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:ausuntop;;nt5nne <):=>?@AB=, lapsiasiavaltuutetun lausunto
Lausunnon kohde
)uroopan neuvoston alueellisia tai v1hemmist5kieli1 koskeva eurooppalainen
peruskirja D9op9 BEFG>>H, liitteet G, B, EI p;rkii vahvistamaan
v1hemmist5kielten asemaaJ Keruskirja kattaa ensisijaisesti nsJ perinteiset
eurooppalaiset v1hemmist5kielet, alueelliset kielet ja kielet jotka ovat vaarassa
h1vit1J Lieliperuskirjan t1;t1nt55npanon valvonta kuuluu )uroopan neuvoston
ministerikomitealle, jota avustaa asiantuntijakomiteaJ
9opimusosapuolilla on velvollisuus antaa kolmen vuoden v1lein raportti
kieliperuskirjan t1;t1nt55npanostaJ Nlkoasiainministeri5 on p;;t1n;t lausuntoa
nelj1nnen m11r1aikaisraportin laatimista varten kieliperuskirjan m11r1;sten
t1;t1nt55npanosta 9uomessaJ :ausunnoissa on p;;dett; m;5s kiinnitt1m11n
huomiota niiden toimien esiin tuomiseen, joista ministerikomitea on 9uomelle
antanut suosituksia sek1 tuomaan esiin edellisen raportin j1lkeen tapahtuneet
lains11d1nn5lliset, hallinnolliset tai muut uudistuksetJ
Lausunto
Yleisesti lausunnosta
:apsiasiavaltuutetun lausunnossa keskit;t11n niihin havaintoihin, joita
lapsiasiavaltuutettu on teht1v1ss11n havainnoinut liitt;en alueellisiin kieliin tai
v1hemmist5kieliin tai lapsiasiavaltuutetun toimistossa on tarkemmin selvitett;
toiminnan aikana DGJ>JB??= alkaenIJ :1hinn1 havainnot koskevat saamen kieli1J
:is1ksi k1;d11n l1pi lapsiasiavaltuutetun teht1v1t ja oma sopimuksessa
tarkoitetuilla v1hemmist5kielill1 annettava palveluJ
Lapsiasiavaltuutetusta annettu lainsäädäntö ja lapsiasiavaltuutetun tehtävät
DKieliperuskirja 10 artikla, hallintoviranomaiset ja julkiset palvelut, artikla 12
kulttuuritoiminta ja palvelut (kohta 1. h) käännöksetI
:apsiasiavaltuutetun
perusteht1v1t
ovat
laissa
lapsiasiavaltuutetusta
DGBBGFB??OI ja valtioneuvoston asetuksessa lapsiasiavaltuutetusta DB@OFB??=IJ
:apsiasiavaltuutetun t;5 alkoi GJ>JB??= eli k1;t1nn5ss1 p11osin edellisen
kieliperuskirjaa koskevan raportin antamisen j1lkeenJ :apsiasiavaltuutettu ei ole
aiemmin antanut lausuntoa kieliperuskirjan t1;t1nt55npanostaJ
LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO
Cygnaeuksenkatu 1 B, 3. kerros, Jyväskylä
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:apsiasiavaltuutetun teht1vin1 ovat lapsen edun, h;vinvoinnin ja oikeuksien
edist1minen ;leisell1 ;hteiskuntapolitiikan ja lains11d1nn5n tasolla sek1 PL:n
lapsen oikeuksia koskevan ;leissopimuksen toteutumisen edist1minenJ
:apsiasiavaltuutettu toimii ;hteist;5ss1 muiden viranomaisten, j1rjest5jen ja
muiden lapsipolitiikan toimijoiden kanssaJ
:apsiasiavaltuutetun laissa m11ritell;t perusteht1v1t ovat seuraavat:
GJ lasten ja nuorten elinolosuhteiden sek1 lapsen edun ja oikeuksien
toteutumisen seuranta ja arviointi
BJ lains11d1nn5n ja muun ;hteiskunnallisen p11t5ksenteon seuranta ja siihen
vaikuttaminen lapsin1k5kulmasta
EJ ;hte;denpito lapsiin ja nuoriin ja heilt1 saadun tiedon v1litt1minen
p11t5ksentekoon
OJ lapsia koskevan tiedon v1litt1minen lasten parissa t;5skenteleville,
