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Saamelaiskulttuurin heikentämiskielto: 
edellytyksenä tehokkaat neuvottelut ja 
vaikutusten arviointi1

Leena Heinämäki & Kaisa Raitio2

Tässä dokumentissa esitetään tiivistetyssä muodossa saa-
melaiskulttuurin heikentämiskiellon oikeudellista perustaa 
ja keskeisimpiä menettelytapoja, joilla heikentämiskieltoa 
voidaan käytännössä toteuttaa. 

Tiivistetysti voidaan sanoa, että saamelaiskulttuurin hei-
kentämiskielto edellyttää kyseessä olevan saamelaisyhteisön 
aineellisen kulttuurin turvaamista maankäytössä3 siten, että 
heidän mahdollisuutensa harjoittaa kulttuuria säilyvät. Tämän 
oikeuden toteutumisen arvioinnissa on olennaista saame-
laisten kanssa käytävien tehokkaiden neuvotteluiden lisäksi 
kilpailevan maankäytön kumulatiivisten vaikutusten arviointi, 
jossa otetaan huomioon kaikki jo toteutunut ja suunnitteilla 
oleva maankäyttö kyseisen saamelaisyhteisön alueella. Neu-
vottelujen pyrkimyksenä tulee olla saavuttaa yhteisymmärrys 
tai saamelaisyhteisön suostumus, joka ei kuitenkaan tarkoita 
yksipuolista veto-oikeutta. Toisaalta viranomaiset eivät saa 
ryhtyä saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksia loukkaaviin 
toimenpiteisiin edes saamelaisten suostumuksella.4

1  Tähän julkaisuun viitataan seuraavasti: Heinämäki, L. & Raitio, K. 2019. 
Tiivistelmä saamelaiskulttuurin heikentämiskiellosta: edellytyksenä tehokkaat 
neuvottelut ja vaikutusten arviointi. 
2  Tekijöiden yhteystiedot: L. Heinämäki, OTT, alkuperäiskansaoikeuden 
dosentti, yliopistotutkija, Lapin yliopisto, leena.heinamaki@ulapland.fi; K. 
Raitio, YTT, ympäristökommunikaation dosentti, yliopistotutkija, Ruotsin 
maatalousyliopisto (SLU), kaisa.raitio@slu.se.
3  Maankäytöllä tarkoitetaan tässä dokumentissa kaikkea luonnonvarojen 
käyttöä, mukaan lukien vedenkäyttö. 
4  Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan mietintö, 
Oikeusministeriön julkaisu 28/2018, 119.

Sämikulttuur hiäjusmittemkiäldu: 
iähtun láá pehtilis ráđádâlmeh já vaikuttâsâi 
árvuštâllâm1

Leena Heinämäki & Kaisa Raitio2

Taan dokumentist puáhtoo oovdân uánihávt sämikulttuur 
hiäjusmittemkiäldu vuoigâdvuođâlâš vuáđu já tehálumos 
toimâmvyevih, moigijn hiäjusmittemkiäldu lii máhđulâš 
keevâtlávt olášuttiđ.

Uánihávt puáhtá ettâđ, ete sämikulttuur 
hiäjusmittemkiäldu váátá áášánkullee sämisiärvus amnâslii 
kulttuur turvim eennâm kevttimist3 nuuvt, ete sist pisoh 
máhđulâšvuođah eelliđ jieijâs kulttuuráin. Ko árvuštâl taan 
vuoigâdvuođâ olášume, lii taarbâšlâš árvuštâllâđ pehtilis 
ráđádâlmijd, moh tábáhtuveh oovtâst sämmilijgijn. Toos 
lasseen kalga árvuštâllâđ kištottâllee eennâm kevttim 
kumulatiivlijd vaikuttâsâid. Tast kalga merkkuđ puoh jo 
olášum já vuovvum eennâm kevttim áášánkullee sämisiärvus 
kuávlust. Ráđádâlmij ulmen kalga leđe ohtsii ibárdâs teikâ 
sämisiärvus miettâm juksâm. Tot ij kuittâg uáivild oovtpiälálii 
veto-vuoigâdvuođâ. Nube tááhust esiväldi ij uážu ubâ 
sämmilij miettâmijngin riemmâđ toimáid, moh luávkkájeh 
sämmilii vuáđu- já olmoošvuoigâdvuođâid.4

1  Taan almostitmân čuujootmeh čuávuvávt: Heinämäki, L. & Raitio, K. 2019. 
Čuákánkiäsu sämikulttuur hiäjusmittemkiäldu: iähtun pehtilis ráđádâlmeh já 
vaikuttâsâi árvuštâllâm. 
2  Čällei ohtâvuotâtiäđuh: L. Heinämäki, OTT, algâaalmugrievti dosent, 
ollâopâttâhtotkee, Laapi ollâopâttâh, leena.heinamaki@ulapland.fi; 
K. Raitio, YTT, pirâskommunikaatio dosent, ollâopâttâhtotkee, Ruotâ 
eennâmtuáluollâopâttâh (SLU), kaisa.raitio@slu.se.
3  Eennâm kevttimáin uáivildeen taan dokumentist puoh luánduriggoduvâi 
kevttim, meiddei čääsi kevttim.
4  Sämitiggelaavâ nubástittem valmâštâllee toimâkode smiettâmuš, 
Riehtiministeriö almostittem 28/2018, 119.
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Heikentämiskielto koskee kaikkia viranomaisia ja muita 
julkista valtaa käyttäviä organisaatioita. Julkisella vallalla 
tarkoitetaan tuomioistuinten ja hallintoviranomaisten lisäksi 
julkisia tehtäviä hoitavia sekä liiketoimintaa valtion ohjauk-
sessa harjoittavia organisaatioita, kuten valtion liikelaitoksia, 
jotka lasketaan viranomaisiksi.5 Näillä on aktiivinen velvoite 
suojella ja edistää saamelaisten oikeuksien toteutumista. 
Esimerkiksi Metsähallituksen tulee kaikessa toiminnassaan, 
myös liiketoiminnassaan, ottaa huomioon saamelaisia koske-
vat perustuslain ja muiden lakien velvoitteet,6 luonnollisesti 
mukaan lukien ihmisoikeudet.

