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Sámi Árvvut – sámiid iežaset sorjjasmeahttun searvi  

Searvvi ulbmilin lea doalahit, doarjut ja ovddidit sámiid árbevirolaš dieđu, sámiid searvvušvuođa, árbevirolaš sámi 
ealáhusaid, sámiid árvvuid ja vuoigatvuođaid. 

Sámi Árvvut – saamelaisten oma riippumaton yhdistys 
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää, tukea ja edistää saamelaisten perinteistä tietoa, saamelaisten yhteisöllisyyttä, 

perinteisiä saamelaisia elinkeinoja, saamelaisia arvoja ja oikeuksia. 
www.samiarvvut.org  

samiarvvut@gmail.com  
www.facebook.com/samiarvvut  

 

 
Sámi Árvvut (saamelaiset arvot) on riippumaton saamelainen yhdistys, jonka toimintaa ohjaavat saa-
melaiset arvot. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää, tukea ja edistää saamelaisten perinteistä tietoa, 
saamelaisten yhteisöllisyyttä, perinteisiä saamelaisia elinkeinoja, saamelaisia arvoja ja oikeuksia kai-
kessa kansallisessa ja kansainvälisessä toiminnassa, mikä liittyy saamelaisiin. 
 
Yhdistyksen tehtävien johdosta yhdistys on päättänyt antaa oheisen kannanoton ja esitykset jatkotoi-
menpiteiksi.  

 
 
 
ASIA: Kannanotto pohjoismaisesta saamelaissopimuksesta 
 

1.   Sopimuksen merkitys 

 
Saamelaisyhteisö on odottanut pohjoismaista saamelaissopimusta pitkään ja sen oletettiin aloittavan 
uuden ajan valtioiden ja saamelaisten välisissä suhteissa. Saamelaiskäräjien ja valtioiden neuvotte-
lema, parafoitu, saamelaissopimus ei kuitenkaan vastaa sille asetettuja tavoitteita, toiveita eikä kehi-
tä saamelaisten oikeusasemaa vaan paikoitellen jopa rajoittaa näitä oikeuksia. Pohjoismaisen saa-
melaissopimuksen yksi keskeinen tarkoitus oli oikeuksien harmonisointi ja säätelyn yhdenmukais-
taminen ja tämä tavoite on otettu parafoidusta sopimuksesta pois, mikä on hyvin valitettavaa. Ilmas-
tonmuutoksen ja saamen kansan pienen koon johdosta oikeussääntöjen harmonisointi ja elinkeinoja 
ja kulttuureja koskevan lainsäädännön kehittäminen ja yhdenmukaistaminen olisi hyvin tärkeä ta-
voite. 
 
Sopimus on yleisluonteeltaan julistuksenomainen, koska suuri osa velvoitteista on ehdollisia, eli 
valtioiden tulisi edistää, kehittää tai tukea mahdollisuuksien mukaan tai kansallisen lainsäädännön 
asettamissa rajoissa saamelaisten oikeuksia, mutta kunnianhimo ja tavoitteellisuus puuttuvat sopi-
muksesta täysin ja sopimuksen toimeenpanon resursointi, ohjaavuus ja sitovuus jäävät avoimeksi.   
Pohjoismainen saamelaissopimus poikkeaa alkuperäiskansajulistuksesta siten, että se ei ole lainkaan 
tavoitteellinen, vaan nykytilaan ja nykyisiin oikeuksiin painottuva ja tulevia oikeuksia rajoittava. 
Sopimuksen preambulassa, esipuheessa, sopimuksen luonne tulee hyvin selväksi, koska sen mukaan 
sopimus turvaa mutta ei muuta luotuja oikeuksia saamelaisalueilla. Mihin saamelaiset tarvitsevat 
tällaista sopimusta, joka ei kehitä nykyistä oikeusasema? Ainoat kohdat, joissa on havaittavis-
sa ”kehittämistä nykytilaan” perustuvat muihin sopimuksiin ja liittyvät kulttuuriin, eli velvoitteet 
biodiversiteettisopimuksesta, aineettoman kulttuuriperinnön ja kulttuuri-ilmauksien suojelusopi-
muksesta. Pohjoismaiselta saamelaissopimuksen toimeenpanon valvonnalta puuttuu riippumaton 
valvontaelin, kuten ihmisoikeussopimuksissa on, ja käytännössä sopimuksen toimeenpanon valvon-
ta jää valtioille ja saamelaiskäräjille.  
 
Mikäli sopimus hyväksytään kunkin maan saamelaiskäräjillä, se tarkoittaa käytännössä saamelais-
ten tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen antamista valtioille, ja sopimuksella on hyvin laaja 
vaikutus. Se vaikuttaisi Norjassa ILO 169-sopimuksen soveltamiseen ja toimeenpanoon ja mahdol-
lisesti loisi valtioille keinoja rajoittaa ILO 169-sopimuksen takaamia oikeuksia. Esimerkiksi Finn-
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markin alueen ulkopuolella asuville saamelaisille, jotka ovat ilman vahvistettuja maa- ja vesioi-
keuksia, pohjoismainen saamelaissopimus voi estää maa- ja vesioikeuksien kehittymisen. Suomessa 
ja Ruotsissa pohjoismainen saamelaissopimus olisi perustana, mikäli valtiot tulisivat ratifioimaan 
ILO 169-sopimuksen. ILO 169-sopimuksen artiklan 34 mukaan sopimusta sovelletaan kunkin maan 
olosuhteisiin. Valtiot todennäköisesti viittaisivat pohjoismaiseen saamelaissopimukseen tässä yh-
teydessä ja ILO 169-sopimuksen ratifiointi ei täten toisi saamelaisille käytännössä mitään lisäoi-
keuksia Ruotsissa ja Suomessa. Ratkaisevaa ILO 169-sopimuksen toimeenpanon kannalta on se, 
että toimilla on valtion ja alkuperäiskansan hyväksyntä.  ILO 169-sopimus lähtee siitä, että sopi-
muksen ratifioinnin edellyttämissä muutoksissa ratkaisevaa ovat alkuperäiskansan omat pyrkimyk-
set ja näkemys. Pohjoismaista saamelaissopimusta tulkittaisiin valtioiden näkökulmasta siten, että 
sopimus kuvaa saamelaisten näkemyksiä ja pyrkimyksiä. Pohjoismaisen saamelaissopimuksen al-
kuperäisten tavoitteiden mukaista ei ole, että alkuperäiskansaa painostetaan hyväksymään valtion 
etuja ja tarpeita tukeva ratkaisu, joka estää saamelaisia hakemasta parasta mahdollista suojaa omalle 
kulttuurilleen. 
 
Mikäli Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaiskäräjät hyväksyisivät sopimuksen, niin se on tietoon 
perustuva ennakkosuostumus ja osoittaa tahtotilan, millaisen tulevaisuuden kolmen maan saame-
laiskäräjät haluavat saamelaisille. Tietoon perustuva ennakkosuostumus on kansainvälisessä alkupe-
räiskansaoikeudessa hyvin merkittävä, ja esimerkiksi alkuperäiskansajulistus pyrkii siihen, että 
merkittävät hallinnolliset ja lainsäädännölliset muutokset, jotka vaikuttavat alkuperäiskansoihin, 
tulevat aina perustua tietoon perustuvaan ennakkosuostumukseen. Mikäli sopimus hyväksytään 
saamelaiskäräjillä, se tulee vaikuttamaan kaikkien keskeisten kansainvälisten ihmisoikeussopimus-
ten tulkintakäytäntöön sekä tulevien sopimusten mahdolliseen ratifiointiin, kuten ILO 169-
sopimuksen ratifiointiin ja myös alkuperäiskansajulistuksen toimeenpanoon kyseisissä valtioissa. 
Sopimuksen hyväksyminen, joka rajoittaa saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja oikeutta omaan 
identiteettiin ja kulttuuriin vie tulevilta saamelaissukupolvilta mahdollisuuden hakea parempia oi-
keuksia ja pitkällä tähtäimellä assimiloisi saamelaiskäräjät ja johtaisi saamelaisuuden rajautumiseen 
kielelliseksi oikeudeksi.  
 
Parafoitu sopimus kuvastaa ennen kaikkea valtiokeskeistä lähestymistapaa, jossa saamelaisten oi-
keudet yhä edelleen alistetaan valtapolitiikan ja valtiojohtoisen määräysvallan alaiseksi ilman että 
saamelaisille annettaisiin edes yhdessä asiassa – oman kansan määrittämisessä eli saamelaisen mää-
rittämisessä -  päätösvaltaa. Sopimus rajoittaa saamelaisten oikeutta päättää omasta identiteetistään. 
Saamelaissopimus on luonteeltaan oikeuksia rajoittava ja valtiokoneistokeskeinen sopimus, joka 
jatkaa luonteeltaan kolonialistista perintöä ja valtion holhoavaa otetta saamelaisista.  Sopimukseen 
on otettu myös saamelaiskulttuurin kannalta kielteisiä ja saamelaiskulttuurille vieraita piirteitä ku-
ten saamelaiskulttuurin määrittämistä valtakulttuurin tarpeita varten esimerkiksi matkailupalvelujen 
tarpeita varten.  
 
Sopimusta on luonnehdittu niin valtioiden lähtökohdasta kuin saamelaiskäräjien neuvottelijoiden 
toimesta kompromissiksi. Ottaen huomioon neuvottelujen pohjana olleen sopimusluonnoksen ja 
kansainvälisoikeudellisen kehityksen, sopimusta ei voi pitää saamelaisten kannalta kompromissina 
vaan päinvastoin saamelaisten oikeuksia heikentävänä sopimuksena, joka liittää Suomen, Ruotsin ja 
Norjan saamelaiskäräjät yhä tiukempaan valtiolliseen ohjaukseen.  
 
Parafoitu sopimusteksti on tuotu julkisuuteen kiireellä, ilman että saamelaistahoilla olisi ollut mah-
dollisuus lausua esityksestä kertaakaan, yli viiden vuoden pituisen neuvottelukierroksen aikana. 
Sopimustekstin yhteydessä ei ole ilmeisesti tehty vaikutustenarviointia eikä neuvotteluista olla jul-
kaisemassa mietintöä eikä loppuraporttia, jossa kuvattaisiin miksi tietyt artiklat oli otettu esitykseen, 
miksi keskeisiä artikloja oli muutettu ja miksi artikloja oli otettu pois ja ovatko neuvottelijat arvioi-
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neet lainkaan esityksen suhdetta kansainvälisiin velvoitteisiin. Tällaisenaan sopimusteksti on hyvin 
irrallinen ja muistuttaa todellisuudessa hyvin vähän neuvottelujen pohjana olevaa luonnosta, jonka 
tukena oli kuvaus mm. kansainvälisistä velvoitteista. Arvoitukseksi myös jää, ovatko neuvottelijat 
huomioineet tai pohtineet sopimusluonnoksen suhdetta Euroopan unioniin, ilmastonmuutokseen, 
arktisen alueen resurssien hyödyntämiseen, luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen, saame-
laisten poismuuttoon ja haasteisiin ylläpitää saamen kieltä ja kulttuuria globalisoituvassa, talouden 
hallitsemassa, maailmassa. Parafoituun pohjoismaiseen saamelaissopimuksen ei ole myöskään otet-
tu saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa, vaikka se tukisi mm. Kp-sopimuksen toimeenpanoa ja on 
otettu osaksi mm. suomalaista lainsäädäntöä.  
 
 

2.   Sopimuksen soveltamisala ja saamelaisen määritelmä 

Suuri epäkohta ja haaste on saamelaismääritelmä, joka on erilainen Suomessa, Ruotsissa ja Norjas-
sa. Se on valtioiden luoma ongelma ja kunkin maan saamelaismääritelmä kuvastaa kunkin valtion 
olosuhteita ja politiikkaa. Saamelaismääritelmät on aikoinaan laadittu erilaisessa poliittisessa ympä-
ristössä kuin nykyisin, tilanteessa, jossa saamelaiset olivat alistettu, alempiarvoinen ja katoamis-
uhan alla oleva kansa. Suomessa määritelmän historia oli toisaalta luonteeltaan poikkeava, koska 
määritelmää laajennettiin viranomaismerkintäperusteiseksi ns. lappalaismerkinnällä, jolla kertoi 
harjoitetusta elinkeinomuodosta.  Saamelaismääritelmä on sidottu kieleen ja polveutumiseen. Saa-
melaismääritelmän tärkein tehtävä on turvata saamelaiskulttuurin ja saamen kansan tulevaisuutta ja 
painottua täten tulevaisuuteen – eli miten parhaiten turvataan elävä saamelaiskulttuuri. Saamelais-
määritelmäkeskustelussa ja pohjoismaisessa saamelaissopimuksessa määritelmä painottuu mennei-
syyteen ja on luonteeltaan hyvin viranomaislähtöinen. Määritelmä laventaisi saamelaismääritelmää 
Ruotsissa heikentäen Ruotsin saamelaisten oikeuksia. Myös Suomessa polveutumisen ulottaminen 
neljänteen polveen lisää saamelaisten määrää ja vaikeaa todistustaakkaa: esimerkiksi mikäli 90-
vuotias hakeutuisi nyt saamelaiskäräjien vaaliluetteloon neljännen polven polveutumisella, todistus-
taakka isoisovanhempien kotikielestä ulottuu 1800-luvun puoliväliin ja jopa kauemmaksi hämärtäen 
niin kielen ja kulttuurin yhteyttä. 
 
Pohjoismaisessa saamelaissopimuksessa on saamelaismääritelmä ratkaistu siten, että sopimus ko-
konaisuudessaan koskee saamelaisia, mutta käytännössä saamelaisuutta ei määritetä, mutta määrite-
tään vain, kenellä on oikeus äänestää saamelaiskäräjien vaaleissa. Sopimuksen soveltamisala täten 
hämärtyy – eli sopimusta voidaan soveltaa hyvinkin laajasti valtion katsontakannassa ja laajentaa 
koskemaan sopimusta laajemmin koskemaan myös henkilöitä ja yhteisöjä, joita saamelaiset eivät 
pidä saamelaisina. Sopimus luo erilaisia valtiollisesti määritettyjä ”saamelais”ryhmiä ja saamelai-
suuden määrittely juridisesti ja poliittisesti tulee yhä vaikeammaksi. Saamelaisuutta ei määritetä 
selkeästi, ja tulkintakäytännössä saamelaisiksi voidaan lukea myös henkilöitä, jotka eivät täytä saa-
melaismääritelmän kriteerejä. Tämä vaarantaa saamelaisten itsemääräämisoikeuden ja identiteetin 
ja johtaa tilanteeseen, jossa alkuperäiskansaoikeuksia voidaan ulottaa koskemaan henkilöihin, jotka 
eivät ole saamelaisen kulttuurisen tavan mukaisesti saamelaisia, mutta valtio haluaa lukea heidät 
saamelaisiksi valtapoliittisista tai muista syistä. 
 
Pohjoismaisen saamelaissopimuksen määritelmä saamelaisuudesta jäisi todennäköisesti hyvin py-
syväksi. Sen muuttaminen myöhemmin olisi todella vaikeaa, koska laajennetulla saamelaismääri-
telmällä olisi vaikutus saamelaiskäräjien kokoonpanoon ja politiikkaan eikä nykyinen lainsäädäntö 
mahdollista, että saamelaiskäräjien vaaliluettelosta poistettaisiin henkilöitä, mikäli heidät on lailli-
sesti sinne otettu kulloisenkin saamelaismääritelmän ja korkeimman hallinto-oikeuden tulkintakäy-
tännön mukaisesti. Sopimuksen preambulan, esipuheen, antama liikkumavara ja toisaalta se seikka, 
että sopimuksessa ei säädetä valituskysymyksistä, tarkoittaa sitä, että kukin valtio voi kansallisen 
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lainsäädäntönsä puitteissa säätää sopimuksen estämättä siitä, kuka viime kädessä päättää ja kenellä 
on äänioikeus saamelaiskäräjävaaleissa. Tämä tarkoittaisi sitä, että viime kädessä päätösvalta olisi 
valtiollisilla elimillä kuten Suomessa korkeimmalla hallinto-oikeudella.  
 
Sopimuksella ei ole saamelaisille mitään todellista hyötyä, koska se ei pysty vastaamaan saamelais-
ten kokemaan suurimpaan haasteeseen – eli miten saamelaisuus ja saamelainen identiteetti voi säi-
lyä. Sen tulisi olla sopimuksen perimmäinen lähtökohta ja itse asiassa asia on hyvin yksinkertainen. 
Jotta saamelaiset voivat säilyä etnisenä ryhmänä ja alkuperäiskansana, saamelaisuuden tulee olla 
selkeästi rajattu ja määritelmän tulee vastata saamelaisyhteisön sisäistä näkemystä ja sopimuksen 
tulee rakentua saamelaisuuden määritelmän ympärille siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla 
tukee saamelaiskulttuurin ja saamen kansan säilymistä omana etnisenä ja kulttuurisena ryhmänä 
käsittäen sekä saamen kielen, perinteet, elinkeinot ja kulttuuri-ilmaukset. Lähtökohtana tulee olla, 
että saamelaiset voivat päättää itse omasta kehityksestään ja etsiä keinoja säilyttää kulttuurinsa 
muuttuvassa maailmassa. Nyt sopimus on luonteeltaan päinvastainen, antaen valtioille yhä enem-
män ohjausvaltaa saamelaisiin nähden.  
 
Sopimus antaa valtioille hyvin suurta liikkumavaraa, esimerkiksi esipuheen teksti mahdollistaa 
saamelaismääritelmän laajentamisen jo laajennetusta pohjoismaisen saamelaissopimuksen määri-
telmästä. Sopimuksen toimeenpanon kannalta saamelaiskäräjillä on kaikissa valtioissa keskeinen 
rooli. Laajennettu määritelmä saamelaiskäräjien vaaliluettelosta mahdollistaa saamelaiskäräjien 
kokoonpanon muuttumisen siten, että saamelaisia edustaa henkilöt, joita saamelaisyhteisö ei pidä 
saamelaisina ja tällä on myös hyvin merkittävä vaikutus saamelaiskäräjien poliittiseen linjaan, toi-
mintaan ja legitemiteettiin sekä myös pohjoismaisen saamelaissopimuksen soveltamiseen. Saame-
laiskäräjien vaalissa äänioikeutetun henkilön laajalla määritelmällä on hyvin kauaskantoisia vaiku-
tuksia ja siten saamelaiset voidaan hyvin tehokkaasti assimiloida.  Suomessa olisi hyvin todennä-
köinen skenaario, että saamelaismääritelmä ulottuisi sekä neljänteen polveen täydennettynä vielä 
nykyisellä lappalaiskriteerillä. Sopimuksen saamelaismääritelmä laventaisi saamelaismääritelmää 
Ruotsissa huomattavasti. Lähtökohta siitä, että yhteinen saamelaismääritelmä heikentää esimerkiksi 
Ruotsin saamelaisten oikeuksia on kestämätön.  
 
Valtiot pelaavat nollasummapeliä, jossa näennäisen yhteisen hyvän nimissä heikennetään nykyisiä 
oikeuksia. Pohjoismaisen saamelaissopimuksen määritelmä saamelaisesta äänioikeutetusta tuo käy-
tännössä ristiriitoja saamelaisten ja valtion määrittämien saamelaisten välille luoden mielikuvaa 
riitelevistä saamelaisista.  
 
 

3.   Itsemääräämisoikeus 

Suuri ongelma on itseasiassa sopimuksen määritelmä itsemääräämisoikeudesta, joka rajataan oi-
keuksiin neuvotella ja antaa lausuntoja. Säännös itsemääräämisoikeuden toteutumisesta neuvotte-
luina on ristiriidassa mm. ILO 169-sopimuksen kanssa. Neuvottelut eivät voi toteuttaa itsemäärää-
misoikeutta, koska neuvottelut eivät sisällä mahdollisuutta itsenäiseen päätöksentekoon. Kun ar-
tiklaa tulkitaan yhdessä preambulan, esipuheen, sekä määritelmän äänioikeutetusta saamelaiskärä-
jävaaleissa kanssa, itsemääräämisoikeus on vielä rajoitetumpi, koska saamelaismääritelmää ei lueta 
saamelaisten sisäiseksi asiaksi, vaan valtion ohjausvaltaan kuuluvaksi.  Kansainvälisessä oikeudessa 
itsemääräämisoikeus tarkoittaa oikeutta päättää omasta identiteetistään, kehityksestään ja kulttuuris-
taan. Näitä ei valitettavasti tällä sopimuksella turvata eikä kehitetä.   Saamelaisia loukkaavaa on, 
että sopimuksessa rinnastetaan itsemääräämisoikeus saamelaiskäräjien oikeuteen itsenäisesti päättää 
siitä mistä antavat lausuntojaan. Kuka tai mikä organisaatio tahansa saa antaa lausuntoja ja lausun-
nonanto-oikeus ei ole viranomaisoikeus tai oikeus osallistua päätöksentekoon. Sopimuksessa itse-
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määräämisoikeus rajataan myöskin määritelmällä saamelaiskäräjien äänestysluettelossa äänioikeu-
tetulla henkilön määritelmällä ja saamelaiskäräjien toimivaltojen määritellyllä ja saamelaisten todel-
linen itsemääräämisoikeus täten puuttuu ja on riippuvainen valtion rahoituksesta ja hyvästä tahdosta.  
 
