmušân puáhtá valduđ 
miärádâs tast, et pargee máksá virgeomâhân, 
jis sun sooppum ääigist ciälkká jieijâs luovâs 
teikkâ jis sun ciälkkoo luovâs suu jieijâs su-
ujâ eereeb puácuvuođâ keežild, enâmustáá 
njuolgist kielâškovliittâs keežild šoddâm ko-
loi stuárusii sopâmušsááhu. 

Ovdiibeln 2 § 1 moomeent 1 saajeest uái-
vildum kieldâ teikkâ kieldâovdâstume já sta-
atâ taggaar 2 § 1 moomeent 2 já 3 saajeest 
uáivildum virgeoomâh pargei, kiän virgesy-
ergist lii uási sämikuávlust, sehe 2 § 2 mo-
mentâst uáivildum Palgâsij ovtâstus pargovi-
ehân kullei puáhtá, tagarij iävtuigijn ko sta-
atârääđi asâttâsâst asâttuvvoo, mieđettiđ 

pálhálâš virgerijjâvuođâ teikkâ luovvim par-
goost virgepargoidis hoittáámân taarbâšlâš 
sämikielâ tááiđu uážžum várás. 

 
16 § 

Virgeomâhij kenigâsvuotâ kevttiđ sämikielâ 

Virgeomâheh kalgeh almottâsâin, povdii-
mijn já kiirjijn, moh vuolgâttuvvojeh äšši-
uásálâžân teikkâ toos, kiäs laavâ mield kalga 
almottiđ ääšist, mii lii joođoost, teikkâ 
puátimin joton, kevttiđ ääši kieđâvuššâmki-
elâst sorjohánnáá vuástáväldee jieijâs kielâ, 
jis tot lii tiäđust teikkâ čielgiimist, teikkâ 
kevttiđ sehe suomâkielâ já sämikielâ. 

Virgeomâhâš kalga tom sierâ pivdehánnáá, 
kevttiđ sämikielâ västiddijn toos sämikieláin 
toimâttum kirjálijd ohtâvuođâväldimijd. 

Virgeomâheh kalgeh toimâinis mudoi-uv 
ovdediđ sämikielâ kevttim. 

 
17 § 

Sämikielâ kevttim kieldâ äššikiirjijn 

Kieldâ, mast sämikielâlij uásus kieldâ aal-
mugist lii ovdebáá ive vuossâmuu peeivi la-
maš stuárráb ko ohtâ kuálmáduási, kalga 
kevttiđ meiddei sämikielâ tagarijn pevdikiir-
jijn já eres äššikiirjijn, moh iä adeluu 
ovtâskâs äššiuásálâžân já moin lii almos 
merhâšume. Eres-uv kieldâ kalga kevttiđ sä-
mikielâ tágárijn äššikirjijnis nuuvt vijđáht ko 
tobdá táárbu. 

 
4 loho 

Vuoigádvuotâ tulkkuumân já jurgâlmân 

18 § 

Vuoigâdvuotâ tulkkuumân 

Ko taan laavâ ooleest kiävttoo ääši 
njálmálâš kieđâvušmist sämikielâ, kalga ääši 
kieđâvuššâm viggâđ adeluđ sämikielâ tái-
đusâš pargee pargon. Jis virgeomâhist ij lah 
taggaar sämikielâ táiđusâš pargee, kote 
puávtáččij kieđâvuššâđ ääši, kalga virgeo-
omâh orniđ nuuvtá tulkkum, jis sun jieš ij 
huolât tulkkuumist. 



 RP 46/2003 rd  
  
 

 

57

19 § 

Vuoigâdvuotâ toimâttâskirje já eres äššikirje 
jurgâlmân 

Jis haldâttâhääšist, haldâttâhlaavâkevttimä-
äšist teikkâ rikosääšist ášáskuttemucâmuš, 
tuámu, miärádâs, pevdikirje teikkâ eres äšši-
kirje lii rahtum suomâkielân teikkâ ruotâki-
elân, kalga virgeoomâh adeliđ sämmilâš 
äššiuásálâžân suu pivdemist nuuvtá virgálâš 
sämikielâlâš jurgâlus tain äššikiirjijn tain oo-
sijn ko äšši kuáská suu vuoigâdvuođâ, oovdâ 
teikkâ kenigâsvuođâ, eereeb jis lii koččâmuš 
taggaar äššikirjeest, mii ij vaikut ääši ra-
ađhâšmân. Jurgâlus kalga lohtuđ toimâttâski-
irján teikkâ eres äššikiirján. 

Jis virgálâš jurgâlusâst lii jurgâlemfeilâ, 
kalga virgeoomâh tivvoođ tom, jis tivvoom ij 
lah čielgâsávt tárbuttem. Sämmilâš äšši-
uásálâžân kalga talle adeluđ tiivvum to-
imâttâskirje nuuvtá. 

 
20 § 

Vuoigâdvuotâ finniđ jurgâlus sämikielâ to-
imâttuvâst 

Virgeomâhist, kote taan laavâ vuáđuld kal-
ga adeliđ toimâttâskirjestis sämikielâlâš 
jurgâlus teikkâ sämikielâlâš toimâttâskirje, lii 
vuoigâdvuotâ finniđ jurgâlus sämikielâ to-
imâttuvâst, jis jurgâlus ij lah mudoi vu-
ohâsávt finniimist. Siämmáánáál lii virge-
omâhist já lájádâsâst vuoigâdvuotâ finniđ to-
imâttuvâst suomâkielâlâš jurgâlus toos sämi-
kielân kuođđum äššikirjeest. 

 
21 § 

Ovdâsvástádâsvuotâ jurgâlmist teikkâ tulk-
kuumist šoddâm koloin 

Jis staatâ virgeoomâh kalga adeliđ teikkâ 
toimâttiđ äššiuásálâžân toimâttâskirje teikkâ 
äššikirje sämikielân teikkâ sämikielâlâš 
jurgâlussân teikkâ kalga kevttiđ tulkkum, 
västid staatâ sämikielâlâš toimâttâskirje räh-
timist teikkâ jurgâlmist teikkâ tulkkuumist 
šoddâm koloin. 

Kieldâ, eres jiešhaldâšemsiärvádâh teikkâ 
kieldâovdâstume västid 4-6, 12, 13, 16, 17 já 

28 §:st uáivildum toimâttâs- teikkâ eres äšši-
kirje rähtimist teikkâ jurgâlmist teikkâ tulk-
kuumist šoddâm koloin. 

 
22 § 

Jurgâlus haahâm ášáštellee kuástádâssáin 

Jis staatâ, kieldâ teikkâ eres jiešhaldâšem-
siärváduv teikkâ kieldâovtâstume virge-
omâhân lii kuođđum sämikielâlâš äššikirje, 
veikkâ ášáštellest ij lah vuoigâdvuotâ kevttiđ 
sämikielâ ton virgeomâhist, kalga virgeo-
omâh táárbumield haahâđ ášáštellee kuullâm 
maŋa suu kuástâdâssáin äššikirjeest jurgâlus 
virgeomâhist kevttum kielân. 

 
5 loho 

Kielâlâš vuoigâdvuođâid ovdedeijee tooimah 

23 § 

Virgeomâhij kenigâsvuotâ olášuttiđ kielâlâš 
vuoigâdvuođâid 

Virgeomâheh kalgeh toimâinis jiešráđálávt 
anneeđ huolâ tast, et taan laavâ turvim 
kielâlâš vuoigâdvuođah tuođâi olášuveh. Tot 
kalga čäittiđ ulmuid et tot palvâl meiddei 
sämikielân. 

Virgeoomâh puáhtá adeliđ pyereeb-uv 
kielâlâš palvelus ko taan laavâst váttoo. 

 
24 § 

Sämikielâ toimâttâh 

Sämikielâ jurgâlem já eres taan laavâst 
asâttum toimâi várás lii sämitiggeest sämiki-
elâ toimâttâh, mii kalga leđe sämikuávlust. 

Sämikielâ toimâttuvâst asâttuvvoo tärhi-
beht staatârääđi asâttâssáin. 

 
25 § 

Sämikielâ išedeijee 

Säämi läänihaldâttâsâst sehe staatâ pirrâ-
dâh- já páihálâšhaldâttuv virgeomâhist puáh-
tá sämikuávlust leđe sämikielâ išedeijee. Iše-
deijee palvâlusah láá ášáštellei nuuvtá. 
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26 § 

Kocceem já vakšum 

Jyehi virgeoomâh kocá jieijâs toimâsyer-
gist taan laavâ nuávdittem. 

Sämitigge čuávu taan laavâ heiviittem já 
puáhtá adeliđ avžuumijd kielâlahâasâttâsân 
lohtâseijee koččâmušâin sehe toohâđ iäv-
tuttâsâid puástuvuođâi tivomân, maid 
huámmáš. 

 
 

27 § 

Čielgiittâs 

Sämikielâ toimâttâh addel oovtâst sämitige 
asâttâm säämi kielâraađijn vaaljâpojij mield 
sämitiigán čielgiittâs sämikielân kyeskee 
lahâasâttâs heivitmist sehe sämmilij kielâlâš 
vuoigâdvuođâi olášuumeest já kielâtile 
ovdánmist tađe mieldi ko staatârääđi 
asâttâssáin tärhibeht asâttuvvoo. 

Staatârääđi kielâlahâasâttâs heiviittâs kyes-
kee čielgiittâsâst asâttuvvoo kielâlaavâst. 

 
 
 

6 loho 

Sierânâs njuolgâdusah 

28 § 

Servikodeh 

Mii taan laavâst asâttuvvoo sämikielâ kevt-
timist staatâ virgeomâhist, heiviittuvvoo 
meiddei äššiuásálij kevttim kielân sehe 
kielân mii toimâttâskiirjijn já eres äššikiirjijn 
kiävttoo Oulu pispekode tuámukapittâlist já 
toin kirkkohiärrávirgáduvâin, moi toimâvij-
đodâhân sämikuávlu teikkâ uási tast kulá, jis 
äšši ij lah taggaar, et kirkkolaavâ 
(1054/1993) mield kiäččoo lemin kirho jie-
ijâš äšši, sehe ortodoksâlâš kirkkokode Oulu 
pispekode kansliast. 

Mii taan laavâ 1, 4, 5, 8, 19 já 23 §:st asât-
tuvvoo, heiviittuvvoo siämmáánáál evaŋge-
lilâš-luterilâš kirho Iänuduv, Aanaar, Uccju-
uvâ já Suáđigil servikuddijd, jis äšši ij lah 

taggaar, et kirkkolaavâ mield kiäččoo lemin 
kirho jieijâs äšši, sehe ortodoksâlâš kirkkok-
ode Säämi servikoodán. 