Julkaisu on osa Koneen Säätiön rahoittamaa Miltä sopu 
näyttää -hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on parantaa 
saamelaisten oikeuksien huomioimista maankäytön suunnit-
telussa.

5  Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (1999/621), 4§.
6  YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden 
kansallinen toimeenpanosuunnitelma, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 
4/2014, s. 47.

Hiäjusmittemkiäldu kuáská puoh virgeomâháid já 
eres organisaatioid, moh kevttih almolii vääldi. Almolâš 
väldi meerhâš tuámustovlij já haldâttâhesivääldi 
lasseen organisaatioid, moh tipšoh almolijd aašijd sehe 
pargeh irâttâstooimâ staatâ stivrim vyelni, tegu staatâ 
irâttâslájádâsah, moh láá virgeomâhááh.5 Täin lii aktiivlâš 
kenigâsvuotâ suojâliđ já ovdediđ sämmilij vuoigâdvuođâi 
olášume. Ovdâmerkkân Meccihaldâttâs kalga puoh toimâinis, 
meiddei irâttâstoimâinis, huámášid kenigâsvuođâid, maid 
vuáđulaahâ já eres laavah láá meridâm sämmilij aašijn.6 Tooid 
kuleh tiäđust-uv meiddei olmoošvuoigâdvuođah.

Taat almostittem lii uási Miltä sopu näyttää -haavâ, mon 
ohtân ulmen lii pyerediđ sämmilij vuoigâdvuođâi huámášem 
eennâm kevttim vuáváámist. Haavâ lii ruttâdâm Kone 
ruttârááju.

5  Laahâ virgeomâhái tooimâ almolâšvuođâst (1999/621), 4§.
6  OA irâttâssáid já olmoošvuoigâdvuođáid kyeskee stivrimvuáđujurdui 
aalmuglâš olášuttimvuávám, Pargo- já iäláttâsministeriö almostitmeh 
4/2014, s. 47.
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Heikentämiskiellon oikeudellinen perusta
 

•	 Perustuslain (731/1999) 17 §:n 3 momentissa saame-
laisille turvataan oikeus alkuperäiskansana ylläpitää ja 
kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan siihen liittyvine 
kansainvälisistä sopimuksista ilmenevine oikeuksineen 
(HE 309/1993 vp). Kulttuurinsuojaan kuuluu oikeus pe-
rinteisiin elinkeinoihin.7 Perustuslain 121 §:n 4 momentin 
mukaan saamelaisille turvataan saamelaisten kotiseu-
tualueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto. 
Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännös varmis-
taa myös ns. positiivisen erityiskohtelun, eli aktiivisia 
suojelutoimenpiteitä, joilla varmistetaan tosiasiallinen 
yhdenvertaisuus tilanteissa, joissa yhdenvertaisuus ei 
muuten toteutuisi.8 Yhdenvertaisuuden periaate on koko 
ihmisoikeusnormiston läpileikkaava periaate.

•	 YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopi-
mus (KP-sopimus) on keskeisin sitova sopimus, jossa saa-
melaisille turvataan kulttuurin elinkelpoisena säilyminen, 
ja siten huomattavan haitan kielto. KP-sopimukselle on 
Suomessa annettu kansallisen lain asema.9 Myös useat 
muut ihmisoikeussopimukset suojaavat saamelaista 
kulttuuria, ja niitä koskevien valvontaelinten kannan-
otoista käy ilmi kielto toimenpiteille, jotka huomattavasti 
heikentävät kulttuuria.10

7  HE 309/1993 vp, s. 65.
8  HE 309/1993 vp, s. 44.
9  Asetus kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen sekä siihen liittyvän valinnaisen pöytäkirjan 
voimaansaattamisesta (8/1976).
10  Ks. yleisesti Heinämäki et al., Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: 
kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus, valtioneuvoston julkaisuja 4/2017.

Hiäjusmittemkiäldu vuoigâdvuođâlâš vuáđu

•	 Vuáđulaavâ (731/1999) 17 § 3 momentist sämmiláid 
turvâstuvvoo vuoigâdvuotâ algâaalmugin 
paijeentoollâđ já ovdediđ jieijâs kielâ já kulttuur 
oovtâst toos lohtâseijee vuoigâdvuođâigijn, moh puátih 
oovdân almugijkoskâsijn sopâmušâin (HE 309/1993 
vp). Kulttuursuáján kulá vuoigâdvuotâ ärbivuáválâš 
iäláttâssáid.7 Vuáđulaavâ 121 § 4 moment mield 
sämmiláid turvâstuvvoo sämmilij päikkikuávlust jieijâs 
kielân já kulttuurân kyeskee jiešhaldâšem. Vuáđulaavâ 
6 § oovtviärdásâšvuođâ njuolgâdâs visesmit meiddei 
nuuvt kočodum positiivlii sierânâskohtâlem, ađai 
aktiivlijd suojâlemtooimâid, moigijn visesmit tuođâlii 
oovtviärdásâšvuođâ tiilijn, main oovtviärdásâšvuotâ 
mudoi ij olášuuččii.8 Oovtviärdásâšvuođâ vuáđujuurdâ 
uáinoo puoh olmoošvuoigâdvuotnjuolgâdâsâin.

