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VALDIASÅBBAR VUÂĐĐJUURDTUʹMMSTÕK S TUÅIMMPROGRAMMÂN SÄÄʹM 
ǨIÕL JÄLLTUMU´ŠŠE

Valdiasååbbar lij täʹbbe kuälmad peeiʹv suei´nnmannust 2014, mättʼtõs- da 
kultturministeria čuäʹjtõõzz mieʹldd tuʹmmääm sääʹm ǩiõl jälltem 
tuåimmprograammâst.

1 Vuâđđjuurdtuʹmmstõõǥǥ valmštõõllmõš

Mättʼtõs- da kultturministeria piiʹji 24.9.2010 vuâđđai tuâjj-joouk, koon tuâjjan 
uʹvddeš programmeʹtǩǩõõzz valmštõõllmõš. Sääʹm ǩiõl jälltemprograamm raajjmõš 
da tõn tuåimi čõõđtumuš lie se´st še Jyrki Katainen haʹlltõõzz prograammâst: 
"Čõõđtet sääʹm ǩiõl jälltemprograamm tuåimid da staanât tääzz taaʹrbšem resuurssid. 
Täävtõsân lij raajjâd põõžži tuåimmjem-mall sääʹm ǩiõl jälltumuʹšše õõutveäkka 
mättʼtõs- da kultturministeriain."

Tuâjj-joukk luõvti eʹtǩǩõõzzes sääʹm ǩiõl jälltemprogrammân 2.3.2012 (mättʼtõs- da 
kultturministeria tuâjj-joukkmuštlõõzzid da čiõlǥtõõzzid 2012:7) da eʹtǩǩõs vuõltteeš 
veeidâs ceâlkâlmkruuʹǧǧe. Haʹlltõs ǩiõttʼtõõli 12.12.2012 jeäʹǩǩes-škooulstes saaʹmid 
õhttneei hâʹŋǩǩõõzzi lââʹssvalmštõõllmõõžž. Jeäʹǩǩes-škooul liʹnjjõõzz mieʹldd sääʹm 
ǩiõl jälltemprograamm valmštõõllmõõžž tuʹmmeeš juäʹtǩǩed haʹlltõsprograamm 
täävtõõzzi mieʹlddsânji.

Vuâđđjuurdtuʹmmstõk sääʹm ǩiõl jälltem tuåimmprogrammân valmštõʹlleš tuâjj-
joouk eʹtǩǩõõzz da ceâlkâlmkruugg maacctõõzzi vuâʹđeld mättʼtõs- da kultturminis-
teria jååʹđtemen. Häämstõõzz vuâđđjuurdtuʹmstõkkân ǩiõttʼtõlleš sääʹmaaʹšši minis-
tertuâjj-joouk 6.11.2013 di 10.4.2014 såʹbbrest di čuõvtempolitiikklaž ministertuâjj-
jooukâst 10.3.2014. Jälltemprograamm pirr õʹnneš 24.1.2014 sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 § 
mieʹlddsaž saǥstõõllmõõžžid sääʹmteeʹǧǧin.

2 Sääʹm ǩiõl jälltumuužž kõskksaž vaʹǯǯtõõzz

Haʹlltõs ǩeäʹčč puki Lääʹddjâʹnnmest mainstum sääʹm ǩiõli leeʹd vaar vueʹlnn. Täin 
nuõrttsääʹmǩiõll da aanarsääʹmǩiõll liâ tuõttsânji vaarvuâllsa ǩiõl. Še tâʹvvsääʹmǩiõll 
lij vooudlânji rââʹžžes sââʹjest Vuotso da Enontekiö vuuʹdin. Mõnni eeʹ jjin liâ 
čõõđtum tääʹrǩes tuåim, kook vuäiʹtte juäʹtkjeen da ravsmeen miârkteeʹl veäʹǩǩted 
ǩiõl jälljumuužž. Ǩirrsumus lij nuõrttsääʹm jälltumuš.

Jieʹllemvueʹǩǩraajõõzz mottjumuš, sääʹm ǩiõl vaaitõõvvmõš lääʹdd ǩiõʹlle, sääʹm 
äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji rââžžes kaʹnntemvuõtt da saaʹmi serddmõš meädda 
saaʹmi dommvuuʹdest strääššje sääʹm ǩiõl luâđlaž ǩiõlââʹnnempirrõõzzi seillmõõžž 
da sääʹm ǩiõl puõʹtti ääiʹj. Õhttvuõtt sääʹmjieʹllemvueʹjjid, ǩiõʹlle da ärbbvuõđlaž 
tiõtʼtu rââžžasm saaʹmi dommvuuʹd oolǥbeäʹlnn.

Saaʹmi ärbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjid mâʹte puäʹʒʒhåiddma, mieʹcstumuʹšše, uus-
smõʹšše, kueʹlšeeʹllma da ǩiõtt-tuõjju kooll reeʹǧǧes sääʹmǩiõllsaž terminologia, kååʹtt 
lij vaarâst jaukkâd meädda ââʹnnmest.
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Õhtt kõskksaž väʹʒʒtõõzzin ǩiõl jälltumuužžâst lij riʹjttjeei sääʹm ǩiõl da 
sääʹmǩiõllsaž mättˈtumuužž da õuddpeâmmam staanmõš. Säʹmmlain päärnain da 
nuõrin nuʹtt 70 % jäälâst sääʹm dommvuuʹd oolǥbeäʹlnn. Taaʹrbšet jåttlõs tuåimid 
ainsmâʹtted tõn, što še täk päärna da nuõr vuäʹǯǯa ââʹnned vuâđđlääʹjjest staanum 
vuõiggâdvuõđâs jiiʹjjes ǩiõʹlle da kulttuuʹre.