 
 

29 § 

Toimânadelempargoh 

Mii taan laavâst asâttuvvoo virgeomâhijn, 
kuáská adelum palvâlus tááhust ovtâskâs fin-
nodâhseervijd, seervijd já vuáđudusâid sehe 
ulmuid, kiäh virgeomâhij miärádâs teikkâ 
eres tooimâ teikkâ virgeoomâh já vuástáväl-
dee koskâsâš sopâmuš vuáđuld adeleh 
palvâlus ulmuid. Tágárij toimânadelempargoi 
uásild kalga visásmittiđ tom, et toimâmist 
adeluvvojeh taan laavâst vaattum kielâlâš 
palvâlusah. 

 
 

30 § 

Finnodâhlájádâsah sehe staatâ teikkâ kieldâ 
omâstem finnodâhseervih 

Staatâ finnodâhlájádâs sehe taggaar 
palvâlus puovtâdeijee finnodâhservi, mast 
staatâst teikkâ oovtâ teikkâ maaŋgâ 2 § 1 
moomeent 1 saajeest uáivildum kieldâst lii 
meridemväldi, kalga sämikuávlust adeliđ 
taan laavâst vaattum kielâlâš palvelusâid já 
tieđettiđ aalmugân meiddei sämikielân too-
imâ šlaajâ já äššiohtâvuođâ vaattâm vijđes-
vuodáin já vuovvijn, mon oleslâžžân 
árvuštâldijn ij pyevti anneeđ finnodâhlájádâs 
teikkâ finnodâhseervi peeleest hiäivuttem-
min. Ko staatâ finnodâhlájádâs tipšo virgeo-
omâhpargo toos heiviittuvvoo, mii taan la-
avâst asâttuvvoo virgeomâhist. 

 
 

31 § 

Staatâ ekonomâlâš ovdâsvástádâs 

Staatâ budjetân kalga väldiđ meriruuđâ sta-
atâtorjuid kieldáid, eres jiešhaldâšemsi-
ärváduvváid, sämikuávlu palgâsáid ja 2 § 3 
momentâst uáivildum sämikuávlu almos 
vááldán kullee pargo tipšoid taan laavâ hei-
vitmist šaddee eromâš lasekoloi luávdimân. 
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32 § 

Sämikielâ sajattâh motomijn haldâttâhsuor-
gijn 

Sämmilij vuoigâdvuođâst finniđ vuáđuš-
kovlâ- já eres máttááttâs jieijâs eenikielân, 
sämikielâ máttááttâsâst sehe sämikielâst 
máttááttâskiellân, oppâamnâsin já tutkâmki-
ellân asâttuvvoo sierâ. 

Sämmilij vuoigâdvuođâst finniđ peivikiäju 
jieijâs eenikielân asâttuvvoo párnái peivikiä-
just adelum laavâst (36/1973). 

Taan laavâ 2 § 1 momentâst uáivildum vir-
geomâheh kalgeh nuávdittiđ taan laavâ nju-
olgâdusâid ko heiviitteh pyeccee sajaduvâst 
já vuoigâdvuođâin adelum laavâ (785/1992) 
já sosiaalhuolâttâs ášáštellee sajaduvâst já 
vuoigâdvuođâin adelum laavâ (812/2000).  
 
 

33 § 

Tärhibeh njuolgâdusah 

Tärhibeh njuolgâdusah taan laavâ olášut-
mist adeluvvojeh staatârääđi asâttâssáin. 

 

7 loho 

Vuáimánšoddâm já sirdâšumnjuolgâdusah 

34 § 

Vuáimánšoddâm 

Taat laahâ šadda vuáimán peeivi máánust 
200 já táin lavváin komettuvvoo laahâ sämi-
kielâ kevttimist virgeomâhijn 8 peeivi 
njuhčâmáánust 1991 adelum laahâ 
(516/1991) toos maŋeláá toohum nubâstusâi-
diskijn. 

Ovdil taan laavâ vuáimánšoddâm puáhtá 
riemmâđ ton olâšuttem vaattâm toimáid. 

Taat laahâ almostittoo Suomâ asâttâs-
čuágálduvâst meiddei anarâš-, nuorttâlâš- já 
orjâlâškielâlâš jurgâlussân. 

 
35 § 

Sirdâšemnjuolgâdusah 

Eres laavâst teikkâ asâttâsâst mainâšum ču-
jottâs tain lavváin komettum sämikielâ kevt-
timist virheomâhijn adelum laahân kiäččoo, 
et laavâ vuáimánpuáttim maŋa uáivild ču-
jottâs taan laahân. 

Ovdil taan laavâ vuáimánpuáttim jotonpiei-
jum aššijd heiviittuvvojeh ain-uv taam laavâ 
vuáimán puáđidijn njuolgâdusah, moh lijjii 
vyeimist, jis virgeoomâh ij äššiuásálij vuo-
igâdvuođâ já oovdâ juurdâštijn meerrid eres. 

————— 
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Bilaga Översättning till skoltsamiska 
 

Lää �́�ehdtõõz 
 
 
 

Sää´m�iõll'lää´�� 

Riikkpeei´vi riâššâm mie´ldd šiõtt'teet: 
 

1 lååkk 

Aalmlaž šiõtt'tõõzz 

1 § 

Lää´jj juu´rd 

Tän lää´jj jurddân lij staanâd vuâđđlää´jjest 
šiõtt'tuum sä´mmlai vuõiggâdvuõđ ââ´nned 
da viikkâd ooudâs jii´jjes �iõl da kulttuur. 

Tän lää´jjest šiõtt'teed sä´mmlai vuõiggâd-
vuõđâst ââ´nned jii´jjes �iõl duõmmišttmest 
da jee´res ve´rğğnee�́�ivui´m di õõlmâs 
vää´ld õõl¦tumuužžâst čõõđted da viikkâd 
ooudâs sä´mmlai �iõll'la vuõiggâdvuõđid. 

Täävtõsân lij, što sä´mmlai vuõiggâdvuõtt 
vuõigg vuõiggâdvuõttåårrmõõžž da šiõ¦¦ va-
aldšem diõtt staaneet �iõlâst huõl�ani di tõt 
še, što sä´mmlai �iõll'laž vuõiggâdvuõđ 
čõõđtet nu´tt, što tõid ij taarbâž jee´rab 
raukkâd. 

 
 

2 § 

Lää´jj suåvtemvu´vdd 

Ve´rğğnee�́�, koid tät lää�́� kuâskk lie: 
1) Enontekiö, Aanar, Suä´đjel da Uccjoo¦¦ 

kåå´dd da tõk koo´ddileett, koin mii-ne oo-
udpeä´lnn sarnnum koo´ddin lij mie´ldd; 

2) nåkam duõmmišttâm da valdia pirrõs- da 
pääiklažvaaldšem ve´rğğnee�́�, kooi 
ve´rğğvoudda ooudpeä´lnn sarnnum kåå´dd 
obbnes le´be vuä´ssnes ko´lle; 

3) Sää´mjânnam läänhalltõs da tõn õhttõõ-
zzâst åårai tuåimmorgaan; 

4) sää´mteğ́ğ, sää´maa´šši sa¦stõõllâm-
kå´dd da sää´mlää´jj (253/1995) 42 §:sest 
mie´rruum saa´mi sijddsååbbar; 

5) valdiasåbbar vuõiggâdvuõttkansler da 
eettikåå´dd vuõiggâdvuõttä´ššooumaž; 

6) õõ´nn'jiä´ššooumaž da õõ´nn'jiläittem-
lu´vddkå´dd, tää´ssärvvåskkooumaž da 
tää´ssärvvlu´vddkå´dd, teâttsue´jjåskkoo-
umaž da teâttsue´jjlu´vddkå´dd di minori-
tetåskkooumaž; 

7) Naroodjeältõkstrooite´l da mäddtääll-
nee�́�i jeältõkstrooite´l; di 

8) nåkam valdia vaaldšemve´rğğnee�́�, 
kook muttâzooccâmve´rğğne �́�en �iõtt'tâ´lle 
ooudpeä´lnn sarnnum vaaldšemve´rğğ-
nee�́�est jåå´tteei aa´ššid. 

Tän lää´jj âlgg jää�́�ted še puä��håidd-
lää´jj (848/1990) da puä��håiddasetõõzz 
(883/1990) vuâlla kuulli vaaldšemaa´šši 
�iõtt'tõõllmen tõin valdia ve´rğğnee�́�in da 
paal¦âskoo´ddin, kooi ve´rğğ- le´be tuåimm-
voudda sä´mmlai dommvu´vdd obbnes le´be 
vuä´ssnes kooll seämmanalla ko Pââl¦âs-
koo´ddi õhttõõzzâst še. 

Tän lââ´ssen lää´�� kuâskk pukid tõid, koid 
lij u´vddum sä´mmlai dommvuu´dest hoi´dd-
jemnalla lää´jj mie´ldd õõlmâs vaaldšemtuâi, 
da tät kuâskk še valdia jäärnâ�strooite´l te´l, 
ko tõt håidd tän vuu´dest ve´rğğne�tuâi. 

Tän lää´jj 7 § da 8 §:z 3 momentt da 9 da 
20-22 § kue´s��e jee´res še valdia ve´rğğ-
nee�́�id da strooitlid ko pâi tõid, kook lie 
sarnnum 1 da 2 momenttist. 

Sä´mmlai dommvuu´dest suåvvtem vuâla 
spesialšiõtt'tõõzz ko´lle lää´jj 3 lo´��e.  

 
3 § 

Mie´rrumuužž 

Tän lää´jjest mie´rreet što: 
1) sää´m�iõll lij aanarsää´m�iõll, nuõrtt-

sää´m�iõll le´be tâ´vvsää´m�iõll õ´nnum �iõl 
le´be mainsteejajoouk mie´ldd; 
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2) sä´mmlaž lij sää´mte´ğğlää´jj (974/1995) 
3 §:sest mie´rruum sä´mmlaž; 

3) sä´mmlai dommvu´vdd lij sää´mte´ğğ-
lää´jj 4 §:sest sarnnum sä´mmlai domm-
vu´vdd; di 

4) ve´rğğne� lij 2 §:z 1 da 2 momenttist 
mie´rruum duõmmišttâm da jee´res ve´rğğ-
nee�́� da strooitee´l, 2 §:z 2 momenttist 
mie´rruum paal¦âskåå´dd da Paal¦âskoo´ddi 
õhttõs da puk tõk, kook 2 §:z 3 momeent 
mie´ldd hoi´ddje õõlmâs vaaldšemtuâi, da tät 
kuâskk še valdia jäärnâ�strooitee´l te´l, ko tõt 
håidd tän vuu´dest ve´rğğne�tuâi. 