•	 Ovtâstum almugij (OA) aalmugjeessân- já poolitlâš 
vuoigâdvuođáid kyeskee almossopâmuš (KP-sopâmuš) 
lii tehálumos čannee sopâmuš, mast sämmiláid 
turvâstuvvoo kulttuur siäilum eellimtohálâžžân, já 
tienuuvt merhâšittee hemâdâs kiäldu. KP-sopâmušâst 
lii Suomâst aalmuglii laavâ sajattâh.9  Meiddei maŋgâ 
eres olmoošvuoigâdvuotsopâmuš syeijejeh sämikulttuur, 
já tooid kyeskee koccee orgaanij ciälkkámušâin uáinoo 
kiäldu tagaráid toimáid, moh merhâšittee náálá 
hiäjusmiteh kulttuur.10

7  HE 309/1993 vp, s. 65.
8  HE 309/1993 vp, s. 44.
9  Asâttâs aalmugjeessân já poolitlâš vuoigâdvuođáid kyeskee 
almugijkoskâsii almossopâmuš sehe toos lohtâseijee valjimiävtulii pevdikirje 
vuáimánpyehtimist (8/1976).
10  Kj. almolávt Heinämäki et al., Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: 
kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus, valtioneuvoston julkaisuja 4/2017.
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•	 KP-sopimusta valvova YK:n ihmisoikeuskomitea (IOK) on 
todennut, että alkuperäiskansojen kohdalla 27 artiklaa 
tulee lukea yhdessä artiklan 1 (kansojen itsemääräämis-
oikeus) kanssa.11  

•	 KP-sopimuksen 27 artikla turvaa ”tehokkaan neuvotte-
luprosessin” ja IOK on alkanut peräänkuuluttaa alkupe-
räiskansojen vapaata ja tietoon perustuvaa ennakko-
suostumusta (free, prior and informed consent, FPIC). 
FPIC turvataan myös YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien 
julistuksessa ja muussa ihmisoikeusnormistossa.12

•	 IOK on vuoden 2019 alkupuolella pyytänyt Suomea 
raportoimaan toimenpiteistä, joilla varmistetaan neu-
vottelut, joiden tarkoituksena on saavuttaa saamelaisten 
vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostumus (FPIC), 
ennen kuin hyväksytään lainsäädäntöä tai toimenpiteitä, 
jotka voivat vaikuttaa heidän oikeuksiinsa alkuperäiskan-
sana. FPIC -velvoitteen osalta IOK viittaa erityisesti Met-
sähallituslakiin ja Tenojokisopimukseen sekä toimenpitei-
siin jäämeriradan suunnitteluun liittyen. IOK on pyytänyt 
Suomea selventämään, miten ”huomattavan haitan” 
kynnys määritellään ja miten sitä sovelletaan käytän-
nössä, kun arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia, jotka 
voivat suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa saamelaisten 
kulttuuriin ja perinteisiin elinkeinoihin.13

•	 Vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostumus pitää 
sisällään toimenpiteiden vaikutusten arvioinnin alku-
peräiskansojen kulttuuriin, koska alkuperäiskansoilla on 
oikeus saada käyttöönsä kaikki tarpeellinen tieto päätök-
sentekonsa tueksi.14

11  Ks. esim. CCPR/C/124/D/2668/2015, 1.2.2019.
12  Ks. Heinämäki et al. (2017).
13  CCPR/C/FIN/QPR/7, 2.4.2019, para 23
14  Ks. yllä.

•	 KP-sopâmuš koccee OA olmoošvuoigâdvuotkomitea 
(OVK) lii pahudâm, ete algâalmugij peht 27 artikla 
kalga luuhâđ oovtâst vuossâmuš artiklain (almugij 
jiešmeridemvuoigâdvuotâ).11

•	 KP-sopâmuš 27 artikla torvee ”pehtilis 
ráđádâllâmproosees” já OVK lii vađâškuáttám 
algâalmugij rijjâ, muuneeld já tiäđu vuáđuld adelum 
miettâm (free, prior and informed consent, FPIC). FPIC 
turvâstuvvoo meiddei OA algâalmugij vuoigâdvuođâi 
julgáštâsâst já eres olmoošvuoigâdvuotnjuolgâdâsâin.12

•	 OVK lii ive 2019 algâbeln pivdám Suomâ raportistiđ 
tooimâin, moigijn turvâstuvvojeh ráđádâlmeh, moi 
ulmen lii juksâđ sämmilij rijjâ, muuneeld já tiäđu vuáđuld 
adelum miettâm (FPIC), ovdil ko tuhhiittuvvojeh tagareh 
tooimah teikâ lahâasâttem, moh pyehtih vaikuttiđ sii 
vuoigâdvuođáid algâaalmugin. FPIC-kenigâsvuođâ 
tááhust OVK čuujoot eromâšávt Meccihaldâttâslaahân 
já Tiänujuhâsopâmušân sehe toimáid, moh lohtâseh 
jieŋâmerârađe vuáváámân. OVK lii pivdám Suomâ 
čielgâsmittiđ, maht ”merhâšittee hemâdâs” šiälmá 
miäruštâlloo já maht tot heiviittuvvoo keevâtlávt, ko 
árvuštâl tooimâi vaikuttâsâid, moh pyehtih njuolgist 
teikâ epinjuolgist vaikuttiđ sämmilij kulttuurân já 
ärbivuáválâš iäláttâssáid.13

•	 Rijjâ, muuneeld já tiäđu vuáđuld adelum miettâm 
siskeeld tooimâi vaikuttâsâi árvuštâllâm algâalmugij 
kulttuurân, ko algâalmugijn lii vuoigâdvuotâ uážžuđ 
kiävtun puoh taarbâšlii tiäđu meridem iššeen.14

11  Kj. om. CCPR/C/124/D/2668/2015, 1.2.2019.
12  Kj. Heinämäki et al. (2017).
13  CCPR/C/FIN/QPR/7, 2.4.2019, para 23
14  Kj. paajaabeln.



