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Poropolku 9
99690 Vuotso

Viite: Lausuntopyyntö saamelaiskäräjälain muutosta valmistellun toimikunnan
mietinnöstä
Vuohču Sámiid searvi rs:n toiminnan tavoitteena on säilyttää ja edistää saamelaista
kulttuuria, sekä turvata ja kehittää saamelaisten yleisiä taloudellisia, sosiaalisia ja
kulttuurisia oikeuksia. Seura on toiminut vuodesta 1972 lähtien ja sillä on 237
varsinaista jäsentä. Vuohču Sámiid searvi rs:n toiminta-aluetta on Vuotso sekä sen
lähialueet. Yhdistys on alkujaan perustettu saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi.

1 luku Yleiset säännökset (pois lukien 3 §)
Vuotson saamelaisseura ry (Vuohču Sámiid Searvi rs) pitää erittäin tärkeänä, että lain tarkoituksessa
on mainittu saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteuttaminen saamelaiskäräjien toiminnassa ja
tehtävissä sekä saamelaiskäräjien valinnassa. Vuotson saamelaisseura ry:n mukaan tämä vahvistaa
saamelaisten asemaa ja itsemääräämisoikeutta. Valtion taloudellisen vastuun kirjaaminen lakiin
vahvistaa Saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä ja Vuotson saamelaisseura ry kannattaa tätä
kirjausta.
3 § Oikeus tulla merkityksi vaaliluetteloon
Vuotson saamelaisseura ry:n mukaan nykyinen saamelaismääritelmä tulee muuttaa vastaamaan
saamelaisten tapaa tunnistaa ryhmänsä jäsenet. Vain näin voidaan vahvistaa saamelaisten kieltä ja
kulttuuria koskevaa kulttuuri-itsehallintoa. Vuotson saamelaisseura ry:n mielestä on tärkeää, että
laissa oleva saamelaismääritelmä vastaa saamelaisyhteisön omaa käsitystä saamelaisesta.
Saamelaisyhteisön on hyväksyttävä ja tunnustettava saamelaismääritelmä. Vuotson saamelaisseura
ry:n painottaa, että saamelaismääritelmää ei tule laajentaa koskemaan henkilöitä, joita
saamelaisyhteisö ei tunnusta ryhmänsä jäseniksi.

Vuotson saamelaisseura ry täten kannattaa ns. lappalaispykälän poistamista nykyisestä laista.
Saamelaismääritelmän tulee vastata henkilön todellista ja katkeamatonta yhteyttä
saamelaiskulttuuriin. On kestämätöntä pitää henkilöä saamelaisena pelkästään polveutumisen
perusteella. Nykyisessä laissa yhtenä saamelaisen määritelmänä on ollut esivanhemman merkintä
lappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjoissa. Lappalaispykälä saamelaismääritelmänä on
harhaanjohtava, sillä se kertoo ainoastaan elinkeinosta, jota myös suomalaiset uudisasukkaat ovat
harjoittaneet, eikä se täten ole todiste etnisestä saamelaisuudesta. Suomessa lappalaiselinkeinoja ovat
voineet ja voivat yhä harjoittaa muutkin kuin saamelaiset. Laissa oleva lappalaispykälä on
mahdollistanut, että saamelaiskäräjien vaaliluetteloon on voinut hakeutua henkilöitä, joilla on ollut
merkittynä lappalaiseksi esivanhempi, joka ei ole ollut välttämättä ollut etnisiteetiltään saamelainen.
Tämän vuoksi Vuotson saamelaisseura ry katsoo, että on perusteltua poistaa lappalaispykälä laista.
Polveutumisen perusteella vaaliluetteloon, ja täten myös saamelaiskäräjille, voitaisiin hyväksyä
ryhmä yksilöitä, jotka pohjaavat saamelaisuutensa vuosisatojen päähän.
Kielikriteeri on uuden esityksen mukaan sidottu neljään sukupolveen, kun taas lappalaiskriteerin
perusteella hakija voi vedota esivanhemman lappalaismerkintään esimerkiksi 1600-luvulta. Tämä
tarkoittaa sitä, että saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeutuva henkilö voisi perustaa
saamelaisuutensa esimerkiksi äidin äidin äidin kielitaitoon, eli noin 120 vuoden päähän, kun taas
1600-luvun lappalaismerkinnän pohjalta saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeutuva voisi perustaa
saamelaisuutensa äidin äidin äidin äidin äidin äidin äidin äidin äidin äidin äidin äidin äidin äidin
lappalaismerkintään. Viimeksi mainitussa esimerkissä on 14 esivanhempaa. Jokaisella henkilöllä on
kaksi vanhempaa, joilla on kaksi vanhempaa, joilla on kaksi vanhempaa ja niin edelleen. Litaniaa
jatkaessa pidemmälle, 14 sukupolvea kauempana yksilöllä on 16 348 esivanhempaa. Joten mikäli
yksilöllä on merkintä 1600-luvulta lappalaiselinkeinon harjoittajaksi merkitystä esivanhemmasta, on
epäjohdonmukaista ohittaa 16 347 muuta esivanhempaa ja perustella omaa saamelaisuuttaan
esivanhemman muinaisella lappalaismerkinnällä verokirjoissa ja sillä, että asuu Lapissa, kulkee
metsässä ja harjoittaa marjastusta ja kalastusta, aivan kuten suuri osa muistakin Lapissa asuvista
ihmisistä tekee. Saamelaisuuden todistelu saamelaiskliseillä, kuten marjastuksella ja kalastuksella ja
metsässä samoilulla, heijastaa päinvastaista asetelmaa kuin mitä perusteluilla yritetään ajaa takaa. Jos
saamelaiskäräjille pyrkivät uuslappalaiset ovat 1600-luvulla lappalaiseksi merkityn esivanhemman
jälkeläisinä saamelaisia, miksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon haetaan 1600-luvun vanhan
veronkantokirjan lappalaismerkinnän pohjalta, eikä esimerkiksi neljän sukupolven takaa, mikäli
jatkumo on säilynyt.
Vuotson saamelaisseura ry:n näkemyksen mukaan saamelaismääritelmässä on tärkeää säilyttää yhteys
elävään saamelaiseen kulttuuriin. Saamelaiskulttuurissa saamen kieli, saamelaiset tavat ja perinteet,
sekä perinteiset elinkeinot on opittu perinteisesti saamelaisessa sukuyhteisössä ja siirtyvät yhä
sukupolvelta toiselle. Saamelaiskulttuuri on elävää perinnettä. Saamelaisena voidaan pitää henkilöä,

