
VUÄNÕS  

 

Tuåimmkååʹdd tuâjj da tuâj vueʹlǧǧemsââʹj  

Vuõiggâdvuõttministeria šiõttii 8.11.2017 sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj muttâz valmštõõlli tuåimmkååʹdd, 

koon mââibeäʹlnn juåtkkum tuåimmpââʹjj puuđi 30.8.2018. Šiõtteemtuʹmmstõõǥǥ mieʹldd ânnʼjõž lääʹjj 

šeâttmõõžž lie bieʹǩǩi vuämmnam da šeâttmõõžži tuåimmjemvuõđâst lie vuõinnum probleeʹm. 
Tuåimmkååʹdd tuâj tuärjjeem diõtt di vuõiggäiggsaž teâđ jååʹttem ainsmâʹttem diõtt 

vuõiggâdvuõttministeria šiõttii še parlamentaarlaž vuåppâmjoouk, koozz koččuš puki eeʹttiǩ-kåʹddjoouki di 

sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkâsttmõõžž.  

 

Tuåimmkååʹdd tuâjjan lij leämmaž valmštõõllâd taarblaž muttsid sääʹmteeʹǧǧest uvddum läkka. 

Šiõtteemtuʹmmstõõǥǥ meâldlânji tuåimmkååʹdd tuâj vuâđđan lie leämmaž vuâđđvuõiggâdvuõđ da jeeʹres 

vuâđđlääʹjj šiõtteem õõlǥtõõzz, Lääʹddjânnam čõõnni meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžž di 

ÕM alggmeerai vuõiggâdvuõđi čõõđtõs. Lââʹssen tuåimmkåʹdd lij šiõtteemtuʹmmstõõǥǥ meâldlânji 

välddam lokku še parafõsttum Tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž di jiõččnaž jânnmi alggmeer- da 

rooddmeeraid kuõskki õõlmâs-suåppmõõžž (ILO 169 –suåppmõš).  

 

Säʹmmlai sââʹjj vuâđđlääʹjj mieʹldd  

Säʹmmlai sââʹjj alggmeeran lij tobdstum Lääʹddjânnam vuâđđlääʹjj 17 § 3 momeeʹntest. Tõn mieʹldd 

säʹmmlain lij vuõiggâdvuõtt tuõʹllʼjed da ooudeed ǩiõlâs da kulttuurâs. Šeâttmõõžž ouddtuâjain (HE 

309/1993 vp) puuʹtet ouʹdde säʹmmlai sââʹj jânnam oʹdinakai alggmeeran tõõzz kuulli meeraikõskksaž 

suåppmõõžžin ouʹdde puõʹtti vuõiggâdvuõđeezvuiʹm. Ouddtuâjai mieʹldd šeâttmõš ij raajtõõv tåʹlǩ 

uuʹccbõõzzi ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi staanmõʹšše, peʹce vuäll veiddsubun staanâd uuʹccbõõzzi 

kulttuurhaaʹmid. Nuʹtt ouddmiârkkân šeâttmõõžž staanâm säʹmmlai kulttuurhämma koʹlle säʹmmlai 

äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjj, mâʹte puäʒʒhåiddmõš, kueʹllšeellmõš da meäccjummuš (ouddm. PeVL 3/1990 

vp, PeVL 8/1993 vp).  

Õinn vuâđđlääʹjj ouddtuâjain tuõđât, što õõutâst vuâđđlääʹjj 16 a § 1 momeeʹntin (ânnʼjõž 22 §) 17 § 3 

momeeʹnt šeâttmõš õõlǥat õõlmâs vääʹld uʹvdded da tuärjjeed tõʹst jurddum joouki jiiʹjjes ǩiõl da kulttuur 

ooudâs viikkmõõžž. Ouddtuâjai mieʹldd šeâttmõš taʹrjjad riikkvuâkkõsnallšem vuâđ še tõʹst jurddum joouki 

jieʹllem õõudummša tõi jiiʹjjes kulttuuräʹrbbvuõđ ciʹsttjeeʹl. Nuuʹbb tääʹzzest šeâttmõš ij miârkkšõõv tõʹst 

jurddum joouki vuõiggâdvuõđ jiiʹjjes kulttuuʹre nuäjjõõđeeʹl čårrned lääʹdd vuõiǥõsriâššmõõžž piijjâm 

vuâkkõõzzin. 