14 15

•	 Muun muassa YK:n rotusyrjintäsopimusta valvova ko-
mitea on kehottanut Suomea hankkimaan saamelaisten 
vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen 
ennen kuin se hyväksyy hankkeita, jotka vaikuttavat saa-
melaisten perinteisten maa-alueiden ja luonnonvarojen 
käyttöön ja kehittämiseen. Valtion olisi myös varmistet-
tava, että suunniteltavien toimenpiteiden kulttuuriset, 
sosiaaliset ja ympäristövaikutukset arvioidaan ennen 
päätöksentekoa asianmukaisesti yhteistyössä niiden 
yhteisöjen kanssa, joihin kulloinenkin toimenpide vaikut-
taa.15

15  CERD/C/FIN/CO/23.

•	 Iärásij lasseen OA näliolgoštemsopâmuš koccee komitea 
lii avžuuttâm Suomâ haahâđ sämmilij rijjâ, muuneeld 
já tiäđu vuáđuld adelum miettâm ovdil ko tot tuhhit 
haavâid, moh vaikutteh sämmilij ärbivuáválij enâmij já 
luánduriggoduvâi kiävtun já oovdedmân. Staatâ kolgâččij 
meiddei visesmittiđ, ete vuávájum tooimâi kulttuurliih, 
sosiaalliih já pirâsvaikuttâsah árvuštâllojeh ovdil 
meridem ášálávt ovtâspargoost toi siärvusijgijn, mooid 
jieškotteev toimâ vaikut.15

15  CERD/C/FIN/CO/23.
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Ihmis- ja perusoikeudet ohjaavat 
sektorilainsäädännön tulkintaa ja 
soveltamista

•	 Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvat-
tava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Perus- ja 
ihmisoikeudet (esim. KP-sopimuksen 27 artikla) sitovat 
suoraan viranomaisia ja muita julkista valtaa käyttäviä 
tahoja, vaikka niistä ei olisi säännelty erityislainsäädän-
nössä.

•	 Ihmisoikeudet asettavat minimisuojatason perusoikeuk-
sille ja kansalliselle lainsäädännölle. Erityislainsäädännön 
suoja voi olla vahvempi mutta ei heikompi perus- ja 
ihmisoikeusnormiston säännöksiä. Erityislainsäädäntö ei 
saa olla ristiriidassa perus- ja ihmisoikeuksien kanssa.

•	 Lainsäätäjän mukaan ”Ihmisoikeuskomitean 27 artiklaa 
koskeva tulkinta voidaan kiteyttää kolmeen päähuomi-
oon, jotka koskevat neuvotteluvelvollisuutta, kokonais-
valtaista harkintaa ja vaikutusten arviointia. Valtion 
viranomaisten tulee neuvotella saamelaisten kanssa 
suunnitelmistaan, jotka tulee tarvittaessa sopeuttaa 27 
artiklan vaatimuksiin. […] Alueella aikaisemmin toteutet-
tujen toimenpiteiden vaikutukset tulee ottaa kumulatii-
visesti huomioon arvioitaessa vireillä olevan hankkeen 
vaikutuksia saamelaisten mahdollisuuksiin harjoittaa 
kulttuuriaan.”16 

16  HE 132/2015; HE 167/2014; Ks. myös MMM, työryhmämuistio 2014:2. 
(Kursivointi ja lihavointi kirjoittajien oma korostus). 

  

Olmooš- já vuáđuvuoigâdvuođah stivrejeh 
sektorlahâasâttem tulkkum já heiviittem

•	 Vuáđulaavâ 22 § mieldi almolâš väldi kalga turvâstiđ 
vuáđu- já olmoošvuoigâdvuođâi olášume. Vuáđu- já 
olmoošvuoigâdvuođah (om. KP-sopâmuš 27 artikla) 
čaneh njuolgist virgeomâháid já eres uásipeelijd, 
moh kevttih almolii vääldi, veikkâ tain iä liččii adelum 
njuolgâdâsah sierânâslahâaasâtmist.

•	 Olmoošvuoigâdvuođah asâtteh ucemus syejitääsi 
vuáđuvuoigâdvuođáid já aalmuglâš lahâaasâtmân. 
Sierânâslahâasâttem syeji puáhtá leđe kievrâb mutâ 
ij hiäjub vuáđu- já olmoošvuoigâdvuotnjuolgâdâsâi 
miärádâssâd. Sierânâslahâasâttem ij uážu leđe ruossâlâs 
vuáđu- já olmoošvuoigâdvuođâigijn.