 
 
 
 

2 lååkk 

�iõll'la vuõiggâdvuõđ 

4 § 

Sä´mmla vuõiggâdvuõtt ââ´nned sää´m�iõl 
ve´rğğnee�́�ivui´m 

Sä´mmlast lij vuõiggâdvuõtt jii´jjes ää´šš 
diõtt le´be nåkam ää´šš diõtt, ko´st suu 
kuulât, ââ´nned tän lää´jjest mie´rruum 
ve´rğğnee�́�in sää´m�iõl. 

Ve´rğğne� ij vuä�� rää´jted le´be �eâldd-
õõttâd čõõđtemest tän lää´jjest mie´rruum 
�iõll'la vuõiggâdvuõđid tõn diõtt, što sä´mm-
laž silttad jee´res �iõl še, hå´t lää´dd�iõl le´be 
ruõcc�iõl. 

 
 

5 § 

Ju´ridlažoummu �iõll'la vuõiggâdvuõđ 
ve´rğğnee�́�ivui´m 

Õhttõõzzâst da s�iâŋkksie´brest, koonn 
på´rdd�eer´jid �e´rjtet säämas, lij vuõiggâd-
vuõtt ve´rğğnee�́�ivui´m sa¦stõõllmen 
ââ´nned sää´m�iõl suåvtee´l seämmanalla, ko 
4 §:sest šiõtt'teet sä´mmlai vuõiggâdvuõđâst 
ââ´nned sää´m�iõl. 

Škooulâst, koonn mätt'tõs�iõllân lij 
sää´m�iõll, lij seämmanalla vuõiggâdvuõtt 
ââ´nned sää´m�iõl nu´tt mä´htt 1 momenttist 
šiõtt'teet. 

6 § 

Sää´m�iõl âânnem võborše�nallšem tuåim-
morgaanivui´m 

Enontekiö, Aanar, Suä´đjel da Uccjoo¦¦ 
koo´ddi tuåimmorgaani sä´mmlain lij 
vuõiggâdvuõtt ââ´nned sää´m�iõl såbbrin da 
�ee´rjted säämas �ee´rjlaž ceälkkmuužžid, 
koi´d õhtteet på´rdd�erjja. Tät seämma 
kuâskk valdia lu´vddkå´ddnee´��id, komite-
anee�́�id, tuâjj-joukknee�́�id da va´stteei 
tuåimmorganee�́�id ooudpeä´lnn sarnnum 
vuu´dest da tõn åål¦peä´lnn še, te´l ko 
�iõtt'tõõlât sä´mmlai aa´ššid. Paal¦âskoo´ddi 
õhttõsnee�́�est da tõn halltõsnee´��est lij 
seämmanalla vuõiggâdvuõtt såbbrest mains-
ted säämas. 

Ooudpeä´lnn tän ceäkksest sarnnum såbb-
rin âlgg jä´rjsted taa´rbi mie´ldd tu´l��õõzz. 

 
 

7 § 

Vuõiggâdvuõtt i´lmmted sää´m�iõll 
jie´nn�iõllân narodteâttriâššmõ´šše 

Sä´mmlast, �eä´st lij Lää´ddjânnmest 
dommkå´ddlää´jjest (201/1994) jurddum 
dommkå´dd, lij vuõiggâdvuõtt i´lmmted na-
rod�e´rjjriâššmõ´šše ruõkkâm diõtt, što suu 
jie´nn�iõll lij sää´m�iõll. 

 
 

8 § 

Ve´rğğnee�́�i teâđtumuš 

Ve´rğğnee�́� â´lğğe ââ´nned sää´m�iõl še, 
ko sij teâđte oummid aa´ššeez pirr. 
Ve´rğğnee�́� i´lmmtõõzz, kuultõõzz da 
õlmmsapiijjmõõžž di jee´res teâđtumuužž 
oummid, seämmanalla ko vuä´ppeskõõlb da 
narood ââ´nnemnalla ju´rddum lomaak tiud-
deemvuä´pstõõzzivui´m â´lğğe raajjâd da 
u´vdded še säämas sä´mmlai dommvuu´dest. 

Suudvuõiggõõzz, su´vddi, kihlkå´ddkonttâr 
le´be tõn juâkkaz le´be kihlkåå´dd pååđai 
konttâr le´be tõõi ve´rğğoummu vee´rj 
peä´lest u´vddum kuultõõzz da teâđtõõzz 
privatoummu vuõiggâdvuõđ kuõskki aa´ššin 
vuei´tet kuuitâ¦ måttmešt u´vdded pâi lääd-
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das, te´l ko mâka sää´m�iõl âânnmõš leč́či 
taarbte´mes. 

Jee´res ko 2 §:z 1 da 2 momenttist 
mie´rruum valdia ve´rğğnee�́�in da strooit-
lin âlgg 1 momenttist sarnnum i´lmmtõõzz, 
kuultõõzz, õlmmsapiijjmõõžž da teâđtõõzz di 
lomaak tiuddeemvuä´pstõõzzivui´m raajjâd 
da u´vdded säämas še, te´l ko tõk kue´s��e 
vuei´vv'vuä´zzest sä´mmlaid le´be te´l ko 
muđoi lij vääžnai vââ�́�. 

Vaali da meerjiõnstumuužži diõtt rajjum 
i´lmmtõskoortid jeät rajju säämas lokku 
vää´ld�ani sää´mtee´ğğin u´vddum lää´jj 
24 §:sest sarnnum i´lmmtõskoortid. 

 
 
 

9 § 

Lää´jj da jee´res šiõtt'tõõzz di šiõttee-
mehdtõõzz da smiõtldõõ¦¦ 

Sä´mmlai kuõskki lää´jj da jee´res 
šiõtt'tõõzz di valdiasuåppmõõžž da jee´res 
Lää´ddjânnam šiõtt'tõsnorldõõ¦¦âst čõõđtem 
ä´šš�ee´rj da teâttânouddmuužž čõõđtet še 
sää´m�iõllsaž jåår¦lâttmõššân, te´l ko valdia-
sååbbar le´be ää´ššvuä´sslaž ministeria nu´tt 
meärrad. Tät seämma kuâskk meärrõõzzid, 
vuä´ppõõzzid, tu´mmstõõ¦¦id da teâttâno-
uddmuužžid, koid čõõđtet ministeria le´be 
valdia jee´res ve´rğğnee�́� 
mie´rreemnorldõõ¦¦âst. 

Ministeriast le´be valdia komiteast, tuâjj -
jooukâst le´be tõõinallšem tuåimmorgaanin 
valmštõllum da čõõđtem vuâla 
lää �́�ehdtõõzz da smiõtldõõ¦¦ le´be tõõi vu-
ännõõzz čõõđtet säämas še ministeria me-
ärrõõzz mie´ldd, te´l ko tõk kue´š��e 
sä´mmlaid le´be te´l ko muđoi lij vääžnai 
vââ �́� tue´jjeed nu´tt. 

 
 
 
 

10 § 

Sää´m�iõl âânnmõš ve´rğğnee�́� tuâjj�iõllân 

Ve´rğğne�, kåått reuâgg pâi sää´maa´šši 
pirr, vuäitt ââ´nned sää´m�iõl lää´dd�iõl pa-
aldâst tuâjj�iõllân. 

3 lååkk 

Sä´mmlai dommvuu´dest suåvtem šiõtt'tõõzz 

11 § 

Spesial õõl¦tumuužž 

Tän lää´jj 2 §:z 1 momenttist mie´rruum 
ve´rğğnee�́� â´lğğe sä´mmlai dommvuu´d-
est åårai ve´rğğpõõrtin da jee´res tuåimm-
pääi �́in jää �́�ted võl, što mâi´d tän låå¦¦âst 
šiõtt'teet. 

 
12 § 

Vuõiggâdvuõtt ââ´nned sää´m�iõl 
ve´rğğnee�́�ivui´m 

Sä´mmlast lij vuõiggâdvuõtt ââ´nned 
ve´rğğnee�́�ivui´m lää´dd- le´be sää´m�iõl 
pukin aa´ššin jii´jjes va´lljumuužž mie´ldd. 
Vuõiggâdvuõđâst ââ´nned ruõcc �iõl šiõtt'te-
et �iõll'lää´jjest (423/2003). 

Seämma vuõiggâdvuõtt lij viõ¦¦âst 
sä´mmlai dommvuu´d åål¦peä´lnn še valdia 
ve´rğğnee�́�ivui´m te´l, ko täk muttâ-
zooccâmve´rğğne��en �iõtt'tâ´lle domm-
vuu´d ve´rğğnee�́�est alttuum aa´ššid. 

 
 

13 § 

Vuõiggâdvuõtt vuä��ad tuåimtem�ee´rj le´be 
jee´res ä´šš�ee´rj säämas 

Sä´mmla, kåå´tt lij ää´ššvuä´sslaž, âlgg 
u´vdded suudkåččemooccmõõžž, suudâm, 
tu´mmstõõ¦¦, på´rdd�ee´rj le´be jee´res 
ä´šš�ee´rj säämas tõn vuä´zzest, ko ä´šš 
kuâskk suu vuõiggõõzz, ouddõõzz le´be 
õõl¦tõõzz, pe´ce ko kõõččmõõžžâst lij 
ä´šš�e´rjj, kåå´tt ij vaaikad ää´šš čå-
uddmõ´šše. Te´l ko sä´mmlaž, kåå´tt lij 
ää´ššvuä´sslaž, lij ââ´nnam �e´rjtee´l le´be 
mainstee´l sää´m�iõl, ko son lij sa¦stõõllâm 
ve´rğğnee�́�in, kåå´tt suu aa´ššees håidd, 
su´nne â´lgg u´vdded säämas tuåimtem�ee´rj 
puk veeidâsvuõđâst nu´tt, što son ij taarbâž 
tõn jee´rab raukkâd. 

Tuåimtem�ee´rjest âlgg kuuitâ¦ u´vdded 
pâi staan jåår¦lâttmõõžž säämas, ko mâka 
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ää´ššvuä´ssla lie jiânnai da sij jie leäkku 
õõutmiõ´lle sää´m�iõl ââ´nnmest. 

 
14 § 

Sää´m�iõl silttõs da tõn kuõskki 
čeä´ppvuõttõõl¦tõõzz 

Te´l ko ve´rğğne�� väldd oummid riõuggu, 
âlgg ââ´nned huõl tõ´st, što personkå´dd 
juõ´�� konttrest le´be tuåimmpääi´�est pâstt 
kääzzkâ´stted ä´ššlaid säämas še. Ve´rğğne�� 
âlgg tän lââ´ssen škooul'jumuužž jä´rjstee´l 
le´be jee´res vue´jjivui´m ââ´nned huõl tõ´st, 
što personkå´dd silttad te´mmet sää´m�iõl, 
što pâstt hoi´ddjed tuâjes säämas. 