Õhttân ǩiõl jälltem juõʹǩǩpeiʹvvsaž vaʹǯǯtõsân lij tõt, što sääʹm ǩiõl maiʹnsteeji 
mieʹrest vuõǯǯum teâtt lij täujja teeivteʹmes, mii rââššad sääʹm ǩiõl tuäʹrjjeei tuåimi 
oʹnnstumuužž määŋgain jeeʹres õhttsažkååʹddjieʹllem vueʹssvuuʹdin, mâʹte 
mättʼtumuužž riâššmõõžžâst, di sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi 
tillʼlõõvvmõõžžâst. Naroodregisterteâttriâžldõʹǩǩe lij annʼjõžvueʹjj mieʹldd vuäittmõš 
mieʹrǩǩeed oouʹmže tåʹlǩǩ õhtt jieʹnnǩiõll. Jeeʹres sääʹmǩiõlid lij vuäittam rääʹtktõõllâd teâtt-

riâžldõõǥǥâst eman påʹrǥǥmannust 2013 ääʹljeeʹl.

Õhtt pammsumus vaʹǯǯtõõzzin lij jeeʹres äʹmmatvuuʹdi ââʹnteei da sääʹmǩiõl nokk 
siltteeji äʹmmatneeʹǩǩi mieʹr staanmõš. Sääʹm ǩiõll-lääʹʹjj mieʹrren lij čõõđted 
säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid, da tõt õõlǥad veʹrǩǩneeʹǩǩid jiõččaltteejes ââʹnned 

huõl tõʹst, što sääʹm ǩiõll-lääʹjj mieʹlddsa ǩiõlʼlâž vuõiggâdvuõđ teâuddje vueʹǩǩsânji. 
Lääʹǩǩ âânn seʹst še šeâttmõõžžid pääʹlǩlaž veʹrǩǩluõvâsvuõtte da luõvâsvuõtte 
tuâjast sääʹm ǩiõl silttõõzz haʹŋǩǩeem diõtt. Sääʹm ǩiõll-lääʹjj toiʹ mmjumuužžâst raj-
jum čiõlǥtõõzzi mieʹldd veʹrǩǩneeʹǩǩin liâ kuuitâǥ õin čuuʹt occânj sääʹm ǩiõl siltteei 
da ǩiõl âânnmõš lij occnjaž. Nuʹtt kuuʹǩǩ ko sääʹm ǩiõll-lääʹǩǩ teâuddai saaʹmi 
dommvuuʹdest vääʹnnsânji, sääʹm siltteei oummu äʹššstâ´lle ouddmiârkkan 
veʹrǩǩneeʹǩǩivuiʹm vueʹjj mieʹldd tââđjubun lääddas, jiâga luâđlaž 
ǩiõlââʹnnempirrõõzz šõõdd, peʹce ǩiõl âânnmõš rääʹjtââvv privatjieʹllem sizz. Tät 
eʹpet vuäitt beäʹlstes rââžžeed motivaatia määŋgpeällsaž ǩiõlsilttumuužž õõudâsju-
ätkmõʹšše da -viikkmõʹšše.

Sääʹmǩiõllsaž mediast lij miârkkšõõvvi rool sääʹ m ǩiõli seilltumuužžâst da ǩiõl silt-
tumuužž õõudâsviikkmõõžžâst. Sääʹmǩiõllsa mediasiiʹsǩe lie kuuitâǥ vuäʹǯǯmest 
tåʹlǩǩ occânj jeeʹres âkksaid jooukid da uuccmõsân mainstum sääʹm ǩiõlid.

Meersaž lääʹjjšeâtmõõžž lââʹššen še meeraikõskksaž suåppmõõžž suõʹjjee sääʹm ǩiõl. 
Suåppmõõžžid vuåppai orgaan lie pohttam peʹccles õudde sääʹm ǩiõli vaarvuâlla 
šõddmeʹst. Sääʹm ǩiõli jälltemprograamm mieʹrren lij jiiʹjjes peäʹlest õõudeed 
Lääʹddjânnam sääʹm ǩiõlid kuõskki meeraikõskksaž õõlǥtumuužži čõõđtumuužž.

Sääʹm ǩiõl jälltemtuâjast vueiʹtet mäʹttjed še jeärrzi Tâʹvvjânnmi ǩiõččlâʹsttmuužžin. 
Taarr haʹlltõs priimi eeʹjjest 2009 veiddsõs, vitt puõʹtti eeʹjj kaʹtti sääʹm ǩiõli 
toiʹmmjemplaan, koozz õhttneeʹl sääʹm ǩiõl âânnmõõžž lij tuärjjuum määŋgain 
jieʹllemvuuʹdin. Ruõccjânnmest sääʹm ǩiõl jälltumuš kooll jânnam ođđ minori-
teʹttpolitiʹǩǩe, koon täävtõsân lij staanâd puki meersaž minoriteʹttǩiõli puõʹttiäiʹǧǧ. 
Sääʹm ǩiõl jälltet jm. tuäʹrjjeeʹl vuõrâsoummi ǩiõl mättõõttmõõžž, šuuʹreeʹl vu-
eiʹttemvuõđid sääʹmǩiõllsaž peiʹvvhoiddmõʹšše da altteeʹl sääʹmteʹǧǧ õhttvuõʹtte 
ǩiõlltuâi tueʹjjeei sääʹm ǩiõllkõõskõs sauʹjjsääʹm voudda.