•	 Lahâasâtteijee mieldi ”Olmoošvuoigâdvuotkomitea 
27 artiklan kyeskee tulkkum puáhtá uánidiđ 
kuulmâ válduhuámášumán, moh kyeskih 
ráđádâllâmkenigâsvuođâ, tievâslii kuorâttâllâm já 
vaikuttâsâi árvuštâllâm. Staatâ virgeomâhááh kalgeh 
ráđádâllâđ sämmilijgijn vuáváámijnis, maid kalga 
táárbu mieldi heiviittiđ 27 artikla vátámuššáid. [...] 
Kuávlust ovdâlist tohhum tooimâi vaikuttâsah kalgeh 
merkkuđ kumulatiivlávt, ko árvuštâl joton pieijum haavâ 
vaikuttâsâid toos, maht sämmilijn lii máhđulâšvuotâ 
eelliđ jieijâs kulttuuráin.”16

16  HE 132/2015; HE 167/2014; Kj. meiddei MMM, 
pargojuávkkumuštottemčaalâ 2014:2. (Kursivistem já puáidudem láá čällei 
jieijâs).
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Seuraavia ja muita vastaavia säännöksiä soveltaessa on 
otettava huomioon saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet, 
kuten juuri 27 artiklan mukainen ”huomattavan haitan kielto” 
eli implisiittinen kulttuurin heikentämiskielto:

•	 Poronhoitolaki (848/1990) 2 §: Erityisesti poronhoitoon 
varatulla alueella (johon saamelaisten kotiseutualue 
kuuluu) valtion maata ”ei saa käyttää sillä tavoin, että 
siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle”. 

        53 §: Suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoi
       don harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia toimenpi
       teitä valtion viranomaisten on neuvoteltava asianomai
       sen paliskunnan edustajien kanssa.
•	 Metsähallituslaki (234/2016) 6 §: Metsähallituksen hal-

linnassa olevien luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu 
on sovitettava yhteen […] siten, että saamelaisten kult-
tuurin harjoittamisen edellytykset turvataan. 

•	 Kaivoslaki (621/2011) 50 §: saamelaiskulttuurin heiken-
tämiskielto, huomattavan haitan kielto poronhoidolle; 

       38 §: vaikutusten arviointi, otettava huomioon myös
       muu alueella tapahtuva käyttö, joka vaikuttaa saamelais
       ten oikeuksiin alkuperäiskansana. 165 §: Kolttien kyläko
       kouksen ja Saamelaiskäräjien valitusoikeus heikentämis
       kiellon perusteella.
•	 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 49 §: Ympäristöluvan 

myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta aiheudu yksi-
nään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa olennaista 
heikennystä edellytyksiin […] ylläpitää ja kehittää saame-
laiskulttuuria taikka […] harjoittaa […] luontaiselinkeinoja 
koltta-alueella. 

Ko heivit čuávuváid já eres västideijee njuolgâdâsâid, kalgeh 
sämmilij vuáđu- já olmoošvuoigâdvuođah merkkuđ, tegu 
eidu 27 artikla ”merhâšittee hemâdâs kiäldu” ađai implisiitlâš 
kulttuur hiäjusmittemkiäldu: 

•	 Puásuituálulaahâ (848/1990) 2 §: Eromâšávt 
puásuituálun väridum kuávlust (moos sämmilij 
päikkikuávlu kulá) staatâ eennâm ”ij uážu kevttiđ nuuvt, 
ete tast šadda merhâšittee hemâdâs puásuituálun”. 

        53 §: Ko staatâ virgeomâhááh vuávájeh staatâ enâmáid 
        kyeskee tooimâid, moh vaikutteh merhâšittee náálá
        puásuituáloin elimân, sij kalgeh ráđádâllâđ áášánkullee 
        palgâs ovdâsteijeigijn.
•	 Meccihaldâttâslaahâ (234/2016) 6 §: Meccihaldâttâs 

haldâšemvääldi vuálái luánduriggoduvâi tipšom, kevttim 
já suojâlem kalgeh heiviittuđ oohtân [...] nuuvt, ete 
sämikulttuuráin eellim iävtuh turvâstuvvojeh.

•	 Ruukilaahâ (621/2011) 50 §: sämikulttuur 
hiäjusmittemkiäldu, merhâšittee hemâdâs kiäldu 
puásuituálun; 38 §: vaikuttâsâi árvuštâllâm, kalga 
merkkuđ meiddei eres kevttim, mii kuávlust tábáhtuvá 
já vaikut sämmilij vuoigâdvuođáid algâaalmugin. 165 §: 
Nuorttâlij siidsååbbar já Sämitige väidimvuoigâdvuotâ 
hiäjusmittemkiäldu vuáđuld.

•	 Pirâssuojâlemlaahâ (527/2014) 49 §: Pirâslove 
mieđettem váátá, ete tooimâst ij šoodâ ohtuu teikâ 
oovtâst eres tuáimeigijn merhâšittee hiäjusmem iävttoid 
[...] paijeentoollâđ já ovdediđ sämikulttuur teikâ [...] 
eelliđ [...] luánduiäláttâsâigijn nuorttâlâš kuávlust.
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•	 Vesilaki (587/2011) 2 luvun 8 §: Saamelaisten 
kotiseutualueelle sijoittuva tai vaikutuksiltaan sinne 
ulottuva vesitaloushanke on toteutettava siten, että se 
ei vähäistä suuremmassa määrin heikennä saamelaisten 
mahdollisuuksia käyttää heille alkuperäiskansana 
kuuluvia oikeuksia ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan sekä 
harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan. 

•	 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 9 §: Kaavaa 
laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suun-
nitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen 
ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntatalou-
delliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. 

•	 Luonnonsuojelulaki (1096/2006) 16 §: saamelaisten koti-
seutualueella sijaitsevissa kansallis- ja luonnonpuistoissa 
on turvattava saamelaisten kulttuurin ylläpitämisen ja 
kehittämisen edellytykset. 

•	 Erämaalaki (62/1991) 1 §: Erämaa-alueita perustetaan 
alueiden erämaaluonteen säilyttämiseksi, saamelais-
kulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaamiseksi sekä 
luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehit-
tämiseksi.