Sää´m�iõl silttõõzz vueitet piijjâd 
�iõllsilttõõzz kuõskki čeä´ppvuõttõõl¦tõsân 
valdia ve´rğğnee�́� personkådda lää´jj 
mie´ldd le´be lää´jj diõtt valdiasåbbar le´be 
ministeeria asetõõzzin di seämmanalla 
kåå´ddla ve´rğğnee�́�i personkådda, te´l ko 
lää´jj mie´ldd le´be lää´jj diõtt ij leäkku 
šiõtt'tum jee´resnalla, kå´ddlää´jj (365/1995) 
mie´ldd.  

Sää´m�iõl silttõõzz kuõskki čeä´ppvuõtt-
õõl¦tõõzzin da sää m�õl silttõõzz čuä jtemest 
lij suåvlaž vuä zzin viõ¦¦ast, što mâi´d 
siõtt’eet lä i´jjest õõlmâs õhttsažkoo´ddi per-
sonkåå´ddest õõl¦tum �iõllsilttõzzâst 
(424/2003). 

 
15 § 

Ve´rğğluõvâsvuõtt paa´l�in da luõvâsvuõtt 
tuâjast sää´m�iõl silttõõzz haŋ́��eem diõtt 

Ooudpeä´lnn 2 §:z 1 momenttist mie´rruum 
valdia nåkam ve´rğğnee�́�est, koonn ve´rğğ-
vu´vdd lij obbnes saa´mi dommvuu´dest lij 
valdiasåbbar asetõõzzin šiõtt'tuum määini-
vui´m vuõiggâdvuõtt vuä��ad ve´rğğ-
luõvâsvuõđ paa´l�in nåkam sää´m�iõl 
silttõõzz haŋ́��eem diõtt, kåå´tt lij ta´rbbes 
suu tuâi hoi´ddjem diõtt, da näkam 
ve´rğğnee�́� tuâjast åårai reâu¦last seämma-
nalla vuõiggâdvuõtt vuä��ad luõvâsvuõđ 
tuâjstest. 

Ooudpeä´lnn 1 momenttist mie´rruum 
ve´rğğluõvâsvuõtt'tu´mmstõõ¦¦ le´be tuâjast 
luõvâsvuõđ kuõskki tu´mmstõõ¦¦ mäinnân 
vuei´ted piijjâd, što reâu¦laž rääjj 

ve´rğğnee�́�in �ee´rjlaž suåppmõõžž tõ´st, 
što son reâugg ve´rğğnee�́� vuâlžen saa´mi 
dommvuu´dest mâŋŋa ve´rğğluõvâsvuõđ 
le´be tuâjast luõvâsvuõđ snäätnai ääi´j, kåå´tt 
ij vuä�� lee´d kuu�́�ab ko õhtt ee�́�. Su-
åppmõ´šše vuei´tet vä´ldded meä´rrõõzz 
tõ´st, što reâu¦laž âlgg mä´hssed ve´rğğ-
nekka, te´l ko son suåppmõšääi´j se´st vuâlgg 
meädda tuâjstes le´be ko suu pääkkat meädda 
tuâjstes su´st šõddâm jee´res vââ´jj ko pann-
tiõrvâsvuõđ diõtt, jäänmõsân �iõl mätt'tõõtt-
mest vuõiğ́ğest šõddâm kuuli va´stteei su-
åppmõš-sääkk.  

Ooudpeä´lnn 2 §:z 1 momeentt 1 pääi´�est 
mie´rruum kåå´dd le´be kå´ddõhttõõzz da 
valdia nåkam 2 §:z 1 momeentt 2 da 3 
pääi �́est mie´rruum ve´rğğnee�́� tuâjast åå-
rai ooumžed, koonn ve´rğğvuudest vuä´ss lij 
saa´mi dommvuu´dest seämmanalla ko 2 §:z 
2 momenttist sarnnum Paal¦âskoo´ddi 
õhttõõzz personkådda kuulli ooumžed vu-
ei´tet nåkam määinivui´m ko valdiasåbbar 
asetõõzzin šiõtt'teet miõttâd ve´rğğluõvâs-
vuõđ paa´l�in le´be luõvasvuõđ tuâjast nå-
kam sää´m�iõl silttõõzz haŋ́��eem diõtt, 
kåå´tt lij ta´rbbes suu tuâi hoi´ddjem diõtt. 

 
16 § 

Ve´rğğnee�́�i õõl¦tumuš ââ´nned sää´m�iõl 

Ve´rğğnee�́� â´lğğe i´lmmtõõzzin, kåčč-
mõõžžin da �ee´rjin, koid vuõltteet ää´šš-
vuä´ssla le´be tõn ooumže, �eäzz âlgg lää´jj 
mie´ldd i´lmmted jåå´ttmõõžžâst åårai le´be 
jååttmõ´šše puättam ää´ššest, ââ´nned ää´šš 
�iõtt'tõõllâm �iõlâst huõl�ani vuâstta-
vä´lddeeja �iõl, te´l ko tõt lij teâđast le´be 
vuä��at tiõttu, le´be ââ´nned lää´dd�iõl da 
sää´m�iõl. 

Ve´rğğne� âlgg raauktää ââ´nned 
sää´m�iõl, te´l ko vasttad su´nne tuåimtum 
sää´m�iõllsaž �ee´rjid.  

Ve´rğğnee�́� â´lğğe tuâjsteez muđoi še vi-
ikkâd ooudâs sää´m�iõl âânnmõõžž. 

 
17 § 

Sää´m�iõl âânnmõš kåå´dd ä´šš�ee´rjin 

Kå´dd, ko´st sä´mmla lie leäm mõõnni ee´jj 
vuõssmõs peei´v jäänab ko õhtt kuälmõs, 
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âlgg ââ´nned sää´m�iõl še nåkam pårdd-
�ee´rjin da jee´res ä´šš�ee´rjin, koid jeät 
uu´det privat ää´ššvuä´ssla da kookk lie mu-
đoi vääžnai. Jee´res še kå´dd âlgg ââ´nned 
sääm�iõl näkam ää´šš�ee´rjin nu´tt veeidsen 
ko sij tätta. 
 

 
4 lååkk 

Vuõiggâdvuõtt tu´l��õ´sse da 
jåår¦lâttmõ´šše 

18 § 

Vuõiggâdvuõtt tu´l��õ´sse 

Te´l ko tän lää´jj mie´ldd �iõtt'tõõlât ää´šš 
säämas, õõl¦či ää´šš �iõtt'tõõllmõõžž 
u´vdded nåkam reâu¦la tuâjjân, kåå´tt silttad 
sää´m�iõl. Te´l ko ve´rğğnee�́�est ij leäkku 
nåkam säämas siltteei reâu¦laž, kåå´tt vuäitči 
�iõtt'tõõllâd ää´šš, âlgg ve´rğğne� jä´rjsted 
tu´l��õõzz dääram, te´l ko tõt ij jiõčč âânn 
huõl tu´l��õõzzâst. 

 
 

19 § 

Vuõiggâdvuõtt tuåimtem�ee´rj da jee´res 
ä´šš�ee´rj jåår¦lâttmõ´šše 

Te´l ko vaaldšemää´ššest, vaaldšem-
lää´jjââ´nnemää´ššest le´be rikosää´ššest su-
udkåččmõš, suudâm, tu´mmstõk, på´rdd�e´rjj 
le´be jee´res ä´šš�e´rjj lij rajjum lääddas 
le´be ruõccâs, ve´rğğne� âlgg u´vdded 
sä´mmla, kåå´tt lij ää´ššvuä´sslaž, suu 
raukkâm diõtt määuste´m veerjlaž 
jåår¦lâttmõõžž täin ä´šš�ee´rjin tõn vuä´zzest 
ko ä´šš kuâskk suu vuõiggõõzz, ouddõõzz 
le´be õõl¦tõõzz, pe´ce ko kõõččmõõžžâst lij 
ä´šš�e´rjj, kåå´tt ij vaaikad ää´šš čåudd-
mõ´šše. Jåår¦lâttmõõžž âlgg õhtteed tuåim-
tem�erjja le´be jee´res ä´šš�erjja. 

Te´l ko veerjlaž jåår¦lâttmõõžžâst lij 
jåår¦lâttemvââ�́�, ve´rğğne� âlgg teevvâd 
tõn, pe´ce te´l ko teevvmõš lij aivv taarb-
te´mes. Sä´mmla, kåå´tt lij ää´ššvuä´sslaž, 
âlgg te´l u´vdded tivvum tuåimtem�ee´rj dää-
ram. 

 

20 § 

Vuõiggâdvuõtt vuä��ad jåår¦lâttmõõžž 
sää´m�iõl konttrest 

Ve´rğğnee�́�est, kåå´tt tän lää´jj mie´ldd 
âlgg u´vdded suu tuåimtem�ee´rjest 
sää´m�iõllsaž jåår¦lâttmõõžž le´be tuåim-
tem�ee´rj säämas, lij vuõiggâdvuõtt vuä��ad 
jåår¦lâttmõõžž sää´m�iõl konttrest, te´l ko 
jåår¦lâttmõõžž ij vuei´t muđoi ha ŋ́��eed. 
Seämmanalla ve´rğğnee�́�est le´be strooit-
lest lij vuõiggâdvuõtt vuä��ad konttrest 
sää´m�iõllsaž ä´šš�ee´rjest jåår¦lâttmõõžž 
lääddas. 

 
 
 

21 § 

Õõl¦tumuš jåår¦lâttmõõžžâst le´be 
tu´l��õõzzâst šõddâm kuulin 

Te´l ko valdia ve´rğğne� âlgg u´vdded 
le´be tuåimted ää´ššvuä´ssla tuåimtem�ee´rj 
le´be ä´šš�ee´rj säämas le´be säämas 
jåår¦lõ´ttum le´be âlgg ââ´nned tu´l��õõzz, 
valdia mähss tuåimtem�ee´rj raajjmest sää-
mas le´be jåår¦lâttmest le´be tu´l��õõzzâst 
šõddâm kuul.  

Kå´dd, jee´res jiõččvaaldšemsie´brr le´be 
koo´ddi õhttõs âlgg mä´hssed 4-6, 12, 13, 16, 
17 da 28 §:sin mie´rruum tuåimtem- le´be 
jee´res ä´šš�ee´rj raajjmest le´be 
jåår¦lâttmest le´be tu´l��emest šõõddi kuu-
lid. 