3 Täävtõs eeʹjjest 2025

Haʹlltõs peejj täävtõsân, što puki koolm sääʹm ǩiõl jälljumuužžâst lij šõddâm čiõlǥâs 
õuddnumuš ekka 2025 mõõneeʹst. Aanarsääʹm da nuõrttsääm ǩiõl jiâ teʹl teäʹnab 



3

leäkku tuõttsânji vaarvuâllsa ǩiõl. Ǩiõlmainsteei liâ čiõlggsânji annˈjõõžž jeänab 
nuʹtt saaʹmi dommvuuʹdest ko tõn oolǥbeäʹlnn. Sääʹm ǩiõl kuâsttje da kollje mediast 
da tõid ââʹnet luâđlânji õlmmsaž kääzzkõõzzin. Sääʹm ǩiõl âânnmõʹšše uuʹdet äärv da 
ǩiõl âânnmõʹšše äʹjšmââʹttet. Sääʹm ǩiõl silttõs ǩiõččâd pueʹrren da õuddõssân 
määŋgain tuâjain. Õhtsažtuâjj pâʹjjel raaji tuärjjad ǩiõl õõudâsviikkmõõžž da 
kääzzkõõzzi raaʹjtumuužž sääʹm ǩiõʹlle.

- Sääʹm jieʹnnǩiõllân mainsteei päärna da nuõr vuäǯǯa ouddpeâm da mättõõzz sääʹm 
ǩiõʹlle da siʹjjid lij jiiʹjjesǩiõllsaž tääʹrjõs mediast. Päärna ča nuõr âʹnne aktiivlânji 
jiiʹjjes ǩiõl nuʹtt dååma, ärbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjin, taaurõõžživuiʹm, staarjõõzzin, 
peiʹvvhååidast, škooulâst, tueʹles- da jeäʹǩǩespeeiʹvtuåimmjumuužžâst di jeeʹres 
pueʹrrjieʹllemkääzzkõõzzin. Päärnai puärraz da maaddâr-ruåđ serdde ǩiõlâs da ärbb-
vuõđâs päärnees da päärnaipäärnees di vuäǯǯa teâđ da tuärjjõõzz peâmmtuâjjses. 
Sääʹmǩiõllsaž vuõrâsnarood silttad lookkâd da ǩeeʹrjted ǩiõlâs.

- Sääʹm ǩiõl nuʹbben ǩiõllân leʹbe veeʹres ǩiõllân mainsteei liâ viikkâm ǩiõlsittõõzz 
jieʹnnǩiõl tässa da âʹnne ǩiõl aktiivlânji nuʹtt dååma, âsttäiʹǧǧen, škooulâst di tuâjast 
jeeʹres ǩiõlivuiʹm pâldlõõžži. Sääʹm ǩiõl nuʹbben leʹbe veeʹres ǩiõllân mainsteei päär-
nai da nuõri ǩiõl tuäʹrjjee jeärben sää´mǩiõllsa peiʹvvhååid juâǥǥtõõzz, škooul , 
õlmmlaž kääzzkõõzz da media.

- Sääʹm peiʹvvhåidd , ǩiõllpieʹzz da škooul tuåimmje õõldâs õhttsažtuâjast tuärjjeeʹl 
ǩiõl mättjumuužž da ainsmââʹtteeʹl aktiivlaž da reeʹǧǧes sääʹm ǩiõl silttõõzz vu-
äǯǯmõõžž. Jeärben škooulâkksai päärnai puärraz jällte sääʹm ǩiõlâs da tuärjjee päär-
nees ǩiõl mättjumuužž . Luõvâs čuõvtemtuâi mättjemstroittli sääʹmkiõllsa tääʹrjõõzz 
lij lââʹzztum.

- Sääʹm ǩiõl silttumuš da âânnmõš veʹrǧǧneeʹǩǩivuiʹm lij vuäss arggpeei´vest. 
Veʹrǧǧneeʹǩǩ oouʹdee sääʹm ǩiõli âânnmõõžž tuåimmjumuužžâst.

- Sääʹmǩiõllsa kulttuur da meerlaž tuåimmjumuužž sââʹjj lij õin nânsmam da 
sääʹmčeäppõõzz tueʹrjjumuš lij valddum väʹlddveeʹrd vuäʹssen čeäppõõzz takai 
kääzzkõõzzid da tuärjjeemnaalid.

Säʹmmlai da sij kulttuuʹres lijsnäätnai obb naroodeʹst jeärben mättˈttõõzz, kulttuur da 
media veäkka.

- Sääʹmǩiõllsaž mediatääʹrjõs pukin koolmin sääʹm ǩiõlin lij lâʹssnam da prog-
ramõhttsažtuâjj pâʹjjel Ruõccjânnam da Taarrjânnam raaji lij lâssnam. Tääʹrjõõzzâst 
vääʹldet lokku puki ââʹǩǩjoouki taarbid.

4 Tuåim

Sääʹm ǩiõli jälljumuš õõlǥad saaʹmin altteemvuõđ da ǩeâlljeei tuâi ǩiõlâs da identi-
teeʹttes nâânumuʹšše. Tän tuâjast saaʹmi instituutiain, mâʹte saaʹmid eetkâʹstti 
sääʹmteeʹǧǧest, sääʹmvuuʹd škoouljemkõõskõõzzâst, sääʹm-museast da 
sääʹmõhttõõzzin lij tääʹrǩes miârktõs. Õõlmâsvaaldšem västtõõzzâst lij ââʹnned huõl 
tõst, što lääʹjjšeâttmõš, teäggtõs da tõn jeeʹres tuåim tuärjjee ǩiõl jälljumuužž. Ǩiõl 
jälltumuš lij ǩeâlljeei tuåimmjumuš, koon puhttõõzz eʹtte määŋg vuâra eman eeʹjji 
leʹbe joba lååʹji eeʹjji ǩeeʹjjast. Sääʹm ǩiõl jälltem tuåimmprograamm tuåimi čõõđtu-
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muš altteet annˈjõõžž haʹlltõspââi äiʹǧǧen. Šuurmõs vuäss tuåimin lij čõõʹđtemnalla 
valdiavaaldšem da sääʹmteeʹǧǧ tuåimivuim. Nuʹtt saaʹmi dommvuuʹdest ko tõn 
oolǥbeäʹlnn še kååʹddin lij tääʹrǩes tuâjj sääʹm ǩiõl jälljem raʹvvjumuužžâst.