Pohjoismaisessa saamelaissopimustekstissä saamelaiset todetaan alkuperäiskansaksi, mutta saman-
aikaiseksi rajataan alkuperäiskansaoikeuksien sisältöä koskemaan käytännössä vain kulttuuria, kiel-
tä ja yhteiskuntaelämää jättäen alkuperäiskansaoikeuksien ulkopuolelle todellisuudessa maa-, vesi- 
ja elinkeino-oikeus. Sopimus alistaa saamelaisten itsemääräämisoikeuden kansallisen lainsäädännön 
antamiin oikeuksiin. 
 
 

4.   Saamelaiskäräjien rooli 

Kunkin saamelaiskäräjien tulisi tehdä vaikutustenarviointi oman maan ja saamelaisten olosuhteisiin 
ja sitten saamelaisten parlamentaarinen neuvoston (SPR) tulisi tehdä näiden pohjalta yhteinen arvi-
ointi saamelaisten oikeuksiin. Lopputuloksen perusteella ja julkisuudessa esillä olleiden tietojen 
perusteella  kunkin maan saamelaiskäräjät on tarkastellut asiaa vain oman tilanteen suhteen, eikä 
riittävää yhteistyötä ole ollut kolmen maan saamelaiskäräjien kesken. Prosessi on myös osoittanut 
sen, että saamelaiskäräjät ovat luovuttaneet valtaansa neuvottelijoille ja saamelainen kulttuuri-
itsehallinto ei ole toteutunut neuvotteluprosessissa.  
 
Sámi árvvut esittää, että saamelaiskäräjien tavoitteet ja esitykset neuvotteluissa tuotaisiin esille 
avoimesti, jotta oikea kuva sopimuksen valmistelusta ja saamelaiskäräjien roolista tulee esille ja 
saamelaisyhteisö saa tietää mitä esityksiä saamelaiskäräjät on esittänyt ja miten ne ovat toteutuneet. 
 
 

5.   Sámi Árvvut -yhdistyksen kanta ja esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Sámi Árvvut -yhdistyksen vuosikokouksen näkemyksen mukaan pohjoismainen saamelaissopimus 
ei täytä sille asetettuja tavoitteita eikä turvaa saamelaiskulttuurin säilymistä ja kehittymistä, vaan 
ratifiointi voi jopa heikentää saamelaisten oikeusasemaa ja saamelaisten mahdollisuutta säilyttää 
oma identiteettinsä ja saamelaisuus omana etnisenä ryhmänä globalisoituvassa maailmassa. Yhdis-
tys pitää hyvin valitettavana, että pohjoismainen saamelaissopimus on kunnianhimoton ja saame-
laisyhteisön sivuuttava valtiokeskeinen sopimus. Yhdistyksen näkemyksen mukaan pohjoismainen 
saamelaissopimus on hylättävä tai vaihtoehtoisesti aloitettava neuvottelut uudelleen saamelaisyhtei-
söjä kuulleen ja avoimesti ja vuorovaikutteisesti.  
 
Sámi Árvvut ry. esittää, että Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaiskäräjät kuulevat saamelaisyhtei-
söjä ja laatisivat huolellisen vaikutustenarvioinnin sopimuksen vaikutuksista 1) kunkin maan saa-
melaisiin ja 2) laativat yhdessä saamelaisessa parlamentaarisessa neuvoston arvion yhteisvaikutuk-
sista saamelaisiin kansana neljän valtion alueella ja tiedottaisivat työstään avoimesti saamelaisyh-
teisölle ja kansainvälisille ihmisoikeuselimille. On tärkeää, että saamelaiset instituutiot toimivat 
asiassa huolellisesti ja vuorovaikutteisesti, jotta asia voidaan ratkaista parhaaseen tietoon pohjau-
tuen saamelaiskulttuurin arvojen ja tarpeiden mukaisesti ja toisaalta osoittaa valtioille, että tekevät 
ratkaisunsa parhaaseen tietoon pohjautuen saamelaisyhteisön arvojen ja tarpeiden mukaisesti. Saa-
men kansan tulevaisuudelle ja yhtenäisyydelle kaikkein huonoin ja vahingollisin tilanne olisi se, 
että eri valtioiden saamelaiskäräjät linjaisivat sopimuksen ratifioinnista eri tavoin. Saamelaiskärä-
jien tulee löytää yhdessä yhteinen tahtotila ja näkemys, joka perustuu parhaaseen mahdolliseen tie-
toon. Pohjoismainen saamelaissopimus ei saa johtaa vastakkainasetteluun eri valtioiden saamelais-
käräjien välillä eikä saamen kansan eriytymiseen.  Kunkin maan saamelaiskäräjien tulisi täten pys-
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tyä arvioimaan sopimusta ja sen vaikutusta myös muiden valtioiden saamelaisiin ja saamelaiskärä-
jiin.  
 
Sámi Árvvut -yhdistys on kuitenkin realistinen ja pohjoismaisen saamelaissopimuksen avaaminen 
uudelleen neuvotteluille voi olla haastavaa. Saamelaisinstituutioilla olisi tärkeää olla yhteinen nä-
kemys ja tiekartta, miten saamelaisten oikeusasemassa tulee edetä, jotta saamelaisyhteisön eriyty-
minen ja jakaantuminen voidaan estää. Alkuperäiskansajulistus ja sen soveltaminen saamelaiskult-
tuuriin ja tuleviin tarpeisiin voisi olla yksi mahdollisuus edetä saamelaisten oikeusaseman kehittä-
misessä. On tärkeää, että keskusteluun otetaan mukaan myös Venäjän saamelaiset ja heidän oi-
keusasemansa kehittäminen. Nykyinen oikeudellinen kehitys – esimerkiksi Tenon kalastuksen val-
tiosopimuksen hyväksyminen Norjassa, vaikka Norja on ratifioinut ILO 169-sopimuksen ja saame-
laisten oikeuksia kehittäneiden lainsäädäntöhankkeiden hylkääminen Suomen eduskunnassa vuonna 
2015 osoittavat, että saamelaiskäräjien tulisi yhä enenevässä määrin yhdistää voimansa tehokkaasti 
ja vaikuttavasti. Entistä paremmalla ja institutionaalisella yhteistyöllä on mahdollista kehittää saa-
melaiskulttuurin suojaa saamelaiskulttuurin arvoista ja tarpeista lähtien.  
 
Jotta saamelaiset voivat säilyttää identiteettinsä yhtenä kansana olisi välttämätöntä, että saamelaista 
yhteistyötä hoitaisi edustuksellinen kansainvälinen saamelaiselin, jolla olisi julkisia hallintotehtäviä.  
Yhteinen julkisia hallintotehtäviä hoitava parlamentaarinen elin pystyisi tehokkaasti edistämään 
yhteispohjoismaista ajattelua ja estämään saamelaiskäräjien eriytymistä ja kansallista vastakkain-
asettelua eri valtioiden saamelaiskäräjien ja saamelaisten välillä. Sámi Árvvut ry. esittää, että saa-
melaiskäräjät priorisoivat saamen kansan yhtenäisyyttä ja aloittaisivat toimenpiteet tehokkaan yh-
teisen elimen perustamiselle. Se voidaan tehdä joko nykyisen SPR:n toiminnan tehostamisella tai 
kokonaan uuden elimen luomisella. 
 
 
Kannanotosta päätti Sámi árvvut ry:n vuosikokous 25.3.2017. Kannanotto toimitetaan vain sähköisesti.  
 
 
LIITE Arvio ja vertailu pohjoismaisesta saamelaissopimuksesta 
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Sámi Árvvut ry:n arvio pohjoismaisesta saamelaissopimuksesta 
 
 
Oheinen vertailu on alustava katsaus pohjoismaisen saamelaissopimuksen suhteeseen keskeiseen lainsäädäntöön ja keskeisiin kansainvälisiin velvoitteisiin. 
Vertailun vasemmalla olevalla sarakkeella on neuvottelujen pohjana olleen pohjoismaisen saamelaissopimuksen luonnos, oikealla puolella parafoitu sopimus 
ja muissa sarakkeissa on alustava vertailu Suomen olosuhteisiin. Parafoidun sopimuksen rakenne poikkeaa luonnoksesta, mutta vertailun vuoksi olemme 
siirtäneet parafoidun sopimuksen neuvottelujen pohjana olleen luonnoksen artiklojen rinnalle. Vertailussa keskitytään lähinnä Suomen olosuhteisiin tilan-
puutteesta johtuen.  
 
 

Sopimusluonnos, joka oli neuvottelujen 
pohjana 

Parafoitu sopimusteksti (suomen-
nos 25.1.2017) 

Suomen lainsäädäntö ja nykyi-
nen käytäntö 

Alustava vertailu/vaikutukset Suhde kv-sopimuksiin 

 Preambula/esipuhe (keskeiset)    
 – että sopimus ei estä valtioita 

myöntämästä, vähimmäisoikeuksia 
koskeva 2 artikla ja 
saamelaisten itsemääräämisoikeutta 
koskeva 4 artikla huomioiden, 
muille itseään 
saamelaisiksi katsoville ja saame-
laiseen kulttuurin läheisen yhteyden 
omaaville henkilöille 
oikeutta tulla otetuksi saamelaiskä-
räjien äänestysluetteloon, 
– että saamelaiset – kuten muut – 
ovat voineet luoda sekä omistus- 
että käyttöoikeuksia 
niin henkilökohtaiselta kuin kollek-
tiiviselta pohjalta, 
– että yleissopimus turvaa mutta ei 
muuta luotuja oikeuksia saamelais-
alueilla, 
- että valtioilla on erityinen vastuu, 
saamelaisten perinnäistapoja kunni-
oittaen, turvata saamelaisille todel-
linen mahdollisuus saada kansalli-
sen oikeusjärjestelmän kautta 
tunnustettua ja tuomiolla vahvistet-
tua luodut maaoikeudet alueillaan, 
- että valtioilla  on mahdollisuus 
varmistaa, että saamelaiset saavat 
osansa saamelaisalueilla 

Preambulan/esipuheen teksti, joka 
vahvistaa nykytilanteen on erittäin 
merkityksellinen esimerkiksi siksi, 
että Tenon kalastussopimus, joka 
rajoittaa Tenon alueen saamelais-
ten perinteisiä kalastusoikeuksia ja 
kalastusperinteen säilymistä, on 
hyväksytty. Pohjoismainen saame-
laissopimus ei tuo edellytyksiä so-
pimuksen muuttamiselle, mutta 
vahvistaa nykytilan ja luo edelly-
tyksiä kalastusoikeuksien rajoitta-
miselle myös tulevaisuudessa.  

Kansainvälisissä sopimuksissa ylei-
nen preambula/esipuhe, on yleisesti 
julistusluonteinen ja positiivinen, 
jonka tarkoitus on olla vahvempi 
asiasisällöltään ja oikeuksiltaan 
kuin itse artiklakohtainen teksti. 
Pohjoismaisessa saamelaissopimuk-
sessa tilanne on päinvastainen luo-
den tulkintakäytännön, joka rajoit-
taa artiklojen 13 (saamelaiskäräjien 
vaaliluettelo) sekä maa- ja vesioi-
keuksia koskevien artiklojen tulkin-
taa. Preambulassa/esipuheessa tode-
taan ristiriitaisesti ja hyvin ongel-
mallisesti, että sopimus ei muuttaisi 
olemassa olevia oikeuksia, vaikka 
sopimus muuttaa juuri keskeisintä 
saamelaisen identiteetin ja saame-
laiskulttuurin tulevaisuuden kan-
nalta keskeistä asiaa eli saamelais-
määritelmää. Toinen keskeinen hei-
kentävä teksti sopimuksessa on itse-
määräämisoikeuden rajoittaminen 
kansainvälisen oikeuden vastaisesti. 
Sopimus ei käytännössä lisää eikä 
paranna muilta osin saamelaisten 
oikeusasemaa, mutta voi vaikuttaa 
kielteisesti tulevaisuudessa saame-
laisten oikeusaseman kehittymiseen 
YK:n alkuperäiskansajulistuksen ja 
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Sopimusluonnos, joka oli neuvottelujen 
pohjana 

Parafoitu sopimusteksti (suomen-
nos 25.1.2017) 

Suomen lainsäädäntö ja nykyi-
nen käytäntö 

Alustava vertailu/vaikutukset Suhde kv-sopimuksiin 

tuotettujen luonnonvarojen arvosta, 
ottaen huomioon vaikutus, joka 
luonnonvarojen tuotannolla on ollut 
ja on saamelaisalueilla saamelaisten 
elinkeinoihin, kulttuuriin ja 
perinteiseen elämänmuotoon 
 

myöskin Ilo-sopimuksen mahdolli-
sen ratifioinnin osalta (suomi ja 
Ruotsi) ja toimeenpanon osalta 
(Norja).  

I luku Saamelaisten yleiset oikeudet  
 

1 luku 
Saamelaisten yleiset oikeudet 
 

   

1 Sopimuksen tarkoitus 
Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa ja 
lujittaa saamelaisten oikeuksia siten, että 
he voivat säilyttää ja kehittää kieltään, 
kulttuuriaan, elinkeinojaan ja yhteiskunta-
elämäänsä niin, että valtionrajat mahdolli-
simman vähän häiritsevät tätä. 

1 Sopimuksen tarkoitus.  
Sopimuksen tarkoituksena on var-
mistaa ja vahvistaa saamelaisten oi-
keudet siten, että saamelaiset 
voivat säilyttää, harjoittaa ja kehit-
tää kulttuuriaan, kieliään ja yhteis-
kuntaelämäänsä 
mahdollisimman vähäisin valtionra-
joista aiheutuvin estein. 
 

Perustuslaki 17 §: Saamelaisilla al-
kuperäiskansana sekä romaneilla ja 
muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää 
ja kehittää omaa kieltään ja kult-
tuuriaan. 
Hallituksen esityksessä kulttuurin 
luetaan kuuluvaksi myös saame-
laisten perinteiset elinkeinot.  

Artikla ei tuo uusia oikeuksia vaan 
on yhtäläinen Suomen, Ruotsin ja 
Norjan nykyisten velvoitteiden 
kanssa. Artikla on lähinnä toteava.  

Euroopan Neuvoston vähemmistöpuitesopi-
mus: Sopimuksen viidennessä artiklassa sopi-
muspuolet sitoutuvat edistämään olosuhteita, 
jotka ovat tarpeellisia, jotta kansallisiin vä-
hemmistöihin kuuluvat henkilöt voivat ylläpi-
tää ja kehittää kulttuuriaan sekä säilyttää iden-
titeettinsä oleelliset perustekijät: heidän us-
kontonsa, kielensä, perinnäistapansa ja kult-
tuuriperintönsä. Artikla myös edellyttää valti-
oiden suojelevan kansallisia vähemmistöjä 
vastentahtoiselta sulauttamiselta. Vähemmis-
töpuitesopimuksen 18 artiklan 1 kappale kos-
kee kahden- ja monenvälisten kansainvälisten 
sopimusten tekemistä tarvittaessa toisten valti-
oiden kanssa ja 2 kappale tarpeellisiin toimen-
piteisiin ryhtymistä rajat ylittävän yhteistyön 
rohkaisemiseksi. Vähemmistökieliperuskirjan 
14 artiklassa on vastaavat, vähemmistökieliä 
koskevat yhteistyömääräykset. 
 
ILO 169-sopimus: 4 artikla  
1. Kyseisten kansojen jäsenten, instituutioi-
den, omaisuuden, työn, kulttuurin ja ympäris-
tön suojelemiseksi on tarvittaessa ryhdyttävä 
erityistoimenpiteisiin.  
2. Tällaiset erityistoimenpiteet eivät saa olla 
näiden kansojen vapaasti ilmaisemien toivei-
den vastaisia.   
3. Tällaiset erityistoimenpiteet eivät saa mil-
lään tavoin rajoittaa yleisten kansalaisoikeuk-
sien nauttimista ilman syrjintää.  

2 artikla Saamelaiset alkuperäiskansana 
 Saamelaiset ovat alkuperäiskansa Suo-
messa, Norjassa ja Ruotsissa.  
 

3 artikla Saamelaisten oikeudet 
 
Saamelaiset ovat sopimusvaltioiden 
alkuperäiskansa. Saamelaisilla on 
oikeus säilyttää, harjoittaa 

Saamelaiset on tunnustettu alkupe-
räiskansaksi Suomessa, Ruotsissa 
ja Norjassa. Suomen perustuslaki 
17 §: Saamelaisilla alkuperäiskan-

Parafoidussa tekstissä saamelaiset 
todetaan alkuperäiskansaksi, mutta 
samanaikaiseksi rajataan alkupe-
räiskansaoikeuksien sisältöä koske-

KP-sopimuksen 27 artiklan mukaan niissä val-
tioissa, joissa on kansallisia, uskonnollisia tai 
kielellisiä vähemmistöjä, tällaisiin vähemmis-
töihin kuuluvilta henkilöiltä ei saa kieltää oi-
keutta yhdessä muiden ryhmänsä jäsenten 
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Sopimusluonnos, joka oli neuvottelujen 
pohjana 

Parafoitu sopimusteksti (suomen-
nos 25.1.2017) 

Suomen lainsäädäntö ja nykyi-
nen käytäntö 

Alustava vertailu/vaikutukset Suhde kv-sopimuksiin 

ja kehittää kulttuuriaan, kieliään ja 
yhteiskuntaelämäänsä. 
Valtiot turvaavat saamelaisten oi-
keudet tehokkaasti ja ryhtyvät tar-
vittaessa erityistoimiin, jotta 
näiden oikeuksien käyttö olisi saa-
melaisille helpompaa. 
 

sana sekä romaneilla ja muilla ryh-
millä on oikeus ylläpitää ja kehit-
tää omaa kieltään ja kulttuuriaan. 
Hallituksen esityksessä kulttuurin 
luetaan kuuluvaksi myös saame-
laisten perinteiset elinkeinot. 

maan kulttuuria, kieltä ja yhteiskun-
taelämää. Parafoidussa tekstissä 
toistetaan tavoitetta turvata saame-
laisten oikeuksia ja erityistoimia, 
mutta erityistoimenpiteet jäävät val-
tion harkintaan ja tarkentamatta so-
pimuksen eri artikloissa. Artikla 
toistaa osittain artiklan 1 tekstin.  

kanssa nauttia omasta kulttuuristaan, tunnus-
taa ja harjoittaa omaa uskontoaan tai käyttää 
omaa kieltään. Artikla turvaa saamelaisten oi-
keuden nauttia yhdessä ryhmänsä kanssa 
omasta kulttuuristaan.  
Ihmisoikeuskomitea on KP-sopimuksen 27 ar-
tiklan tulkinnan osalta katsonut, että säännök-
sessä tarkoitettua kieltämistä voi olla esimer-
kiksi sellainen maan tai luonnonvarojen kil-
paileva käyttö, joka estää alkuperäiskansojen 
elinkeinojen menestymisen alueella. YK:n ih-
misoikeuskomitean vuonna 1994 antaman 
yleiskommentin nro 23 (50)  mukaan sopi-
muksen artikla 27 edellyttää sanamuodostaan 
huolimatta myös positiivisia erityistoimia vä-
hemmistöön kuuluvien kulttuurioikeuksin suo-
jelemiseksi. Yleiskommentin mukaan alkupe-
räiskansojen kulttuurimuodon katsotaan katta-
van myös niiden maan käyttöön perustuvan 
elämäntavan ja perinteiset elinkeinot kuten 
metsästyksen, kalastuksen ja poronhoidon. 
Kulttuurin suojeleminen edellyttää myös, että 
vähemmistöyhteisöjen edustajat saavat tehok-
kaasti osallistua heihin vaikuttavaan päätök-
sentekoon. 

3 artikla Itsemääräämisoikeus  
Saamelaisilla on kansana itsemääräämisoi-
keus kansainvälisen oikeuden sääntöjen ja 
tämän sopimuksen määräysten mukaisesti. 
Niin pitkälle kuin näistä säännöistä ja 
määräyksistä seuraa, saamelaisilla on oi-
keus itse päättää taloudellisesta, sosiaali-
sesta ja kulttuurisesta kehityksestään ja 
omia tarkoituksiaan varten itse määrätä 
luonnonvaroistaan.  
 

4 artikla Itsemääräämisoikeus 
 
Saamelaisilla on kansana itsemää-
räämisoikeus. Tämän oikeuden pe-
rusteella saamelaiset määräävät va-
paasti poliittisen asemansa ja kehit-
tävät vapaasti taloudellisia, sosiaali-
sia ja sivistyksellisiä olojaan. 
 
Itsemääräämisoikeus toteutuu itse-
hallintona sisäisissä asioissa ja neu-
vottelujen kautta asioissa, 
joilla voi osoittautua olevan eri-
tyistä merkitystä saamelaisille. 
 

Saamelaisten itsemäärämisoikeu-
desta ei ole varsinaisia säädöksiä 
Suomen lainsäädännössä. Saame-
laisilla on Suomessa perustuslailli-
nen kulttuuri-itsehallinto, mutta 
sen ulkopuolelle on rajattu oikeus 
päättää omasta identiteetistään 
(saamelaismääritelmä) ja elinkei-
noistaan. Muilta osin artiklan si-
sältö vastaa nykyisen saamelaiskä-
räjälain säädöksiä, jotka takaavat 
saamelaiskäräjille neuvotteluoikeu-
den ja oikeuden päättää sisäisistä 
asioistaan Suomen lainsäädännön 
asettamissa rajoissa.  