Vuâđđlääʹjj 121 § 4 momeʹntt stään säʹmmlaid vuõiggâdvuõđ ǩiõlâs da kulttuurâs kuõskki jiõččvaaldšma 

säʹmmlai dommvuuʹdest tõn mieʹldd mâʹte lääʹjjest šiõtteet. Šeâttmõõžž ouddtuâjain (HE 248/1994 vp) 

tuõđât, što säʹmmlai jiõččvaaldšmallaš sââʹj põõrǥât eʹtǩǩõõzz mieʹldd staanâd vääʹldeeʹl lokku säʹmmlai 

sââʹj alggmeeran. Kulttuurifiʹttõõzz šâdd ouddtuâjai (PeVM 17/1994 vp) mieʹldd fiʹttjed 

vuâđđvuõiggâdvuõttoođõõzz (HE 309/1993 vp) nälla veiddsen. Säʹmmlai kulttuurhämma koʹlle nuʹtt še 

säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjj. Tän jiõččvaaldšmest da tõõzz kuulli tuâjain lij šiõttuum sääʹmteeʹǧǧest 

uvddum lääʹjjest (974/1995, sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ). Vuâđđlääǥǥlaž tuåimmapiijjmõõžž teudd še sääʹm ǩiõll-

lääʹǩǩ (1086/2003).  

 

https://www.edilex.fi/he/19930309


 

Meeraikõskksaž vuõiggâdvuõđ ouddnem vueiʹnelm  

 

Alggmeeraid kuõskki meeraikõskksaž vuõiggâdvuõtt lij ouddnam mâŋŋa sääʹmteʹǧǧlääʹjj viõʹǩǩe pueʹttmest. 

Eeʹjjest 2007 primmum ÕM alggmeerai vuõiggâdvuõđid kuõskki čõõđtõs lij vaaiktam 

ooumažvuõiggâdvuõđid vuåppai tuåimmorgaani beäʹl väʹlddmid, kook peʹjje teädd õinn jeänab alggmeerai 

jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõʹtte da vuõiggâdvuõđi kollektiivlaž luõnddu. Håʹt čõõđtõs ij luândas mieʹldd 

leäkku vuõiggâdvuõđlânji čõõnni, tõt nuuʹbb tääʹzzest pohtt ouʹdde juʹn leʹddi da primmum meeraikõskksaž 

vuõiggâdvuõđ noormid da vuâđđjurddjid. Nuʹtt čõõđtõõzzâst lij še vuõiggâdvuõđlaž miârktõs da tõt lij 

vaaiktam meeraikõskksaž vuõiggâdvuõđ da ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžži tuʹlǩǩummši ouddnummša. 

ÕM vueʹssbieʹllriikk, alggmeerai da meerlažõhttsažkååʹdd eeʹttkõʹstti priʹmme čâhčča 2014 alggmeerai 

vuõiggâdvuõđi ooudummuž ǩiõttʼtõõlli loppäʹššǩeeʹrj ÕM vuõssmõs õll tääʹzz alggmeerai 

maaiʹlmkonfereeʹnsest. Loppäʹššǩeʹrjj raavad riikki ääiʹjben uʹvddem čõnnõõttmõõžž alggmeerai sâjja da 

vuõiggâdvuõđi ciʹsttjummša da tõt tuåimmai še puõʹtti iiʹjji čuâǥǥaskarttân alggmeerai vuõiggâdvuõđi 

tiuʹddepiijjmest. 