viranomaisille sek1 muulle v1est5lle
=J ;hteist;5n kehitt1minen lapsipolitiikan toimijoiden v1lille
RJ PL:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumisen edist1minen
PL:n lapsen oikeuksien sopimuksessa on useita v1hemmist5kieliperuskirjan
kanssa ;hdensuuntaisia velvoitteitaJ 9opimus Dart BI velvoittaa kohtelemaan
kaikkia lapsia ;hdenvertaisesti riippumatta heid1n itsens1 tai vanhempiensa
ominaisuuksista DmmJ kieli, etninen taustaIJ
)rit;isesti kielellisi1
v1hemmist5r;hmi1 koskevat seuraavat velvoitteet:
!",rtiklan E> mukaan koulutuksen tulee kehitt11 mmJ lapsen oman
kielen ja kulttuurin kunnioitusta sek1 suvaitsevaisuuttaJ
!",rtiklan E? mukaan SNiiss1 maissa, joissa on etnisi1, uskonnollisia tai
kielellisi1 v1hemmist5r;hmi1 tai alkuper1iskansoihin kuuluvia
henkil5it1, t1llaiseen v1hemmist5r;hm11n tai alkuper1iskansaan
kuuluvalta lapselta ei saa kielt11 oikeutta nauttia ;hdess1 r;hm1n
muiden j1senten kanssa omasta kulttuuristaan, tunnustaa ja harjoittaa
omaa uskontoaan tai k1;tt11 omaa kielt11nS
!",rtiklan G@ mukaan valtioiden ja alan toimijoiden tulee edist11
lastenohjelmien ja Tkirjojen tarjontaa m;5s alkuper1iskansojen kielill1
!" ,rtiklan B? mukaan lapsen sijaishuollossa
DlastensuojelussaI on
kiinnitett1v1 huomiota kasvatuksen jatkuvuuteen sek1 etniseen ja
kielelliseen taustaan
:apsiasiavaltuutettua valtion viranomaisena velvoittaa luonnollisesti kielilaki
suomen ja ruotsin kielell1 annettavasta palvelustaJ :apsiasiavaltuutetun
keskeiset asiakirjat k11nnet11n ruotsiksi ja verkkopalvelua tarjotaan m;5s
ruotsin kielell1 osoitteessa:
http:FFUUUJVarnomVudsmanJ(iFWesourXeJphYFlapsiasiaFsvenskaFindeYJhtY
9aamen kielilaki on n;k;muodossaan per1isin vuodelta B??E, jolloin
lapsiasiavaltuutettuAviranomaista ei ollut viel1 perustettuJ Loska saamen
kielilaki kuitenkin koskee muita vastaavia erit;isvaltuutettuja, on
lapsiasiavaltuutettu omaAaloitteisesti p11tt1n;t toimia sen mukaisestiJ
L1;t1nn5ss1 t1m1 tarkoittaa p11asiassa verkkopalvelua m;5s pohjoissaamen
kielell1 osoitteessa:
http:FFUUUJVarnomVudsmanJ(iFWesourXeJphYFlapsiasiaFsamiFindeYJhtY

:apsiasiavaltuutettu on tuottanut PL:n lapsen oikeuksien sopimuksesta esitteen,
joka on k11nnett; ruotsiksi, pohjoissaameksi, romanikielelle sek1 inarin ja
koltansaamen kielelleJ )sitteet l5;t;v1t verkkopalvelusta kootusti osoitteesta:
http:FFUUUJlapsiasiaJ(iFWesourXeJphYFlapsiasiaFaineistotFsopimusFindeYJhtY
Kohjoissaamen kielinen esite lapsen oikeuksista l5;t;; osoitteesta
http:FFUUUJlapsiasiaJ(iFWesourXeJphYFlapsiasiaFsamiFlosAesiteA
saameksiJhtYJiGERJpd(
:is1ksi sopimus kokonaisuudessaan on k11nnett; pohjoissaamen kielell1
9uomen, Wuotsin ja Norjan lapsiasiavaltuutettujen )NArahoitteisen projektin
;hte;dess1 ja on saatavissa verkkopalvelussa
http:FFUUUJlapsiasiaJ(iFWesourXeJphYFlapsiasiaFsamiFmaterialaFsoahpamusFsoahp
amusJhtY
Saamen kieli
DKieliperuskirja: Yhteydet valtakunnan rajojen yli 14 art, Koulutus 8 art,
Joukkoviestimet 11 art ja Kulttuuritoiminta art 12, osin talous- ja
yhteiskuntaelämä art 13)