Artiklan ensimmäinen kappale vah-
vistaa KP- ja TSS-sopimuksen vel-
voitteet, mutta toinen kappale on 
ristiriidassa kansainvälisen oikeu-
den ja tulkintakäytännön kanssa. 
Artiklan toinen kappale ja määri-
telmä sisäisistä aisoista sekä itse-
määräämisoikeuden toteutumisesta 
neuvotteluina on ristiriidassa mm. 
ILO 169-sopimuksen kanssa. Neu-
vottelut eivät voi toteuttaa itsemää-
räämisoikeutta, koska neuvottelut 
eivät sisällä mahdollisuutta itsenäi-
seen päätöksentekoon. Kun artiklaa 
tulkitaan yhdessä preambulan sekä 
13 artiklan kanssa, itsemääräämis-
oikeus on vielä rajoitetumpi, koska 

Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva 
yleissopimus ja TSS-sopimus: 1 artikla takaa 
kaikille kansoille itsemääräämisoikeuden, 
jonka nojalla ne määräävät vapaasti poliittisen 
asennoitumisensa ja harjoittavat vapaasti ta-
loudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten 
olojensa kehittämistä. YK:n ihmisoikeuskomi-
tea on sekä Suomea, Ruotsia ja Norjaa koske-
vissa suosituksissaan lukenut saamelaiset KP-
sopimuksen 1 artiklan suojan piiriin.1 YK:n 
rotusyrjintäkomitea on yleiskommentissaan  
todennut KP-sopimuksen 1 artiklan takaavan 
sopimuksen tarkoittamille kansoille itsemää-
räämisoikeuden.  Artiklan toinen kappale on 
ristiriidassa kansainvälisten sopimusten kanssa 
ja rajoittaa saamelaisten tosiasiallisen itsemää-
räämisoikeuden kehitystä.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Norja  CCPR/C/79/Add. 112, 1999; CCPR/C/NOR/CO/5, 2000, Ruotsi: CCPR/CO74/SWE, 2002, Suomi: CCPR/CO/82/FIN, 2004. 
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Alustava vertailu/vaikutukset Suhde kv-sopimuksiin 

saamelaismääritelmää ei lueta kuu-
luvaksi saamelaisten sisäisiksi asi-
oiksi vaan valtion ohjausvaltaan 
kuuluvaksi. Itsemääräämisoikeus –
sanan käyttäminen tässä yhteydessä 
on harhaanjohtavaa ja heikentää 
saamelaisten oikeuksia ja rajaa itse-
määräämisoikeuden soveltamisalaa 
ja toimeenpanoa kansainvälisen oi-
keuden vastaisesti.  

 

4 artikla Henkilöt, joita sopimus koskee  
Sopimus koskee Suomessa, Norjassa tai 
Ruotsissa asuvia henkilöitä, jotka pitävät 
itseään saamelaisina, ja:  
joilla on saamen kieli kotikielenä tai joilla 
on vähintään yksi vanhempi tai isovan-
hempi, jonka kotikieli on tai on ollut saa-
men kieli, tai  
joilla on oikeus harjoittaa saamelaista po-
ronhoitoa Norjassa tai Ruotsissa, tai  
jotka täyttävät äänioikeuden edellytykset 
saamelaiskäräjien vaaleissa Suomessa, 
Norjassa tai Ruotsissa, tai  
joka on 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun 
henkilön lapsi.  
 

13 artikla Saamelaiskäräjien ää-
nestysluettelo 
Henkilö, joka pitää itseään saame-
laisena ja 
a) jolla on saamen kieli kotikielenä, 
tai 
b) jonka jollain vanhemmalla, iso-
vanhemmalla tai isoisovanhem-
malla on ollut saamen kieli kotikie-
lenä, tai 
c) jonka joku vanhemmista on tai 
on ollut Saamelaiskäräjien äänes-
tysluettelossa, 
on oikeus, jos muut kuten ikää, kan-
salaisuutta ja väestökirjanpitoa kos-
kevat vaatimukset täyttyvät, tulla 
otetuksi Saamelaiskäräjien äänes-
tysluetteloon Norjassa, Ruotsissa tai 
Suomessa. 
Saamelaiskäräjät voivat tehdä yh-
teistyötä yllä mainitun määräyksen 
täytäntöönpanossa kansallisen lain-
säädännön mukaisesti. 
 

Suomen kannalta esitetty muutos 
poistaisi ns. lappalaiskriteerin, jota 
saamelaisyhteisö on toivonut, 
mutta toisi epäselvän tilanteen ir-
rottaen kielen ja kulttuurin toisis-
taan ja toisaalta ulottaisi polveutu-
misen neljänteen polveen. Ottaen 
huomioon preambulan/esipuheen, 
on mahdollista että Suomi pitäisi 
yhä edelleen kansallisesti lappa-
laiskriteerin voimassa ja tämä joh-
taisi mahdollisuuteen, jossa juridis-
ten saamelaisten määrä kasvaisi 
huomattavasti. Saamelaissopimus-
luonnoksen luovuttamisen jälkeen 
toimintaympäristö on muuttunut ja 
saamen kielten elvytystoimenpitei-
den johdosta on perheitä, joissa ko-
tikielinä on saame, vaikka henkilö 
ei ole saamelainen. Saamelaisuus 
määrittyy kielelliseksi oikeudeksi 
irrottaen kielen ja kulttuurisen yh-
teyden. Kotikieli – määritelmä olisi 
hyvin ongelmallinen saamelaisyh-
teisön kannalta. Nykyisin saame-
laiset ovat voineet äänestää kak-
sissa saamelaiskäräjävaaleissa mi-
käli ovat kaksoiskansalaisia tai 
heillä on kotipaikka toisessa valti-
oissa kuin missä heillä on kansalai-
suus. Määritelmä rajoittaisi saame-
laisten äänestysoikeutta ja toisaalta 
edellyttäisi yhteispohjoismaisen 
saamelaiskäräjien vaaliluettelon 
luomista.  

Merkittävin muutos koskee sitä, että 
luettuna yhdessä preambulan/esipu-
heen kanssa, sopimus luo erilaisia 
saamelaisryhmiä ja saamelaisuuden 
määrittely juridisesti ja poliittisesti 
tulee yhä vaikeammaksi. Saamelai-
suutta ei määritetä selkeästi, ja tul-
kintakäytännössä saamelaisiksi voi-
daan lukea myös henkilöitä, jotka 
eivät täytä saamelaismääritelmän 
kriteerejä. Tämä vaarantaa saame-
laisten itsemääräämisoikeuden ja 
identiteetin ja johtaa tilanteeseen, 
jossa alkuperäiskansaoikeuksia voi-
daan ulottaa koskemaan henkilöi-
hin, jotka eivät ole saamelaisen 
kulttuurisen tavan mukaisesti saa-
melaisia, mutta valtio haluaa lukea 
heidät valtapoliittisista tai muista 
syistä saamelaisiksi. Sopimuksen 
määritelmä myös johtaa siihen, että 
saamelaiskäräjät tuleva yhä kiin-
teämmäksi osaksi valtiokoneistoa.  
Määritelmä laventaisi saamelais-
määritelmää Ruotsissa heikentäen 
Ruotsin saamelaisten oikeuksia. 
Myös Suomessa polveutumisen 
ulottaminen neljänteen polveen li-
sää saamelaisten määrää ja vaikeaa 
todistustaakkaa: esimerkiksi mikäli 
90-vuotias hakeutuu nyt saamelais-
käräjien vaaliluetteloon neljännen 
polven polveutumisella, todistus-
taakka isoisovanhempien kotikie-
lestä ulottuu 1800-luvun puoliväliin 
ja jopa kauemmaksi hämärtäen niin 

Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta saa-
melaismääritelmä, jota saamelaisyhteisö ei hy-
väksy ja määritelmä, joka voi johtaa saame-
laisten assimilaatioon niin edustuksellisesti 
(saamelaiskäräjät) ja identiteetin osalta on 
mahdoton. 
Komitea kiinnittää raportissaan huomiota 
myös Suomen allekirjoittamaan YK:n alkupe-
räiskansajulistukseen ja suosittaa saamelais-
määritelmän yhteydessä, että Suomi turvaa 
saamelaisten itsemääräämisoikeuden sekä ot-
taa riittävässä laajuudessa huomioon YK:n al-
kuperäiskansajulistuksen. Komitea suosittelee, 
että kun sopimusvaltio määrittelee, kenellä on 
äänioikeus saamelaiskäräjien vaaleissa, se an-
taa asianmukaisen painoarvon saamelaisten it-
semääräämisoikeudelle, joka liittyy heidän 
asemaansa Suomessa, heidän oikeudelleen 
määrätä omasta jäsenyydestään ja oikeudel-
leen siihen, ettei heitä pakkosulauteta.Rotusyr-
jintäkomitean suositus tarkoittaa,  että Suomen 
tulee arvioida saamelaisia koskevia päätöksiä 
toimeenpannessaan alkuperäiskansajulistuksen 
velvoitteita.     
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kielen ja kulttuurin yhteyden. Suo-
men oikeuskäytännössä oma ilmoi-
tus henkilön ensimmäisestä kielestä 
on ollut riittävä todistamaan henki-
lön saamelaisuuden itseidentifikaa-
tion ja poliittisten mielipiteiden ja 
harjoittaman elinkeinon ohella. Esi-
tys heikentäisi Suomen ja Ruotsin 
saamelaisten oikeuksia ja määri-
telmä painottuu edelleen mennei-
syyteen. Sopimus ei pidä sisällään 
säännöksiä valitusmahdollisuuk-
sista, eli ne ratkaistaneen kansalli-
sen oikeusjärjestyksen mukaisesti ja 
Suomen osalta tämä tarkattaisi sitä, 
Suomelainen tuomioistuinjärjes-
telmä ratkaisisi, ja viimekädessä 
KHO, kuka saa asettua ehdolle/ää-
nestää saamelaiskäräjävaaleissa.  

5 artikla Valtion vastuun ulottuvuus  
Valtioiden tämän sopimuksen mukaiset 
velvollisuudet koskevat kaikkia valtiollisia 
toimielimiä valtakunnallisella, alueellisella 
ja paikallisella tasolla. Myös muita julki-
sen hallinnon ja julkisen toiminnan toimie-
limiä koskevat nämä velvollisuudet. Sama 
koskee yksityisoikeudellisia oikeussubjek-
teja silloin, kun ne käyttävät julkista valtaa 
tai hoitavat muita julkisia tehtäviä. Tätä 
sopimusta sovellettaessa saamelaiskäräjiä 
ja muita saamelaistoimielimiä, riippumatta 
niiden kansallisen tai kansainvälisen oi-
keuden mukaisesta asemasta, ei pidetä val-
tioon kuuluvina paitsi milloin ne käyttävät 
julkista valtaa. 

  Parafoidussa sopimuksessa vastaa-
vaa määräystä ei ole. Merkittävä 
osa saamelaisten kulttuuriin ja elin-
keinoihin liittyvistä päätöksistä teh-
dään alueellisella ja paikallisella ta-
solla (kuten kaavoitus, maankäytön 
ohjaus ja palvelut), ja jotta sopimus 
huomioitaisiin alueellisella ja pai-
kallisella tasolla, se edellyttäisi käy-
tännössä erityislainsäädännön kehit-
tämistä.  

 

6 artikla Valtioiden toimenpiteet suhteessa 
saamelaisiin  
Sopimusvaltioiden tulee tehokkaasti luoda 
saamelaisille edellytykset säilyttää ja ke-
hittää kieltään, kulttuuriaan, elinkeinojaan 
ja yhteiskuntaelämäänsä.  
Valtioiden tulee luoda suotuisat edellytyk-
set saamelaisten paikallisyhteisöjen ylläpi-
tämiselle ja kehittämiselle.  

  Parafoidussa sopimustekstissä puut-
tuvat viittaukset saamelaiskulttuurin 
ja kielen turvaamiseen kotiseutualu-
een ja perinteisten asuma-alueiden 
ulkopuolella. Joiltakin osin viittauk-
sia löytyy opetuksen ja palvelujen 
osalta. Suuri osa saamelaisväestöstä 
asuu jo kotiseutualueen ulkopuo-
lella ja jos kotiseutualueen ulkopuo-
lella asuvien saamelaisten edelly-
tyksiä omaan kieleen ja kulttuurin 

TSS-Sopimuksen artikla 15 takaa jokaiselle 
oikeuden osallistua kulttuurielämään, nauttia 
sen eduista sekä nauttia tieteellisten, kirjallis-
ten tai taiteellisten tuotteidensa henkisille ja 
aineellisille eduille suodusta suojasta. 
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Valtioiden vastuu tämän sopimuksen mu-
kaisista toimenpiteistä käsittää kohtuulli-
sissa määrin myös ne saamelaiset, jotka 
asuvat perinteisten saamelaisalueiden ul-
kopuolella.  
 

eikä kehitetä, saamelaiskulttuuri 
köyhtyy ja täten myös oikeudet tu-
levat yhä rajatummaksi rajoittuen 
vain kieleen kommunikaatioväli-
neenä sivuuttaen kielen ja kulttuu-
rin yhteyden. 

 5 artikla Naisten ja miesten tasa-
arvo 
Valtiot edistävät saamelaisten nais-
ten ja miesten sekä saamelaisten 
tyttöjen ja poikien välistä tasa-ar-
voa. Tavoitteena on saamelaisten 
naisten ja miesten välisen tasa-ar-
von saavuttaminen. Tässä sopimuk-
sessa tarkoitetuilla alueilla tapahtu-
vassa asioiden valmistelussa ja pää-
töksenteossa valtiot analysoivat ja 
ottavat huomioon toimenpiteen vai-
kutukset saamelaisten naisten ja 
miesten kannalta. Tässä sopimuk-
sessa mainittujen vapauksien ja oi-
keuksien käyttäminen turvataan il-
man sukupuoleen perustuvaa syrjin-
tää. 

Artiklan teksti vastaa mm. tasa-ar-
volakia eikä muuta nykyisiä olo-
suhteita. 

 Artikla teksti on rinnasteinen mm. naisten syr-
jinnän vastaisen yleissopimuksen määräysten 
kanssa. Sopimus ei sisällä erityisesti alkupe-
räiskansanaisia koskevia määräyksiä, mutta 
sopimuksen toimeenpanoa valvova komitea on 
suosituksissaan kiinnittänyt erityisesti huo-
miota alkuperäiskansanaisten yhtäläisiin mah-
dollisuuksiin osallistua yhteiskuntaelämään ja 
saada tasa-arvoista palvelua ja kohtelua.  
 
Sopimus kieltää naisten syrjinnän ja velvoittaa 
edistämään naisten tasa-arvon toteutumista.  
 

7 artikla Syrjimättömyys ja erityistoimen-
piteet  
Saamelaisille kansana ja yksilöinä tulee 
turvata suoja kaikkea syrjintää vastaan.  
Valtioiden tulee tarvittaessa ryhtyä erityi-
siin saamelaisia koskeviin positiivisiin toi-
menpiteisiin saamelaisten tämän sopimuk-
sen mukaisten oikeuksien toteuttamiseksi.  
 

7 artikla Syrjimättömyys 
Saamelaisille taataan suoja saame-
laisuuteen liittyvää syrjintää vas-
taan. Valtiot ryhtyvät tehokkaisiin 
toimenpiteisiin ehkäistäkseen saa-
melaisten syrjintää ja heihin 
kohdistuvia ennakkoluuloja sekä 
edistääkseen keskinäistä kunnioi-
tusta ja ymmärrystä 
saamelaisten ja muun väestön vä-
lillä. 
 

Yhdenvertaisuuslaki kieltää mm. 
Kieleen ja etnisyyteen liittyvän 
syrjinnän ja edellyttää erityistoimia 
heikommassa asemassa olevan to-
siasiallisen yhdenvertaisuuden saa-
vuttamiseksi. Laki edellyttää viran-
omaisilta yhdenvertaisuussuunni-
telmia. Artikla vastaa voimassa 
olevaa lainsäädäntöä tältä osin.  

Artiklan suhteen pohjoissaamelai-
sen saamelaissopimuksen tarkoituk-
seen artiklan toinen kappale on on-
gelmallinen. Se laajentaa sopimuk-
sen subjektia koskemaan saamelais-
ten lisäksi muuta väestöä. Kaikki-
naisen ymmärryksen ja suvaitsevai-
suuden edistäminen ja tietoisuuden 
lisääminen on hyvin tärkeää, mutta 
ongelmallista on artiklan ajatus 
siitä, että muun väestön ja saame-
laisten välillä on ristiriitoja ja toi-
saalta sitä, että saamelaisten on 
omia oikeuksiaan ajaessaan huomi-
oitava muun väestön tarpeet.  Artik-
lan loppuosa on nykyisellään moni-
tulkintainen ja myös haasteellinen 
toimeenpanon kannalta ja puutteel-
lisesti muotoiltu suhteessa sopimuk-
sen tarkoitukseen.  Lakiteknisesti 
muotoilu on myös ongelmallinen 

Rotusyrjintäsopimuksen 1 artikla kieltää ro-
tuun, ihonväriin, syntyperään tai etnisyyteen 
perustuvan syrjinnän. Artiklan mukaan rotu-
syrjinnäksi ei ole katsottava sellaisia erityisiä 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksen on turvata 
näiden ryhmien ja yksilöiden yhtäläiset oikeu-
det ja mahdollisuudet nauttia ja käyttää ihmis-
oikeuksia ja perusvapauksia. Sopimuksen 2 ar-
tiklan mukaan valtioiden on ryhdyttävä toi-
menpiteisiin rotusyrjinnän poistamiseksi ja 
kieltämään rotuvihaan yllyttämisen (artikla 4).  
 
ILO:n yleissopimus nro 111 työmarkkinoilla 
ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtu-
vasta syrjinnästä. Sopimus kieltää mm. etni-
seen alkuperään perustuvan syrjinnän työ-
markkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhtey-
dessä (1 artikla). Sopimuksen artiklan 5 mu-
kaan erityisiä suojelu- ja auttamistoimenpi-
teitä, joihin on ryhdyttävä ILO:n sopimusten 
tai suositusten johdosta, ei ole pidettävä syr-
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valvonnan ja toimeenpanon kan-
nalta ja paremminkin julistuksen-
omainen  

jintänä. Lisäksi samassa artiklassa nimenomai-
sesti määrätään, että syrjintänä ei pidetä sellai-
sia erityistoimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sel-
laisten henkilöiden tarpeiden turvaamiseksi, 
jotka tarvitsevat erityistä apua tai tukea esi-
merkiksi kulttuurisen asemansa perusteella. 
EN vähemmistöpuitesopimus: Artikla 6 edel-
lyttää valtion ryhtyvän toimenpiteisiin sellais-
ten henkilöiden suojelemiseksi, jotka voivat 
joutua syrjinnän tai vihamielisyyden kohteeksi 
mm. etnisen alkuperän ja kielen perusteella. 
 
ILO 169-sopimus: 3 artikla  
Alkuperäis- ja heimokansojen tulee voida 
nauttia täysimääräisesti ihmisoikeuksia ja pe-
rusvapauksia ilman esteitä ja syrjintää. Tämän 
yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan ilman 
syrjintää näiden kansojen mies- ja naisjäse-
niin.  
 
31 artikla  
Kaikkia kansallisen yhteisön ryhmiä ja erityi-
sesti niitä ryhmiä, jotka ovat välittömimmin 
tekemisissä kyseisten kansojen kanssa, on va-
listettava toimenpiteillä, joiden tarkoituksena 
on poistaa ne ennakkoluulot, joita näillä ryh-
millä voi olla kyseisiä kansoja kohtaan. Tätä 
valistustyötä varten on pyrittävä varmista-
maan, että historiankirjoissa ja muussa oppi-
materiaalissa annetaan oikeudenmukainen, 
tarkka ja tietoon perustuva kuva näiden kanso-
jen yhteisöistä ja kulttuureista.  

8 artikla Vähimmäisoikeudet  
Oikeudet, joita suojataan tässä sopimuk-
sessa, ovat vähimmäisoikeuksia. Ne eivät 
estä yksitäistä sopimusvaltiota laajenta-
masta saamelaisten oikeuksia tai ryhty-
mästä pidemmälle meneviin toimenpitei-
siin, eikä niitä voida käyttää perusteena ra-
joittaa sellaisia saamelaisten oikeuksia, 
jotka seuraavat muista oikeussäännöistä.  
 

2 artikla Vähimmäisoikeudet 
Tämän sopimuksen turvaamat oi-
keudet ovat vähimmäisoikeuksia. 
Ne eivät estä yksittäistä valtiota 
laajentamasta saamelaisten oikeuk-
sia tai ryhtymästä kattavampiin toi-
miin, eikä niiden perusteella voi ra-
joittaa sellaisia saamelaisten oike-
uksia, jotka johtuvat muista sään-
nöksistä tai kansainvälisistä sitou-
muksista. 