 

Meeraikõskksaž vuõiggâdvuõđâst ij kuuitâǥ leäkku vuõiggâdvuõđlânji čõõnni alggmeer meäʹrtelm. 

Takainalla õnnum meäʹrtõõllmõš âânn seʹst nuʹtt õhttnaž oummu jiõččidentifikaatio ǥo joukkpriimmâm 

kriteeʹrid. ÕM alggmeerai vuõiggâdvuõđid kuõskki čõõđtõõzz 9 artikla mieʹldd alggmeerain da tõid kuulli 

õhttnaž oummin lij vuõiggâdvuõtt kuullâd alggõõutstõʹsse leʹbe – meerkådda kõõččmõõžžâst åårrai 

õõutstõõzz leʹbe meerkååʹdd äʹrbbvuõđi leʹbe naaʹli mieʹldd. Tän vuõiggâdvuõđ âânnmõõžžâst ij vuäǯǯ 

šõddâd ni måkam čårstummuš. Čõõđtõõzz 33 artikla mieʹldd alggmeerain lij vuõiggâdvuõtt meäʹrreed jiiʹjjes 

identiteeʹtt leʹbe vuäzzlažvuõđ naaʹleez da äʹrbbvuõđeez meâldlânji. Õinn alggmeerain lij vuõiggâdvuõtt 

meäʹrreed tuåimmorgaanâs raajõõzzid da vaʹlljeed tõi vuäzzlaid jiiʹjjes mõõntõõllmõõžžin tuejjeeʹl.  

 

ÕM juõʹǩǩnallšem čårstem vuâsttsaž komitea lij eeʹjjest 2017 ǩiõttʼtõõleeʹn Lääʹddjânnam 23. 

mieʹrräiʹǧǧrapoort juõʹǩǩnallšem rooddpâʹjjelǩiõččmõõžž jaauktummuž kuõskki õõlmâs-suåppmõõžž 

tiuʹddepiijjmest viiʹttjam alggmeerai vuõiggâdvuõđid kuõskki õõlmâs-siâzztõõllma nr 23 (1997) da nobstam 

Lääʹddjânnma juʹn ääiʹjben eeʹjjest 2012 uʹvddmes siâzztõõzz jiõnstemvuõiggâdvuõđâst sääʹmteʹǧǧvaalin. 

Siâzztõõzz mieʹldd suåppmõšriikk õõlǥči meäʹrtõõllmen tõn, ǩeäʹst lij jiõnstemvuõiggâdvuõtt sääʹmteeʹǧǧ 

vaalin, uʹvdded ääʹššmeâldlaž teäddäärv säʹmmlai jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõʹtte, kååʹtt kooll sij sâjja 

Lääʹddjânnmest, sij vuõiggâdvuõʹtte meäʹrreed jiiʹjjes vuäzzlažvuõđâst da vuõiggâdvuõttses tõõzz, što siʹjjid 

jeäʹt päkksuuddtuku. Sääʹmääʹšš lie leämmaž jeänmõsân lokku valddum kõõččmõõžž, mii puätt 

Lääʹddjânnma meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõtt-taʹrǩstõõllmõõžžin.  

 

ÕM meerlaž- da poliittlaž vuõiggâdvuõđid kuõskki õõlmâs-suåppmõõžž (KP-suåppmõš, SopS 7-8/1976) 

tiuʹddepiijjmõõžž seuʹrrjeei ooumažvuõiggâdvuõttkomitea lij raajjâm suåvldemvueʹjj alggmeerai 

vuõiggâdvuõđi pirr tuʹlǩǩeeʹl õõlmâs-suåppmõõžž 27 artikla. Lââʹssen komitea lij suåvldam suåppmõõžž 1 

artikla, kååʹtt kuâskk meerai jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđ, alggmeeraid še. Säʹmmlai vuõiggâdvuõđi 

beäʹlnn miârkteei lij še Euroop suåvtõõzz vooudlaž leʹbe uuʹccbõsǩiõlid kuõskki euroopplaž vuâđđǩeʹrjj 