•	 Mikäli hanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointia 
ja sitä koskevan lainsäädännön soveltamista (esim. laki 
ympäristövaikutusten arvioinnista 252/2017), ja hank-
keella voi olla huomattavia vaikutuksia saamelaiskulttuu-
riin, on YVA17-lainsäädäntöä sovellettava ottaen huomi-
oon saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet.

•	 Biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopi-
mukseen (78/1994) liittyviä vapaaehtoisia Akwé: Kon 
-ohjeita18 kulttuuristen, ympäristöllisten ja sosiaalisten 
vaikutusten arvioinnista sovellettaessa on myös otettava 
huomioon saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet.

17  YVA -lyhennettä ei ole tekstissä avattu. Sitä vain käytetään kerran.
18  Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2011.

•	 Čäcilaahâ (587/2011) 2 lovo 8 §: Čäcituáluhaavâ, mii 
sajaduvá teikâ vaikuttâsâigijn olá sämmilij päikkikuávlun, 
kalga olášuttiđ nuuvt, ete tot ij ucced stuárráb meereest 
hiäjusmit sämmilij máhđulâšvuođâid kevttiđ sijjân 
algâaalmugin kullee vuoigâdvuođâid paijeentoollâđ 
já ovdediđ jieijâs kulttuur sehe eelliđ ärbivuáválij 
iäláttâsâigijn.

•	 Eennâm kevttim já huksimlaahâ (132/1999) 9 §: 
Kaava rähtimist kalga taarbâšlii meereest selvâttiđ 
olášuttim pirâsvaikuttâsâid sehe vuávám tääsist ete 
toi muulsâiävtui tääsist, maid totkeh, sehe meiddei 
siärvádâhekonomalijd, sosiaallijd, kulttuurlijd já eres 
vaikuttâsâid.

•	 Luándusuojâlemlaahâ (1096/2006) 16 §: sämmilij 
päikkikuávlu aalmuglâš- já luándumeecijn kalga turviđ 
sämikulttuur paijeentoollâm já ovdedem iävtuid.

•	 Meccikuávlulaahâ (62/1991) 1 §: Meccikuávluh 
vuáđuduvvojeh kuávlui meccikuávluluándu siäiluttem 
tiet, sämikulttuur já luánduiäláttâsâi turvim tiet sehe 
luándu maaŋgâpiälálii kiävtu já ton iävtui ovdedem tiet.

•	 Jis haahâ váátá pirâsvaikuttâsâi árvuštâllâm já 
toos kyeskee lahâasâttem heiviittem (om. laahâ 
pirâsvaikuttâsâi árvuštâlmist 252/2017), já haavâst 
pyehtih leđe merhâšittee vaikuttâsah sämikulttuurân, 
kalga PVÁ17-lahâasâttem heiviittiđ nuuvt, ete sämmilij 
vuáđu- já olmoošvuoigâdvuođah miärkkojeh.

•	 Ko heivit biologlii maaŋgâhámásâšvuotân kyeskee 
almossopâmušân (78/1994) lohtâseijee rijjâtátulijd 
Akwé: Kon -ravvuid18 kulttuurlij, pirâslij já sosiaallij 
vaikuttâsâi árvuštâlmist kalgeh meiddei sämmilij vuáđu- 
já olmoošvuoigâdvuođah merkkuđ.

17  PVÁ pirâsvaikuttâsâi árvuštâllâm
18  Pirâshaldâttuv ravvuuh 1/2011.
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Heikentämiskiellon turvaavat 
menettelytavat maankäytön suunnittelussa 
– perusperiaatteita

Alla on lueteltu esimerkkejä menettelytavoista, joilla turva-
taan tehokkaan osallistumisen ja neuvotteluiden käytännön 
toteutuminen maankäytön suunnittelussa. Tarkemmista 
menettelytavoista sopiminen kuuluu kussakin prosessissa 
mukana oleville valtion ja saamelaisten edustajille.

Oikeusministeriön muistio hyvistä 
käytännöistä

Oikeusministeriö on laatinut muistion neuvotteluvelvol-
lisuutta koskevista hyvistä käytännöistä19. Muistio koskee 
Saamelaiskäräjien kanssa käytäviä, saamelaiskäräjälain 9 §:n 
mukaisia neuvotteluita, mutta siinä esitetyt parhaat käytän-
nöt ovat relevantteja tehokkaiden neuvottelumenettelyiden 
varmistamiseksi myös esimerkiksi saamelaisten kotiseutu-
alueen paliskuntien osalta (ks. poronhoitolain 53 §:n mukai-
nen neuvotteluvelvollisuus). Esimerkiksi KP-sopimuksen 27 
artiklan neuvotteluvelvoite koskee kaikkia niitä relevantteja 
saamelaisia tahoja (esim. paliskuntia), joihin toimenpide 
suoraan vaikuttaa. Ihmisoikeuksien näkökulmasta neuvottelu-
velvoitteen ei voida katsoa rajautuvan vain Saamelaiskäräjiin.

19  Oikeusministeriö 23.11. 2017. Muistio saamelaiskäräjälain 9 §:n 
mukaisesta neuvotteluvelvoitteesta. OM 2/551/2017.

Toimâmvyevih, moh torvejeh 
hiäjusmittemkiäldu eennâm kevttim 
vuáváámist – vuáđujurduuh

Vyelni láá ovdâmeerhah toimâmvuovijn, moigijn 
turvâstuvvoo pehtilis uásálistem já ráđádâlmij keevâtlâš 
olášume eennâm kevttim vuáváámist. Täärhib toimâmvuovijn 
sooppâm kulá staatâ já sämmilij ovdâsteijeid, kiäh láá fáárust 
jieškotteev prosesist.