 Sopimuksen artiklat ovat todellakin 
vähimmäisoikeuksia, koska para-
foitu sopimus ei tuo saamelaisille li-
sää oikeuksia eikä kehitä saamelais-
ten itsemääräämisoikeutta eikä oi-
keutta määrätä saamelaisesta identi-
teetistä. Esimerkiksi saamelaismää-
ritelmän muuttamine myöhemmin 
olisi myöhemmin todella vaikeaa, 
koska laajennetulla saamelaismääri-
telmällä olisi vaikutus saamelaiskä-
räjien kokoonpanoon ja politiikkaan 
eikä nykyinen lainsäädäntö mahdol-
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lista että saamelaiskäräjien vaali-
luettelosta poistettaisiin henkilöitä, 
mikäli heidät on laillisesti sinne 
otettu kulloisenkin saamelaismääri-
telmän ja korkeimman hallinto-oi-
keuden tulkintakäytännön mukai-
sesti. Käytännössä sopimus kuiten-
kin rajoittanee saamelaisten oikeus-
asemaa ja kansainvälisten sopimus-
ten tulkintakäytäntöä, mikäli saa-
melaiskäräjät hyväksyvät sopimuk-
sen ja antavat tietoon perustuvan 
ennakkosuostumuksen sopimuksen 
hyväksymiselle. Sopimuksen hy-
väksyminen on tahtotila siitä, miten 
saamelaiset haluavat saamelaisten 
oikeuksia kehittää.  

 8 artikla Kieli 
Saamen kielellä tarkoitetaan tässä 
sopimuksessa kaikkia saamen kie-
liä. 

   

9 artikla Saamelaisten perinnäistavat  
Valtioiden tulee osoittaa asiaankuuluvaa 
kunnioitusta saamelaisten oikeuskäsityk-
sille, oikeudellisille perinteille ja perin-
näistavoille. Sen mukaisesti, mitä 1 kappa-
leessa määrätään, tulee sopimusvaltioiden, 
valmistellessaan lainsäädäntöä sellaisilla 
aloilla, joilla saattaa olla saamelaisia pe-
rinnäistapoja, erityisesti selvittää, onko pe-
rinnäistapoja olemassa ja tulisiko niille 
siinä tapauksessa antaa suojaa tai tulisiko 
ne muuten ottaa huomioon lainsäädän-
nössä. Myös lainkäytössä tulee saamelai-
set perinnäistavat ottaa asianmukaisesti 
huomioon.  
 

9 artikla Perinnäistavat 
Valtiot osoittavat asiaankuuluvaa 
kunnioitusta saamelaisten oikeuskä-
sityksiä, oikeudellisia perinteitä ja 
perinnäistapoja kohtaan. 
Valmistellessaan lainsäädäntöä 
aloilla, joilla voi olla saamelaisia 
perinnäistapoja valtiot selvittävät, 
onko tällaisia tapoja olemassa ja tu-
lisiko ne siinä tapauksessa turvata 
tai ottaa muuten huomioon 
lainsäädännössä. 
 

 Parafoidun tekstin mukaan saame-
laista oikeuskäytäntöä ei velvoiteta 
ottamaan huomioon lainkäytössä, 
mikä oli mukana sopimusluonnok-
sessa. Saamelaisten maa-, vesi- ja 
elinkeino-oikeuksia ratkaistaan yhä 
enenevässä määrin oikeudessa 
(esim. Girjjas–tuomio, porojen pak-
koteurastukset, resurssien hyödyn-
täminen saamelaisten kotiseutualu-
eella). Oikeuksia ei ratkaista vain 
lainsäädännössä ja jotta saamelais-
ten tosiasiallinen suoja toteutuisi, 
saamelaiskulttuuri, perinteet ja pe-
rinteinen oikeuskäsitys tulee ottaa 
huomioon lainkäytössä sekä samoin 
turvata tuomioistuinten riittävä asi-
antuntemus saamelaiskulttuurista.  

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva 
yleissopimuksen viidennessä artiklassa sopi-
muspuolet sitoutuvat edistämään olosuhteita, 
jotka ovat tarpeellisia, jotta kansallisiin vä-
hemmistöihin kuuluvat henkilöt voivat ylläpi-
tää ja kehittää kulttuuriaan sekä säilyttää iden-
titeettinsä oleelliset perustekijät: heidän us-
kontonsa, kielensä, perinnäistapansa ja kult-
tuuriperintönsä. Artikla myös edellyttää valti-
oiden suojelevan kansallisia vähemmistöjä 
vastentahtoiselta sulauttamiselta. 
 
Ilo 169-sopimus: 8 artikla  
1. Sovellettaessa kansallisia säädöksiä ja mää-
räyksiä kyseisiin kansoihin on niiden tavat tai 
tapaoikeus otettava asianmukaisesti huomi-
oon.  
2. Kyseisillä kansoilla on oikeus säilyttää 
omat tapansa ja instituutionsa niiltä osin kuin 
nämä eivät ole ristiriidassa kansallisessa oi-
keusjärjestelmässä määriteltyjen perusoikeuk-
sien ja kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoi-
keuksien kanssa. Tarpeen mukaan on luotava 
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menettelyt tämän periaatteen soveltamisesta 
aiheutuvien ristiriitojen ratkaisemiseksi 

10 artikla Oikeussääntöjen harmonisointi  
Valtioiden tulee yhteistyössä saamelaiskä-
räjien kanssa edistää saamelaisten yli val-
tionrajojen suuntautuvan toiminnan kan-
nalta merkityksellisen lainsäädännön ja 
muun sääntelyn jatkuvaa harmonisointia.  
 

  Pohjoismaisen saamelaissopimuk-
sen yksi keskeinen tavoite, eli oi-
keuksien harmonisointi ja säätelyn 
yhdenmukaistaminen on otettu pa-
rafoidusta sopimuksesta pois, mikä 
on hyvin valitettavaa. Ilmastonmuu-
toksen ja saamen kansan pienen 
koon johdosta oikeussääntöjen har-
monisointi ja elinkeinoja ja kulttuu-
reja koskevan lainsäädännön kehit-
täminen ja yhdenmukaistaminen 
olisi hyvin tärkeä tavoite.  

 

11 artikla Yhteistyö kulttuuriin ja elinkei-
noihin liittyvissä järjestelyissä  
Valtioiden tulee ryhtyä toimenpiteisiin 
helpottaakseen saamelaisten elinkeinojen 
harjoittamista ja saamelaisten kulttuuristen 
tarpeiden tyydyttämistä yli valtionrajojen. 
Tässä tarkoituksessa valtioiden tulee pyr-
kiä poistamaan saamelaisten elinkeinotoi-
minnalla vielä olevia esteitä, jotka johtu-
vat saamelaisten kansalaisuudesta tai 
asuinpaikasta taikka muutoin siitä, että 
saamelaisten asuinalue ulottuu useiden 
valtioiden alueelle, sekä antamaan saame-
laisille mahdollisuus kulttuuritarjontaan 
siinä maassa, jossa he milloinkin oleskele-
vat 
 
12 artikla Yhteistyö opetuksessa ja hyvin-
vointijärjestelyissä  
Valtioiden tulee ryhtyä toimenpiteisiin an-
taakseen sopimusvaltiossa asuville saame-
laisille mahdollisuuden saada opetusta, 
terveydenhoitoa ja sosiaalihuoltoa toisessa 
sopimusvaltiossa, jos se on tarkoituksen-
mukaisempi ratkaisu.  

10 artikla Valtionrajat ylittävä 
yhteistyö 
Valtiot helpottavat saamelaisten 
valtionrajat ylittävää yhteistyötä ja 
pyrkivät poistamaan esteitä, 
jotka johtuvat kansalaisuudesta tai 
asuinpaikasta taikka muutoin siitä, 
että saamelaiset ovat kansa, 
jonka asutus ulottuu valtionrajojen 
yli. Valtiot helpottavat saamelaisten 
valtionrajat ylittävää kulttuurin, kie-
len ja yhteiskuntaelämän säilyttä-
mistä, harjoittamista ja kehittä-
mistä. Tässä tarkoituksessa valtiot 
erityisesti helpottavat saamelaisten 
valtionrajat ylittävää elinkeinonhar-
joittamista sekä kehittävät saame-
laisten mahdollisuuksia saada ope-
tusta sekä terveyden- ja sairaanhoi-
toa sekä sosiaalihuoltoa toisessa 
maassa kuin asuinmaassa tämän 
osoittautuessa tarkoituksenmukai-
semmaksi. 
 

Yhteistyötä sosiaali- ja terveyspal-
velujen, varhaiskasvatus ja opetus-
palvelujen järjestämiseksi tehdään 
raja-alueella jo nykyisinkin. Sopi-
muksen teksti ei muuta nykytilan-
netta.  

Saamelaisten valtionrajat ylittävää 
elinkeinonharjoittamista on hyvin 
vaikea edistää ilman oikeussääntö-
jen harmonisointia (artikla 10).  

Ilo 169 sopimus: 32 artikla  
 
Hallitusten on ryhdyttävä asianmukaisiin toi-
menpiteisiin, muun muassa tekemällä kansain-
välisiä sopimuksia, helpottaakseen alkuperäis- 
ja heimokansojen yhteyksiä ja yhteistyötä val-
tionrajojen yli, myös talous-, sosiaali-, kult-
tuuri- ja ympäristöalan sekä henkisen alan toi-
minnassa.  
 

13 artikla Saamelaissymbolit  
Valtioiden tulee kunnioittaa saamelaisten 
oikeutta määrätä saamen lipun ja muiden 
saamelaisten kansallisten symbolien käy-
töstä. Valtioiden tulee lisäksi yhteistyössä 
saamelaiskäräjien kanssa edistää saame-

11 artikla Symbolit 
 
Valtiot kunnioittavat saamelaisten 
oikeutta määrätä saamenlipun ja 
muiden saamelaissymbolien 
käytöstä sekä edistävät saamelais-
symbolien näkyvyyttä. 

 Saamelaiset eivät nykyisin saa päät-
tää itsenäisesti mm. saamelaisista li-
putuspäivistä. Parafoidusta tekstistä 
on poistettu viittaus siihen, että saa-
melaissymbolien näkyväksi tekemi-
nen tulee tehdä kunnioittaen. Saa-
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laissymbolien näkyväksi tekemistä sellai-
sella tavalla, joka viittaa saamelaisten ase-
maan omana kansanaan kolmessa sopi-
musvaltiossa.  
 

 melaissymboleja on käytetty epä-
eettisesti mm. matkailussa, pilailu-
tuotteissa ja myös yksityisten hen-
kilöiden toimesta. Saamelaissymbo-
lien näkyvyyden lisääminen tulee 
tapahtua saamelaisyhteisön tarpei-
den mukaisesti ja eettisesti. Sopi-
musluonnostekstissä saamelaissym-
bolien näkyväksi tekeminen yhdis-
tetään saamelaisten asemaan – eli 
minkälaisen tahansa symbolien nä-
kyvyys ei ole hyväksyttävää. Varsi-
naisesti sopimuksesta tämä velvoite 
on otettu pois eikä tuoda esille vel-
voitetta kunnioittaa eettisesti saa-
melaissymboleja.  

II luku Saamelaishallinto  
 

LUKU Itsemääräämisoikeus    

14 artikla Saamelaiskäräjät  
Kaikissa sopimusvaltiossa on saamelaiskä-
räjät, joka on maan korkein saamelaistoi-
mielin. Saamelaiskäräjät edustaa maassa 
saamelaisia ja se valitaan yleiseen äänioi-
keuteen perustuvilla vaaleilla saamelaisten 
keskuudesta.  
Tarkemmat säännökset saamelaiskäräjien 
vaaleista vahvistetaan laissa, joka valmis-
tellaan 16 artiklan mukaisin neuvotteluin 
saamelaiskäräjien kanssa.  
Saamelaiskäräjillä tulee olla sellaisia teh-
täviä, jotka mahdollistavat tehokkaan 
myötävaikuttamisen saamelaisten itsemää-
räämisoikeuden toteutumiseksi kansainvä-
lisen oikeuden ja tämän sopimuksen mää-
räysten mukaisesti. Tarkemmat säännökset 
saamelaiskäräjien toimivallasta vahviste-
taan laissa.  
Saamelaiskäräjät tekee aloitteita ja antaa 
lausuntoja kaikista tarpeellisiksi katsomis-
taan asioista.  
 

12 artikla Saamelaiskäräjät 
Jokaisessa sopimusvaltiossa on saa-
melaiskäräjät, joka on kyseisen 
maan korkein saamelaistoimielin. 
Saamelaiskäräjät edustaa saamelai-
sia, ja se valitaan kyseisen maan 
saamelaisten yleiseen äänioikeuteen 
perustuvilla vaaleilla. 
Säännökset saamelaiskäräjien vaa-
leista vahvistetaan laissa. 
Saamelaiskäräjillä tulee olla sellai-
set vastuualueet ja sellaisia tehtäviä, 
että ne voivat tehokkaasti huolehtia 
saamelaisten itsemääräämisoikeu-
den toteutumisesta. 
Saamelaiskäräjien tehtävät vahvis-
tetaan laissa. Saamelaiskäräjät päät-
tävät itsenäisesti muista asioista, 
joiden parissa ne haluavat työsken-
nellä ja joista ne haluavat antaa lau-
suntoja. 
 

Suomen saamelaiskäräjistä sääde-
tään perustuslailla ja lailla. Para-
foitu sopimusteksti vastaa nykyistä 
käytäntöä, jossa saamelaiskäräjien 
itsenäinen toimivalta rajautuu mie-
lipiteen esittämiseen ja lausuntojen 
antamiseen ja rahoituksen jakami-
seen valtion sääntöjen ja prioriteet-
tien mukaisesti. Saamelaiskäräjä-
lain 5 §:n mukaan saamelaiskäräjät 
voi tehdä kansallisille viranomai-
sille aloitteita ja esityksiä sekä an-
taa lausuntoja. Saamelaiskäräjät 
voisi tehdä myös saamelaisten kie-
lellistä ja kulttuurista asemaa tuke-
via aloitteita, jotka liittyvät Euroo-
pan yhdentymiskehitykseen tai 
pohjoismaiseen yhteistyöhön (HE 
284/1994 vp).  

Parafoitu sopimusteksti rajoittaa 
saamelaiskäräjien toiminnan käy-
tännössä lausuntojen esittämiseen 
ottaen huomioon koko sopimuksen 
säännökset ja korostamalla lausun-
tojen keskeistä roolia saamelaiskä-
räjien toiminnassa. Poistettu mai-
ninta kansainvälisestä oikeudesta, 
jossa säädetään itsemääräämisoi-
keuden määritelmästä, on myös ra-
joittava. Viime kädessä saamelais-
käräjien tehtävistä säädetään sopi-
muksen mukaan kansallisessa lain-
säädännössä, mikäli mahdollistaa, 
että eri saamelaiskäräjillä on erita-
soinen itsehallinto ja itsemäärää-
misoikeus sekä tehtävät ja valtiot 
voivat päättää, minkä tasoisesti se 
ohjaa kutakin saamelaiskäräjiä.  

Itsemääräämisoikeuden määritelmä sopimuk-
sessa on ristiriidassa kansainvälisen oikeuden 
säännösten ja tulkintakäytännön kanssa. Eu-
roopan neuvoston ministerikomitea päätöslau-
selma (ResCMN 2007/1): vähemmistöasioita 
koskevia osallistumis- ja neuvottelujärjestel-
miä tulee Suomessa kehittää edelleen 

15 artikla Saamelaiskäräjien itsenäiset 
päätökset  
Saamelaiskäräjät tekee itsenäisiä päätöksiä 
niissä asioissa, joissa sillä kansallisen tai 

14 artikla Saamelaiskäräjien oi-
keus itsehallintoon 
 

Artikla vastaa Suomen nykyistä 
saamelaiskäräjälakia eli rajaa itse-
näisen päätöksenteon koskemaan 
niitä asioita, joihin valtio on anta-

Parafoidun sopimusteksti on hyvin 
ongelmallinen, koska se otsikossa 
alistaa saamelaisten itsemääräämis-
oikeuden kansallisen lainsäädännön 
antamiin oikeuksiin. Parafoidussa 
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kansainvälisen oikeuden mukaan on toimi-
valta tehdä sellaisia päätöksiä.  
Saamelaiskäräjät voi sopia valtakunnallis-
ten, alueellisten ja paikallisten yksiköiden 
kanssa yhteistyöstä saamelaisen kulttuurin 
ja yhteiskuntaelämän vahvistamiseksi.  
Saamelaiskäräjät voi tehdä päätöksiä saa-
melaisten edustajana kaikissa sopimusval-
tioissa siinä laajuudessa, jossa saamelais-
ten oikeus itsenäisesti päättää tietyistä asi-
oista johtuu kansainvälisestä oikeudesta.  
 

Saamelaiskäräjät tekevät itsenäisiä 
päätöksiä asioissa, joista ne kansal-
lisen lainsäädännön mukaan ovat 
vastuussa, sekä muissa käsittelemis-
sään asioissa. 
 

nut oikeuden saamelaiskäräjä-
laissa. Saamelaiskäräjät tekevät 
nykyisinkin hyvin laajasti yhteis-
työtä eri viranomaisten ja toimijoi-
den kanssa.  

sopimusluonnoksessa toistetaan ter-
miä itsemääräämisoikeus vastoin 
käsitteen oikeaa merkitystä ja vai-
kuttaa siltä, että terminologisella 
kikkailulla on pyritty saamaan sopi-
mus näyttämään saamelaisten kan-
nalta merkityksellisempänä kuin se 
onkaan.  

 15 artikla Yhteistyö 
Saamelaiskäräjät voivat tehdä yh-
teistyösopimuksia muiden alkupe-
räiskansojen sekä kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten tahojen 
kanssa. 
 

Saamelaiskäräjillä on voimassa 
mm. yhteistyösopimus saamelai-
sesta parlamentaarisesta neuvos-
tosta, Norjan saamelaiskäräjillä 
konsultaatiosopimus Norjan val-
tion kanssa ja saamelaiskäräjillä on 
laajemminkin sopimuksia eri toi-
mijoiden kanssa.  

  

16 artikla Saamelaiskäräjien neuvotteluoi-
keus  
Ennen kuin julkinen viranomainen tekee 
päätöksen asiassa, jolla on olennainen 
merkitys saamelaisille, tulee saamelaiskä-
räjien kanssa neuvotella. Näiden neuvotte-
lujen tulee tapahtua riittävän aikaisin, jotta 
saamelaiskäräjät voisi vaikuttaa asian kä-
sittelyyn ja lopputulokseen. Valtioiden ei 
ilman asianomaisten saamelaiskäräjien 
suostumusta tule ryhtyä sellaisiin toimen-
piteisiin tai sallia sellaisia toimenpiteitä, 
jotka voivat merkittävästi vahingoittaa 
saamelaisten kulttuurin, elinkeinojen tai 
yhteiskuntaelämän perustavanlaatuisia 
elinehtoja.  
 

17 artikla Neuvottelut 
Valtio neuvottelee saamelaiskärä-
jien kanssa säädettäessä lakeja, teh-
täessä päätöksiä sekä ryhdyttäessä 
muihin toimiin, joilla voi olla eri-
tyistä merkitystä saamelaisille. 
Neuvottelut käydään hyvässä hen-
gessä, pyrkimyksenä saavuttaa yk-
simielisyys Saamelaiskäräjien 
kanssa tai saada Saamelaiskäräjien 
suostumus ennen päätöksentekoa. 
Valtiot ilmoittavat Saamelaiskärä-
jille mahdollisimman pian aloittaes-
saan työskentelyn tällaisissa asi-
oissa. 
 
 

Saamelaiskäräjälain 9 § mukainen 
velvoite vastaa suurelta osin para-
foidun sopimustekstin velvoitetta, 
mutta merkittävällä poikkeuksella: 
velvoiteoikeus koskee vain val-
tiota, kun Suomen saamelaiskärä-
jälain mukainen neuvotteluoikeus 
koskee kaikkia viranomaisia oi-
keuslaitosta lukuun ottamatta. Ar-
tikla täten heikentäisi saamelaisten 
nykyisiä vaikutusmahdollisuuksia 
vaikuttaa alueellisten ja paikallis-
ten viranomaisten päätöksiin.  

Parafoidussa sopimustekstissä ase-
tetaan velvoite pyrkiä yhteisymmär-
rykseen, mutta artikla ei tarjoa me-
nettelytapaoja eikä kompensaa-
tiomahdollisuutta siinä tilanteessa, 
kun yhteisymmärrystä ei saavuteta. 
Saamelaisille ei parafoidussa teks-
tissä anneta tosiasiallista päätösval-
taa, koska saamelaisille ei anneta 
mahdollisuutta estää omalle kult-
tuurilleen tuhoisia hankkeita vaan 
valtioille jätetään viimeinen päätän-
tävalta asiassa. Artikla ei lisää saa-
melaiskäräjien vaikutusmahdolli-
suuksia eikä vastaa mm. ILO 169-
sopimuksen säädöksiä.  

Kansainvälisessä alkuperäiskansaoikeudessa 
on siirrytty neuvottelumenettelystä aitoon vuo-
rovaikutukseen ja vuoropuheluun, konsultaati-
oon ja tavoitteena on ollut tietoon perustuvan 
ennakkosuostumuksen saaminen alkuperäis-
kansalta.  Mikäli yhteisymmärrystä ei saavu-
teta, tulisi käynnistää kompensaatiomenettelyt.  
 