Tän tuåimmprograammâst tuʹmmuum tuåimi lââʹssen še teâđtemneäʹvvain lij tääʹrǩes 
tuâjj sääʹm ǩiõli jälltumuužžâst. Jeärben päärnaid da nuõrid årrneei tääʹrjõs lij 
tääʹrǩes. Yleisradio jeärab lääʹjjest mieʹrruum tuâjaid kooll raaited kääzzkõõzzid 
sääʹm ǩiõʹlle, ko saaʹmid årrneei kääzzkõõzzi čõõđtumuš ij leäkku kaauplânji 
mååžna. Jälltemprograamm täävtõõzzid kuåsttmõš õõlǥad, što Yleisradio vuäʹssen 
õlmmsaž kääzzkõstuâjees čõõnââtt sääʹm ǩiõli jälltumuʹšše da jälltemtuåimi tuärjju-
muʹšše prograammi raajjmõõžžstes. Tääʹrǩes leʹčči še digitaalaž sää´mǩiõllsa 
mäʹttjempirrõõzz da jieʹlli arkiiv raajjmõš. Prograammraajjâm da jeeʹres kääzzkõõzzi 
siiskõõzz da veeidasvuõt ärvvtõõlât vuäʹssen Yleisradio õlmmlaž kääzzkõõzz obb-
vuõđ õutstõõzz jiiʹjjes tuåimeist.

Tuåimmjemprograammin nââʹneed sääʹmkiõllsa ouddpeâm da ǩiõllpieʹsstuåim, 
viiǥǥât õõudâs sääʹm ǩiõl mättumuužž veezz jânnam di lââʹsstet veʹrǧǧneeʹǩǩi da 
õlmmsažkååʹddi sääʹm ǩiõl âânnmõõžž. Tuåimid tillââʹttet še ââʹnteei õuddpeâmm-
da mättˈtõspersonkååʹdd mieʹr lââʹsstumuʹšše di sääʹm ǩiõl huõl, ruõkkmõõžž da 
tuʹtǩǩeem puerumuʹšše. Lââʹssen nââneet sääʹmčeäppõõzz da -kulttuur tuärjjumuužž 
di õhttõõzzi ǩiõlltuâi. Jeärben vääʹldet lokku jaukkâmvaarâst leeʹddi aanar- da nuõrtt-
sääʹmǩiõl sââi.

Tuåimin lij ärvvtõllum tõi mä´hssvaikktõõzzid da čõõđtemäiʹǧǧtauʹll. Vuässas tuåi-
mid teäggted piijeeʹl juʹn leeʹddi mieʹrrtieǧǧid tuåimi čõõđtumuʹšše, leâʹša vuäss 
tuåimin õõlǥat mieäʹrrteäʹǥǥlââʹsstõõzzid valdia täälaärvvlõʹsse. Täi tuåimi pääiʹǩ 
vuâđđjuurdtuʹmmstõk liʹnjjad valdiasåbbar täävtõstääzz. Mieʹrrteäʹǧǧlââʹsstõõzz 
tuʹmmeet valdiatääl raamin da juõʹǩǩâkksaž täälärvvlõõzzin.

Tuåimm 1

Ǩiõllpieʹsstuåimmjumuužž veiddneeʹst valdia täälärvvlõõzzâst 
ǩiõllpieʹsstuåimjumuužž õõudâsviikkmõʹšše čuäjtum mieʹrrtieʹǧǧ kaaggât. 
Ǩiõllpieʹsstuåimmjumuužž vuälʼtet še saaʹmi dommvuuʹd oolǥbeälla. Lââʹssen 
ainsmââʹttet ǩiõllpieʹssoʹhjjeei paʹlǩǩumuš, kååʹtt veekk õõudâs ǩiõlmättjumuužž pe-
dagoglaž mõõntõõllmõõžžid õõutveäkka ǩiõllpieʹzzi tuâjjlaivuiʹm da tuärjjad puärr-
zid.

Vaʹsttad: Mättʼtõs- da kultturministeria da sääʹmteʹǧǧ

Äiʹǧǧtaull da mä´hssvaikktõõzz: Mieʹrrtieʹǧǧ kaaggât eeʹjjest 2015 vueʹljeeʹl 700 000 
eurra. Tuåimmjem veidsmee´st täävtõsân piijât mieʹrrtieʹǧǧ kaggmõš 1,4 miljooʹne 
eurra.

Tuåimm 2

Õuddpeâmmam lääʹjjšeâttmõõžž valmštõõleeʹst mieʹrtõõlât õuddpeâmmplaan vuâđai 
sââʹjj. Tän õhttvuõđâst vääʹldet lokku še sää´mǩiõllsa õuddpeâm tuärjjumuʹšše 
õʹhttneei õõudâsviikkâmtaarbid da tuåimid õõutsââʹjest sääʹmteeʹǧǧin.
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Vaʹsttad: Mättʼtõs- da kultturministeria

Äiʹǧǧtaull: Õuddpeâmmlääʹjj lij mieʹrr pueʹtted viõǩǩe eeʹjj 2015 aalǥâst ääʹljeeʹl.

Mä´hssvaikktõõzz: Tueʹjjeet veʹrǧǧtuâjjan.

Tuåimm 3

Ougglestmättʼtemõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättõõzz viiǥǥât õõudâs staanât jeärben saaʹmi 
dommvuuʹd oolǥbeäʹlnn uʹvddum sääʹm ǩiõl mättʼtõs. Ougglestmättʼtemõhttvuõđid 
äuʹǩǩeei sääʹm ǩiõl mättõõzz taʹrjjeet tõid kååʹddid, koin jie leäkku õudldõõzz riaššât 
âʹlddmättõõzz. Ougglestmättʼtemõhttvuõđid äuʹǩǩeet šiõttlõs vuässin še sää´mǩiõllsa 
õuddpeâm čõõđtumuužžâst.