joka on kasvanut saamen kieleen ja kulttuuriin. Kieli ei kuitenkaan yksistään voi tulevaisuudessa
määrittää saamelaisuutta, sillä nykypäivänä kieltä voi opiskella kuka tahansa, ja vastaavasti on
olemassa saamelaisia, jotka ovat kohdanneet kielellisen assimilaation, eivätkä täten puhu saamea
äidinkielenään. Vuotso on esimerkki saamelaisalueesta, jossa on tapahtunut kielellinen assimilaatio,
mutta saamelainen identiteetti on säilynyt vahvana. Kielikriteeri sisältää myös assimilaation
seurauksena kielensä menettäneet saamelaiset. On tärkeää myös huomata, että saamelaiskäräjien
vaaliluetteloon kuuluminen on jatkumoa.
Sana lappalainen on saamelaisille eksonyymi, eli ulkopuolisen ryhmän käyttämä nimitys. Sanaa
lappalainen ei perinteisesti ole ollut saamen kielissä. Sen sijaan sana saamelainen on endonyymi, joka
löytyy kaikista saamen kielistä. Lappalaistermin pilkallinen kaiku aiheutti sen, että saamelaiset
alkoivat 1960-luvulla vaatia, että heistä käytetään lappalaissanan sijaan sanaa saamelainen. Tämän
myötä termi lappalainen jäi vähitellen pois käytöstä, kunnes myöhemmin uuslappalaiset ottivat
termin lappalainen käyttöönsä. Nykyään termin alkuperäinen merkitys on muuttunut ja termiä on
alettu väärinkäyttää.
Vuotson saamelaisseura ry pitää tärkeänä, että Saamelaiskäräjien vaaliluettelo kootaan uudestaan
siten, että saamelaiskäräjien vaaliluettelossa olevat henkilöt vastaavat saamelaiskäräjien omaa
näkemystä siitä kuka on saamelainen.
2 luku Saamelaiskäräjien tehtävät (5-8 §)
Lakiesityksen mukaan Saamelaiskäräjien tehtävänä on päättää saamelaisten omaa kieltä, kulttuuria ja
asemaa alkuperäiskansana koskevista asioista ja hoitaa näihin liittyviä tehtäviä. Myös muissa asioissa
saamelaiskäräjät edistää saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista. Nämä kirjaukset
kehittävät saamelaisten itsemääräämisoikeutta. Lakiesityksen mukaan saamen kielen ja kulttuurin
ylläpitämisen ja kehittämisen turvaamiseksi saamelaiskäräjät toimii saamelaisopetuksen ja koulutuksen asiantuntijana ja edistää niiden kehittämistä kokonaisuutena. Vuotson saamelaisseura
ry kannattaa tätä kirjausta, jotta saamelaisopetuksen ja saamenkielisen opetuksen asema vahvistuu
suomalaisessa koulujärjestelmässä.
9 § Yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoite sekä 9 b § Menettely yhteistoiminnassa ja
neuvotteluissa
Lakiesityksessä on tarkennettu yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoitetta ja samalla esitys määrittelee
aiempaa tarkemmin mitkä asiat ja alat kuuluvat yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvollisuuden piiriin.
Vuotson saamelaisseura ry näkee tämän myönteisenä uudistuksena saamen kielen ja kulttuurin
näkökulmasta.