ILO 169-sopimus: 6 artikla  
1. Tämän yleissopimuksen määräyksiä sovel-
lettaessa hallitusten on   
a) neuvoteltava kyseisten kansojen kanssa asi-
anmukaisia menettelyjä noudattaen ja erityi-
sesti näiden kansojen edustuselinten kautta 
aina, kun harkitaan lainsäädäntö- tai hallinto-
toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa välittö-
mästi näihin kansoihin;  
b) otettava käyttöön keinot, joilla nämä kansat 
voivat vähintään samassa määrin kuin muu vä-
estö osallistua vapaasti ja kaikilla tasoilla pää-
töksentekoon vaaleilla valituissa instituuti-
oissa sekä hallinto- ja muissa elimissä, jotka 
ovat vastuussa näitä kansoja koskevista toi-
mintaperiaatteista ja ohjelmista;  
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c) otettava käyttöön keinot ja tarvittaessa an-
nettava varat näiden kansojen omien instituuti-
oiden ja aloitteiden täysimittaiseen kehittämi-
seen.  
2. Tätä yleissopimusta sovellettaessa käytävät 
neuvottelut on käytävä vilpittömässä mielessä 
ja olosuhteisiin soveltuvassa muodossa, ja 
niissä on pyrittävä saavuttamaan yhteisym-
märrys ehdotetuista toimenpiteistä tai suostu-
mus niihin. 

17 artikla Saamelaiskäräjien oikeus muun 
asian valmistelun aikana  
Saamelaiskäräjillä on oikeus olla edustet-
tuna julkisissa neuvostoissa ja komite-
oissa, kun nämä käsittelevät saamelaisten 
etuihin liittyviä asioita.  
Saamelaisten etuja koskevat asiat tulee 
esittää saamelaiskäräjille ennen kuin julki-
nen viranomainen päättää asiasta.  
Valtion tulee selvittää, tarvitaanko saame-
laiskäräjien edustusta tai ennakkolausun-
toa. Asia tulee selvittää riittävän aikaisin, 
jotta saamelaiskäräjät voisi vaikuttaa asian 
käsittelyyn ja lopputulokseen.  
Saamelaiskäräjät päättää itse, milloin saa-
melaiskäräjät haluaa olla edustettuna tai 
antaa lausunnon asian käsittelyn aikana.  

 Saamelaisten nimeämiä edustajia 
kutsutaan jo nykyisin eri komiteoi-
den työhön mukaan, mutta vaiku-
tusmahdollisuudet niiden toimin-
taan vaihtelevat. Eri komiteoiden 
työ on pääosin hyvin tiukasti po-
liittisesti ohjattua ylhäältä päin ja 
saamelaiskäräjien mahdollisuudet 
vaikuttaa komiteoiden työhön jää-
vät usein hyvin vähäiseksi.  

Saamelaisten tosiasiallisen suojan 
kehittämiseksi on hyvin tärkeää, 
että saamelaiset pääsisivät jo hyvin 
varhaisessa vaiheessa vaikuttamaan 
lainsäädännön ja hallinnon kehitty-
miseen. Kun lakiesitys on valmistu-
nut ministeriössä, sen jälkeen mer-
kittävien muutoksien aikaansaami-
nen esitykseen on hyvin vaikeaa ja 
esimerkiksi 17 artiklassa kuvattu 
neuvotteluoikeus on enemmänkin 
muodollisuus. Onkin hyvin valitet-
tavaa, että artikla on otettu pois pa-
rafoidusta tekstistä.  

 

18 artikla Suhde kansanedustuslaitokseen  
Sopimusvaltioiden kansanedustuslaitok-
sen, niiden valiokuntien tai muiden toi-
mielimien tulee pyynnöstä ottaa vastaan 
saamelaiskäräjien edustajia, jotta nämä 
voivat tehdä selkoa saamelaisille merki-
tyksellisistä kysymyksistä.  
Saamelaiskäräjille tulee antaa mahdolli-
suus tulla kuulluksi kansanedustuslaitok-
sen käsitellessä sellaisia asioita, jotka eri-
tyisesti koskevat saamelaisia.  
Sopimusvaltioiden kansanedustuslaitokset 
vahvistavat tarkemmat säännöt siitä, mitä 
asioita kuuleminen koskee ja minkälaista 
menettelyä sovelletaan.  

 Saamelaisten kuulemisvelvoit-
teesta säädetään eduskunnan työ-
järjestyksen (40/2000) 37 §:n 2 
momentissa. Sen mukaan erityi-
sesti saamelaisia koskevaa lakieh-
dotusta tai muuta asiaa käsittelevän 
valiokunnan on varattava saame-
laisten edustajille tilaisuus tulla va-
liokuntaan kuultaviksi.   
 
 

Kansanedustuslaitokset säätävät lait 
ja rahoituksen saamelaiskäräjille. Il-
man saamelaiskäräjien kuulemis-
velvollisuutta valiokunnissa tieto 
saamelaiskulttuurin tarpeista ja ny-
kytilasta tulee virkamiehiltä, medi-
alta ja valiokuntien vapaasti kutsu-
milta asiantuntijoilta ja yksityishen-
kilöiltä, joita valiokunnat (kaikessa 
viisaudessaan) haluavat kuulla. Saa-
melaiskäräjät on Suomessa yksi 
kuultava muiden joukossa eikä sillä 
ole vastaavaa asemaa kuin esime-
riksi perustuslakiasiantuntijoilla, ja 
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 saamelaiskäräjien näkemykset rin-
nastetaan Suomessa kansalaisjärjes-
tötason näkemyksiksi. Jos saame-
laiskäräjien roolia ja suhdetta kan-
sanedustuslaitokseen ei selvennetä 
eikä kehitetä lainkaan, saamelais-
kulttuurin tosiasiallinen suoja ei 
käytännössä toteudu.  Saamelaisten 
tosiasiallisen itsemääräämisoikeu-
den kehittäminen edellyttäisi kan-
sanedustuslaitoksen ja saamelaiskä-
räjien aseman ja välisen suhteen tar-
kempaa määrittelyä suhteessa saa-
melaisia koskeviin asioihin.  

19 artikla Saamelaiset ja kansainvälinen 
edustus  
Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia val-
tioidenvälisissä asioissa.  
Valtioiden tulee edistää saamelaisten 
edustusta kansainvälisissä instituutioissa 
sekä saamelaisten osallistumista kansain-
välisiin kokouksiin.  
 

19 artikla Kansainvälinen edus-
tus 
Valtiot edistävät saamelaiskäräjien 
itsenäistä edustusta kansainvälisissä 
järjestöissä ja kokouksissa, joissa 
käsitellään asioita, joilla on erityistä 
merkitystä saamelaisille. 
Kansainvälisissä yhteyksissä valtiot 
osallistavat aktiivisesti saamelaiskä-
räjiä käsiteltäessä asioita, joilla on 
erityistä merkitystä saamelaisille. 
 

Suomen saamelaiskäräjälain mu-
kaan saamelaiskäräjät edustaa saa-
melaisia tehtäviinsä kuuluvissa asi-
oissa kansallisesti ja kansainväli-
sesti.  

Suhteessa Suomen saamelaiskäräjä-
lain säädöksiin pohjoismaisen saa-
melaissopimuksen säädös on huo-
mattavasti heikompi ja viittaa edus-
tukseen, jossa saamelaiset ovat mu-
kana äänettöminä yhtiökumppa-
neina kansainvälisissä kokouksissa 
ja saavat käyttää ääni- ja puheval-
taa, mikäli valtio antaa siihen luvan 
ja mikäli valtio voi hyväksyä saa-
melaisten näkemykset. Yhä suu-
rempi osa saamelaisia koskevista 
asioista käsitellään kansainvälisissä 
elimissä kuten EU:ssa ja myös 
YK:ssa ja tulevaisuudessa myös 
Arktisessa neuvostossa. Kansainvä-
linen edustus ja edunvalvonta on 
keskeinen osa saamelaista itsehal-
lintoa ja itsemääräämisoikeutta.  

Itsemääräämisoikeuteen kuuluu, että saamelai-
set saavat omien edustuksellisten elimiensä 
kautta edustaa itse itseään kansainvälisen oi-
keuden mukaisesti.  

20 artikla Yhteiset saamelaisorganisaatiot  
Sopimusvaltioiden saamelaiskäräjät voivat 
muodostaa yhteisiä organisaatioita. Valti-
oiden tulee tarvittaessa yhteistoiminnassa 
saamelaiskäräjien kanssa edistää julkisen 
vallan siirtämistä tällaisille yhteisille orga-
nisaatioille.  
 

16 artikla Yhteiset toimielimet 
Valtioiden tulee edistää saamelais-
käräjien mahdollisuuksia tehdä yh-
teistyötä ja muodostaa yhteisiä 
toimielimiä. Jos kansallinen lain-
säädäntö sen sallii, voidaan yhtei-
sille toimielimille antaa julkisia 
hallintotehtäviä. 
 

Nykyinen lainsäädäntö ei estä saa-
melaisia perustamasta yhteisiä toi-
mielimiä. Saamelaiskäräjillä on ol-
lut mm. yhteinen saamen kielilau-
takunta ja Sámi Giellagáldu. Julki-
sia hallintotehtäviä ei ole siirretty 
yhteispohjoismaisille elimille, 
mutta toisaalta julkisia hallintoteh-
täviä ei ole käytännössä siirretty 
myöskään saamelaiskäräjille 
muilta viranomaisilta Suomessa. 
Suomen lainsäädäntö mahdollistaa 
jo nyt hallintotehtävien siirtämisen 

Saamelaisten yhteistyön kehittämi-
nen yli rajojen ja edellytyksien luo-
minen sille, että saamelaiset voivat 
kehittää kieltään ja kulttuuriaan il-
man rajojen aiheuttamia esteitä on 
mahdotonta, ellei yhteispohjoismai-
sia edustuksellisia saamelaiselimiä 
voida perustaa. Artikla ei muuta 
millään tavoin nykytilaa, vaan jättää 
saamelaiset riippuvaiseksi valtioi-
den hyvästä tahdosta. Yhteispoh-
joismainen saamelaisten edustuk-
sellinen elin olisi tehokas toimija, 
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yhteispohjoismaisille elimille, 
mutta se edellyttää asian säätä-
mistä erillislainsäädännössä. Ti-
lanne on Ruotsissa ja Norjassa eri-
lainen, joissa saamelaiskäräjillä on 
julkisia hallintotehtäviä.  

joka lisäisi saamen kansan aitoa yh-
teisöllisyyttä ja edesauttaisi parhai-
ten saamen kansan säilymistä yh-
tenä kansana. Aidosti yhteispohjois-
mainen edustuksellinen elin, johon 
luonnollisesti tulisivat kuulua myös 
Venäjän saamelaiset, pystyisi te-
hokkaasti ja vaikuttavasti edistä-
mään saamelaisten oikeuksia.  

21 artikla Muut saamelaiset yhteisöt  
Valtioiden tulee kunnioittaa saamelaisky-
liä, siidoja, paliskuntia, kolttasaamelaisten 
kyläkokouksia ja muita saamelaisten toi-
mivaltaisia organisaatioita tai paikallisia 
saamelaisia edustajia sekä tarvittaessa 
neuvotella näiden kanssa.  
 

18 artikla Neuvottelut muiden saa-
melaisia edustavien tahojen kanssa 
 
Säädettäessä lakeja, tehtäessä pää-
töksiä sekä ryhdyttäessä muihin toi-
miin, joilla voi olla erityinen merki-
tys muille saamelaistahoille kuin 
saamelaiskäräjille, kuten saamelais-
kylille, siidoille, paliskunnille, kolt-
tasaamelaisten kyläkokouksille tai 
muille saamelaisjärjestöille, valtion 
tulee, jos siihen on syytä, myös 
neuvotella näiden tahojen edusta-
jien kanssa. 

Kolttalaissa ja poronhoitolaissa 
säädetään näiden tahojen kuule-
misvelvoitteista.  

Nykyisin paliskuntain yhdistys neu-
vottelee poronhoitoasioista valtion 
kanssa. Velvollisuus neuvotella 
näin monen tahon kanssa on valti-
oille hyvin työllistävä, mutta toi-
saalta artiklasta puuttuu täysin alue- 
ja paikallistaso, joissa merkittävä 
osa päätöksistä tehdään. Tällainen 
artikla edellyttää myös sitä, että ky-
seisillä tahoilla on tosiasialliset 
mahdollisuudet neuvotella valtion 
kanssa – eli resursseja.  

 

22 artikla Saamelaisalue  
Valtioiden tulee aktiivisesti pyrkiä vahvis-
tamaan ja kehittämään sitä aluetta, jossa 
saamelaiset voivat hoitaa tämän sopimuk-
sen ja valtioiden lainsäädännön mukaisia 
erityisiä oikeuksiaan.  
 

 Suomen saamelaisten kotiseutualu-
eesta on säädetty saamelaiskäräjä-
laissa. Ruotsissa ja Norjassa on 
määritetty saamen kielialueet, 
mutta ei vastaavaa saamelaisten 
kotiseutualuetta. Sopimuksen so-
veltamisalan kannalta on tärkeää, 
että sopimuksen maantieteellinen 
soveltamisalue määritetään.  

Saamelaisalueen määrittäminen 
pohjoismaisessa saamelaissopimuk-
sessa olisi hyvin tärkeää ja on vali-
tettavaa, että siitä ei säädetä para-
foidussa sopimuksessa. Saamelais-
ten kotiseutualue ei pysy elinvoi-
maisena ilman riittävää palvelura-
kennetta ja mahdollisuuksia opis-
kella, tehdä työtä myös perinteisten 
elinkeinojen ulkopuolella ja koulut-
tautua. Saamelaiskulttuurin tulevai-
suudelle perinteisen asuma-alueen 
elinvoimaisuus ja sen turvaaminen 
on hyvin tärkeää. Mikäli saamelais-
ten perinteiset asuma-alueet autioi-
tuvat, saamelaiskulttuurin tulevai-
suus on yhä uhanalaisempi ja saa-
melaisuus on vaarassa muuttua kie-
lelliseksi vähemmistöksi.  

 

III luku Saamen kieli ja saamelainen kult-
tuuri  
 

III luku 
Kieli ja kulttuuri 
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23 artikla Saamelaisten kielelliset oikeudet  
Saamelaisilla tulee olla oikeus käyttää, ke-
hittää ja välittää tuleville sukupolville kiel-
tään ja perinteitään samoin kuin edistää 
saamen kielen taidon levittämistä myös 
sellaisille saamelaisille, jotka osaavat 
kieltä vain epätäydellisesti tai eivät lain-
kaan osaa sitä.  
Saamelaisilla tulee olla oikeus päättää 
henkilönimistään ja maantieteellisistä ni-
mistään sekä ylläpitää tätä nimistöä ja 
saada sille yleistä tunnustusta.  
 

20 artikla Oikeus kieleen ja kult-
tuuriin 
Saamelaisilla on oikeus harjoittaa, 
käyttää, kehittää, säilyttää ja tule-
ville sukupolville välittää 
kieliään ja kulttuuriaan. Valtiot 
kunnioittavat, edistävät ja suojele-
vat näitä oikeuksia. 
 

Suomen perustuslaissa taataan saa-
melaisille oikeus omaan kieleen ja 
kulttuuriin ja saamen kielilaissa 
säädetään kielellisistä oikeuksista.  

Artikla nykyisellään ei muuta ole-
massa olevaa tilannetta.  

Vähemmistöpuitesopimuksen artikla 10 takaa 
saamelaisille oikeuden käyttää saamen kieltä 
yksityisesti ja julkisesti, suullisesti ja kirjalli-
sesti sekä oppia omaa kieltään (artikla 14). 
Kansallisella vähemmistöön kuuluvalla henki-
löllä on myös oikeus käyttää omakielisiä nimi-
ään (11 artikla). Valtioiden on myös ryhdyt-
tävä toimiin opetuksen ja tutkimuksen alalla 
kansallisten vähemmistöjensä kulttuuria, his-
toriaa, kieltä ja uskontoa koskevan tiedon vaa-
limiseksi.  
Alueellisia ja vähemmistökieliä koskevan eu-
rooppalaisen peruskirjan artiklassa 7 valtiot si-
toutuvat luomaan olosuhteet, jotka mahdollis-
tavat vähemmistökielen säilymisen ja sitoutu-
vat poistamaan rajoitukset, jotka estävät vä-
hemmistökieliä menestymästä. 
Artikla 8 edellyttää että vähemmistökielisille 
on saatavissa omakielistä koulutusta esi-, pe-
rus-, toisen asteen ja korkeakouluopetuksessa 
sekä varmistamaan alueellisten kielten tai vä-
hemmistökielten taustalla olevan historian ja 
kulttuurin opetuksen.  
Artiklojen 9 ja 10 mukaan vähemmistökieltä 
tulee voida käyttää oikeus-, hallinto- ja viran-
omaisasioinnissa.  

24 artikla Valtioiden vastuu saamen kie-
lestä  
Valtioiden tulee mahdollistaa saamelaisille 
saamen kielen säilyttäminen, kehittäminen 
ja levittäminen. Valtioiden tulee huolehtia 
siitä, että saamelaista kirjaimistoa voidaan 
käyttää tehokkaasti tässä tarkoituksessa.  
 Saamen kieltä tulee voida käyttää tehok-
kaasti tuomioistuimissa ja hallintoviran-
omaisissa saamelaisalueilla sekä myös 
näiden alueiden ulkopuolella sellaisissa 
asioissa, joita on ensin käsitelty saamelais-
alueilla tai joilla muuten on erityinen liit-
tymä näihin alueisiin.  
Sopimusvaltioiden tulee edistää saamen-
kielisen kirjallisuuden julkaisemista.  
Tämän artiklan määräykset koskevat myös 
harvinaisempia saamen kielimuotoja.  
 

21 artikla Saamen kielen käyttö 
Saamelaisilla on oikeus käyttää 
henkilönnimiään sekä saada ne hy-
väksytyiksi kansallisten säännösten 
mukaisesti. 
Saamelaisalueilla on voitava hyväk-
syä ja käyttää saamenkielisiä maan-
tieteellisiä nimiä. 
Saamelaisilla on oikeus käyttää saa-
men kieltä tuomioistuimissa ja asi-
oitaessa viranomaisten kanssa saa-
melaisalueilla. 
Valtiot edistävät saamelaisten mah-
dollisuutta käyttää saamen kieltä 
terveyden- ja sairaanhuollossa sekä 
sosiaalihuollossa saamelaisalueilla. 
Valtiot helpottavat saamen kielen 
käyttöä saamelaisalueiden ulkopuo-
lella. 

Saamelaisilla on nykyisin oikeus 
käyttää ja saada saamenkieliset 
henkilönimensä hyväksytyksi. Vi-
rallisissa asiakirjoissa saamen orto-
grafiaa ei tunnusteta ja nimet kir-
joitetaan suomen kielen aakkosilla. 
Saamen kielilaki takaa Suomessa 
saamelaisille oikeuden käyttää saa-
men kieltä eri palveluissa sekä tuo-
mio-istuimissa.  

Artikla vastaa nykyistä lainsäädän-
töä, mutta on puutteellinen ja rajoit-
tava, koska rajoittaa oikeuden kos-
kemaan vain saamelaisalueita – 
joita sopimuksessa ei määritetä. 
Suuri osa saamelaisten kotiseutu-
alueen palveluista – kuten tuomiois-
tuimet ja osa sosiaali- ja terveyspal-
veluista sijaitsee kotiseutualueen ul-
kopuolella.  
 
Sopimus on kirjoitettu useissa koh-
dissa puutteellisesti ja lakiteknisesti 
epäselvästi. Esimerkiksi viimeisen 
lauseen velvoite huomioida saame-
laiskulttuuriin liittyviä seikkoja on 
epäselvä, sekava ja määrittämätön. 
Sopimus antaa suurta tulkinnanva-
raa.  

Vähemmistöpuitesopimuksen mukaan 	  
Kansallisella vähemmistöön kuuluvalla henki-
löllä on myös oikeus käyttää omakielisiä nimi-
ään (11 artikla).	  
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Terveyden- ja sairaanhuollon sekä 
sosiaalihuollon alalla valtiot huo-
mioivat saamelaiskulttuuriin 
liittyviä seikkoja. 

25 artikla Saamelaiset tiedotusvälineet  
Sopimusvaltioiden tulee luoda edellytyk-
siä itsenäiselle saamelaiselle tiedotusväli-
nepolitiikalle, joka mahdollistaa saamelai-
sille tiedotusvälineille oman kehityksensä 
ohjaamisen ja yleisesti kiinnostavia asioita 
koskevan tiedon ja mielipiteiden ilmaisun 
rikkaan ja monipuolisen tarjoamisen saa-
melaisille.  
Valtioiden tulee huolehtia, että saamenkie-
lisiä ohjelmia voidaan lähettää radiossa ja 
televisiossa sekä edistää saamenkielisten 
lehtien julkaisemista. Valtioiden tulee yh-
teistyössä saamelaiskäräjien kanssa myös 
edistää yhteistyötä yli valtionrajojen sel-
laisten tiedotusvälineiden kanssa, jotka 
tarjoavat saamenkielistä ohjelmaa tai saa-
menkielisiä artikkeleita.  
Mitä toisessa kappaleessa määrätään saa-
men kielestä, koskee kohtuullisessa laa-
juudessa myös harvinaisempia saamen 
kielimuotoja.  