Vaʹsttad: OKM, OPH, Lappi vuʹvddvaaldšemverʹǧǧvuõtt, sääʹmteʹǧǧ da mättõõzz 
riažži

Äiʹǧǧtaull: Mättʼtõs- da kultturministeria da Mättʼtõshaʹlltõs räjje õõutveäkka Lappi 
vuʹvddvaaldšemverʹǧǧvuõđ da sääʹmteeʹǧǧ plaan ougglestmättʼtemõhttvuõđid 
äuʹǩǩeei mättõõzzriaššmõõžžâst eeʹjj 2014 loopp räjja mõõneeʹst. Plaan vuâđeld alt-
teet ougglestmättʼtemõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättõõzz pilotâʹstted eeʹjjest 2015.

Mä´hssvaikktõõzz: Čiõlǥtõs tuejjeet veʹrǧǧtuâjjan. Čiõlǥtõõzzâst ärvvtõõlât oođu-
muužžin mä´hssvaikktõõzz.

Tuåimm 4 

Raajât õudldõõzz sääʹm ǩiõl mättjumuʹšše še saaʹmi dommvuuʹd oolǥbeäʹlnn. 
Täʹrǩstõõlât vueiʹttemvuõđid šiõtteed kååʹddid õõlǥtõs riaššât vuâđđmättõõzzâst 
sääʹm ǩiõl mättõõzz saaʹmi dommvuuʹd oolǥbeäʹlnn.

Nuʹbben vueiʹttemvuõttân tärǩstõõlât kååʹddi vuäittmõõžž vuäǯǯad valdia teäggtõõzz 
sääʹm ǩiõl da sää´mǩiõllsa mättõõzz riaššâm vääras jânnma oʹbbneezz. Tät õõlǥteʹčči 
mättʼtõs- da kulttuurtuåim teäggtõõzzâst uʹvddum lääʹjj (1705/2009) 45 § di val-
diasåbbar tuʹmstõõǥǥ (191/1999) mottmõõžž nuʹtt, što tõt ooudči mättʼtõs- da kult-
turministeriaʹžže vueiʹttemvuõđ miõttâd tuʹmmjõõzz mieʹldd valdiaveäʹǩǩtõõzz 
sääʹmǩiõllsaž da sääʹm ǩiõl mättõõžžâst šõddi kuulid še saaʹmi dommvuuʹd 
oolǥbeäʹlnn.

Vaʹsttad: Mättʼtõs- da kultturministeria , Lappi AVI

Äiʹǧǧtaull: Vaʹlljeemväär čiõlggeet eeʹjj 2014 loopp räjja mõõneeʹst.

Mä´hssvaikktõõzz: Čiõlǥtõs tuejjeet veʹrǧǧtuâjjan.

Tuåimm 5

Sääʹmǩiõllsa mättjem-materiaal raajjmõʹšše mieʹrǩǩuum mieʹrrtieʹǧǧ kaʹǧǧeš 290 000 
eeuʹrest 400 000 eurra eeʹjjest 2014. Mieʹrrtieʹǧǧ kaaggât siõmmnai siõmmnai še 
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juäʹtǩǩmest. Mieʹrrtieʹǧǧ kaggmõõžžin lââʹsstet aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsa mättjem-
materiaal raajjmõõžž di veâhsseet mättjem-materiaal ǩiõlhuõl- da terminologiatuâi.

Vaʹsttad: Mättʼtõs- da kultturministeria , Mättʼtõshaʹlltõs

Äiʹǧǧtaull da mä´hssvaikktõõzz: Mieʹrrtieʹǧǧ sääʹmǩiõllsaž mättjem-materiaal 
raajjmõʹšše mieʹrǩǩuum mieʹrrtieʹǧǧ täävtõstääzzen piijât kuuǩǩab ääiʹj seʹst 
uuʹccmõsân 800 000 eurred.

Tuåimm 6

Muuʹtted valdiasåbbar tumstõõǥǥ sääʹmǩiõllsa da sääʹm ǩiõl mättõʹsse 
vuâđđmättõõzzâst, lookkjiškooulâst da äʹmmatlaž škoouʹlʼjumuužžâst  miõttum val-
diaveäʹǩǩtõõzz vuâđain (191/2009) nuʹtt, što saaʹmi dommvuuʹdest sääʹm ǩiõl da 
sää´mǩiõllsa mättõõzz joukk vuäitt šõddâd kueiʹtest mättʼtõõttjest teʹl, ko kååʹddest ij 
mudoi leäkku vueiʹttemvuõtt raajjâd mättʼtõsjoouk.

Vaʹsttad: Mättʼtõs- da kultturministeria, Lappi AVI

Äiʹǧǧtaull: Muttõs puätt viõǩǩe lookkâmeeʹjjest 2015–2016 vueʹljeeʹl.

Mä´hssvaikktõõzz: Čõõđtet ânnʼjõž mieʹrrtieʹǧǧin.

Tuåimm 7

Sääʹm nuʹbben ǩiõllân -mäʹttjemvaʹlljeemvääʹrast raajât plaanlaž ǩiõljälltemväuʹll ie-
lenelvytysväylä vuâđđmättʼtõʹsse. Mättʼtõsplaani vuâđai ooʹđeem õhttvuõđâst 
čiõlggeet vueiʹttemvuõđ raajjât vuâđđmättʼtõʹsse sääʹm nuʹbben ǩiõllân –mäʹttjem-
mieʹrr mättʼtõõttjid, ǩeäi sääʹm ǩiõl silttumuš ij leäkku jieʹnnǩiõl tääʹzzest da ǩeäk 
ååʹn vuäǯǯa jiiʹjjes ǩiõl mättõõzz veeʹres ǩiõllân.