 
 

22 § 

Ä´ššlaž mähss jåår¦lâttmõõžž jiõčč 

Te´l ko valdia, kåå´dd lebe jee´res jiõččva-
aldšemsie´br le´be koo´ddi õhttõõzz 
ve´rğğnekka lij vuõlttuum ä´šš�ee´rj säämas, 
hå´t ä´ššlast ij leäkku vuõiggâdvuõtt ââ´nned 
sää´m�iõl tän ve´rğğnee�́�in, âlgg ve´rğğ-
ne�, mâ ŋ́ŋa ko lij kuullâm ä´ššla, taarbi 
mie´ldd haŋ��eed ä´šš�ee´rjest jåår¦lâ´t-
mõõžž tõn �iõ´lle, koonn ve´rğğnee�́�est 
ââ´net da ä´ššlaž âlgg mä´hssed tõn. 
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5 lååkk 

Tuâi, kookk ve �́�e ooudâs �iõll'la 
vuõiggâdvuõđid 

23 § 

Ve´rğğnee�́�i õõl¦tõs čõõđted �iõll'la 
vuõiggâdvuõđid 

Ve´rğğne� âlgg tuâjstes jiõččalttee´l 
ââ´nned huõl tõ´st, što tän lää´jj staanuum 
�iõll'la vuõiggâdvuõđ šâ´dde tuõttân 
juõ´��peivvsaž jie´llmest. Tõt âlgg čuä´jted 
oummid, što kääzzkâstt säämas še. 

Ve´rğğne� vuäitt u´vdded pue´rab �iõll'la 
kääzzkõõzz, ko mõõnn tän lää´jjest šiõtt'teet. 

 
 

24 § 

Sää´m�iõllkoontâr 

Säämas jåår¦lâttmõõžž da jee´res tän 
lää´jjest šiõtt'tuum tuâjai vääras sää´mtee´ğğ 
vuâlžen lij sää´m�iõllkoontâr, kåå´tt âlgg 
lee´d saa´mi dommvuu´dest.  

Sää´m�iõllonttrest šiõtt'teet tää´r�ben val-
diasåbbar asetõõzzin.  

 
 

25 § 

Sää´m�iõl veä �́�teei 

Sää´mjânnam läänhalltõõzzâst da valdia 
pirrõs- da pääiklažvaaldšem vuâlaž ve´rğğ-
nee�́�est vuäitt sä´mmlai dommvuu´dest 
lee´d sää´m�iõl veä �́�teei. Veä�́�teeja kä-
äzzkõõzz lie dääram. 

 
 

26 § 

Vuâppmõš da praavumuš 

Juõ �́� ve´rğğne� vuäpp jii´jjes tuâjain tän 
lää´jj jä �́�tumuužž. 

Sää´mteğ́ğ präävv tän lää´jj suåvtumuužž 
da vuäitt u´vdded vuä´pstõõzz �iõll'lää´jj 
vuâlla kuulli aa´ššin da vuäitt ehdted 
pue´rõõzzid aa´šši ko´rjjeem vääras. 

27 § 

Maainâs 

Sää´m�iõllkoontâr oudd õõutsââ´jest 
sää´mteeğ́ğ mie´rrääm sää´m�iõllsåbrrin 
juõ´�� vaalpoodd sää´mtegga mainnâz tõ´st, 
što mä´htt sää´m�iõl kuõskki lää´jj lie õnnum 
da mä´htt sä´mmlai �iõll'la vuõiggâdvuõđ lie 
čõõđtum da mä´htt �iõllåårrmõõžž lie 
mõõnnâm ooudårra tõn mie´ldd ko valdia-
såbbar asetõõzzin tää´r�ben šiõtt'teet. 

Valdiasåbbar �iõll'lää´jj suåvtem kuõskki 
mainnsest šiõtt'teet �iõll'lää´jjest. 

 
6 lååkk 

Pååđai šiõtt'tõõzz 

28 § 

Sie´brrkåå´dd 

Seämma, ko mâi´d tän lää´jjest šiõtt'teet 
sää´m�iõl âânnmest valdia ve´rğğnee�́�in, 
kuâskk ää´ššvuä´sslai âânnem �iõl da tuå-
immtõs�ee´rj da jee´res ä´šš�ee´rj �iõl Oulu 
aa´rhelkåå´dd duõmmkapittlest da nåkam 
papp'pravlee´n'jain, kooi tuåimmvoudda 
sä´mmlai dommvu´vdd le´be vuä´ss tõ´st ko-
oll, te´l ko ä´šš ij leäkku nåkam, što tõn vuä-
itt �iõččâd ceerkavlää´jj (1054/1993) mie´ldd 
ceerkav jii´jjes ä´ššen, da ortodoksi ceerkav-
kåå´dd Oulu aa´rhelkåå´dd konttrest. 

Seämma, ko mâi´d tän lää´jj 1, 4, 5, 8, 19 
da 23 §:sin šiõtt'teet, kuâskk evaŋe´lis-
luternee�́� ceerkav Enontekiö, Aanar, Uc-
cjoo¦¦ da Suäđ́jel sie´brrkoo´ddid, te´l ko 
ä´šš ij leäkku nåkam, što tõn vuäitt �iõččâd 
ceerkavlää´jj mie´ldd ceerkav jii´jjes ä´ššen, 
da ortodoksi ceerkavkåå´dd Sää´mjânnam 
sie´brkåå´dd. 

 
29 § 

Tuâjjânu´vddumtuâi 

Seämma, ko mâi´d tän lää´jjest šiõtt'teet 
ve´rğğnee�́�in, kuâskk u´vddum kääzzkõõzz 
peä´lest privat õutstõõzzid, organisatiaid da 
s�iâŋkksie´brid di oummid, kook ve´rğğ-
nee�́� tu´mmstõõ¦¦ le´be jee´res tuâi le´be 
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ve´rğğnee�́� da vuâsttavä´lddeeja kõskksaž 
suåppmõõžž diõtt ta´rjjee kääzzkõõzz oum-
mid. Näkam tuâjjânu´vddumtuâjai peä´lnn 
âlgg ainsmâ´tted, što tuejjumuužžâst uu´det 
tän lää´jj oudldam �iõll'laž kääzzkõõzz. 

 
30 § 

Jäärnâ�strooitee´l di valdia le´be kåå´dd vu-
ämstam õutstõõzz 

Valdia jäärnâ�strooite´l di nåkam kääzz-
kõõzz pu´htti õutstõs, ko´st valdiast le´be 
õõut le´be määŋg 2 §:z 1 momeent 1 
pääi �́est mie´rruum kåå´ddest lij mie´rr-
eemväldd, algg sä´mmlai dommvuu´dest 
u´vdded tän lää´jj oudldam �iõll'laž kä-
äzzkõõzz da âlgg teâđted naroo´de säämas še 
tuejjumuužž šlaajj da ää´šš oudldam veeidâs-
vuõđin da nåkamnalla, što tõn vuei´t �iõččâd 
jäärnâ�strooitee´l le´be õutstõõzz peä´lest 
mååžna. Te´l ko valdia jäärnâ�strooite´l hå-
idd ve´rğğne�tuâi tõzz âlgg suåvvted, što 
mâi´d tän lää´jjest šiõtt'teet ve´rğğnee�́�est. 

 
 

31 § 

Vadia mä´hssemva´sttõs 

Valdia täällarvvlõ´sse âlgg vä´ldded 
mie´rrtie ğ́ğ valdiaveä�́�tie´ğği vääras 
koo´ddid, jee´res jiõččvaaldšemsie´brid, 
sä´mmlai dommvuu´d paal¦âskoo´ddid da 
2 §:z 3 momenttist mie´rruum sä´mmlai 
dommvuu´dest õõlmâs väldda kuulli tuâi 
hoi´ddjeejaid, nu´tt što tõt kätt tän lää´jj diõtt 
šõddâm lââ´sskuulid.  

 
32 § 

Sää´m �iõl staattus snäätnai vaaldšem-
vuu´din 

Sä´mmlai vuõiggâdvuõđâst vuä��ad 
vuâđđškooul- da jee´res mätt'tõõzz jii´jjes 
jie´nn�iõlin, sää´m �iõl mätt'tõõzzâst di 
sää´m �iõlâst mätt'tõs�iõllân, mätt'tõsaunn-
sen da tu´t��eem�iõllân šiõ´tt'teet jee´rab. 

Sä´mmlai vuõiggâdvuõđâst vuä��ad 
pei´vvhååid jii´jjes jie´nn�iõlin šiõtt'teet pä-

ärnai pei´vvhååidest u´vddum lää´jjest 
(36/1973). 

Tän lää´jj 2 §:z 1 momenttist mie´rruum 
ve´rğğnee�́� â´lğğe jää�́�ted tän lää´jj 
šiõtt'tõõzz, ko suåvteet puõcci sââ´jest da 
vuõiggâdvuõđin u´vddum lää´jj (785/1992) 
da sosialhuõl ää´ššla sââ´jest da vuõiggâd-
vuõđin u´vddum lää´jj (812/2000).  

 
33 § 

Tää´r�ab šiõtt'tõõzz 

Tää´r�ab šiõtt'tõõzz tän lää´jj tiu´ddepiijj-
mõõžžâst uu´det valdiasåbbar asetõõzzin. 

 
7 lååkk 

Viõ´��ešõddmõš da serddšiõtt'tõõzz 

34 § 

Viõ´��ešõddmõš 

Tät lää�́� šâdd viõ�́�e mannu peei´v 200 
da tõin kåå´mtet sää´m�iõl âânnmest 
ve´rğğnee�́�ivui´m pâ´zzlâšttammannu 8. 
peei´v 1991 u´vddum lää´jj (516/1991) tõzz 
mâ ŋ́ŋlest rajjum muttâzvui´m. 

Ju´n ouddâl ko tät lää´�� šâdd viõ�́�e, vu-
ei´tet altteed tõn tiu´ddepiijjmõõžž oudldam 
tuåim. 

Tät lää�́� âlgg lee´d Lää´ddjânnam 
šiõtt'tõõzzi norldõõ¦¦âst aanarsää´m-, nuõrtt-
sää´m- da tuõddârsää´m�iõlid jåår¦lõ´ttum 
še. 

 
35 § 

Serddšiõtt'tõõzz 

Ko jee´res laa´jjin lie sie´vvõõzz tän 
laa´jjin kåå´mtum la�́�e sää´m�iõl âânnmest 
ve´rğğnee�́�ivui´m, �iõččât što mâŋŋa, ko 
tät lää�́� lij šõddâm viõ�́�e, sie´vvõs 
meär��ad sie´vvõõzz tän la´��e. 