25 artikla Tiedotusvälineet 
Valtiot edistävät laajaa saamenkie-
listä mediatarjontaa. 
Ottaen huomioon tiedotusvälinei-
den riippumattomuuden valtioiden 
tulee mahdollisimman hyvin 
huolehtia siitä, että saamelaisille 
annetaan mahdollisuus luoda ja 
käyttää omia tiedotusvälineitä. 
  

Suomessa toimii Yle Sápmi ja La-
pin Kansassa on saamenkielisiä 
uutisia. Norjassa ja Ruotsissa toi-
mii saamenkielisiä tiedotusväli-
neitä. Artikla ei todennäköisesti 
muuta nykytilannetta lainkaan. 

Saamelaiset tv- ja radioasemat ovat 
osa kansallisia yleisradioyhtiöitä ja 
alisteisia kansallisten yhtiöiden 
myöntämästä rahoituksesta. Saame-
laiset mediatoimijat ovat riippuvai-
sia valtion rahoituksesta ja osa val-
tiollisia yleisradioyhtiöitä ja täten 
riippuvaisia kansallisista elimistä. 
Laadukas journalismi edellyttää re-
sursseja, koulutusta ja jatkuvaa ke-
hitystyötä. Laadukas journalismi ei 
ole vain haastattelua ja tiedotusta, 
vaan kriittistä, tutkivaa journalis-
mia. Lasten ja nuorten mahdollisuu-
det saada omakielistä mediatarjon-
taa ovat edelleen hyvin heikot. Al-
kuperäisestä sopimusluonnoksesta 
artikla on lieventynyt ja aktiivinen 
kehittämistoiminta on poistunut.  

Vähemmistökielisopimuksen mukaan valtioi-
den tulee myös varmistaa, että valtiossa on vä-
hemmistökielisiä joukkoviestimiä (artikla 11). 

26 artikla Saamelainen koulutus  
Saamelaisalueiden saamelaisille tulee va-
rata tilaisuus opetukseen saamen kielessä 
ja saamen kielellä. Opetus ja opintotuki-
järjestelmä tulee mukauttaa heidän taus-
taansa. Opetuksen tulee mahdollistaa kai-
kentasoiseen jatkokoulutukseen osallistu-
minen ja samalla vastata saamelaisten tar-
peisiin voida vastaisuudessakin toimia pe-
rinteisten saamelaisten elinkeinojen pa-
rissa. Opintotukijärjestelmä tulee muo-
toilla siten, että se mahdollistaa korkeam-
man koulutuksen saamen kielellä.  
Saamelaisalueen ulkopuolella saamelai-
sille lapsille ja nuorille tulee antaa tilai-
suus saamen kielen opetukseen, samoin 
kuin opetukseen saamen kielellä siinä laa-
juudessa kuin sen arvioidaan olevan koh-
tuullista erityisillä alueilla. Opetus tulee 
mahdollisimman laajasti mukauttaa heidän 

23 artikla Opetus 
Saamelaisilla on peruskoulussa tai 
muulla vastaavalla kouluasteella oi-
keus saamen kielen opetukseen ja 
saamenkieliseen opetukseen saame-
laisalueilla. Muilla maantieteelli-
sillä alueilla valtiot takaavat saame-
laisille mahdollisuuden saada saa-
men kielen opetusta sekä edistävät 
mahdollisuuksia saamenkieliseen 
opetukseen. Valtiot ryhtyvät toi-
menpiteisiin koulutuksen alalla, 
jotta saamelaisten asemaan ja oi-
keuksiin alkuperäiskansana sekä 
heidän historiaansa, kieleensä ja 
kulttuuriinsa liittyvä tietämys ja 
kunnioitus lisääntyisivät. 
Saamelaiskäräjien kanssa neuvotel-
laan 17 artiklan mukaisesti opetuk-
sen sisällöstä saamelaisaineissa tai 

Saamelaisilla on oikeus saada saa-
men kielen opetusta nykyisen pe-
ruskoulussa ja toisella asteella saa-
melaisten kotiseutualueella ja saa-
men kielen opetusta sen ulkopuo-
lella. Saamelaiskäräjät vastaa saa-
melaisesta oppimateriaalituotan-
nosta ja saamelaiskäräjien edusta-
jat osallistuvat valtakunnallisten 
opetussuunnitelmien laadintaan.  

Suurin haaste on turvata laadukasta 
opetusta ja opettajia sekä saamelais-
kulttuurinmukaista ja saamenkieli-
set opetusta saamelaisille ja toisaal-
ta samanaikaisesti elvyttää saamen 
kieltä osana varhaiskasvatusta ja pe-
ruskoulua. Pohjoismaisesta saame-
laissopimuksesta on poistettu saa-
melaiskulttuurin mukainen opetus -
velvoite pois. Saamelaisopetuksen 
kehittämiseksi ja tehostamiseksi yli-
kansalliset opetussuunnitelmat, yh-
teisiä oppimateriaaleja ja saamelais-
kulttuurinmukaisen pedagogiikan 
kehittäminen on jäänyt sopimuk-
sessa huomiotta.  
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taustaansa. Valtakunnalliset opetussuunni-
telmat tulee laatia yhteistyössä saamelais-
käräjien kanssa ja sopeuttaa saamelaisten 
lasten ja nuorten kulttuuriseen taustaan ja 
tarpeisiin.  

saamelaiskäräjät voi määrätyissä 
puitteissa kehittää opetuksen sisäl-
töä saamelaisaineissa ja saamelais-
ten historiaan, kulttuuriin, saame-
laisten perinteisiin elinkeinoihin ja 
yhteiskuntaelämään liittyen. 
Valtiot voivat, jos se katsotaan tar-
peelliseksi, tilapäisesti tarjota vaih-
toehtoisia opetusmenetelmiä 
käytettäväksi alueilla, joilla ei ole 
saamenkielentaitoisia opettajia ja 
joilla saamelaisten oppilaiden 
määrä on vähäinen. 
 

28 artikla Saamelaisia koskeva opetus ja 
tiedottaminen  
Saamelaisten kulttuurin ja yhteiskuntaelä-
män tulee tarkoituksenmukaisella tavalla 
ilmetä opetuksessa myös saamelaisyhtei-
sön ulkopuolella. Opetuksen tulee erityi-
sesti pyrkiä edistämään tietoa saamelaisten 
asemasta valtioiden alkuperäiskansana. 
Valtioiden tulee yhteistyössä saamelaiskä-
räjien kanssa järjestää saamelaisten kult-
tuurin ja yhteiskuntaelämän opetusta sel-
laisille ihmisille, jotka aikovat työsken-
nellä saamelaisalueella.  Valtioiden tulee 
yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa 
huolehtia siitä, että yleistä tietoa saamelai-
sesta kulttuurista ja saamelaisten yhteis-
kuntaelämästä levitetään laajasti 

   

27 artikla Tutkimus  
Sopimusvaltioiden tulee yhteistyössä saa-
melaiskäräjien kanssa luoda hyvät edelly-
tykset tutkimukselle, joka palvelee saame-
laisen yhteiskunnan tiedontarvetta ja edis-
tää saamelaisten  tutkijoiden rekrytointia. 
Saamelaista tutkimusta suunniteltaessa tu-
lee ottaa huomioon saamelaisen yhteis-
kunnan kielelliset ja kulttuuriset olosuh-
teet. Valtioiden tulee yhteistyössä saame-
laiskäräjien kanssa edistää saamelaisten ja 
muiden tutkimuslaitosten yhteistoimintaa 
valtion rajojen sisä-ja ulkopuolella sekä 
tukea tutkimuslaitoksia, jotka erityisesti 
harjoittavat 1 kappaleessa tarkoitettua tut-
kimusta.  
Saamelaisten elinoloja koskevaa tutki-
musta harjoitettaessa tulee ottaa huomioon 
saamelaisten alkuperäiskansa-aseman vaa-
timat eettiset säännöt.  
 

24 artikla Tutkimus 
Valtiot luovat hyvät edellytykset 
saamelaisyhteisön kannalta merkit-
tävälle tutkimukselle ja tutkimusyh-
teistyölle. Tällaista tutkimusta har-
joitettaessa on otettava huomioon 
vakiintuneet tutkimuseettiset sään-
nöt ja kansainväliset periaatteet, 
joita noudatetaan alkuperäiskansoi-
hin liittyvässä tutkimuksessa. 
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29 artikla Sosiaali- ja terveystoimi  
Valtioiden tulee yhteistyössä saamelaiskä-
räjien kanssa huolehtia siitä, että tervey-
denhuolto ja sosiaalipalvelut saamelaisten 
asuinalueilla järjestetään siten, että näillä 
alueilla asuville saamelaisille taataan hei-
dän kielelliseen ja kulttuuriseen taustaansa 
mukautettua apua.  
 Sosiaali- ja terveysviranomaisten tulee 
myös saamelaisten asuinalueiden ulkopuo-
lella ottaa huomioon saamelaisten asiak-
kaiden ja potilaiden kielellinen ja kulttuu-
rinen tausta.  

    

30 artikla Saamelaiset lapset ja nuoret  
Saamelaisilla lapsilla ja nuorilla on oikeus 
harjoittaa kulttuuriaan sekä säilyttää ja ke-
hittää saamelaista identiteettiään.  
 

6 artikla Saamelaislasten oikeu-
det 
Valtiot edistävät erityisesti saame-
laislasten oikeutta erikseen ja yh-
dessä muiden saamelaisten 
kanssa säilyttää, harjoittaa ja kehit-
tää kulttuuriaan, kieliään ja yhteis-
kuntaelämäänsä. Valtiot kiinnittävät 
erityishuomiota saamelaislasten tar-
peisiin ja oikeuksiin täyttäessään tä-
män sopimuksen mukaisia velvoit-
teitaan. Saamelaislasten tulee saada 
vaikuttaa itseään koskeviin asioihin 
ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. 
Kaikissa saamelaislapsia koskevissa 
toimissa on ensisijaisesti otettava 
huomioon lapsen etu. 
 

Artikla vastaa lasten oikeuksien 
sopimuksen velvoitteita. Saame-
laislapsilla on edelleen suuria haas-
teita saada omakielisiä laadukkaita 
varhaiskasvatuspalveluja saame-
laisten kotiseutualueella ja sen ul-
kopuolella, saamenkielinen iltapäi-
väkerhotoiminta on olematonta.  

 Lasten oikeuksien yleissopimuksen 30 artikla 
on samansisältöinen kuin KP-sopimuksen 27 
artikla. Artiklan mukaan alkuperäiskansaan 
kuuluvalta lapselta ei saa kieltää oikeutta naut-
tia yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa 
omasta kulttuuristaan, tunnustaa ja harjoittaa 
omaa uskontoaan tai käyttää omaa kieltään. 
Sopimuksen 2 artikla kieltää lasten syrjinnän 
heidän mm. kielen ja syntyperän perusteella.  
Sopimuksen 17 artiklan mukaan valtioiden on 
taattava, että lapset saavat tietoa monista eri 
lähteistä Valtioiden tulee rohkaista tiedotusvä-
lineitä kiinnittämään erityistä huomiota tai al-
kuperäiskansalasten kielellisiin tarpeisiin. 
Sopimuksen 29 artiklan mukaan lasten ope-
tuksen tulee perustua mm. ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien sekä Yhdistyneiden kansa-
kuntien peruskirjan periaatteiden kunnioitta-
misen kehittämiseen ja kunnioituksen edistä-
miseen lapsen vanhempia, omaa sivistyksel-
listä identiteettiä, kieltä ja arvoja kohtaan.  
 
ILO 169-sopimus: 29 artikla  
Koulutuksella on pyrittävä antamaan kyseisten 
kansojen lapsille sellaiset yleistiedot ja taidot, 
joiden avulla he pystyvät osallistumaan täysi-
määräisesti ja tasa-arvoisina sekä oman yhtei-
sönsä että kansallisen yhteisön elämään  
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31 artikla Perinteiset taidot ja kulttuurinil-
maukset  
Valtioiden tulee kunnioittaa saamelaisten 
oikeutta hallita perinteistä tietämystään ja 
perinteisiä kulttuurinilmauksiaan sekä 
edistää sitä, että saamelaiset voivat säilyt-
tää ja kehittää niitä sekä välittää niitä tule-
ville sukupolville. Kun muut kuin saame-
laiset käyttävät saamelaiskulttuuria talou-
dellisesti hyväkseen, tulee valtioiden edis-
tää sitä, että saamelaisilla on mahdollisuus 
vaikuttaa toimintaan ja saada kohtuullinen 
osa toiminnan taloudellisesta tuloksesta. 
Saamelaiskulttuuria tulee suojella sellais-
ten kulttuuristen ilmaisujen käytöltä, jotka 
harhaanjohtavalla tavalla näyttävät olevan 
saamelaista alkuperää. Valtioiden tulee 
edistää sitä, että saamelaisten perinteiset 
taidot otetaan huomioon saamelaisten elin-
oloista päätettäessä.  
 

22 artikla Saamelainen kulttuuri-
perintö, saamelaiset kulttuuri-il-
maukset sekä saamelainen 
perinteinen tieto 
Valtiot ottavat huomioon saamelai-
sen kulttuuriperinnön, saamelaiset 
kulttuuri-ilmaukset ja saamelaisen 
perinteisen tiedon päätöksenteossa, 
joka koskee saamelaisia olosuhteita. 
Saamelainen aineellinen kulttuuri-
perintö suojellaan lailla. Valtiot 
edistävät saamelaisten immateriaa-
lisen kulttuuriperinnön turvaamista. 
Saamelaiskäräjät, tai viranomaiset 
yhteistyössä Saamelaiskäräjien 
kanssa, saamelaiset museot tai muut 
saamelaiset laitokset vastaavat 
saamelaista kulttuuriperintöä koske-
vista asioista. Valtion tai muun jul-
kisen laitoksen hallussa olevan saa-
melaisen kulttuuriperinnön hallin-
nointi kuuluu Saamelaiskäräjille 
taikka museoille tai laitoksille yh-
teistyössä Saamelaiskäräjien 
kanssa. Valtiot edistävät saamelai-
sen kulttuuriomaisuuden palautta-
mista ja hallinnointia kolmannen 
kappaleen mukaisesti. 

 Artikla on luonteeltaan sekava, yh-
distäen kulttuuriperinnön, kulttuuri-
ilmaukset ja perinteisen tiedon sa-
maan pykälään ja viittaa saamelais-
käräjiin, museoihin, arkistolaitok-
siin, valtiollisiin laitoksiin ja yksi-
tyisoikeudellisiin laitoksiin, ja osa 
toimista on parlamentaarisen kentän 
ulkopuolella. Artikla ei anna saame-
laisille hallintaoikeuksia perintei-
seen tietoon ja kulttuuri-ilmauksiin.  

Biodiversiteettisopimuksen artikla 8(j) vel-
voittaa valtioita kunnioittamaan, suojelemaan 
ja ylläpitämään saamelaisten biologisen moni-
muotoisuuden suojelun ja kestävän käytön 
kannalta merkittävää tietämystä sekä rohkaista 
tämän tietämyksen, innovaatioiden ja käytän-
töjen käytöstä saatujen hyötyjen tasapuolista 
jakamista. Artikla 10(c) edellyttää, että valtio 
suojelee ja kannustaa biologisten resurssien 
perinteistä käyttöä perinteisten kulttuuristen 
tapojen mukaisesti, jotka soveltuvat suojelun 
ja kestävän käytön vaatimuksiin. 
 
Kulttuuri-ilmauksien suojelusopimuksen ta-
voitteena on suojella ja edistää kulttuurien mo-
ninaisuutta (1 artikla). Sopimuksen mukaan 
kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemi-
nen ja edistäminen edellyttää kaikkien kulttuu-
rien, myös vähemmistöön kuuluvien henkilöi-
den ja alkuperäiskansojen kulttuurien yhden-
vertaisuuden ja kunnioittamisen tunnustamista 
(2 artikla). Sopimusosapuolten tulee ryhtyä 
toimiin kulttuuri-ilmauksien suojelemiseksi ja 
turvaamiseksi (6 artikla). Aineettoman kult-
tuuriperinnön suojelusopimus tunnustaa että 
alkuperäiskansoilla on tärkeä rooli aineetto-
man kulttuuriperinnön tuottamisessa, suojele-
misessa, ylläpitämisessä ja uudelleenluomi-
sessa ja siten myös kulttuurisen moninaisuu-
den ja inhimillisen luovuuden edistämisessä. 
Sopimuksen tavoitteena on suojella aineetonta 
kulttuuriperintöä ja varmistaa asianomaisten 
yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden kulttuuripe-
rinnön kunnioittaminen (artikla 1). Sopimuk-
sen osapuolten tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin 
aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi 
omalla alueellaan ja tunnistaa ja määritellä 
alueellaan esiintyvän aineettoman kulttuuripe-
rinnön eri elementit yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa (11 artikla). Osapuolten tulee myös lu-
etteloida valtiossa esiintyvää aineetonta kult-
tuuriperintöä (12 artikla).  
 

32 artikla Saamelaiset kulttuurimuistomer-
kit  
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Saamelaisia kulttuurimuistomerkkejä tulee 
suojata lailla. Niiden hallinnoinnin tulee 
kuulua saamelaiskäräjille tai kulttuurilai-
toksille yhteistyössä saamelaiskäräjien 
kanssa. Valtioiden tulee ryhtyä saamelais-
ten kulttuurimuistomerkkien dokumen-
tointia, suojelua ja hallintoa koskevaan 
valtioiden rajat ylittävään yhteistyöhön.  
Valtioiden tulee edistää sitä, että saame-
laisalueilta pois viedyt, saamelaisyhtei-
sölle erityisen tärkeät kulttuurimuistomer-
kit, luovutetaan sopiviin museoihin tai 
kulttuurilaitoksille sopimusvaltioiden saa-
melaiskäräjien kanssa tehtävän tarkemman 
sopimuksen mukaan.  
 
33 artikla Kulttuurin perusta 
 Valtioiden velvollisuudet saamelaiskult-
tuurin suhteen käsittävät myös kulttuurin 
aineellisen perustan siten, että saamelai-
sille tarjotaan välttämättömät elinkeinoihin 
liittyvät ja taloudelliset edellytykset säilyt-
tää ja kehittää kulttuuriaan.  
 

 Norjassa on laaja tukijärjestelmä 
myös saamelaiselinkeinon harjoit-
tajille ja myös Ruotsin saamelais-
käräjillä on erityinen tukijärjestel-
mänsä. Suomessa ei ole erityistä 
elinkeinotukea saamelaisille saata-
ville, vain yleiset elinkeinopoliitti-
set tukijärjestelmät.  

Pohjoismainen saamelaissopimus 
on luonteeltaan edistävä, esimer-
kiksi artikla 26 sisältää vain keho-
tuksia valtioille. Pohjoismaisen saa-
melaissopimuksen toimeenpanon 
resursointi on täysin arvioimatta ja 
myös keskustelematta julkisesti. 
Sopimuksen tehokas toimeenpano 
edellyttää lisää resursseja yhteis-
kunnan kaikille eri aloille.  

YK:n ihmisoikeuskomitean mukaan saamelai-
selle yhdessä ryhmänsä kanssa tulee turvata 
heidän perinteinen elämänmuotonsa elinkeino-
jen harjoittajana (Ilmari Länsman et al. vs. 
Suomen valtio, 1992). Ihmisoikeuskomitea on 
kiinnittänyt Suomen valtion huomiota tapauk-
sessa Ilmari Länsman et al. vastaan Suomen 
valtio, vuonna 1992, muun ohella siihen, että 
saamelaisyhteisön tulee pysyä elinvoimaisena 
myös tulevaisuuteen nähden.   

 26 artikla Valtionrajoja ylittävä 
yhteistyö 
Valtiot edistävät saamen kielen-
huoltoa koskevaa valtionrajat ylittä-
vää yhteistyötä erityisesti 
määriteltäessä kielellisiä normeja ja 
terminologiaa. Valtiot edistävät val-
tionrajat ylittävää yhteistyötä kysy-
myksissä, jotka koskevat saamen 
kielen koulutusta ja opetusta, saa-
menkielistä koulutusta ja opetusta 
sekä saamelaisten historiaa, 
kulttuuria ja kieltä koskevaa koulu-
tusta ja opetusta. Lisäksi valtiot 
edistävät saamenkielisen 
oppimateriaalin ja saamelaisten his-
toriaa, kulttuuria ja kieltä koskevan 
oppimateriaalin kehittämistä 

 Artikla on hyvin julistuksenomai-
nen, sisältäen edistämistä ja rohkai-
semista. Artikla ei pidä sisällään 
yhteistyötä perinteisten elinkeinojen 
osalta.  Artikla on valtiokeskeinen 
eikä siirrä saamelaiselimille päätös-
valtaa saamen kielen terminologi-
assa, kulttuuriperinnössä, opetus-
suunnitelmien laadinnassa tai kou-
lutuksessa.   Rajat ylittävän yhteis-
työn edistäminen edellyttäisi julkis-
ten hallintotehtävien siirtoa yhtei-
sille saamelaiselimille.  
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koskevaa valtionrajat ylittävää yh-
teistyötä. Valtiot edistävät saame-
laisen kulttuuriperinnön ja saame-
laisten perinteisen tiedon dokumen-
tointiin, suojeluun ja käyttöön liitty-
vää valtionrajat ylittävää yhteis-
työtä. Valtiot rohkaisevat mahdolli-
suuksien mukaan ja tiedotusvälinei-
den riippumattomuuden huomioon 
ottaen valtionrajat ylittävää yhteis-
työtä saamenkielistä mediatarjontaa 
tarjoavien tiedotusvälineiden 
välillä. 