Vaʹsttad: Mättʼtõshaʹlltõs da sääʹmteʹǧǧ

Äiʹǧǧtaull: Čiõlǥtet eeʹjj 2014 loopp räjja mõõneeʹst.

Mäʹhssvaikktõõzz: Tueʹjjeet veʹrǧǧtuâjjan.

Tuåimm 8

Piijât kuʹǩes ääiʹj täävtõsân pâʹjjmättʼtõõttituʹtǩǩõõzz teeʹsti spraavdõõttmõš sääʹm 
ǩiõʹlle tõn mieʹldd ko sääʹmǩiõllsaž mättʼtõs lookkjiškooulâst lâʹssan.

Sääʹm jieʹnnǩiõllân -testta piijât sizz kueʹhtt esseeteeʹst.

Ainsmââʹttet sääʹm veeʹres ǩiõl teeʹst spraavdumuš vuäʹniǩ da kuʹǩes mättjem-mieʹr 
mieʹldd.



7

Vaʹsttad: Mättʼtõs- da kultturministeria, pâʹjjmättʼtõõttituʹtǩǩõsluʹvddkåʹdd

Äiʹǧǧtaull: Sääʹm veeʹres ǩiõl kuʹǩes mäʹttjem-mieʹr teeʹst spraavdumuš da kueiʹt es-
seeteeʹst sizz piijjmuš sääʹm jieʹnnǩiõllân -testta ainsmââʹttet eeʹjj 2018 mõõneeʹst. 
Mieʹrren lij, što pâʹjjmättʼtõõttituʹtǩǩõõzz teeʹsti spraavdumuš sääʹm ǩiõʹlle lij vu-
eiʹtlvaž eeʹjjest 2020.

Mä´hssvaikktõõzz: Valmštõõlât veʹrǧǧtuâjjan.

Tuåimm 9

Čõõđtet sääʹm ǩiõl da sää´mǩiõllsa mättõõzz obbärvvttõõllmõš õõutveäkka 
sääʹmteeʹǧǧin. Ärvvtõõllmõš oudd ääiʹjtääzz teâđ mättõõzz õõudâsviikkmõõžž da 
tuʹmstõõǥǥ tueʹjjeem vääras.

Vaʹsttad: Mättʼtõs- da kultturministeria, škoouʹlʼjumuužž ärvvtõõllâmkõskõs.

Äiʹǧǧtaull: Ärvvtõõllmõš piijât škoouʹlʼjumuužž ärvvtõõllâmplaane 2016–2019.

Mä´hssvaikktõõzz: Čõõđtet vuäʹssen škoouʹlʼjumuužž ärvvtõõllâmtuåimmjem 
teäggtõõzz.

Tuåimm 10

Vuâđđmättõõzz mättʼtõsplaan vuâđai ooʹđeem õhttvuõđâst lââʹsstet saaʹmid da sij 
kulttuur kuõskki teâđ vuâđđmättõõzzâst.

Sääʹm-mättõõzzâst lââʹsstet saaʹmi ärbbvuõđlaž teâđ da säʹmmla kulttuur kuõskki vu-
ässõõzz jeeʹres mättâunnzi siiskõõzzin. Mättʼtõs plaan vuâđai tuåimmepiijjmõõžž tu-
ärjjeet mättjem-materiaalivuiʹm.

Vaʹsttad: Mättʼtõshaʹlltõs

Äiʹǧǧtaull: Čõõđtet 2014 loopp räjja mõõneeʹst.

Mä´hssvaikktõõzz: Tueʹjjeet veʹrǧǧtuâjjan.

Tuåimm 11

Vuässen kruuggtuåimmjem nâânumuužž sääʹmǩiõllsaž kruuggtuåimm vääʹldet õhttân 
Mättʼtõshaʹlltõõzz miõttâm kruuggtuåimme mieʹrǩǩuum veäʹǩǩtõõzzi teädd-
ceäkldõsân.

Vaʹsttad: Mättʼtõshaʹlltõs

Äiʹǧǧtaull: Kriteerid taʹrǩǩeet eeʹjj 2014 loopp räjja mõõneeʹst.

Mä´hssvaikktõõzz: Čõõđtet jueʹjjeel Mättʼtõshaʹlltõõzz ââʹnnemnalla åårrai 
mieʹrrtieʹǧǧid.
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Tuåimm 12

Riažžât sääʹm ǩiõlâst ǩeeʹrjteʹmen pääccam säʹmmlaid vueiʹttemvuõtt mäʹttjed ǩiõlâs 
lookkâm- da ǩeeʹrjtemsilttõõzz lââʹssteeʹl vueʹlǧǧemtääzz mielʹddsa mättõstääʹrjõõzz 
taarb mieʹldd obb jânnmest luõvâs čuõvtemtuâi mättjemstroittlin da Sääʹmvuuʹd 
škoouʹlʼjemkõõskõõzzâst jeärben virtuaalmättõõzz veäkka. Kõõččmõžžâst åårrai 
škoouʹlʼjumuš vääʹldet luõvâs čuõvtemtuâi mäʹttjemstroittlid miõttum kvaliteett - da 
õõudâsviikkâmveäʹǩǩtõõzzi škoouʹlʼjumušân.

Vaʹsttad: Mättʼtõs- da kultturministeria, luõvâs čuõvtemtuâi mättjemstroitteʹl, 
Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõs SAKK

Äiʹǧǧtaull da mä´hssvaikktõõzz: Juätkkjeei tuåimmjumuš, vueiʹtlvaž 
lââʹssresursstaarbid čiõlggeet eeʹjj 2014 loopp räjja mõõneeʹst.