(SopS 23/1998), koon ratifiâʹsttem õhttvuõđâst sääʹmǩiõll lij meäʹrtõllum uuʹccbõsǩiõllân. Euroop suåvtõõzz 

meersaž suõjjlummuž kuõskki raammõõlmâs-suåppmõõžž (SopS 1 da 2/1998) suåvldet še säʹmmlaid 

alggmeeran da meerlaž uuʹccbõsjoukkân. Lääʹddjânnam ij tän räjja leäkku ratifiâsttam ILO 169 –

suåppmõõžž.  

 



Õʹhtte ǩieʹzzeeʹl meeraikõskksaž vuõiggâdvuõđ ouddnemliiʹnjin vueiʹtet tuõttâd, što 

alggmeervuõiggâdvuõđivuiʹm põõrǥât staanâd alggmeer kulttuur seillmõõžž da ouddnummuž alggmeer 

jiiʹjjes tuäivvamnalla. Tän lââʹssen alggmeer vuäzzlaid kueʹsǩǩe õhttnaž ooumžen takai 

ooumažvuõiggâdvuõđ. Alggmeerai jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđ ouddnem mieʹldd ooumažvuõiggâdvuõđid 

vuåppai tuåimmorgaani beäʹl välddmõõžž lie še teäddtam jeänab joouk vuõiggâdvuõđid. Mâŋŋa ÕM 

alggmeerčõõđtõõzz priimmʼmest lij kaggum še luõvâs frijj  da tiõttu vuâđđõõvvi ouddmiâsttmõõžž 

vuâđđjurddi.  

 

Tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõš da õhttsažtuâjj  
 

Tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž kuõskki saǥstõõllâmpuåđõʹsse  kueʹstteš čâhčča 2016, da suåppmõš 

parafõʹstteš ođđeeʹjjmannust 2017. Suåppmõõžž pirr saǥstõʹlleš Taarrjânnam, Ruõccjânnma da 

Lääʹddjânnam halltõõzzi di koolm riikk sääʹmteeʹǧǧ kõõsk. Suåppmõõžž kõskksaž miârktõs lij tõʹst, što tõt 

tõn mieʹldd lij vuäittmõš juätkast pueʹrab õhttsažtuõjju jeäʹrben sääʹm ǩiõl da kulttuur seillamoudldõõzzi 

staanmõʹšše. Suåppmõš âânn seʹst õhttsažtâʹvvjânnmallaš meärrõõzz sääʹmteeʹǧǧ jiõnstemloǥstõõǥǥâst, 

kååʹtt vuâđđââvv kookkas Taarrjânnam viõǥǥâst åårrai lääʹjjšeâttmõʹšše. Tâʹvvjânnmallaš suåppmõš ij 

pooutče mieʹldes ođđ vuõiggâdvuõđid ouddmiârkkân mäddââʹnnma leʹbe jieʹllemvuõʹjjid. Sääʹmteeʹǧǧ 

Lääʹddjânnmest, Ruõccjânnmest da Taarrjânnmest lie iʹlmmtam, što puäʹtte čuäʹjted måttmid 

muuttâseʹtǩǩõõzzid suåppmõʹšše. 

 

Veʹrddeeʹn ouddnummša jeeʹres tâʹvvjânnmin, feʹrttai muʹštted Lääʹddjânnmest aainâs vuâđđlääʹjj 

säʹmmlaid staanâm ǩiõl da kulttuur kuõskki jiõččvaaldšummuž da nuuʹbb tääʹzzest alggmeeran 

vuõiggâdvuõđ tuõʹllʼjed da ooudeed ǩiõlâs da kulttuurâs. Tõt oudd Lääʹddjânnmest jeeʹres tâʹvvjânnmid 

ravvsab raamid lääʹǩǩoođõõzzid da säʹmmlai jiõččvaaldšummuž õõudummša še.   

Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjan lij håiddad ǩiõʹlle da kulttuuʹre di säʹmmlai sââʹj alggmeeran kuõskki aaʹššid. Sääʹmteʹǧǧ 

eeʹttkâstt säʹmmlaid tuâjeez kuulli aaʹššin meerlaž da meeraikõskksaž õhttvuõđin. Täi tuâjai ooudummuš da 

sääʹmteeʹǧǧ tuåimmorgaani tuåimmoudldõõzzin huõlâânnmõš lie vueʹssen lääʹǩǩoođeemtuâjast. 

Vuâđđlääʹjj 22 § mieʹldd õõlmâs vääʹld feʹrttai staanâd vuâđđvuõiggâdvuõđi da ooumažvuõiggâdvuõđi 

teâuddjummuž. Nuʹtt vuâđđvuõiggâdvuõđi tuõđlaž teâuddjummuš õõlǥat õõlmâs vääʹldest še aktiivlaž 

tuåimid (HE 309/1993 vp).  

 

Äʹšštobddji kuullmõš  

Tuåimmkååʹdd ââʹnnmest leämmaž veiddsõs aunstõs di jeeʹres bieʹli da äʹšštobddji kuullmõš lie ouddam 

tuâǥǥa tuåimmkååʹdd tuõjju. Tuåimmkåʹdd lij kuullâm säʹmmlai eeʹttkõʹsttjid, jeeʹres bieʹlid da õhttõõzzid, 

dommvuuʹd kooʹddid da riikk veʹrǧǧniiʹǩǩin meäʹcchalltõõzz. Aunstõssân lij leämmaž še riikksuåvtõõzz 

kanslia TEAS-tuʹtǩǩeemtieʹǧǧivuiʹm 2017 õlmstõttum veiddsõs alggmeervuõiggâdvuõđid teädd piijji 

tuʹtǩǩummuš.  Lââʹssen kullum lie tuåimmkååʹdd vuäzzlai nõõmeem äʹšštobddi. Tuåimmkådda lie 

vuõlttuum sokksieʹbri da õhttnaž oummi beäʹl välddmõõžž. 

 

ÕM alggmeeraaʹšši äʹšštobddimekaniism (EMRIP) kõʹllʼjummuš da vuäʹpstõõzzid uʹvddi 

kommeeʹnt 

 
ÕM alggmeeraaʹšši äʹšštobddimekanismm (EMRIP) kõʹllʼji Lääʹddjânnmest täʹlvvmannust 2018. 

Tuåimmkåʹdd lij riâššâm kuullâmpoodd EMRIP:in. EMRIP lij ÕM ooumažvuõiggâdvuõttsuåvtõõzz vuâllsaž 



vuäʹpstõõzzid uʹvddi orgaan, kååʹtt vuäitt ooumažvuõiggâdvuõttsuåvtõõzz tuʹmmstõkciâlklmin 33/25 

veeiduum mandaattâs nuäjja uʹvdded teeknlaž tuärjjõõzz jeeʹrab mieʹldd meersaž lääʹjjšeâttmõõžž da 

politiikk õõudâsviikkmõõžžâst alggmeerai vuõiggâdvuõđi ooudeem diõtt di õõudâs vieʹǩǩted 

vuârrsaǥstõõllmõõžž vuäzzlažriikki, alggmeerai leʹbe privatsektoor raukkmest da oudldeeʹl, 

što vuârrsaǥstõõllmõõžž alttummuš lij priimmʼmest pukid vueʹssbieʹlid. Kõʹllʼjummuš leäi EMRIP vuõssmõs 

oođuum mandaatt vueʹlnn.  Sääʹmteʹǧǧ leäi tuejjääm EMRIP:e alttõõzz kõʹllʼjummšest. EMRIP tobdstõõđi 

kõʹllʼjem poodd sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummša da jeäʹrben lääʹjj 3 da 9 §:e. Kõʹllʼjem vuâđald EMRIP raaji 

vuäʹnkõs mošttõõzz (vuäʹpsteei kommeeʹnt), koon tääʹvtõsân lij fasilitâʹstted meersaž saǥstõõllmõõžž. 