IV luku Saamelaisten oikeus maahan ja 
veteen  
 

IV luku 
Maa ja vesi 
 

   

34 artikla Maan ja veden perinteinen 
käyttö 
 Pitkäaikainen perinteinen maa- tai vesi-
alueiden käyttö muodostaa perustan saa-
melaisten yksilölliselle tai yhteisölliselle 
omistusoikeudelle näihin alueisiin pitkäai-
kaista käyttöä koskevien kansallisten tai 
kansainvälisten sääntöjen mukaan.  
Jos saamelaiset, olematta omistajan ase-
massa, hallitsevat ja ovat perinteisesti 
käyttäneet tiettyjä maa- tai vesialueita po-
ronhoitoon, metsästykseen tai kalastuk-
seen taikka muulla tavalla, tulee heillä olla 
oikeus alueiden jatkuvaan hallintaan ja 
käyttöön samassa laajuudessa kuin aikai-
semminkin. Jos saamelaiset käyttävät alu-
eita yhdessä toisen kanssa, tulee kuitenkin 
saamelaisten ja toisen käyttäjän käyttää oi-
keuksiaan ottaen molemminpuolisesti huo-
mioon toisensa ja kilpailevien oikeuksien 
luonne. Erityistä huomiota tulee tässä yh-
teydessä kiinnittää poronhoitoa harjoitta-
vien saamelaisten asemaan. Alueiden jat-
kuvan käyttöoikeuden rajaaminen samaan 
laajuuteen kuin aikaisemminkin ei saa es-
tää hyödyntämismuotojen tarpeellista so-
peuttamista tekniseen ja taloudelliseen ke-
hitykseen.  

27 artikla Oikeus maahan ja ve-
teen 
Ne alueet, joita saamelaiset ovat pe-
rinteisesti käyttäneet, ovat perus-
tana sille, että saamelaiset 
voivat ylläpitää, harjoittaa ja kehit-
tää kulttuuriaan, kieliään ja yhteis-
kuntaelämäänsä. Saamelaisten pit-
käaikainen perinteinen maa- ja vesi-
alueiden käyttö on valtioissa muo-
dostunut perustaksi saamelaisten 
kollektiiviselle tai yksilölliselle 
omistus - tai käyttöoikeudelle. 
 

 Maa- ja vesioikeuksia koskeva luku 
on hyvin toteava ja moniselitteinen 
ja on kirjoitettu luonteeltaan siten, 
että maa- ja vesioikeudet voidaan 
ratkaista neuvotteluilla ja käyttöoi-
keuksilla. Pohjoismaisen saamelais-
sopimuksen muotoilu on myös ny-
kytilaa ja historiaa painottava ja 
voidaan tulkita ottaen huomioon 
myös sopimuksen preambulan/esi-
puheen siten, että nykyiset oikeudet 
ovat riittäviä saamelaisten maa- ja 
vesioikeuksien turvaamiseksi. Ar-
tiklat sellaisenaan rajoittavat myös 
Ilo 169-sopimuksen mahdollista ra-
tifiointia ja toimeenpanoa.  

ILO 169: sopimus:  13 artikla  
 
1. Yleissopimuksen tämän osan määräyksiä 
sovellettaessa hallitusten tulee kunnioittaa sitä 
erityistä merkitystä kyseisten kansojen kult-
tuurille ja henkisille arvoille, joka on näiden 
kansojen suhteella niihin maihin tai alueisiin, 
joilla ne asuvat tai joita ne muuten käyttävät, 
tai tapauksen mukaan molempiin, ja erityisesti 
tämän suhteen yhteisöllisiä näkökohtia.  
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Sen arvioiminen, onko kyseessä tässä ar-
tiklassa tarkoitettu perinteinen käyttö, tu-
lee tapahtua sen perusteella, mikä muo-
dostaa perinteisen saamelaisen maan ja ve-
den hyödyntämisen sekä ottamalla huomi-
oon sen, ettei saamelaisten käyttö usein 
jätä pysyviä jälkiä luontoon.  
Tämän artiklan määräykset eivät sisällä 
mitään rajoitusta oikeuteen saada takaisin 
omaisuutta, joka saamelaisilla voi olla 
kansallisen tai kansainvälisen oikeuden 
mukaan 
35 artikla Saamelaisten maahan ja veteen 
kohdistuvien oikeuksien suoja  
Valtioiden tulee ryhtyä välttämättömiin 
toimenpiteisiin suojatakseen tehokkaasti 
saamelaisten 34 artiklan mukaisia oikeuk-
sia. Valtioiden tulee tässä tarkoituksessa 
erityisesti määritellä ne maa- ja vesialueet, 
joita saamelaiset perinteisesti käyttävät.  
Kansallisessa oikeudessa tulee olla sopivia 
menettelyjä saamelaisten maahan ja ve-
teen kohdistuvia oikeuksia koskevien vaa-
timusten käsittelemiseksi.  Tuomioistui-
messa olevassa kyseisiä oikeuksia koske-
vassa asiassa saamelaisten tulee saada 
asian käsittelemiseksi välttämätöntä talou-
dellista apua.  
 

28 artikla Maahan ja veteen koh-
distuvien oikeuksien turvaaminen 
Valtiot ryhtyvät toimiin varmistaak-
seen saamelaisten oikeudet perintei-
sesti käyttämiinsä luonnonvaroihin, 
niiden saantiin sekä mahdollisuudet 
niiden käyttöön saamelaisalueilla. 
Valtiot varmistavat, että kansalli-
sessa lainsäädännössä on soveltuvat 
menettelyt, joilla voidaan sitovasti 
vahvistaa saamelaisten oikeudet 
maahan ja veteen. Oikeuksien ole-
massaoloa arvioitaessa huomioi-
daan, että saamelaisten luonnonva-
rojen käytöstä harvoin jää pysyviä 
jälkiä luontoon. 
  

  ILO 169: 14 artikla  
1. Kyseisille kansoille on tunnustettava omis-
tus- ja hallintaoikeudet niihin maihin, joilla ne 
perinteisesti asuvat. Tapauksen mukaan on li-
säksi toteutettava toimenpiteet, joilla turvataan 
näiden kansojen oikeus käyttää maita, jotka ei-
vät ole yksinomaan niiden asuttamia mutta 
joita ne ovat perinteisesti voineet käyttää toi-
meentulonsa hankkimiseen ja perinteiseen toi-
mintaansa. Tältä osin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota paimentolaiskansojen ja kiertävien 
viljelijöiden tilanteeseen.  
2. Hallitusten on tarvittaessa toteutettava toi-
met, joilla määritetään kyseisten kansojen pe-
rinteisesti asuttamat maat ja taataan tehokas 
suoja niiden omistus- ja hallintaoikeuksille.  
3. Kansalliseen oikeusjärjestelmään on sisälly-
tettävä asianmukaiset menettelyt kyseisten 
kansojen esittämien maahan liittyvien vaati-
musten ratkaisemiseksi.  

36 artikla Luonnonvarojen hyödyntäminen  
Saamelaisten oikeutta luonnonvaroihin 34 
artiklassa tarkoitetuilla maa- tai vesialu-
eilla tulee erityisesti suojata. Samassa yh-
teydessä tulee ottaa huomioon, että näiden 
keskeytymätön käyttö voi olla edellytys 
saamelaisten perinteisen tietämyksen ja 
perinteisten kulttuuristen ilmausten säily-
miselle. Ennen kuin julkinen viranomai-
nen lain nojalla antaa luvan mineraalien 
tai muiden maanalaisten luonnonvarojen 
tutkimiseen tai hankkimiseen taikka päät-
tää muiden luonnonvarojen hyödyntämi-
sestä sellaisilla maa- tai vesialueilla, jotka 

30 artikla Luonnonvaroihin puut-
tuminen tai niiden muuttunut 
käyttö 
Kun valtiot harkitsevat saamelais-
alueiden luonnonvaroja koskevia 
toimenpiteitä tai niiden käyttötar-
koituksen muutosta tai lupien 
myöntämistä näihin, valtiot kiinnit-
tävät erityistä huomiota siihen, et-
teivät toimenpiteet tai muuttunut 
käyttötarkoitus aiheuta huomattavaa 
haittaa saamen kielelle, kulttuurille 
tai yhteiskuntaelämälle. Kun toi-
menpiteen tai muutoksen sallimista 

Suomessa voidaan tulkita kaivos-
lain saamelaiskulttuurin heikentä-
miskiellon vastaavan tätä mää-
räystä.  

Saamelaisten perinteiset elinkeinot 
eivät ole mainittuina. Artiklan mää-
räys ei huomio saamelaisten osallis-
tumisoikeutta ja toisaalta artikla 
siirtää ratkaisun kansallisella lain-
säädännöllä säädettäväksi, mikä li-
sää valtioiden liikkumavaraa. Ar-
tikla ei tosiasiallisesti kehitä saame-
laisten oikeutta osallistua päätök-
sentekoon luonnonvarojen käytöstä.  

ILO 169: 15 artikla  
 
1. Kyseisten kansojen oikeudet maidensa 
luonnonvaroihin on erityisesti turvattava. Näi-
hin oikeuksiin sisältyy kansojen oikeus osal-
listua näiden luonnonvarojen käyttöön, hallin-
taan ja suojeluun. 
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saamelaiset omistavat tai joita he käyttä-
vät, tulee neuvotella sellaisten saamelais-
ten kanssa, joita asia koskettaa. Jos kyse 
on 16 artiklassa tarkoitusta asiasta, tulee 
saamelaiskäräjien kanssa neuvotella.  
Lupaa luonnonvarojen tutkimiseen tai 
hankkimiseen ei saa myöntää, jos toiminta 
tekisi mahdottomaksi tai vakavasti vai-
keuttaisi saamelaisten jatkuvaa kyseessä 
olevien alueiden hyödyntämistä ja tämä 
hyödyntäminen on olennaista saamelai-
selle kulttuurille, elleivät saamelaiskäräjät 
ja saamelaiset, joita asia koskettaa, suostu 
tähän. Tämän artiklan määräykset koske-
vat myös muita luontoon kajoamisen tai 
luonnon käyttämisen muotoja 34 artiklassa 
tarkoitetuilla alueilla. Kajoamisen tai käy-
tön muotona pidetään muun muassa met-
sänhakkuita, vesi- ja tuulivoimalaitoksia, 
teiden ja vapaa-ajan asuntojen rakenta-
mista sekä sotilaallisia harjoituksia ja py-
syviä harjoitusalueita.  
 

harkitaan, valtiot huolehtivat sitä 
silmällä pitäen siitä, että eri toimen-
piteiden kokonaisvaikutus saame-
laiseen kulttuuriin, kieleen ja yh-
teiskuntaelämään alueella huomioi-
daan. Puututtaessa saamelaisten 
omistus- tai käyttöoikeuteen kor-
vausta maksetaan sen mukaan, mitä 
siitä tarkemmin säädetään kansalli-
sessa lainsäädännössä. 
  

37 artikla Korvaus ja osa tuotosta  
Saamelaisilla, joita asia koskettaa, tulee 
olla oikeus saada korvausta kaikesta 36 ar-
tiklan 2 ja 4 kappaleessa tarkoitetun toi-
minnan aiheuttamasta vahingosta. Jos kan-
sallisessa lainsäädännössä on säännöksiä, 
jotka velvoittavat luonnonvarojen hyödyn-
tämiseen luvan saanutta suorittamaan 
maksun maanomistajalle tai antamaan 
tälle osan toiminnan tuotosta, tulee luvan-
saajalla olla sama velvollisuus kyseessä 
olevaa aluetta perinteisesti käyttäneitä ja 
edelleen käyttäviä saamelaisia kohtaan.  
Tämän artiklan määräykset eivät sisällä 
mitään rajoitusta oikeuteen saada luonnon-
varojen hyödyntämisen tuotosta osa, joka 
voi seurata kansainvälisestä oikeudesta.  
 

   ILO 169-sopimus, 15 artikla 2 kohta: 2. Ta-
pauksissa, joissa valtio säilyttää omistusoikeu-
den mineraalivaroihin tai maanalaisiin luon-
nonvaroihin tai oikeudet muihin maiden luon-
nonvaroihin, hallitusten on otettava käyttöön 
tai ylläpidettävä menettelyt, joilla hallitukset 
kuulevat kyseisiä kansoja ennen niiden mai-
den luonnonvaroihin kohdistuvan tutkimus- tai 
hyödyntämisohjelman aloittamista tai sitä kos-
kevan luvan myöntämistä selvittääkseen, hait-
taisiko ohjelma näiden kansojen etuja, ja 
missä määrin. Kyseisten kansojen on päästävä 
mahdollisuuksien mukaan osallisiksi tällaisen 
toiminnan tuottamasta hyödystä, ja niiden on 
saatava oikeudenmukainen korvaus kaikesta 
vahingosta, jota tällainen toiminta voi niille ai-
heuttaa.  
 

 29 artikla Keskinäinen kunnioi-
tus 
Valtiot huolehtivat siitä, että oikeu-
denhaltijat ja kaikki muut maiden ja 
vesien käyttäjät osoittavat 

 Artikla on luonteeltaan julistuksen-
omainen ja kuuluisi paremminkin 
preambula/esipuhe-osaan. Miten 
käytännössä tämän artiklan mää-
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keskinäistä kunnioitusta toistensa 
intressejä kohtaan ottaen samalla 
huomioon, mitä saamelaisten 
luonnonvarojen käyttö merkitsee 
saamelaiselle kulttuurille, kielelle ja 
yhteiskuntaelämälle. 
  

räyksen toteutetaan ja seurataan mi-
ten keskinäinen kunnioitus on ke-
hittynyt? Valtiollinen sopimus ulo-
tetaan koskemaan yksilöitä: miten 
käytännössä toteutuu?  Valtio voi 
tuottaa oikeaa tietoa ja kehittää kou-
lutusta, jotka lisäävät kunnioitusta, 
mutta yksilöiden käyttäytymiseen 
tai kunnioittamisen asteeseen valtio 
ei voi puuttuu. Artikla on myös hy-
vin valitettava ja epäsuhtainen siksi, 
että itseasiassa pohjoismainen saa-
melaissopimus  - eivätkä täten val-
tiot – kunnioita saamelaista kulttuu-
ria eivätkä anna saamelaisille oi-
keutta päättää itse omasta kehityk-
sestään.  

 31 artikla Saamelaisten oikeus 
harjoittaa kulttuuriaan, kieliään 
ja yhteiskuntaelämäänsä 
Saamelaisilta alkuperäiskansana ei 
saa kieltää oikeutta harjoittaa kult-
tuuriaan, kieliään ja 
yhteiskuntaelämäänsä puuttumalla 
luonnonvaroihin tai muuttamalla 
niiden käyttötarkoitusta. 

Artikla ei muuta nykytilaa. Artikla vastaa KP-sopimuksen vel-
votteita ja on otettu jo kansalliseen 
lainsäädäntöön ja ratkaisukäytän-
töön jo aiemmin. Tässä yhteydessä 
olisi ollut tarkoituksenmukaista ot-
taa käyttöön saamelaiskulttuurin 
heikentämiskielto -määräys. 

KP-sopimus artikla 27: Niissä valtioissa, 
joissa on kansallisia, uskonnollisia tai kielelli-
siä vähemmistöjä, tällaisiin vähemmistöihin 
kuuluvilta henkilöiltä ei saa kieltää oikeutta 
yhdessä muiden ryhmänsä jäsenten kanssa 
nauttia omasta kulttuuristaan, tunnustaa ja har-
joittaa omaa uskontoaan tai käyttää omaa kiel-
tään. 

38 artikla Vuonot ja rannikkovedet  
Edellä 34-37 artiklan määräykset oikeuk-
sista vesialueisiin tai vesialueiden käyttä-
miseen koskevat vastaavalla tavalla saa-
melaisten kalastusta sekä vuonojen ja ran-
nikkovesien muuta käyttöä.  
Kalan ja muiden meren luonnonvarojen 
saaliskiintiöiden jaossa sekä näiden luon-
nonvarojen muussa sääntelyssä tulee 
asiankuuluvasti ottaa huomioon saamelais-
ten luonnonvarojen käyttö ja sen merkitys 
saamelaisille paikallisyhteisöille. Tämä tu-
lee ottaa huomioon, vaikka käyttö olisi 
näillä merialueilla vähentynyt tai loppunut 
sen seurauksena, että saaliskiintiöitä ei ole 
saavutettu tai että syynä on kalan ja mui-
den luonnonvarojen käytön muu sääntely. 
Sama koskee tapausta, jos käyttö on vä-
hentynyt tai lakannut luonnonvarojen eh-
tymisen seurauksena näillä alueilla.  

37 artikla Merten luonnonvarat 
Merisaamelaisalueella tapahtuvassa 
meren elollisten luonnonvarojen 
sääntelyssä ja jakamisessa 
on kiinnitettävä erityistä huomiota 
siihen millainen merkitys saame-
laisten tavalla hyödyntää näitä 
varoja on saamelaisten kulttuurille, 
kielelle ja yhteiskuntaelämälle. 
  

  Artikla koskee Norjan ja Ruotsin 
saamelaisia ja kalastusoikeuksia. 
Merten luonnonvarojen hyödyntä-
minen on todennäköisesti lisäänty-
mässä arktisella alueella (öljy- ja 
kaasukentät) tämän johdosta artik-
lan tulisi olla velvoittavampi ottaen 
huomioon toimintakentän muutok-
set.  Vaikutukset ulottuvat myös 
Suomen saamelaisiin ottaen huomi-
oon merten luonnonvarojen hyö-
dyntämisen vaelluskalakantoihin.  
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39 artikla Alueiden ja luonnonvarojen hal-
linto  
Niiden oikeuksien lisäksi, jotka saamelai-
silla omistus- tai käyttöoikeuden muo-
dossa on, tulee saamelaiskäräjillä olla 16 
artiklan mukainen osallistumisoikeus 34 ja 
38 artiklassa tarkoitettujen alueiden julki-
seen hallintoon.  
 

32 artikla Luonnonvarojen hal-
linnointi 
Ottaen huomioon, että saamelaisten 
maahan ja veteen kohdistuvilla oi-
keuksilla on erityinen 
merkitys saamelaisen kulttuurin, 
kielen ja yhteiskuntaelämän säily-
misen kannalta, valtiot ja muut 
valtion omaisuutta hallinnoivat neu-
vottelevat niin pitkälle kuin mah-
dollista saamelaisten kanssa 
kysymyksistä, jotka liittyvät saame-
laisia koskevien luonnonvarojen 
hallinnointiin ja joihin 17 artiklan 
vaatimuksia ei sovelleta, tai osallis-
tavat muulla tavalla aktiivisesti saa-
melaisia näihin kysymyksiin. 
 

 Artikla ei luonteeltaan muuta nyky-
tilaa eikä lisää saamelaisten mah-
dollisuutta osallistua luonnonvaro-
jen hallinnointiin.  

 

40 artikla Ympäristönsuojelu ja ympäris-
töhallinto  
Valtioiden tulee yhteistyössä saamelaiskä-
räjien kanssa harjoittaa aktiivista ympäris-
tönsuojelua varmistautuakseen 34 ja 38 ar-
tiklassa tarkoitettujen saamelaisten maa- ja 
vesialueiden kestävästä kehityksestä.  
Saamelaiskäräjillä tulee olla 16 artiklan 
mukainen osallistumisoikeus ympäristö-
hallintoon, joka vaikuttaa näihin alueisiin 

33 artikla Luonnon- ja kulttuu-
riympäristö 
Valtiot edistävät saamelaisten pe-
rinteistä tietoa kunnioittaen saame-
laisalueiden luonnon- ja 
kulttuuriympäristön kestävää käyt-
töä ja ottaen huomioon luonnon- ja 
kulttuuriympäristöjen erityisen 
merkityksen saamelaisten kulttuu-
rin, kielen ja yhteiskuntaelämän pe-
rustana. 
  

Artikla on luonteeltaan toteava 
eikä muuta nykytilaa. Artikla ei 
tuo saamelaisille mahdollisuuksia 
osallistua osallistua ympäristöhal-
lintoon. Suomessa saamelaisten 
kotiseutualueesta n. 80 % on suo-
jeltua.  

Saamelaisten asuttamilla alueilla on 
merkittävästi luonnonsuojelualu-
eita, jotka ovat tärkeitä saamelaisten 
perinteisille elinkeinoille. Saame-
laisten perinteisten elinkeinojen tu-
levaisuudelle on ratkaisevaa luon-
nonsuojelualueet ja niiden käyttö 
saamelaiskulttuurinmukaisesti. Ar-
tikla on huonosti muotoiltu, koska 
saamelaiset eivät ole siinä keskiössä 
vaan luonnonsuojelualueiden kestä-
vän käytön edistäminen eli kenen 
tahansa toimijan kestävän käytön 
edistäminen on keskiössä, ei saame-
laisten.   