9uomen, Wuotsin ja Norjan lapsiasiavaltuutetut ovat vuosien B??@ T B??H
aikana tehneet tiivist1 ;hteist;5t1 saamelaislasten oikeuksien edist1misess1J
Zokaisessa maassa selvitettiin saamelaisalueella asuvien saamelaislasten ja T
nuorten omia mielipiteit1 ja kokemuksia h;vinvointiinsa vaikuttavista
tekij5ist1J <ankkeesta on julkaistu ;hteinen julkaisu Druotsiksi sek1
pohjoissaameksiI nimelt11n SW1tten till delaktighet oXh in(l;tande (5r samiska
Varn oXh ungdomarSJ
http:FFUUUJlapsiasiaJ(iFWesourXeJphYFlapsiasiaFaineistotFjulkaisutFindeYJhtY
\9ámi mánáid ja nuoraid oassálastinvuoigatvuohta jváikkuhanvuoigatvuohtaS
http:FFUUUJlapsiasiaJ(iFWesourXeJphYFlapsiasiaFaineistotFjulkaisutFindeYJhtYJi@@@
Jpd(
:is1ksi suomalaisesta osuudesta on julkaistu oma raportti nimelt11n
:apsiasiavaltuutetun toimiston selvit;ksi1 GFB??H: 9ápmelašvuohta lea dego
skea!ka A 9aamelaisuus on kuin lahja:
http:FFUUUJlapsiasiaJ(iFWesourXeJphYFlapsiasiaFaineistotFjulkaisutFindeYJhtYJi@@@
Jpd(
_1st1 on laadittu m;5s l;hennelm1 englannin kielell1:
http:FFUUUJlapsiasiaJ(iFWesourXeJphYFlapsiasiaFenglishFsamiAreportA
summar;JhtYJiG@EHJpd(

9aamelaislasten omia mielipiteit1 selvitt1neen tutkimuksen tulokset
9elvit;s osoitti, ett1 saamelaisnuoret arvostivat sek1 9uomessa, Wuotsissa ett1
Norjassa suuresti saamen kielen ja saamenkielist1 opetusta ja olivat siihen

t;;t;v1isi1J 9aamelaislapsilla oli p11osin vahva m;5nteinen saamelainen
identiteettiJ Lielell1 on identiteetin luojana poronhoidon ohella merkitt1v1
osuusJ `anhempien rooli kielen ja identiteetin tukena vaihtelee suuresti, koska
vanhemmilla itsell11n on voinut olla v1h1n mahdollisuuksia kieliopintoihin tai
on taustalla saamelaisuudesta kielteisi1 kokemuksia esimJ asuntolaAajalta
omasta lapsuudestaanJ
:apset ja nuoret olivat kuitenkin saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen
suhteen edelleen h;vin eriarvoisessa asemassa kesken11nJ 9aamenkielisen
opetuksen perusongelmaksi n1htiin jatkuvuuden puute, sill1 saamenkielisist1,
p1tevist1 aineenopettajista on pulaaJ Kuutteita n1htiin m;5s oppimateriaalin
puuttumisena sek1 9uomessa m;5s siin1, ett1 saameksi opiskeltua ainetta,
esimerkiksi Viologiaa, ei voi kirjoittaa saameksi ;lioppilaskirjoituksissaJ
Plioppilastutkinnossa on 9uomessa mahdollista suorittaa saamen kieless1
kokeet 1idinkieless1 ja vieraassa kieless1J
)rit;isen merkitt1v1n1 puutteena 9uomen osalta tuli esille, ett1 lapset ja nuoret
eiv1t saa opetuksessa tietoa saamelaisen kansan omasta kulttuurista ja
historiastaJ N1in ollen opetussuunnitelman valtakunnallisiin perusteisiin lis1tt;
velvoite ei n1;t1 toteutuvan k1;t1nn5ss1J
Median ja joukkoviestinn1n osalta lapset ja nuoret katsoivat ett1 p11osin sen
antama kuva saamelaisista ei vastaa heid1n kuvaansa n;k;ajan
saamelaisuudestaJ Media antaa edelleen h;vin stereot;;ppisen kuvan
saamelaisuudesta Dhumalassa, saamen puku p11ll1, SvanhanaikaisiaSIJ :apset ja
nuoret haluaisivat enemm1n saamenkielisi1 palveluita radiosta, televisiosta ja
internetist1J nuorten mielest1 media antaa edelleen h;vin stereot;;ppisen kuvan