Tuåimmkåʹdd lij tuâjstes âânnam äuʹǩǩen EMRIP raajjâm vuäʹpsteei kommeeʹntid. Lââʹssen EMRIP 

sueiʹnnmannu išttmõõžžâst 2018 lij vuârrsaǥstõõllmõš jânnmest kõʹllʼjem pirr da õhttsažtuâjast, koozz še 

Lääʹddjânnam halltõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkõʹstti puäʹtte vuässõõttâd.  

 

Tuåimmkååʹdd tuâj kõskknummuš sääʹmteʹǧǧlääʹjj taarblaž muttsid  
 

Tuåimmapiijjâm tieuʹddmest lij leämmaž kõskksaž äʹššen vuäjjned vuâđđlääʹjj 121 § 4 momeeʹntest 

jurddum nalla säʹmmlai ǩiõlâs da kulttuurâs kuõskki jiõččvaaldšem ooudummša. Nuʹtt, håʹt sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ 

âânn seʹst kõskksaž šeâttmõõžž tän vuâđđlääʹjjest staanum jiõččvaaldšem riâššmõõžžâst, še 

vaalriâšldõõǥǥâst da sääʹmteeʹǧǧ tuâjain, tän lääʹjjest jeäʹt čouddu säʹmmlai alggmeervuõiggâdvuõđid, ǩiõl, 

kulttuur da äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji ouddnummuž. Jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđ lokku vääʹldeeʹl 

sääʹmkulttuur raajin ij leäkku ni vuäittmõš šiõtteet näkam vaaldâšmlääʹjjest. 

 

Säʹmmlaid alggmeeran kuulli vuõiggâdvuõđin da tõi ooudummšest lij šiõttuum da puäʹđet šiõtteet 

jeeʹresåʹrnn lääʹjjšeâttmõõžžâst, raaji šõõddeeʹn seämmast še jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđ vuâđald. Tuõđi 

lääʹjj ânnʼjõž meäʹrtelmma”säʹmmlaž”, nääiʹt ǩeeʹrjteeʹl, lie sattum õhtteed mäddâânnmõõžž da  

vuäʹmstummuž di jieʹllemvueʹji harjjtummuž kuõskki vuârddmõõžž. Tät lij šõõddtam risttreeidaid da 

vaigsmâttam lääʹǩǩoođõõzzid. Täi kõõččmõõžži čåuddmõš lij jijstes tääʹrǩes nuʹtt säʹmmlai ǥo dommvuuʹd 

jeeʹres aazzji da obb Lääʹddjânnam beäʹlnn. Tõi čiõlǥtummuž ij kuuitâǥ vueiʹt õhtteed ååʹn 

valmštõõllâmnalla, sääʹmteʹǧǧläkka valmštõõllâmnalla åårrai vaaldšmallaš muttsid, peʹce tõõzz feʹrttai 

jeäʹrben kaunnâd riikkvuâkkõõzz raamin ođđ õõlmâsvuõiggâdvuõđlaž âlddnemnääʹl, kuäʹss vueiʹtet 

veäʹltted privat vuäʹmstemvuõiggâdvuõđid da čiõlǥtemvaiggâdvuõđid da hieʹlǩeld ǩeâštaid viikki čåuʹddem-

maallid. Tuåimmkåʹdd väldd näkam čiõlǥtõõzz taarb lokku, põõrǥeeʹl seämmast nääiʹt jiiʹjjes tuâjast 

čiõlǥsmâʹtted ååʹn kõõččmõõžžâst åårrai sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsi järrnummuž jeeʹres mâʹŋŋlab tuʹtǩǩeem- 

da lääʹǩǩvalmštõõllâmhaʹŋǩǩõõzzin.    