Riehtiministeriö muštottemčaalâ puorijn 
vuáháduvâin

Riehtiministeriö lii ráhtám muštottemčalluu 
ráđádâllâmkenigâsvuotân kyeskee puorijn vuáháduvâin19. 
Muštottemčaalâ kuáská ráđádâlmijd, maid Sämitiggijn kalga 
porgâđ sämitiggelaavâ 9 § mieldi, mutâ tast oovdânpuohtum 
pyeremus vuáháduvvah láá relevantih pehtilis 
ráđádâllâmvuovij visesmittem tiet meiddei ovdâmerkkân 
sämmilij päikkikuávlu palgâsij tááhust (kj. puásuituálulaavâ 
53 § ráđádâllâmkenigâsvuotâ). Ovdâmerkkân KP-sopâmuš 
27 artikla ráđádâllâmkenigâsvuotâ kuáská puoh tooid 
relevant sämmiláid uásipeelijd (om. palgâsáid), mooid 
toimâ njuolgist vaaikut. Olmoošvuoigâdvuođâi uáinust 
ráđádâllâmkenigâsvuotâ ij sääti rájášuđ tuše Sämitigán.

19 Riehtiministeriö 23.11. 2017. Muštottemčaalâ sämitiggelaavâ 9 § 
ráđádâllâmkenigâsvuođâst. OM 2/551/2017.
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•	 Muistiossa todetaan, että neuvotteluiden tavoitteena 
tulee olla ennakkosuostumuksen saaminen. Tämä edel-
lyttää:  

 o  oikea-aikaisuutta
 o  aitoa mahdollisuutta vaikuttaa lopputulokseen
 o  yhteisymmärrykseen pyrkimistä 
 o  riittävää, ajantasaista ja täsmällistä tietopohjaa
                    asiasta ja suunnitellun toimenpiteen vaikutuksista 
 o  riittävästi aikaa perehtyä ja muodostaa virallinen
                    kanta asiaan
 o  vapautta voimakeinoista, pakosta, uhkailusta, 
                    manipuloinnista tai painostuksesta
 o  yhteisesti laadittua pöytäkirjaa

•	 Velvollisuus pyrkiä yhteisymmärrykseen koskee myös 
neuvotteluiden menettelyllisiä kysymyksiä ja käytännön 
järjestelyitä. Neuvottelujen käytännön yksityiskohdista 
on aiheellista sopia asiakohtaisesti osapuolten kesken. 

•	 Alkuperäiskansoilla on oikeus saada tietoja myös riippu-
mattomista lähteistä päätöksentekonsa tueksi.

•	 Muštottemčallust pahuduvvoo, ete ráđádâlmij ulmen 
kalga leđe muuneeld adelum miettâm uážžum. Taat 
váátá:

 o  mudágis pääli ráđádâllâđ
 o  olmâ máhđulâšvuođâ vaikuttiđ loppâpuátusân
 o  ohtsii ibárdâsân viggâm
 o  tuárvi ennuv uđđâ já tärhis tiäđuid ääšist já
                    vuávájum tooimâ vaikuttâsâin
 o  tuárvi ennuv ääigi tutkâđ já hammiđ virgálii 
                    uáivil áášán
 o  rijjâvuođâ viehâvääldist, páággutmist, aaštâšmist,
                    manipulistmist teikâ vuárnutmist
 o  oovtâst čallum pevdikirje

•	 Kenigâsvuotâ viggâđ ohtsii ibárdâsân kuáská meiddei 
koččâmuššáid ráđádâllâmvuovijn já keevâtlijn 
orniistâlmijn. Lii taarbâšlâš, ete ráđádâlmij keevâtlijn 
ovtâskâsčuággáin uásipeleh suápih koskânis äšši ain 
häävild.

•	 Algâalmugijn lii vuoigâdvuotâ uážžuđ tiäđuid meiddei 
jiešráđálijn käldein meridem iššeen.
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Saamelaisten edustajien linjauksia

Saamelaiskäräjät, Kolttien kyläkokous ja Saamelaispaliskun-
nat ry ovat kannanotossaan linjanneet tehokkaisiin menette-
lytapoihin liittyen mm. seuraavia periaatteita20:

•	 Saamelaiset toimijat ovat alkuperäiskansan edustajia ja 
siten valtiota sitovan lainsäädännön nojalla oikeuksien 
haltijoita, eivät sidosryhmiä. Kaikkien maankäyttöä ja 
heikentämiskieltoa koskevien menettelyiden on perus-
tuttava saamelaisten aseman tunnustamiseen oikeuksien 
haltijoina.

•	 Saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon varmistaminen 
sisältää kaksi osaa: saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vai-
kutusten arvioinnin ja arviointiin perustuvan tehokkaan 
neuvottelumenettelyn huomattavan haitan arvioimiseksi.

•	 Saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin 
tulee sisältää sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöl-
listen vaikutusten arviointi sekä vaikutusten arviointi 
suhteessa saamelaisten asemaan alkuperäiskansana 
(vaikutukset oikeuksiin). 

•	 Vaikutusten arvioinnin tulee sisältää myös nollavaihtoeh-
to. Nollavaihtoehto tarkoittaa jo tapahtuneiden kilpaile-
vien maankäyttömuotojen tähän mennessä saamelais-
kulttuurille aiheuttamien kumulatiivisten vaikutusten 
arviointia. 

20  Saamelaiskäräjien vastaus liikenne- ja viestintäministeriölle 
nimeämispyyntöön Suomen ja Norjan väliseen työryhmään Jäämeren 
radan jatkoselvittämistä varten 28.5.2018 (Dnro 251/D.a.2./2018); 
Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen ja Saamelaispaliskunnat 
ry:n edustajien kannanotto Lapin ELY-keskukselle ja liikenne- ja 
viestintäministeriölle Jäämeren rata -hanketta koskevan Vaikutukset luontoon 
ja alkuperäiskansaan -alatyöryhmän tehtävänantoon 9.10.2018 
(Dnro: 390/D.a.2/2018).