Lakiesityksen mukaan viranomaisten ja muiden julkisia hallintotehtäviä hoitavien tulee 9 §:ssä
tarkoitettuja toimenpiteitä suunnitellessaan ja toteuttaessaan käytettävissä olevin keinoin: 1) edistää
saamen kielten ylläpitämistä ja kehittämistä sekä saamelaisten oikeutta ja edellytyksiä ylläpitää ja
kehittää kulttuuriaan mukaan lukien perinteisiä elinkeinojaan; ja 2) vähentää toimenpiteistään
aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia saamen kielille sekä saamelaisten oikeudelle ja edellytyksille ylläpitää
ja kehittää omaa kulttuuriaan mukaan lukien perinteisiä elinkeinojaan. Vuotson saamelaisseura ry:n
mukaan nämä kirjaukset vahvistavat yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoitteen toteutumista.
Lakiesityksen mukaan viranomaiset ja muut julkisia hallintotehtäviä hoitavat eivät saa
toimenpiteellään aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa saamelaisten oikeudelle ylläpitää ja kehittää
omaa kieltään ja kulttuuriaan, ellei toimenpiteelle ole perus- ja ihmisoikeuksien kannalta
hyväksyttävää tavoitetta ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia painavan
yhteiskunnallisen tarpeen toteuttamisessa. Viranomaiset ja muut julkisia hallintotehtäviä hoitavat
eivät saa aiheuttaa huomattavaa haittaa alkuperäiskansa saamelaisten oikeudelle ylläpitää ja kehittää
kieltään ja kulttuuriaan mukaan lukien perinteisiä elinkeinojaan. Vuotson saamelaisseura ry pitää tätä
lakiesityksen kohtaa hieman sekavana ja jopa tulkinnanvaraisena ja toivoo lakiesitykseen kirjattujen
haittojen määrittelyyn tarkennusta, jotta saamelaiskulttuurin heikentämiskielto toteutuu
tulevaisuudessa yhteistoiminnan - ja neuvottelujen kautta.
3 luku Toimikausi, toimielimet ja toiminta
10 § Kokoonpano ja toimikausi
Lakiesityksen mukaan saamelaiskäräjiin kuuluu 21 jäsentä ja neljä varajäsentä, jotka valitaan
saamelaiskäräjien vaaleilla neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa vaalivuoden joulukuun 1.
päivänä. Saamelaiskäräjillä tulee olla vähintään kolme jäsentä ja yksi varajäsen Enontekiön, Inarin ja
Utsjoen kunnasta sekä Sodankylän kunnan Lapin paliskunnan alueelta.
Vuotson saamelaisseura ry pitää hyvänä, että Saamelaiskäräjien kiintiöpaikka tulevaisuudessa koskee
nimenomaan Lapin paliskunnan aluetta, eikä kokonaisuudessaan Sodankylän kuntaa. Sodankylän
kunnan saamelaisista merkittävä osa asuu Vuotson kylässä, Lapin paliskunnan alueella, joten on
johdonmukaista, että kiintiöpaikka noudattaa laissa määriteltyä saamelaisten kotiseutualuetta, johon
kuuluvat Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnat sekä Sodankylän kunnassa Lapin paliskunnan alue.
Vuotson alueen saamelaisia on suhteellisen vähän verrattuna Suomen puolen saamelaisalueen
kokonaismäärään. Vuotson saamelaisseura ry pitää tärkeänä, että Vuotsossa säilyy kuntakohtainen
kiintiö, jonka tarkoitus on turvata vähemmistössä olevien oikeudet. Kiintiöjako varmistaa täten, että
myös Vuotson alueen saamelaisilla on turvattuna edustus saamelaiskäräjillä.