Ko ä´šš lij alttuum ouddâl, ko tät lää´�� 
šâdd viõ�́�e, suåvteet tän lää´jj viõ´��e 
šõddmest viõ¦¦âst åårai šiõtt'tõõzzid, te´l ko 
ve´rğğne� ij muut tõid ää´ššvuässla 
vuõiggõõzz da ouddõõzz diõtt. 

————— 
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Bilaga Översättning till nordsamiska 
Láhkaevttohusat  

 
 
 

Sámi giellaláhka 

Riikkabeivviid mearrádusa mielde ásahuvvo: 
 

1 kapihttal 

Almmolaš njuolggadusat 

1 § 

Lága ulbmil 

Dán lága ulbmilin lea dorvvastit vuođ-
đolágas mearriduvvon sápmelaččaid vuoi-
gatvuođa doalahit ja ovddidit iežaset giela ja 
kultuvrra. 

Dán lágas mearriduvvo sápmelaččaid vuoi-
gatvuođas geavahit iežaset giela duopmostu-
olus ja eará eiseválddi olis sihke almmolaš 
válddi geatnegasvuođain ollašuhttit ja ovddi-
dit sápmelaččaid gielalaš vuoigat-vuođaid. 

Mihttomearrin lea, ahte sápmelaččaid vuo-
igatvuohta vuoiggalaš riektegeavvamii ja bu-
ori hálddahussii dáhkiduvvo gielas fuolake-
ahttá ja ahte sápmelaččaid gielalaš vuoigat-
vuođat ollašuhttojuvvojit almmá ahte daidda 
dárbbaša sierra doarjalit. 

 
2 § 

Lága heivehanviidodat 

Eiseválddit, maidda dát láhka heivehuvvo, 
leat: 

1) Eanodaga, Anára, Soađegili ja Ohcejoga 
gielddat ja dat gieldaovttastumit, main muh-
tin ovddabealde máinnašuvvon gielddain lea 
lahttun; dat duopmostuolut ja stáhta guovllu- 
ja báikkálašhálddahusa eiseválddit, maid vir-
geviidodahkii ovddabealde máinnašuvvon 
gielddat ollislaččat dahje osohahkii gullet; 

2) Sámi leanaráđđehus ja dan oktavuođas 
doaibmi doaibmaorgánat; 

3) sámediggi, sámiáššiid ráđđádallangoddi 
ja nuortalašlága (253/1995) 42 §:s oaivvil-
duvvon siidačoahkkin; 

4) stáhtaráđi vuoigatvuohtakansler ja riik-
kabeivviid vuoigatvuohtaáššeolmmoš; 

5) geavaheaddjeáššeolmmoš ja geavahe-
addjeváidinlávdegoddi, dásseárvosáttaolm-
moš ja dásseárvolávdegoddi, diehtosuod-
jesáttaolmmoš ja diehtosuodjelávdegoddi ja 
vehádatsáttaolmmoš;  

6) Álbmotealáhatlágádus ja eanandoalliid 
ealáhatlágádus; sihke 

7) dat stáhta hálddahuseiseválddit, mat 
nuppástusohcaneiseváldin gieđahallet ovdda-
bealde máinnašuvvon hálddahuseiseválddiid 
olis johtui boahtán áššiid.  

Dán lága galgá čuovvut maiddái boazo-
doallolága (848/1990) ja boazodoalloláhka-
ásahusa (883/1990) mielde hálddahusáššiid 
gieđahallamis daid stáhta eiseválddiid ja bal-
gosiid olis, maid virge- ja doaibma-
viidodahkii sámiid ruovttuguovlu ollislaččat 
dahje osohahkii gullá, sihke Bálgosiid ovttas-
tusas. 

Láhka heivehuvvo dasa lassin buohkaide 
daidda, maidda lágain dahje lága vuođul lea 
sámiid ruovttuguovllus addon doaibman 
dikšojuvvot almmolaš válddi doaibma, sihke 
stáhta fitnodatlágádussii go dat dikšu dán gu-
ovllus eiseváldidoaimma.  

Earáidege go 1 ja 2 momeanttas oaivvil-
duvvon stáhta eiseválddiide ja lágádusaide 
heivehuvvo dán lága 7 §´, 8 §´ 3 momeanta 
sihke 9 ja 20-22 §:t. 

Sierranasnjuolggadusat, mat heivehuvvojit 
Sámiid ruovttuguovllus, leat lága 3 kapihtala 
siste. 

 
 

3 § 

Meroštallamat 

Dán lágas oaivvilduvvo: 
1) sámegielain anáraš-, nuortalaš- dahje 
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davvisámegielas geavahuvvon giella dahje 
váldočuozáhatjoavkku mielde; 

2) sápmelaččain sámediggelága (974/1995) 
3 §:s oaivvilduvvon sápmelaš; 

3) sámiid ruovttuguovlluin sámedikkis ad-
dojun 4 §:s oaivvilduvvon sámiid ruovttugu-
ovlu; sihke 

4) eiseválddiin 2 §` 1 ja 2 momeanttas oa-
ivvilduvvon duopmostuolut ja eará eiseváld-
dit ja lágádusat, 2 §` 2 momeanttas oaivvil-
duvvon bálgosat ja bálgosiid ovttastus ja buot 
dat, mat 2 §` 3 momeantta mielde dikšot 
almmolaš hálddahusdoaimma sihke stáhta 
fitnodat go dat dikšu eiseváldidoaimma.  

 
 
 

2 kapihttal 

Gielalaš vuoigatvuođat 

4 § 

Sápmelačča vuoigatvuohta geavahit sámegi-
ela eiseválddiid olis 

Sápmelaččas lea vuoigatvuohta iežas áššis 
dahje áššis, mas son gullojuvvo, geavahit 
sámegiela dán lága oaivvilduvvon eiseválddi 
olis. 

Eiseváldi ii oaččo ráddjet dahje biehttalit 
ollašuhttimis dán lágas mearriduvvon giela-
laš vuoigatvuođaid dan vuođul, ahte sápme-
laš máhttá maid eará giela, dego suoma- dah-
je ruoŧagiela. 

 
 

5 § 

Vuoigatvuođalaš persovnna gielalaš vuoi-
gatvuođat eiseválddiid olis 

Organisašuvnnas ja vuođđudusas, man be-
avdegirjegiella lea sámegiella, lea vuoigat-
vuohta eiseválddiid olis áššiid divššodettiin 
geavahit beavdegirjegielas heivvolaš osiin, 
4 §:s mearriduvvo sápmelačča vuoigatvuođas 
geavahit sámegiela. 

Oahppolágádusas, man oahpahusgiella lea 
sámegiella, lea vástideaddji láhkái vuoigat-
vuohta geavahit sámegiela dađi mielde go 1 
momeanttas mearriduvvo. 

6 § 

Sámegiela geavaheapmi álbmotválljen 
orgánain 

Eanodaga, Anára, Soađegili ja Ohcejoga 
gielddaid doaibmaorgánaid sápmelaš lahtuin 
lea vuoigatvuohta geavahit sámegiela čoahk-
kimiin ja čálalaš cealkámušain, mat laktojuv-
vojit beavdegirjái. Seammá guoská stáhtalaš 
lávdegottiid, komiteaid, bargojoavkkuid ja 
vástideaddjelágan máŋggalahtot doaibma-
orgánaid sápmelaš lahtuid sámiid ruovttugu-
ovllus ja gieđahaladettiin áššiid, mat eareno-
amážit gusket sápmelaččaid, dan olggobeal-
dege. Bálgosiid ovttastusa ja dan stivrra 
čoahkkimiidda oassálasti sápmelaččas lea 
vástideaddjeláhkái vuoigatvuohta geavahit 
čoahkkimis sámegiela. 

Ovddabealde dán paragráfas oaivvilduvvon 
čoahkkimiin galgá dárbbu mielde ordnejuv-
vot dulkon. 

 
7 § 

Vuoigatvuohta almmuhit sámegiela eatnigi-
ellan veahkadatdiehtovuogádahkii 

Sápmelaččas, geas lea Suomas ruovttugiel-
dalágas (201/1994) oaivvilduvvon ruovttugi-
elda, lea vuoigatvuohta almmuhit vurkejuv-
vot veahkadatdiehtovuogádahkii eatnigiella-
nis sámegiella. 

 
8 § 

Eiseválddiid diehtojuohkin 

Eiseválddit galget álbmogii čujuhuvvon di-
ehtojuohkimis geavahit maiddái sámegiela. 
Eiseválddiid almmuhusat, gulahusat ja alm-
mustahttimat ja álbmogii addojuvvon eará 
dieđáhusat sihke oahpástagat ja olbmuid ge-
avahussii oaivvilduvvon skovit deavdinráv-
vagiiguin galget sámiid ruovttuguovllus 
ráhkaduvvot ja addojuvvot maiddái sámegil-
lii. 

Gearretrievtti, duopmára, gihligottedoaim-
mahaga dahje dan ossodaga dahje gihligotti 
sierranas virgedoaimmahaga dahje daid vir-
geolbmo virggi bealis addin gulahusat ja di-
eđáhusat ovttaskas olbmo vuoigatvuođa ášši-
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in sáhttet goit vihkkehallama mielde addo-
juvvot dušše fal suomagillii, jos sámegiela 
geavaheapmi livččii čielgasit dárbbašmeaht-
tun. 

Earáid go 2 §` 1 ja 2 momeanttas oaivvil-
duvvon stáhta eiseválddiiid ja lágádusaid olis 
galget 1 momeanttas oaivvilduvvon almmu-
husat, gulahusat, almmustahttimat ja di-
eđáhusat sihke skovit deavdinrávvagiiguin 
ráhkaduvvot ja almmustahttojuvvot maiddái 
sámegillii, dalle go dat eanas gusket sápme-
laččaid dahje goas dasa muđuid lea eareno-
amáš ágga.  

Válggaid ja álbmotjienastemiid várás 
ráhkaduvvon almmuhangoarttat eai ráhka-
duvvo sámegillii, earret sámediggelágas ad-
dojun lága 24 §:s oaivvilduvvon almmuhus-
goarttat. 

9 § 

Lágat ja eará seađáhusat sihke seađáhuse-
avttohusat ja smiehttamušat 

Lágat, mat gusket earenoamážit sápmelač-
čaid ja eará seađáhusat sihke stáhtasoahpa-
mušat ja eará áššegirjjit, mat almmustahtto-
juvvit Suoma seađáhusčoakkáldagas ja di-
eđáhusat almmustahttojuvvojit stáhtaráđi 
dahje guoskevaš ministeriija nu mearridettiin 
maiddái sámegielat jorgalussan. Seammá gu-
oská ministeriija dahje stáhta eará eiseválddi 
mearrádusaid, rávvagiid ja dieđáhusaid, mat 
almmustahttojuvvojit mearrádusčoakkálda-
gas. 