Tuåimm 13

Raaveet sää´mǩiõllsa õuddpeâmmpersonkååʹdd da mättʼtõspersonkååʹdd vu-
eiʹttemvuõđid vuäǯǯad häämlaž ââʹntemvuõtt sij hoiddâm tuâjaid. Škoouʹlʼjemtaarb, 
škoouʹlʼjumuužži čõõʹđtem vaʹlljeemväär da hõõʹddid kaartʼtet eeʹjj 2014 äiʹǧǧen. 
Jeeʹresnallšem taarbid raajât škoouʹlʼjumuužžid, kook ainsmâʹtte häämlaž 
ââʹntemvueʹjj vuäǯǯma tuâi mieʹldd mättõõleeʹl.

Nââʹneet õhttsažtuâi sää´mǩiõllsa uʹččteeʹlškoouʹlʼjumuužž da 
peiʹvvhååiduʹččteeʹlškoouʹlʼjumuužž di sääʹm ǩiõl da sääʹmkiõllsa mättõõzz uʹvddi 
škoouli di peiʹvvhååid kõõskeld harjtõõllampooddi pueʹrumuʹšše da mättõõzz 
õõudâsviikkmõʹšše.

Mättʼtõs - da õuddpeâmpersonkåʹdda škoouʹlʼjumuužžâst vääʹldet jeäʹrben lokku ǩiõl 
mättjumuužž raʹvvjeei pedagoglaž vueʹjjid da mõõntõõllmõõžžid.

Vaʹsttad: Mättʼtõs- da kultturministeria, Oulu universiteʹtt da Lappi universiteʹtt

Äiʹǧǧtaull da mä´hssvaikktõõzz: škoouʹlʼjem vaʹlljeemväär da hõõʹddid kaartʼtet eeʹjj 
2014 äiʹǧǧen.

Tuåimm 14

Taʹrjjeet sääʹm ǩiõl vuâđđvaalmâšvuõđid uʹvddi tiuddeemškoouʹlʼjumuužž uʹččteeʹlid 
da õuddpeâmmast tuejjeei personkâʹdda. Täävtõsân lij valmštet mättʼtõs- da peâmm-
personkååʹdd pueʹrben väʹldded lokku mättõõzzâst da jeeʹres tuåimmjumuužžâst 
sääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹzzin da peiʹvvhååidast puõʹtti päärnaid.

Peiʹvveet mättʼtõs- da peâmmpersonkååʹdd silttumuužž sääʹm jieʹnnkiõllân -
mättõõzzâst, kueiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđâst, ǩiõll-laauǥmättõõzz mõõntõõlmõõžžin 
di saaʹmi ärbbvuõđlaž teâđ vuäʹniǩ, vuuʹdvaaldšem riažžâm
tiuʹddeemškoouʹlʼjumuužžin ainsmââʹtteeʹl taarbšum sääʹmäʹšštobddmõš.
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Vaʹsttad: Mättʼtõs- da kultturministeria, Mättʼtõshaʹlltõs da Lappi AVI

Äiʹǧǧtaull: Čõõđtet eeʹjjest 2014 ääʹljeeʹl.

Mä´hssvaikktõõzz: Čõõđtet jueʹjjeeʹl Mättʼtõshaʹlltõõzz teäggtem mättʼtõstuåim per-
sonkåʹddškoouʹlʼjumuʹšše mieʹrǩǩuum mieʹrrtieʹǧǧ oʹđđest.

Tuåimm 15

Čiõlǥeet õõutveäkka saaʹmi dommvuuʹd kååʹddi da tuâjjmarkkânvueʹssbieʹlivuiʹm 
vueiʹttemvuõđid äʹjsmâʹttemriâžldõõǥǥ raajjmõʹšše škoouʹljum säämǩiõllsaž 
mättʼtõstuåimm- da õuddpeâm personkåʹdda tõn staanmõʹšše, što ââʹnteei person-
kååʹʹdest lij riʹjttjeei haall tueʹjjeed škoouʹlʼjumuužžâs vaʹstteei tuâjain saaʹmi domm-
vuuʹdest.

Vaʹsttad:Valdiateäʹǧǧministeria

Äiʹǧǧtaull: Čiõlǥtõs čõõđtet eeʹjj 2015 loopp räjja mõõneeʹst.

Mä´hssvaikktõõzz: Čiõlǥtõs čõõđtet veʹrǧǧtuâjjan.

Tuåimm 16

Tuäʹrjjeet nuõrttsäʹmmla ǩiõll- da kulttuurkõõškõõzz alttumuužž Čeʹvetjäurra õõut-
veäkka sääʹmkultturfoondin da saaʹmi siidsåbbrin. Raajât sääʹmkultturkõõskõõzz 
õhttvuõtte nuõrttsääʹmǩiõllsaž kääzzkâʹsttem- da ǩiõlââʹnnempirrõs. Kõõskõʹsse vu-
eiʹtet raajjât jeeʹresnâllšem nuõrttsääʹmǩiõllsaid kääzzkõõzzid da altteet teâtt-
kääzzkõs.

Vaʹsttad: Mäʹdd- da meäʹcctäällministeria, mättʼtõs- da kultturministeria, saaʹmi 
siidsååbbar

Äiʹǧǧtaull: Valmštõõllmõš altteet eeʹjj 2014 äiʹǧǧen.

Mä´hssvaikktõõzz: Kõõskõõzz altteem- da õõudâsjuäʹtǩǩemkuulid čiõlggeet 
valmštõõllâm äiʹǧǧen.