 

Oouʹdab eʹtǩǩõõzz (HE 167/2014 vp) âânnmõš valmštõõllmõõžžâst  

Vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđi lââʹssen tuåimmkååʹdd tuâj vuâđđan lij meäʹrmeâldlaž paaiʹǩi valddum 

ääiʹjab halltõõzz eʹtǩǩõs sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummšest (HE 167/2014 vp), koon raʹjješ 

vuõiggâdvuõttministeria eeʹjjest 2012 šiõtteem tuâjj-joouk smiõtldõõǥǥ (55/2013) vuâđald. Eʹtǩǩõõzz 

ǩiõttʼtõʹlleš eeʹttiǩ-kååʹddest čõhččišttâmpââʹjest 2014, leša halltõs jårrõõʹsti eʹtǩǩõõzzâs pâʹsslašttâm-

mannust 2015. Ååʹn valmštõllum eʹtǩǩõõzzâst lij valddum lokku vuâđđlääʹǩǩvälljkååʹdd eeʹjjest 2014 

čuäʹjtem vueiʹnelm tän halltõõzz eʹtǩǩõõzzâst (PeVM 12/2014 vp).  

Vuâđđlääʹǩǩvälljkåʹdd lij jeeʹres õhttvuõđin pohttam ouʹdde, što teʹl ǥo kõõččmõš lij eʹtǩǩõõzzâst, kååʹtt 

kooll nânnsanji säʹmmlai jiiʹjjes ǩiõʹlle da kulttuuʹre, sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkâsttmõõžž lääʹǩǩvalmštõõllmõõžžâst 



feʹrttai ainsmâʹtted aalǥ rääʹjest (PeVL 21/2007 vp da PeVL 40/2009 vp). Sääʹmteʹǧǧ nuʹtt-i lij leämmaž ååʹn 

eeʹttkõsttum sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõlli tuåimmkååʹdd tuâjast.  

 

Tuåimmkååʹdd lij šiõtteemtuʹmmstõõǥǥâst še oudldum piâssâd õõut miõʹlle eʹtǩǩõõzzâs siiskõõzzâst. 

Eʹtǩǩõõzz uuʹdet halltõõzz eʹtǩǩõõzz häämast. Aalǥâst mieʹrren leäi, što sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz puäʹđče 

viõʹǩǩe õuʹddel eeʹjj 2019 sääʹmteʹǧǧvaalin. Eʹtǩǩõs ij leäkku čõnnum jeeʹres ǩiõttʼtõõllâmnalla åårrai 

haʹŋǩǩõõzzid, mâʹte ILO 169 –suåppmõõžž ratifiâsttmõʹšše, peʹce kõõččmõš lij ååʹn tåʹlǩ säʹmmlai 

jiõččvaaldâšmorgaan, sääʹmteeʹǧǧ kuõskki läkka taarbšum muttsin. 

 

Kõskksaž eʹtǩǩõõzz 
 

Tuåimmkååʹdd eʹtǩǩõõzz mieʹrren lij sääʹmteʹǧǧlääʹjj bieʹǩǩi vuämmnam šeâttmõõžži oođummuš da tõi 

tuåimmjemvuõđâst vuâmmšum čuõlmmpaaiʹǩi jaauktummuš. Eʹtǩǩõõzz vueʹlǧǧemsââʹjjen lij, što 

sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ âânn seʹst vuâđđšeâttmõõžž vuâđđlääʹjj 121 § 4 momeeʹntest staanum säʹmmlai 

jiõččvaaldâšm, tuåimmjeei vaalriâšldõõǥǥ di sääʹmteeʹǧǧ tuâjai pirr.  