saamelaisista :is1ksi etenkin 9uomessa ja Wuotsissa n1;tt11 silt1, ett1 lapset
etenkin saamelaisalueen ulkopuolella tiet1v1t h;vin v1h1n tai tuskin mit11n
saamelaisista tai saamelaiskulttuurista eik1 se sis1ll; heid1n opintoihinsaJ
:apset ovat h;vin kiinnitt;neit1 pohjoiseen kotiseutuunsaJ <e haluaisivat pit11
paremmin ;hte;ksi1 eri puolilla maata tai pohjoista aluetta asuvien
saamelaisten ;st1viens1 keskenJ )tenkin kirkonk;lien ulkopuolella asuvat
lapset toivoivat monipuolisempia harrastusmahdollisuuksiaJ
:apset ja nuoret kokivat ett1 heill1 on v1h1n vuorovaikutusta saamelaisen
kulttuuriAitsehallinnon Dsaamelaisk1r1jien kanssaI: Louluissa ja kuntatasolla
heid1n mahdollisuutensa vaikuttaa saamen kielt1 koskeviin asioihin vaihtelivat
paljonJ
:apsiasiavaltuutettujen ;hteiset johtop11t5kset selvit;ksist1
9elvit;ksen tulokset eri pohjoismaissa olivat h;vin samanlaisiaJ
:apsiasiavaltuutettujen ;hteisiss1 johtop11t5ksiss1 hankkeesta suositeltiin
tiiviimp11 9uomen, Wuotsin ja Norjan hallitusten ;hteist;5t1 saamelaislasten
kielellisten oikeuksien ja koulutuksen tasaAarvon varmistamiseksiJ
9uomen, Wuotsin ja Norjan hallitusten parempaa ja tiiviimp11 ;hteist;5t1
tarvitaan ja siit1 olisi paljon h;5t;1 etenkin
GJ saamenkielisess1 oppimateriaalituotannossa,

BJ saamenkielisess1 opettajankoulutuksessa ja t1;denn;skoulutuksessa
Dm;5s valtakielisille opettajilleI,
EJ saamelaisen kulttuurin ja historian opetuksen opetussuunnitelmien
laadinnassa sek1
OJ saamelaisalueen koulujen Dsek1 lasten ja nuortenI v1lisen ;hte;denpidon
mahdollistamiseksi n;k;ist1 paremminJ
:is1ksi 9uomen, Wuotsin ja Norjan Pleisradio;hti5iden tulee tehd1 enemm1n
;hteist;5t1 lasten ja nuorten ohjelmien tarjoamiseksi saamen kielell1J
9aamelaisk1r1jien itsens1 tulee edist11 vuorovaikutusta lasten ja nuorten kanssa
esimerkiksi perustamalla nuorisovaltuustoja tai vastaavia alle GHAvuotiaille
saamelaislapsille ja nuorilleJ
9elvit;ksen tuloksista on tiedotettu 9uomen, Wuotsin ja Norjan hallituksille
sek1 9aamelaisten parlamentaariselle neuvostolle, joka on huomioinut ne
m;5nteisesti marraskuun B??H kokouksensa johtop11t5ksiss1J
Suomen osalta haluan erityisesti korostaa seuraavia asioita:
1. 9aamen kielen opetuksen ongelmat ovat p;s;neet valitettavan
samankaltaisina viime vuosien aikanaJ M;5nteist1 kehit;st1 joiltain osin
on kuitenkin tapahtunut, t1rke1n1 esimerkkin1 mainittakoon Plen ja
9`_:n ;hteist;5ss1 tuotettu saamenkielinen lastenohjelma DNnna
ZunnáIJ
:is1ksi
lapsiasiavaltuutetun
hankkeessa
ehdotettu
nuorisovaltuuston perustaminen saamelaisk1r1jien ;hte;teen on saanut
9uomessa
m;5nteisen
vastaanotonJ
9aamelaisten
omat
itsehallintoelimet ovat vuoden B??H aikana asettaneet lasten ja nuorten
kielellisten oikeuksien turvaamisen t1rke1lle sijalle omissa
kannanotoissaanJ
BJ `1hemmist5kielisopimuksen ministerikomitean BGJGGJB??@ antamien
suositusten mukaisesti tulee 9uomeen pikaisesti luoda saamenkielisen ja
saamen kielen koulutuksen ja opetuksen kokonaisvaltainen kansallinen
suunnitelma, johon sis1lt;; m;5s saamenkielen ja Tkielisen opetuksen