Sämmilij ovdâsteijei jurduuh

Sämitigge, Nuorttâlij siidsååbbar já Sämipalgâseh ry láá 
uáivilalmottâsâstis ciälkkám pehtilis toimâmvuovijn iärásij 
lasseen čuávuváid vuáđujurduid20:

•	 Sämmiliih tuáimeeh láá algâalmugij ovdâsteijeeh já 
tienávt staatâ čannee lahâasâttem vuáđuld sij láá 
vuoigâdvuođâi haldâšeijeeh, iä čonâsjuávhuh. Puoh 
eennâm kevttimân já hiäjusmittemkiäldun kyeskee 
tooimâi vuáđđun kalga leđe tot, ete sämmilij sajattâh 
vuoigâdvuođâi haldâšeijen tubdâstuvvoo.

•	 Sämikulttuur hiäjusmittemkiäldu visesmittem siskeeld 
kyehti uási: sämikulttuurân kyeskee vaikuttâsâi 
árvuštâllâm já árvuštâlmân vuáđuduvvee pehtilis 
ráđádâllâmvyevi, mon ulmen lii árvuštâllâđ merhâšittee 
hemâdâs.

•	 Sämikulttuurân čyeccee vaikuttâsâi árvuštâllâm siste 
kalga leđe sosiaallij, ekonomalij já pirâslij vaikuttâsâi 
árvuštâllâm sehe vaikuttâsâi árvuštâllâm ton kuáttá, ete 
sämmiliih láá algâaalmug (vaikuttâsah vuoigâdvuođáid).

•	 Vaikuttâsâi árvuštâllâm siste kalga leđe meiddei 
nollámuulsâiähtu. Nollámuulsâiähtu uáivild tom, 
ete árvuštâllâp jo tábáhtum kištottâllee eennâm 
kevttimvuovij tovâttâm kumulatiivlijd vaikuttâsâid 
sämikulttuurân taan räi.

20  Sämitige vástádâs jotolâh- já viestâdemministeriön nommâdemtáttumân 
Suomâ já Taažâ koskâsii pargojuávkun Jieŋâmeerâ rađe jotkâselvâttem 
várás 28.5.2018 (Dnro 251/D.a.2./2018); Sämitige, Nuorttâlij siidsååbbar já 
Sämipalgâseh ry ovdâsteijei uáivilalmottâs Laapi IJP-kuávdážân já jotolâh- já 
viestâdemministeriön Jieŋâmeerâ rađe -haahân kyeskee Vaikutukset luontoon 
ja alkuperäiskansaan -vyelipargojuávhu pargoaddelmân 9.10.2018 
(Dnro: 390/D.a.2/2018).
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•	 Vaikutusten arvioinnin käytännön toteuttamisen menet-
telytavoista on ennen työn aloittamista sovittava mm. 
saamelaiskäräjälain 9 §:n ja poronhoitolain 53 §:n ja 

        2.2 §:n edellyttämissä neuvotteluissa. 
•	 Todellisten vaikutusmahdollisuuksien varmistaminen 

edellyttää, että Saamelaiskäräjille, Kolttien kyläkokouk-
selle ja kullekin paliskunnalle tulee turvata riittävät re-
surssit tehokkaan osallistumisen varmistamiseksi kunkin 
prosessin ajaksi. 

•	 Kokousten ja muun työn ajankohdista päätettäessä läh-
tökohtana on oltava sopeutuminen saamelaiskulttuuriin 
kuuluvien elinkeinojen harjoittamisen vuosikiertoon.

•	 Vaikutusten arvioinnissa tarvittavan, saamelaiskulttuu-
ria ja siihen kohdistuvia vaikutuksia koskevan tiedon 
tuottamisesta maksettavasta korvauksesta on sovittava 
etukäteen tiedon tuottajan/luovuttajan kanssa.

•	 Kukin paliskunta edustaa itseään. Erilaisissa työryhmissä 
istuvat poronhoidon edustajat eivät ole sopijaosapuoli, 
eivätkä tee päätöksiä paliskuntien puolesta. 

•	 Vaikuttâsâi árvuštâllâm keevâtlii olášuttim 
toimâmvuovijn kalga ovdil pargo älgim sooppâđ 
ráđádâlmijn, maid váátih il. sämitiggelaavâ 9 § já 
puásuituálulaavâ 53 § já 2.2 §.

•	 Olmâ vaikuttemmáhđulâšvuođâi visesmittem váátá tom, 
ete Sämitigán, Nuorttâlij siidsååbbarân já jieškotteev 
palgâsân turvâstuvvojeh tuárvi stuorrâ resurseh, vâi 
pehtilis uásálistem visesmittoo jieškotteev prooses ääigi.

•	 Ko merideh čuákkimij já eres pargo aaigijd, kalga 
vuosâsaajeest vuáháduđ sämikulttuur iäláttâsâi ive joton.

•	 Ko kiinii puovtâd vaikuttâsâi árvuštâlmist taarbâšlii, 
sämikulttuurân já toos čyeccee vaikuttâssáid kyeskee 
tiäđu, kalga sajanmáávsu mäksimist sooppâđ muuneeld 
tiäđu puovtâdeijein.

•	 Jieškotteev paalgâs oovdâst jieijâs. Puásuituálu 
ovdâsteijeeh, kiäh čokkájeh jieškotteevmušušijn 
pargojuávhuin, iä lah sopâmušuásipeeli ige meerrid 
palgâsij peeleest.
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