Tuåimm 17

Vueʹjjlmââʹttet nuõrttsääʹm ǩiõl norrum aunstõõzzi (jiõntõsmateriaal da ǩeʹrjjlaž ma-
teriaal) analysâʹsttmõõžž da tuʹtǩǩumuužž mieʹrren ǩiõl pueʹrab normmumuš. Tän 
miârktõõžžâst aunstõõzzâst raajât še kâʹtti teâttkäiʹvv, koin še pueʹreet aunstõõzz vu-
äǯǯmõõžž da ââʹnnmõõžž.

Vaʹsttad: Mättʼtõs- da kultturministeria, Dommjânnmlaž ǩiõli tuʹtǩǩeemkõõskõs, Ou-
lu universiteʹtt/Giellagas-instituutt, Helʹlssen universiteʹtt, sääʹmteʹǧǧ da sääʹmarkiiv.
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Äiʹǧǧtaull: Juätkkjeei õõudâsviikkâmtuåi, teâttkääiʹv tuejjeet eeʹjj 2016 loopp räjja 
mõõneeʹst.

Mä´hssvaikktõõzz: Čõõđtet vuäʹssen stroittli takai tuåimmjemkuulid. Teâttkääiʹv 
raajjmuužžâst šõddi kuulid ärvvtõõlât jeäʹrben

Tuåimm 18

Saaʹmi dommvuuʹdest tuåimmvälddsa meerlaž, vooudlaž da pääiklaž veʹrǧǧneeʹǩǩ 
ainsmâʹtte, što tõi õõutverddsažvuõttplaanid siskkne sääʹm ǩiõlmättõõzz da jeeʹres 
sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžž pueʹreei tuåim. Veʹrǧǧneeʹǩǩest ferttai tuej-
jeed õõutverddsažvuõttplaan raajeest õhttsažtuâi sääʹmteeʹǧǧin.

Dommvuuʹd oolǥbeäʹlnn tuåimmje veʹrǧǧneeʹǩǩ, kooi tuåimmvuuʹdest jäälast miârk-
teei mieʹrr sääʹmǩiõllsain oummin kõskkvuõđâst sääʹmǩiõllsai obbmierre, ainsmâʹtte, 
što kääzzkâʹsttemtaarb sääʹm ǩiõliuvuiʹm lij valddum lokku õõutverddsažvuõtt-
plaanâst.

Vaʹsttad: Siiʹsǩministeria õõutveäkka vuõiggâdvuõttministerian, saaʹmi dommvuuʹd 
veʹrǧǧneeʹǩǩ da dommvuuʹd oolǥbeäʹlnn tuåimmje veʹrǧǧneeʹǩǩ taarb mieʹldd, 
sääʹmteʹǧǧ

Äiʹǧǧtaull: Juätkkjeei tuåimmjumuš.

Mä´hssvaikktõõzz: Čõõđtet vuäʹssen veʹrǧǧtuâjjad.

Tuåimm 19

Sääʹmǩiõllsa kulttuur tuärjjumuʹšše da sääʹmõhttõõzzi tuåimmjumuʹšše mieʹrǩǩuum 
mieʹrrteäʹǧǧ valdia eeʹjj 2014 täälärvvlõõzzâst lij 176 000 euʹred. Mieʹrrtieʹǧǧ põõrǥât 
šõddeed siõmmnai siõmmnai.

Vaʹsttad: Mättʼtõs- da kultturministeria, sääʹmteʹǧǧ

Äiʹǧǧtaull: Čõõđtet eeʹjjin 2015–2017.

Mä´hssvaikktõõzz: Ärvvtõõlât vuäʹssen tääl da tuåimmjem plaanumuužž.

Tuåimm 20

Vueiʹvvgååradvoudda altteet saaʹmi kaaunõõttâmpäiʹǩǩ/tuåimmjemkõõskõs, koon 
õhttân tuâjjan lij sääʹm kulttuur da sääʹm ǩiõli ooudumuš.

Vaʹsttad: sääʹmteʹǧǧ di mättʼtõs- da kultturministeria õõutveäkka 
sääʹmõhttõõzzivuiʹm

Äiʹǧǧtaull: alttumuužž valmštõõlât eeʹjji 2014–2016 äiʹǧǧen
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Mä´hssvaikktõõzz: mä´hssvaikktõõzzid čiõlggeet valmštõõllmõõžž õhttvuõđâst

Tuåimm 21

Sääʹmǩiõllsa päärnai - da nuõrikulttuur, mieʹldd looǥǥeeʹl liikkeemkulttuur, tuärrju-
muš vääʹldet õhttân teäddceäkldõssân miõʹđeest valdiaveäʹǩǩtõõzzid čeäppõõzz, kult-
tuur, liikkeem da nuõrituâi vuuʹdin.

Vaʹsttad: Mättʼtõs- da kultturministeria di jeeʹres ministeriavaldivaäʹǩǩtõõzzid 
miõʹđeest

Äiʹǧǧtaull: Juätkkjeei tuåimmjumuš. Viõǥǥâst åårrai valdiaveäʹǩǩtõskriteerid 
täʹrǩǩstõõlât tuåim täävtõõzz pääiʹǩ eeʹjji 2014 da 2015 äiʹǧǧen.

Mä´hssvaikktõõzz: Čõõđtet jueʹjjeel valdia täällärvvlõõzz ââʹnnemnalla åårrai 
mieʹrrtieʹǧǧid jeärben kulttuur, liikkeem da nuõrituâi vuuʹdin.

5 Prograamm seuʹrrjumuš da ärvvtõõllâm 

Prograamm čõõʹđtem seuʹrrjumuužžâst vaʹsttad mättʼtõs- da kultturministeria. 
Seuʹrrjumuš čõõʹđtet õõutveäkka jeeʹres vaaldšemvuuʹdivuiʹm da sääʹmteeʹǧǧin. Mi-
nisteria raportâʹstt jälltemprograamm tuåimi čõõđtumuužžâst valdiasåbbra.
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