Saamelaisista yli puolet asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Vuotson saamelaisseura ry
katsoo, että saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuville on turvattava paikka saamelaiskäräjillä
ja muodostaa saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuville oma kiintiönsä.
17 b § Aloiteoikeus
Lakiin esitetään lisättäväksi aloiteoikeus, joka tarkoittaa, että vähintään kahdella sadalla
viidelläkymmenellä viimeksi toimitetuissa saamelaiskäräjävaaleissa äänioikeutetulla saamelaisella on
oikeus tehdä saamelaiskäräjille aloite käräjien tehtäviin kuuluvassa asiassa. Vuotson saamelaisseura ry
pitää esitystä aloiteoikeudesta erittäin kannatettavana, mutta tuo esille sen, että lakiesityksen 250
äänioikeutetun määrä voi olla liian suuri. Vuotson saamelaisseura ry esittää, määrää muutettavaksi
niin, että aloiteoikeus olisi vähintään sadalla äänioikeutetulla saamelaisilla. Tämä muutos tukee
pienempiä saamelaisyhteisöjä ja vahvistaa saamelaisyhteisön osallistumista päätöksentekoon.
4 luku Saamelaiskäräjien vaalit
Vuotson saamelaisseura ry pitää kannatettavana, että Suomen Saamelaiskäräjien vaalien ajankohta
yhdenmukaistetaan vastaamaan Norjan ja Ruotsin saamelaiskäräjien vaalikausia. Saamelaiset ovat
yksi kansa neljän valtion alueella ja yhteinen vaalipäivä vahvistaa saamen kansan yhteenkuuluvuutta.
Lakiesitykseen on kirjattu monia hyviä vaaleja koskevia säännöksiä, jotka helpottavat
saamelaiskäräjävaaleja ja lisäävät äänestäjien mahdollisuuksia käyttää äänioikeuttaan. Vuotson
saamelaisseura ry kannattaa lakiesityksen kirjattuja uudistuksia ja erityisesti kiertävä vaalibussi on
hyvä uudistus. Vuotson alueen saamelaisten näkökulmasta on erittäin tärkeänä, että vaalipäivän
äänestys järjestetään jokaisessa saamelaisalueen kunnassa. Lisäksi on hyvä, että vaaliaika pitenee.
Vuotson saamelaisseura ry uskoo, että nämä uudistukset lisäävät äänestysaktiivisuutta.
20 § Vaalilautakunta
Lakiesityksen

mukaan

vaalilautakunta

päättää

hakemuksesta

henkilön

merkitsemisestä

vaaliluetteloon ja laatii vaaliluettelon. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta
jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Vaalilautakunnassa tulee olla jäsen ja varajäsen
Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kunnista sekä Sodankylän kunnan Lapin paliskunnan alueelta.
Vaalilautakunnassa tulee myös olla saamen kielilain (1086/2003) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen
saamen kielten asiantuntemus. Vuotson saamelaisseura ry:n näkemyksen mukaan nämä
tarkennukset ovat tarpeellisia ja tukevat vaalilautakunnan työskentelyä.

5 luku Muutoksenhaku vaaliluetteloa koskevissa asioissa
Lakiesitykseen on kirjattu uutena toimielimenä muutoksenhakulautakunta, joka toimii
ensimmäisenä muutoksenhakuasteena saamelaiskäräjien saamelaiskäräjistä annetun lain 26 §
mukaisissa vaaliluetteloon ottamista ja siitä poistamisesta koskevissa asioissa. Vuotson saamelaisseura
ry:n näkemyksen mukaan on hyvä, että saamelaiskäräjien hallitus ei enää käsittele vaaliluetteloon
ottamista ja poistamista koskevia asioista ja muutoksenhakulautakunta on ajatuksena hyvä. On hyvä,
että muutoksenhakulautakunta toimii saamelaiskäräjien yhteydessä ja on itsenäinen ja riippumaton
toimielin.
Vuotson saamelaisseura ry painottaa, että saamelaiskäräjien vaaliluettelon tulee vastata
saamelaisyhteisön näkemykseen siitä, kuka on saamelainen. Vuotson saamelaisseuran näkemyksen
mukaan saamelaisten itsemääräämisoikeutta heikentää se, että muutoksenhakulautakunnan
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Suomi on hyväksynyt
YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen, jonka artikla 33:ssa vahvistetaan
alkuperäiskansojen oikeus itse määritellä kansaan kuulumisen ehdot omien tapojensa ja perinteidensä
mukaisesti. Täten saamelaiskäräjien tulee päättää saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kuulumisesta.
Muita huomioita
Vuotson saamelaisseura ry pitää saamelaiskäräjälain muuttamista tarpeellisena ja saamelaiskäräjälain
muutosta valmistelleen toimikunnan mietintöä hyvänä.
Vuotson saamelaisseura ry kiittää lausuntopyynnöstä.
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