arviointiJ Opetusviranomaiset DOKM, Opetushallitus eiv1t ole l1hteneet
toimeenpanemaan suositustaJ
EJ `akavin ongelma n;k;tilanteessa on se, ett1 alaik1isist1
saamelaislapsista R?A@? prosenttia asuu saamelaisalueen ulkopuolella
mutta koulutuksen lains11d1nt5 ei tue heid1n kielellisten oikeuksiensa
toteutumistaJ
:ains11d1nt51 tulee korjata niin, ett1 m;5s
saamelaisalueen ulkopuolella on ;ht1laiset oikeudet saada saamen
kielen opetustaJJ :asten kielellisten oikeuksien toteutuminen j11 m;5s
n;k;isell11n liiaksi vanhempien oman aktiivisuuden ja vaatimusten
varaanJ
4. Laikkein suurimmat oppimateriaalin ja opetuksen jatkuvuuden puutteet
koskevat inarinA ja koltansaamen kielen sek1 n1ill1 kielill1 annettavaa
opetustaJ Molemmat kuuluvat maailman uhanalaisten kielten joukkoonJ
Lotiseutualueen kunnissa on inarinsaamenkielisess1 perusopetuksessa
ollut GG oppilasta ja koltansaamenkielist1 opetusta on annettu nelj1lle
oppilaalleJ

=J `altav1est5lle sek1 aikuisille ett1 koululaisille eri puolilla maata
tarvitaan enemm1n tietoa saamelaisten n;k;el1m1st1 ja kulttuurista sek1
osana opetusta ett1 laajempina viestint1kampanjoinaJ
RJ `altiovallan tukea tarvitaan m;5s saamelaisille lasten ja nuorten
j1rjest5ille sek1 internetperustaiselle ja muulle nuorisot;5lle
saamelaisnuorten keskenJ Opetusministeri5n nuorisoAosasto on
suhtautunut saamelaisen nuorisot;5n Ekehitt1miseen alustavasti
m;5nteisesti, koska asia sis1lt;; m;5s valtioneuvoston lapsiA ja
nuorisopoliittiseen kehitt1misohjelmaan DB??@IJ
@J 9osiaaliA ja perhepalveluissa tulee kehitt11 tapoja tukea saamelaisia
vanhempia ottaen huomioon osan heist1 vaikeat kokemukset
assimilaatiopolitikasta omassa lapsuudessaan DesimJ asuntolassa
asumisen vaikutuksetIJ :is1ksi tulee vahvistaa saamen kielen ja
kulttuuritaustan huomioimista lastensuojelut;5ss1 ja lasten sijoituksissa
kodin ulkopuolelleJ Nuden lastensuojelulain DB??HI sis1lt1m1 lapsen
edun m11ritelm1 DO cI sis1lt11 lapsen etnisen ja kielellisen taustan
huomioimisen mutta t1h1n liitt;v11 k1;t1nn5n kehitt1mist;5t1 on teht;
viel1 h;vin v1h1nJ
Lapsiasiavaltuutettu on omassa vaikuttamistyössään vuoden 2008 aikana
pitänyt aktiivisesti esillä em. ehdotusten sekä muiden saamelaislasten
hankkeessa esille tulleiden ehdotusten toteuttamista.
Romanikieli
:apsiasiavaltuutettu on julkaissut lapsen oikeuksien esitteen
romanikielell1 vJ B??HJ
http:FFUUUJlapsiasiaJ(iFWesourXeJphYFlapsiasiaFromaniFlosAesiteA
romaniJhtYJiEG@Jpd(

m;5s

:apsiasiavaltuutettu ja Z;v1sk;l1n ;liopiston historian ja etnologian laitos
k1;nnistiv1t s;ks;ll1 B??H selvit;ksen romanilasten omista mielipiteist1
koskien heid1n h;vinvointiaan ja oikeuksiensa toteumistaJ `aikka romanit on
merkitt1v1 etninen v1hemmist5 9uomessa, romanilasten omista kokemuksista
on h;vin v1h1n tietoaJ 9elvit;s valmistuu kev11ll1 B??> ja sen tuloksia
k1;tet11n vaikuttamist;5ss1 romanilasten h;vinvoinnin ja palvelujen
parantamiseksiJ dn(ormoimme ulkoministeri5t1 aikanaan selvit;ksen tuloksistaJJ

Z;v1sk;l1ss1 G= p1iv1n1 joulukuuta B??H
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