Ministeriijas dahje stáhta komiteas, bargo-
joavkkus dahje doaibmaorgánas, man sáhttá 
buohtastahttit daidda, válmmaštallojuvvon ja 
doppe almmustahtti láhkaevttohusat ja smi-
ehttamušat dahje daid čoahkkáigeasut alm-
mustahttojuvvojit ministeriija nu mearridet-
tiin maiddái sámegillii, dalle go dat eareno-
amážit gusket sápmelaččaid dahje go dasa 
muđuid lea earenoamáš ágga. 

 
10 § 

Sámegiela geavaheapmi eiseválddi bargogi-
ellan 

Eiseváldi, man doaibma čuohcá dušše 
sápmelaččaide, sáhttá geavahit bargogiellanis 
sámegiela suomagielain rattát. 

3 kapihttal 

Njuolggadusat, mat heivehuvvojit sámiid 
ruovttuguovllus 

11 § 

Earenoamáš geatnegasvuođat 

Dán lága 2 §` 1 momeanttas oaivvilduvvon 
eiseválddit galget sámiid ruovttuguovllu doa-
immahagain ja eará doaibmasajiin čuovvut 
dasa lassin dan, mii dán kapihtalis mearri-
duvvo.  

 
12 § 

Vuoigatvuohta geavahit sámegiela eiseváld-
diid olis 

Sápmelaččas lea vuoigatvuohta áššiid doa-
immahettiin eiseválddi olis geavahit suoma- 
dahje sámegiela iežas válljema mielde. Vuo-
igatvuođas geavahit ruoŧagiela mearriduvvo 
giellalágas (423/2003). 

Seammá vuoigatvuohta lea sápmelaččas 
sámiid ruovttuguovllu olggobealdege stáhta 
eiseválddiid olis dalle, go dat nuppástusoh-
caneiseváldin gieđahallet ruovttuguovllu ei-
seválddiid olis johtui boahtán áššiid. 

 
 

13 § 

Vuoigatvuohta oažžut doaimmahusgirjji dah-
je eará áššegirjji sámegillii 

Sápmelaš áššeoasálažžii, jos son dan bivdá, 
galgá addojuvvot stevdnenohcamuš, duop-
mu, mearrádus, beavdegirji dahje eará ášše-
girji sámegillii dađi mielde go ášši guoská su 
vuoigatvuođa, ovddu dahje geatnegasvuođa, 
earret jos jearaldagas lea ášši čoavdáseapmái 
čielgasit váikkutmeahttun áššegirji. Juos 
sápmelaš áššeoasálaš lea geavahan čálalaččat 
dahje njálmmálaččat sámegiela dalle go lea 
váldán oktavuođa áššegieđahalli eiseváldái, 
galgá sámegielat doaimmahusgirji addot se-
amma viidodagas ja vástideaddji eavttuid 
mielde almmá, ahte dat bivdojuvvošii sierra.  

Doaimmahusgirjjis galgá goittotge addot 
dušše virggálaš sámegielat jorgalus, jos ášše-
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oasálaččat leat máŋggas, eaige sii leat ovttao-
aivilis sámegiela geavaheamis. 

 
14 § 

Sámegiela máhttu ja dan dohkálašvuoh-
tagáibádusat 

Eiseváldi galgá bargoveaga bálvalussii 
válddedettiin fuolahit das, ahte dan bargove-
ahka guđege doaimmahagas dahje eará doa-
ibmasajis bastá bálvalit áššehasaid maiddái 
sámegillii. Eiseváldi galgá dasa lassin skuv-
lema ordnemiin dahje eará doaibmabijuiguin 
fuolahit das, ahte bargiin lea dakkár sámegie-
la máhttu go sin barggut gáibidit. 

Sámegiela máhttu sáhttá mearriduvvot giel-
lamáhtu dohkálašvuohtagáibádussan stáhta 
eiseválddiid bargovehkii lágain dahje lága 
vuođul stáhtaráđi dahje ministeriija ásahusain 
sihke gieldda eiseválddiid bargiide, jos lágain 
dahje lága vuođul ii eará mearriduvvo, giel-
dalága (365/1995) ortnega mielde.  

Sámegiela máhtu dohkálašvuohta-gáibá-
dusain ja sámegiela máhtu čájeheamis lea 
heivvolaš osiin fámus, mii mearriduvvo lágas 
almmosservošiid bargiin gáibiduvvon giel-
lamáhtus (424/2003). 

 
15 § 

Virgefriddjavuohta bálkkain ja friddjavuohta 
barggus eretorrumii sámegiela máhtu háhka-

ma várás 

Ovddabealde 2 §` 1 momeanttas oaivvil-
duvvon stáhta dakkár eiseválddi virgeolb-
mos, gean virgeviidodat lea ollásit sámiid ru-
ovttuguovllus, lea stáhtaráđi ásahusain mear-
riduvvon eavttuid mielde vuoigatvuohta 
oažžut virgefriddjavuođa bálkkáin virge-
bargguidis dikšumii dárbbašlaš sámegiela 
máhtu háhkama várás, ja dákkár eiseválddi 
bálvaleaddji bargis vástideaddji eavttuid mi-
elde lea vuoigatvuohta oažžut friddjavuođa 
barggus eretorrumii seamma dárkkuhussii. 

Ovddabealde 1 momeanttas oaivvilduvvon 
virgefriddjavuohtamearrádusa dahje friddja-
vuođa barggus eretorrunmearrádusa eaktun 
sáhttá biddjot, ahte bargi, gii lea bálvalusas, 
dahká eiseválddiin čálalaš soahpamuša das, 
ahte son bargá eiseválddi bálvalusas sámiid 

ruovttuguovllus virgefriddjavuođa dahje 
barggus eretorruma nohkama maŋŋel dihto 
áiggi, mii ii oaččo leat guhkit go ovtta jagi. 
Soahpamuššii sáhttá váldit mearrádusa das, 
ahte bargi, gii lea bálvalusas, máksá ei-
seváldái eanemustá giellaskuvlema njulges-
taga dagahan goluid vástideaddji soahpa-
mušsáhku, jos son sohppojuvvon áigodagas 
lihccu iežas eret dahje juos son ieš dagaha 
lihcohallama eará ákka go buozanvuođa ge-
ažil. 

Ovddabealde 2 §` 1 momeantta 1 čuoggás 
oaivvilduvvon gieldda dahje gieldaovttastu-
mi ja stáhta dakkár 2 §` 1 momeantta 2 ja 3 
čuoggás oaivvilduvvon eiseválddi bálvalusas 
leahkki olbmui, gean virgeviidodagas oassi 
lea sámiid ruovttuguovllus, sihke 2 §` 2 mo-
meanttas máinnašuvvon Bálgosiid ovttastusa 
bargovehkii gullevažžii sáhttá, dakkár eavttu-
iguin go stáhtaráđi ásahusas mearriduvvo, 
mieđihuvvot virgefriddjavuohta bálkkain 
dahje friddjavuohta barggus eretorrumii vir-
gebargguid dikšumii dárbbašlaš sámegiela 
máhtu háhkama várás.  

 
 

16 § 

Eiseválddiid geatnegasvuohta geavahit 
sámegiela 

Eiseválddit galget almmuhusain, bovdehu-
sain ja reivviin, mat sáddejuvvojit áššeo-
asálažžii dahje dasa, geasa lága mielde galgá 
almmuhit ášši, mii lea jođus dahje mii boahtá 
johtui, geavahit ášši gieđahallangielas fuola-
keahttá vuostáiváldi iežas giela, juos dat lea 
dieđus, dahje govttolaččat čilgemis, dahje 
geavahit sihke suoma- ja sámegiela. 

Eiseváldi galgá almmá, ahte dat sierra biv-
dojuvvošii, geavahit sámegiela go dat vástida 
dasa sámegillii doaimmahuvvon čálalaš ok-
tavuohtaváldimiidda. 

Eiseválddit galget doaimmastis muđuidge 
ovddidit sámegiela geavaheami. 

 
17 § 

Sámegiela geavaheapmi gieldda áššegirjjiin 

Gielda, mas sámegielagiid mearri gieldda 
ássiin ovddit jagi vuosttaš beaivve lea leamaš 
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stuorit go okta goalmmádas, galgá geavahit 
maid sámegiela dakkár beavdegirjjiin ja eará 
áššegirjjiin, mat eai galgga addot ovttaskas 
áššeoasálažžii ja main lea almmolaš meark-
kašupmi. Earáge gielddat galget geavahit 
sámegiela dákkár áššegirjjiineaset dan viido-
dagas go gehččet dárbbašlažžan. 

 
 
 
 

4 kapihttal 

Vuoigatvuohta dulkomii ja jorgalussii 

18 § 

Vuoigatvuohta dulkomii 

Go dán lága vuođul geavahuvvo ášši 
njálmmálaš gieđahallamis sámegiella, galgá 
ášši gieđahallama viggat addit sámegiela 
máhtolaš bargi dikšumii. Juos eiseválddis ii 
leat dakkár sámegiela máhtolaš bargi, guhte 
sáhtášii gieđahallat ášši, galgá eiseváldi ord-
net nuvttá dulkoma, jos dat ieš ii fuolat dul-
komis. 

 
 

19 § 

Vuoigatvuohta doaimmahusgirjji ja eará 
áššegirjji jorgalussii 

Jos hálddahusáššis, hálddahusláhkageava-
hanáššis dahje rihkusáššis stevdnenohcamuš, 
duopmu, beavdegirji dahje eará áššegirji lea 
ráhkaduvvon suoma- dahje ruoŧagillii, galgá 
eiseváldi addit sápmelaš áššeoasálažžii su 
bivdaga mielde nuvttá virggálaš sámegielat 
jorgalusa dáin áššegirjjiin dađi mielde go ášši 
guoská su vuoigatvuođa, ovddu dahje geat-
negasvuođa, earret jos jearaldagas lea ášše-
čovdosii čielgasit váikkutmeahttun áššegirji. 
Jorgalus galgá laktojuvvot doaimmahusgirjái 
dahje eará áššegirjái.  

Jos virggálaš jorgalusas lea jorgalan-
meattáhus, de eiseváldi galgá divvut dan, jos 
dan divvun ii leat čielgasit dárbbašmeahttun. 
Sápmelaš áššeoasálažžii galgá dalle addit 
nuvttá divvojun doaimmahusgirji.  