 

V luku Saamelaiset elinkeinot  
 

V luku 
Elinkeinot 
 

   

41 artikla Saamelaisten elinkeinojen suoja  
Saamelaisten elinkeinojen ja luonnonvaro-
jen käytön tulee nauttia erityistä suojelua 
oikeudellisten tai taloudellisten toimenpi-
teiden kautta siinä määrin kuin ne muo-
dostavat tärkeän perustan kulttuurille.  
Saamelaisten elinkeinona ja luonnonvaro-
jen käyttönä pidetään sellaista toimintaa, 

34 artikla Saamelaiset elinkeinot 
Saamelaisilla elinkeinoilla on eri-
tyinen merkitys saamelaisten kult-
tuurin, kielen ja yhteiskuntaelämän 
säilyttämisen, harjoittamisen ja ke-
hittämisen kannalta. 
Luontaiselinkeinoilla, kalastus, 
metsästys, pienimuotoinen eläinten-
pito ja luonnonvarojen talteenotto 

 Artikla on kokonaisuudessaan muo-
toiltu toteavaksi ja määritteleväksi. 
Artiklan viimeinen määritelmä pe-
rinteisten elinkeinojen uusista toi-
mintatavoista on hyvin kankea ja 
määrittelyltään saamelaiskulttuurin 
ulkopuolinen, korostaen sitä, että 
saamelaiskulttuuri muuttuu ja kehit-
tyy vain ulkoisten innovaatioiden ja 

YK:n  ihmisoikeuskomitea on vahvistanut, 
että KP-sopimuksen 27 artiklan tarkoittama 
kulttuurin harjoittamisen suoja koskee saame-
laisten perinteisiä elinkeinoja, mutta myös näi-
den ammattien moderneja muotoja (Ilmari 
Länsman et al. v. Suomen valtio, 1992).  
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joka on olennaista saamelaisten paikallis-
yhteisöjen ylläpitämiseksi ja kehittä-
miseksi.  
 

mukaan lukien, on pitkät saamelai-
set perinteet eri saamelaisalueilla ja 
pitkäkestoiset vaikutukset kieleen, 
kulttuuriin ja saamelaisten perintei-
seen tietoon sekä asutukseen, koti-
talouteen ja duodji-tuotannon 
raaka-aineisiin. 
Valtiot edistävät saamelaiselinkei-
noja. Elinkeinojen harjoittamista ja 
luonnonvarojen käyttöä pidetään 
edelleen saamelaiskulttuurin 
harjoittamisena, vaikkakin uusia 
tarkoituksenmukaisia toimintamuo-
toja otetaan käyttöön yleisen 
yhteiskuntakehityksen myötä. 
  

yhteiskunnallisen kehityksen perus-
teella.  

 35 artikla Kulttuurielinkeinot ja 
luovat elinkeinot sekä matkailu 
Saamelainen kulttuuri, historia ja 
luonto ovat kulttuurielinkeinojen ja 
luovien elinkeinojen sekä 
matkailun voimavara. Valtiot edis-
tävät sitä, että tätä voimavaraa hyö-
dynnetään kestävällä tavalla ja 
saamen kieltä, kulttuuria ja yhteis-
kuntaelämää kunnioittaen. 

 Artiklan ottaminen lukuun, joka kä-
sittelee saamelaisia elinkeinoja on 
erikoista. Artikla on kirjoitettu si-
ten, että saamelaiskulttuurin hyö-
dyntäminen matkailussa ja luovilla 
aloilla on hyväksyttävää ja normaa-
lia ja hyväksikäyttöä ei säädellä 
eikä se ole saamelaisyhteisön pää-
tettävissä. Pohjoismaisen saamelais-
sopimuksen tarkoitus tulisi olla saa-
melaiskulttuurin turvaaminen, ei 
valtakulttuurin elinkeinojen. Olisi 
tarkoituksenmukaisempaa säätää 
elinkeinoista, jotka tukevat saame-
laiskulttuurin, kielen ja elinkeinojen 
säilymistä ja saamelaisten omien 
matkailupalvelujen kehittämistä ja 
verkostoitumista yli valtion rajojen 
(ns. eettinen matkailu).  

 

42 artikla Poronhoito saamelaisten elinkei-
nona  
Poronhoito erityisenä ja perinteisenä saa-
melaiselinkeinona ja kulttuurimuotona pe-
rustuu perinnäistapaan ja sillä tulee olla 

36 artikla Poronhoito 
Poronhoidolla on saamelaiselinkei-
nona ja perinnäistapaan perustu-
vana kulttuurinmuotona lain 

Artikla ei vastaa Suomen lainsää-
däntöä, koska poronhoitolaki ei 
säädä saamelaisesta poronhoidosta 
mitään. Poronhoidolla elinkeino-
muotona on Suomessa lain suoja, 
mutta poronhoitolain takaama 

Artikla on luonteeltaan hyvin lai-
mea ja siitä puuttuvat todelliset kei-
not kehittää ja parantaa saamelaisen 
poronhoidon asemaa, joka kamp-

Rotusyrjintäkomitea2 suosittaa, että Suomi 
ryhtyy riittäviin toimenpiteisiin suojellakseen 
saamelaisten perinteisiin elinkeinoihin kuulu-
vaa poronhoitoa.3 Euroopan Neuvoston ihmis-
oikeusvaltuutettu on  todennut vuonna että 
20124 saamelaisten itsemääräämisoikeutta ei 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 CERD/C/FIN/CO/20-22. 
3 The Committee further recommends that the State party take appropriate measures to protect the  Sámi traditional livelihood of reindeer husbandry. 
4 CommDH(2012)27. 
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erityinen oikeussuoja. Tässä tarkoituk-
sessa Norjan ja Ruotsin tulee säilyttää ja 
kehittää poronhoitoa saamelaisten yksinoi-
keutena saamelaisilla poronhoitoalueilla.  
Suomi sitoutuu vahvistamaan saamelaisen 
poronhoidon asemaa ottaen huomioon Eu-
roopan unionin liittymissopimukseen kuu-
luvan saamelaisia alkuperäiskansana kos-
kevan pöytäkirjan numero 3.  
 

suoja. Valtiot edistävät saamelais-
ten harjoittaman poronhoidon ase-
maa ja toimintaedellytyksiä sekä 
kehittävät valtionrajat ylittävää yh-
teistyötä. 
  

suoja  samanaikaisesti yhdenmu-
kaistaa poronhoitoa. Lainsäädäntö 
ei turvaa saamelaisen poronhoidon 
säilymistä kulttuurisena elinkei-
nona.  

pailee kilpailevan maankäytön, il-
mastonmuutoksen ja globalisaation 
paineessa.  

ole laajennettu koskemaan poronhoitoa ja 
maaoikeuksia, vaikka YK:n alkuperäiskansa-
julistus ja ILO 169-sopimus antavat siihen 
edellytykset. Valtuutettu kehottaa Suomea ta-
kaamaan saamelaisten oikeuden harjoittaa po-
ronhoitoa perinteiseen tapaan. Poronhoidon 
suojan parantamista on edellyttänyt myös ta-
loudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oi-
keuksien yleissopimusta valvova TSS-komi-
tea5, rotusyrjintäkomitea6, ILO:n asiantuntija-
komitea7 ja YK:n alkuperäiskansaraportoija8. 
 

43 artikla Valtionrajat ylittävä poronhoito  
Saamelaisten oikeus valtionrajat ylittävään 
porojen laiduntamiseen perustuu perin-
näistapaan. Jos oikeudesta valtionrajat 
ylittävään porojen laiduntamiseen on 
sovittu saamelaiskylien, siidojen tai palis-
kuntien kesken, noudatetaan näitä sopi-
muksia. Sopimusten tulkinta- tai sovelta-
miskiistassa on kiistan osapuolella oikeus 
saada asia välityslautakunnan ratkaista-
vaksi. Saamelaiskäräjät kolmessa sopi-
musvaltiossa vahvistavat yhdessä tarkem-
mat säännöt välityslautakunnan kokoonpa-
nosta ja noudatettavasta menettelystä. 
Kiistan osapuoli, joka ei ole tyytyväinen 
välityslautakunnan ratkaisuun, voi nostaa 
asiassa kanteen sen valtion tuomioistui-
messa, jonka alueella laidunmaa sijaitsee.  
Jos saamelaiskylien, siidojen tai paliskun-
tien välillä ei ole sovellettavaa sopimusta, 
mutta sen sijaan on voimassa oleva valti-
oidenvälinen sopimus porojen laiduntami-

  Valtion rajat ylittävä poronhoito 
koskee nykyisin erityisesti Norjan 
ja Ruotsin saamelaisia. Artiklan 
poisottaminen sopimuksesta hei-
kentää sopimuksen merkitystä ja ar-
tiklaa olisi tullut kehittää yhteis-
työssä Norjan ja Ruotsin poronhoi-
tojärjestöjen kanssa.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Komitea kehottaa sopimusvaltiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet, joilla varmistetaan, että metsänhakkuut ja muu toiminta, joita yksityiset tällä hetkellä harjoittavat saamelaisten 
kotiseutualueella, eivät rajoita saamelaisten oikeutta ylläpitää ja kehittää perinteistä kulttuuriaan ja elämäntapaansa, erityisesti poronhoitoa, eivätkä heidän taloudellisten, sosiaalisten ja 
sivistyksellisten oikeuksiensa käyttöä (E/C.12/FIN/CO/5) 
6 Lisäksi komitea suosittelee, että sopimusvaltio ryhtyy asianmukaisiin toimiin suojellakseen saamelaisten perinteistä poronhoitoelinkeinoa (CERD/C/FIN/CO/20-22). 
7 Komitea myös pyytää Suomea osoittamaan miten laajasti se on ottanut huomioon saamelaisten maahan perustuvat elinkeinot ja elämäntavan toimeenpannessaan erilaisia projekteja ja 
erilaisia toimenpiteitä saamelaiskäräjien kanssa varmistaakseen saamelaisten pääsyn perinteisiin elinkeinoihin ja millä keinoin nämä tavoitteet on saavutettu. 
8 Suomen tulisi erityisesti varmistaa saamelaisten harjoittaman poronhoidon erityisaseman turvaaminen ottaen huo-mioon kyseisen elinkeinon keskeinen merkitys saamelaisten kulttuurille 
ja perinnölle (A/HRC/18/XX/Add.Y). 
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sesta, tulee valtioidenvälistä sopimusta so-
veltaa. Jos joku katsoo perinnäistavan pe-
rusteella olevansa oikeutettu laajempaan 
porolaidunoikeuteen kuin mitä valtioiden-
välisestä sopimuksesta seuraa, on hänellä 
kuitenkin oikeus sopimuksen estämättä 
saada vaatimuksensa käsiteltäväksi sen 
valtion tuomioistuimessa, jonka alueella 
laidunmaa sijaitsee.  
 38 artikla Duodji 

Valtiot edistävät lainsäädännöllisin, 
hallinnollisin tai taloudellisin toi-
menpitein saamelaisten 
mahdollisuuksia elvyttää, säilyttää, 
suojella ja kehittää duodjiin liittyviä 
perinteisiä taitoja ja tapoja ja 
perinteistä tietoa sekä edellytyksiä 
harjoittaa duodjia elinkeinona. 
  

Lainsäädännössä ei säädetä 
duodjista. 

Artikla olisi parannus nykytilaan, 
mutta ei suojele saamen käsityötä 
epäeettiseltä hyödyntämiseltä eikä 
tarjoa keinoja estää epäeettisten hal-
patuotantokopioiden myyntiä ja 
markkinointia.  

 

VI luku Sopimuksen täytäntöönpano ja 
kehittäminen  
 

VI luku 
Sopimuksen täytäntöönpano 
 

   

44 artikla Saamelaisasioiden ministerien ja 
saamelaiskäräjien puheenjohtajien yhteis-
neuvosto  
Suomen, Norjan ja Ruotsin saamelaisasi-
oista vastaavien ministerien ja saamelais-
käräjien puheenjohtajien kustakin kol-
mesta maasta tulee kokoontua säännölli-
sesti. Yhteistyön tulee edistää tämän sopi-
muksen tarkoitusta 1 artiklan mukaisesti. 
Kokouksissa tulee käsitellä ajankohtaisia 
yhteisesti kiinnostavia saamelaisasioita 

39 artikla Ministerien ja saame-
laiskäräjien puheenjohtajien yh-
teistyöneuvosto 
Norjan, Ruotsin ja Suomen saame-
laisasioista vastaavat ministerit sekä 
näiden maiden saamelaiskäräjien 
puheenjohtajat kokoontuvat sään-
nöllisesti. Yhteistyöllä edistetään 
tämän sopimuksen 1 artiklan mu-
kaista tarkoitusta. Kokouksissa kä-
sitellään 
tämän sopimuksen täytäntöönpa-
noa. 

   

45 artikla Sopimuslautakunta  
Tämän sopimuksen täytäntöönpanoa seu-
raamaan tulee perustaa pohjoismainen saa-
melaissopimuslautakunta. Lautakunnassa 
tulee olla kuusi jäsentä, joiden kaikkien tu-
lee olla riippumattomia. Kukin kolmesta  
sopimusvaltiosta nimeää yhden jäsenen ja 
kukin saamelaiskäräjät näissä maissa yh-
den jäsenen. Jäsenet nimitetään viideksi 
vuodeksi.  

40 artikla Sopimuksen täytän-
töönpanon seuranta 
Tämän sopimuksen täytäntöönpa-
non seurannasta huolehtii Pohjois-
maiseen saamelaisasioiden 
virkamieskomiteaan liittyvä työ-
ryhmä. Työryhmässä on kuusi jä-
sentä, jotka edustavat valtioita ja 

 Seurantaelin ei ole riippumaton toi-
sin kuin kansainvälisissä ihmisoi-
keuselimissä yleisesti säädetään. Se 
heikentää sopimuksen seurannan 
laatua ja objektiivisuutta. Rapor-
tointi sopimuksen toimeenpanosta 
ei myöskään ole systemaattista.  
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Lautakunnan tulee antaa raportteja sopi-
musvaltioiden hallituksille ja saamelaiskä-
räjille. Se voi esittää valtioiden hallituk-
sille ja saamelaiskäräjille ehdotuksia, jotka 
edistävät sopimuksen tarkoitusta. Lauta-
kunta voi myös antaa lausuntoja yksittäis-
ten henkilöiden tai ryhmien kysymysten 
johdosta.  
 

saamelaiskäräjiä. Kukin valtio ni-
mittää yhden edustajan ja saame-
laiskäräjät nimittävät kukin yhden 
edustajan. 
Sopimuksen seurannan tapahtuu 
vuoropuheluna työryhmässä olevien 
kaikkien kolmen valtion ja 
niiden saamelaiskäräjien kesken. 
Vuoropuhelun tavoitteena on tun-
nistaa haasteita sekä vaihtaa 
kokemuksia ja tietoa hyvistä käy-
tännöistä sekä pyrkiä yhdessä yksi-
mielisyyteen sopimuksen 
tavoitteita edistävistä ratkaisuista. 
Työryhmä käsittelee temaattisia ky-
symyksiä sekä saamelaiskäräjiltä ja 
muilta tahoilta tulleita raportteja 
tässä sopimuksessa tarkoitettujen 
saamelaisten oikeuksien toteutumi-
sesta. Työryhmän tulee voida tehdä 
yhteistyötä eri tahojen kanssa. Edis-
tääkseen sopimuksen tarkoitusta 
työryhmän tulee voida esittää valti-
oiden hallituksille ja saamelaiskärä-
jille ehdotuksia ja raportteja. Ellei 
ehdotusta tai raporttia anneta yksi-
mielisesti, työryhmän jäsenet voivat 
jättää siihen erityishuomautuksia. 
Työryhmä päättää omista säännöis-
tään ja määrää niissä tarkemmin 
yllä mainitusta toiminnasta. 
  

46 artikla Kansallinen täytäntöönpano  
Vahvistaakseen tämän sopimuksen mah-
dollisimman yhdenmukaisen soveltamisen 
tulee valtioiden saattaa sopimusmääräyk-
set suoraan sovellettavaksi kansallisena la-
kina. 

  Voimaansaattamisen poistaminen 
antaa valtioille liikkumavaraa sopi-
muksen toimeenpanossa ja mahdol-
listaa kansallisen soveltamisen.  

 

47 artikla Taloudelliset velvoitteet  
Valtioiden tulee vastata tämän sopimuksen 
määräyksien täytäntöönpanon välttämättä 
edellyttämistä taloudellisista voimava-
roista. Sopimusvaltioiden yhteiset menot 
jaetaan valtioiden kesken suhteessa saa-
melaisten lukumäärään kussakin valti-
oissa.  Edellä 35 artiklan 2 kappaleessa 

41 artikla Sopimuksen seurannan 
kulut 
Sopimuksen 40 artiklassa tarkoite-
tun sopimuksen täytäntöönpanon 
seurannasta aiheutuneet kulut 
jaetaan kaikkien kolmen valtion 
kesken tasan tai erillisen sopimuk-
sen mukaisesti. 

 Sopimus on luonteeltaan edistävä ja 
kehittää ilman todellisia velvoitteita 
muuttaa nykytilaa tai kansallista 
alainsäädäntöä. Resursointi mm. 
Saamelaiselinkeinojen, käsityön, 
kulttuurin ja saamenkielisten ja 
kulttuurinmukaisten palvelujen ke-
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tarkoitettujen tapausten lisäksi saamelai-
silla tulee olla mahdollisuus saada sellaista 
taloudellista apua, joka on välttämätöntä, 
jotta he saisivat tämän sopimuksen mukai-
sia oikeuksia koskevat periaatteellisesti 
tärkeät kysymykset tuomioistuimen käsi-
teltäväksi.  

  hittämiseen on välttämätöntä. Saa-
menkielinen mediatarjonta ei kehity 
ilman lisäresursseja eikä saamen-
kielinen kirjallisuuskaan. Lisäre-
surssien tarpeen poistaminen sopi-
muksesta heikentää entisestään so-
pimuksen merkittävyyttä.  

48 artikla Saamelaiskäräjien hyväksyntä  
Tämä sopimus tulee sen allekirjoittamisen 
jälkeen esittää kullekin kolmesta saame-
laiskäräjistä hyväksymistä varten.  

42 artikla Allekirjoittaminen 
Tämä sopimus annetaan ennen sen 
allekirjoittamista kaikkien kolmen 
maan saamelaiskäräjien hyväksyttä-
väksi. 
  

    

 VII luku 
Muut määräykset 
 

   

49 artikla Ratifiointi  
Tämä sopimus tulee ratifioida. Ratifiointi 
voi kuitenkin tapahtua vasta sitten, kun 
kukin kolmesta saamelaiskäräjistä on anta-
nut 48 artiklassa tarkoitetun hyväksymi-
sensä.  
50 artikla Voimaantulo  
Sopimus tulee voimaan kolmantenakym-
menentenä päivänä sen jälkeen, kun ratifi-
ointiasiakirjat on talletettu Norjan ulkoasi-
ainministeriöön. Norjan ulkoasiainministe-
riön tulee ilmoittaa Suomelle, Ruotsille ja 
sopimusvaltioiden saamelaiskäräjille rati-
fiointiasiakirjojen tallettamisesta ja sopi-
muksen voimaantuloajasta.  
Tämän sopimuksen alkuperäiskappale tal-
letetaan Norjan ulkoasiainministeriöön, 
jonka tulee toimittaa Suomelle, Ruotsille 
ja saamelaiskäräjille sopimusvaltioissa so-
pimuksen oikeaksi todistetut jäljennökset.  

43 artikla Ratifiointi ja voimaan-
tulo 
Tämä sopimus ratifioidaan. 
Sopimus tulee voimaan kolmante-
nakymmenentenä päivänä sen jäl-
keen, kun kaikki osapuolet ovat 
tallettaneet ratifiointikirjansa Nor-
jan ulkoasiainministeriöön. Norjan 
ulkoasiainministeriö ilmoittaa 
muille osapuolille ratifiointikirjojen 
tallettamisesta ja sopimuksen voi-
maantuloajankohdan. Osapuolet 
vastaavat asian tiedottamisesta 
saamelaiskäräjille. 
  

   

51 artikla Sopimuksen muutokset  
Tähän sopimukseen voidaan tehdä muu-
toksia yhteistyössä sopimusvaltioiden saa-
melaiskäräjien kanssa ottaen huomioon 48 
artiklan määräyksen.  
Sopimuksen muutos tulee voimaan 30 päi-
vää sen jälkeen, kun sopimusosapuolet 
ovat ilmoittaneet Norjan ulkoasiainminis-
teriölle hyväksyneensä muutokset.  
 

44 artikla Sopimuksen muutokset 
Muutokset tähän sopimukseen teh-
dään yhteistyössä kaikkien kolmen 
valtioiden saamelaiskäräjien 
kanssa. Sopimuksen muutos tulee 
voimaan kolmekymmentä päivää 
sen jälkeen, kun osapuolet ovat 
ilmoittaneet Norjan ulkoasiainmi-
nisteriölle hyväksyneensä muutok-
set. 
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 45 artikla Irtisanominen 

Osapuoli voi irtisanoa sopimuksen 
ilmoittamalla asiasta kirjallisesti 
Norjan ulkoasianministeriölle, joka 
ilmoittaa muille osapuolille kysei-
sen ilmoituksen vastaanottamisesta 
ja ilmoituksen sisällöstä. Osapuolet 
vastaavat asian tiedottamisesta saa-
melaiskäräjille. 
Irtisanominen koskee vain sen jättä-
nyttä osapuolta ja tulee voimaan 
kuusi kuukautta sen jälkeen, 
kun Norjan ulkoasiainministeriö on 
vastaanottanut irtisanomisilmoituk-
sen. 
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