 

20 § 

Vuoigatvuohta oažžut jorgalusa sámegiela 
doaimmahagas 

Eiseválddis, mii dán lága vuođul galgá ad-
dit doaimmahusgirjjistis sámegielat jorgalusa 
dahje sámegielat doaimmahusgirjji, lea vuoi-
gatvuohta oažžut jorgalusa sámegiela doa-
immahagas, jos jorgalusa skáhppon ii muđu-
id heivvolaččat lihkostuva. Vástideaddji 
láhkái lea eiseválddis ja lágádusas vuoigat-
vuohta oažžut doaimmahagas suomagielat 
jorgalusa dasa sámegillii guđđojuvvon 
áššebáhpáris. 

 
 
 

21 § 

Geatnegasvuohta jorgaleamis ja dulkomis 
šaddan goluin 

Jos stáhta eiseváldi galgá addit dahje doa-
immahit áššeoasálažžii doaimmahusgirjji 
dahje áššegirjji sámegillii dahje sámegielalaš 
jorgalussan dahje geavahit dulkoma, de 
stáhta lea vásttolaš sámegielalaš doaimma-
husgirjji ráhkadeamis dahje jorgaleamis dah-
je dulkomis šaddan goluin. 

Gielda, eará iešráđđenovttastupmi dahje gi-
elddaidlihttu lea vásttolaš 4-6, 12, 13, 16, 17 
ja 28 §: s oaivvilduvvon doaimmahus- dahje 
eará áššegirjji ráhkadeamis dahje jorgaleamis 
dahje dulkomis šaddan goluin. 

 
 
 

22 § 

Jorgalusa skáhppon áššehasa goasttádusain 

Jos stáhta, gieldda dahje eará iešráđđen-
ovttastumi dahje gielddaidovttastumi eise-
váldái lea guđđojuvvon sámegielat áššegirji, 
vaikko áššehasas ii leat vuoigatvuohta gea-
vahit sámegiela máinnašuvvon eiseválddi 
olis, galgá eiseváldi dárbbu mielde áššehasa 
gullama maŋŋel skáhppot su goasttádusain 
áššegirjjis jorgalusa eiseválddi olis geava-
huvvon gillii. 
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5 kapihttal 

Doaibmabijut, mat ovddidit gielalaš vuoi-
gatvuođaid 

23 § 

Eiseválddiid geatnegasvuohta ollašuhttit gie-
lalaš vuoigatvuođaid 

Eiseváldi galgá doaimmastis iešdoaimma-
laččat fuolahit das, ahte dán lága dorvvastan 
gielalaš vuoigatvuođat ollašuvvet geavadis. 
Dat galgá čujuhit álbmogii, ahte bálvala maid 
sámegillii.  

Eiseváldi sáhttá addit buoretge gielalaš 
bálvalusa go mii dán lágas gáibiduvvo. 

 
 

24 § 

Sámegiela doaimmahat 

Sámegiela jorgaleami ja dán lágas ásahuv-
von eará bargguid várás sámedikkis lea 
sámegiela doaimmahat, mii galgá leat sámiid 
ruovttuguovllus.  

Sámegiela doaimmahagas mearriduvvo 
dárkileappot stáhtaráđi láhkaásahusain. 

 
 

25 § 

Sámegiela veahkeheaddji 

Sámi leanaráđđehusas ja stáhta guovllu- ja 
báikkálašhálddahusa eiseválddi olis sáhttá 
sámiid ruovttuguovllus leat sámegiela veah-
keheaddji. Veahkeheaddji bálvalusat leat 
áššehassii nuvttá. 

 
26 § 

Bearráigeahčču ja čuovvun 

Juohke eiseváldi bearráigeahččá iežas doa-
ibmasuorggis dán lága čuovvuma.  

Sámediggi čuovvu dán lága heiveheami ja 
sáhttá addit ávžžuhusaid giellaláhka-ásahe-
apmái laktáseaddji gažaldagain ja dahkat 
álgagiid daid vigiid divvuma várás, maid dat 
fuomáša. 

27 § 

Dieđáhus 

Sámegiela doaimmahat addá ovttas sáme-
dikki sámi giellaráđiin válgabajiid mielde 
sámediggái dieđáhusa sámegiela láhkaásahe-
ami heiveheamis ja sápmelaččaid gielalaš 
vuoigatvuođaid ollašuvvamis ja gielladili 
ovdáneamis dađi mielde go stáhtaráđi ásahu-
sain dárkileappot mearriduvvo. 

Stáhtaráđi giellaláhkaásaheami heiveheami 
dieđáhusas mearriduvvo giellalágas. 

 
6 kapihttal 

Sierra njuolggadusat 

28 § 

Searvegottit 

Mii dán lágas ásahuvvo sámegiela geava-
heamis stáhta eiseválddiid olis, heivehuvvo 
dat maiddái áššeoasálaččaid geavahan gillii, 
doaimmahusgirjjiin ja eará áššegirjjiin gea-
vahuvvon gillii Oulu bismagotti duopmoka-
pihtalis ja dain girkohearrádoaimmahagain, 
maid doaibmaviidodahkii sámiid ruovttugu-
ovlu dahje dan oassi gullá, jos ášši ii leat 
dakkár, ahte dan galgá girkolága (635/1964) 
mielde atnit gullat girku iežas áššin, sihke or-
todoksalaš girkogotti Oulu bismagotti kansli-
ijas.  

Mii dán lága 1, 4, 5, 8, 19 ja 23 §:s mearri-
duvvo, heivehuvvo vástideaddji láhkái 
evaŋgelalaš-luteralaš girku Eanodaga, Anára, 
Ohcejoga ja Soađegili searvegottiide, jos ášši 
ii leat dakkár, ahte dan galgá girkolága miel-
de atnit gullat girku iežas áššin, sihke orto-
doksalaš girkogotti Sámi searvegoddái. 

 
29 § 

Doaibman addon barggut 

Mii dán lágas mearriduvvo eiseválddiin, 
guoská dat addojuvvon bálvalusa dáfus ovt-
taskas fitnodagaid, organisašuvnnaid ja vu-
ođđudusaid sihke olbmuid, go dat eiseválddi 
mearrádusa dahje eará doaibmabiju dahje ei-
seválddi ja vuostáiváldi gaskavuođa soahpa-
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muša vuođul fállet bálvalusa olbmuide. 
Dákkár doaibman addon bargguid mielde 
galgá sihkkarastit, ahte doaimmas addojuvvo 
dán lágas gáibiduvvon gielalaš bálvalus. 

 
30 § 

Fitnodatlágádusat ja stáhta dahje gieldda 
oamastan fitnodagat 

Stáhta fitnodatlágádus ja dakkár bálvalusa 
buvttadeaddji fitnodat, mas stáhtas dahje ovt-
tas dahje eanet go ovtta 2 §` 1 momeantta 1 
čuoggás oaivvilduvvon gielddas lea mearri-
danváldi, galgá sámiid ruovttuguovllus addit 
dán lágas gáibiduvvon gielalaš bálvalusa ja 
dieđihit olbmuide maiddái sámegillii doaim-
ma šlája ja áššeoktavuođa gáibidan viidoda-
gas ja vugiin, man ollislaččat árvvoštaladet-
tiin ii sáhte atnit fitnodatlágádusa dahje fit-
nodaga dáfus govttoheapmin. Go stáhta fit-
nodatlágádus dikšu eiseváldidoaimma dasa 
heivehuvvo, mii dán lágas mearriduvvo ei-
seválddis. 

 
31 § 

Stáhta ekonomalaš ovddasvástádus 

Stáhta bušehttii galgá váldit mearreruđa 
stáhtaossodahkan gielddaide, eará iešráđđen-
ovttastumiide, sámiid ruovttuguovllu bálgo-
siidda ja 2 §` 3 momeanttas oaivvilduvvon 
sámiid ruovttuguovllu almmolaš váldái gul-
levaš barggu doaimmaheddjiide earenoamáš 
lassigoluid gokčama várás, mat dán lága hei-
veheamis šaddet. 

 
32 § 

Sámegiela sajádat muhtin hálddahussurggiin 

Sápmelaččaid vuoigatvuođas oažžut vuođ-
đoskuvla- ja eará oahpahusa iežaset eatnigil-
lii, sámegiela oahpahusas ja sámegielas oah-
pahusgiellan, oahppoávnnasin ja dutkkusgiel-
lan mearriduvvo sierra. 

Sápmelaččaid vuoigatvuođas oažžut beai-
vedivššu iežaset eatnigillii mearriduvvo 
mánáid beaivedivššus addojun lágas 
(36/1973).  

Dán lága 2 §` 1 momeanttas oaivvilduvvon 
eiseválddit galget čuovvut dán lága njuolg-
gadusaid heivehettiin buohcci sajádagas ja 
vuoigatvuođain addojun lága (785/1992) ja 
sosiálafuolahusa áššehasa sajádagas ja vuoi-
gatvuođain addojun lága (812/2000) 

 
33 § 

Dárkilit njuolggadusat 

Dárkilit njuolggadusat dán lága olla-
šuhttimis addojuvvojit stáhtaráđi láhka-
ásahusain. 

 
 

7 kapihttal 

Fápmuiboahtin ja sirddanjuolggadusat 

34 § 

Fápmuiboahtin 

Dát láhka boahtá fápmui mánu beaivve 200 
ja dainna gomihuvvo njukčamánu 8. beaivve 
1991 addojuvvon láhka sámegiela geavahe-
amis eiseválddiid olis (516/1991) dasa 
maŋŋel dahkkon nuppástusaiguin. 

Ovdal dán lága fápmuiboahtima sáhttá 
álggahit dan ollašuhttima gáibidan doaibma-
bijuid. 

Dát láhka almmustahttojuvvo Suoma sea-
đusčoakkáldagas maiddái anáraš-, nuortalaš- 
ja davvisámegielat jorgalussan. 

 
35 § 

Sirddanjuolggadusat 

Go dáinna lágain gomihuvvo sámegiela ge-
avaheamis eiseválddiid olis addojun láhka, 
de eará dalá lága dahje láhkaásahusa čujuhus 
adnojuvvo lága fápmuiboahtima maŋŋel oa-
ivvildit čujuhusa dán láhkii. 

Ovdal dán lága fápmuiboahtima johtui bo-
ahtán áššiide heivehuvvojit ain dán lága 
fápmui boahtima maŋŋel daid njuolggadusa-
id, mat leat leamaš fámus, jos eiseváldi ášše-
hasa vuoigatvuođa ja ovddu geahčadettiin ii 
eará mearrit. 

————— 