Kõskksaž eʹtǩǩõsân lij lääʹjj ânnʼjõž säʹmmla meäʹrteeʹlm sâjja čiõlggsubun šiõtteed, što tän lääʹjjest 

kõõččmõš lij vuõiggâdvuõđâst jiõnsted sääʹmteʹǧǧvaalin nuuʹbbin saaʹnin vuõiggâdvuõđâst šõddâd 

mieʹrǩǩuum vaal-loǥstõʹǩǩe ij-ka säʹmmlaid muđoi vuâđđlääʹjj mieʹldd alggmeeran kuulli vuõiggâdvuõđin da 

tõi ooudummšest. Tõi pirr lij šiõttuum da puäʹđet šiõtteed jeeʹresåʹrnn lääʹjjšeâttmõõžžâst, mõõnn 

ouddnem vuåppmõš lij beäʹlstes kõskksaž tuâjjan sääʹmteeʹǧǧest.  

Vaal-loǥstõʹǩǩe kuulli mõõntõõllâmšeâttmõõžžid oođeʹmmen kaaggâd pââjas lââʹssen sääʹmteeʹǧǧ sââʹj da 

oudldõõzzid tuõʹllʼjed da ooudeed sääʹmǩiõlid da kulttuur. Seämmanalla oođeet ânnʼjõž šeâttmõõžž 

saǥstõõllâmõõlǥtummšest  õhttsažtuåimmõõlǥtõõzz årra. Õinn eʹtǩǩeet muttsid sääʹmteeʹǧǧ da tõn 

vaʹlljeem tuåimmorgaani norrõʹsse. Vaalriâšldõõǥǥ tuåimmjemvuõʹtte kuullâm čuõlmmpaaiʹǩi jaauktem 

diõtt eʹtǩǩeet muttsid vaal-luʹvddkååʹdd norrõʹsse da mõõntõõllma di oođeet vaal-loǥstõʹǩǩe tuejjuum 

mieʹrǩǩummšid kuõskki vuõiǥeem-mõõntõõllmõõžž, aalǥteeʹl jeeʹrab vuõiǥeemluʹvddkååʹdd da tuejjeeʹl 

čiõlggsubun muuttâsooccmõõžž tõn tuʹmmstõõǥǥin.  

Lokku vääʹldeeʹl taarb vaʹrrjõõttâd jiõnstemvuõiggâdvuõđ čiõlǥtem di vaal-luʹvddkååʹdd ja 

vuõiǥeemluʹvddkååʹdd šiõtteem kuõskki oođõõzzi teâuddmõʹšše, čuäʹjtet, što puõʹtti sääʹmteeʹǧǧ vaalid 

ââʹnet eeʹjjest 2020. 

 

Jiõnstemvuõiggâdvuõtt sääʹmteeʹǧǧ vaalin  

 

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj 1 § meâldlânji säʹmmla vaʹlljee sääʹmteeʹǧǧ vaalivuiʹm kõskkvuõđstes. Riâšldõõǥǥ čiõlǥtem 
diõtt eʹtǩǩeet juʹn lääʹjj aʹlǧǧe lââʹzztemnalla, što vuõiggâdvuõtt jiõnsted sääʹmteeʹǧǧ vaalin lij säʹmmlain, 
kook lie mieʹrǩǩuum vaal-loǥstõʹǩǩe. Vuõiggâdvuõđâst šõddâd mieʹrǩǩuum vaal-loǥstõʹǩǩe šiõtteed lääʹjj 3 
§:st, koʹst kõõččmõš lij aainâs jiõnstemvuõiggâdvuõđâst sääʹmteeʹǧǧ vaalin, ij tõʹst, ǩeän âlgg juʹn ââʹnned 
säʹmmliʹžžen. Puk jiiʹjjes säʹmmliʹžžen õõʹni jie haaʹled jiõnsted leʹbe ooʒʒõõttâd vaal-loǥstõʹǩǩe. Oummu 
vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩummšin jie leʹčči jeeʹres vaaiktõõzz säʹmmlaid muđoi vuâđđlääʹjj mieʹldd alggmeeran 
kuulli vuõiggâdvuõđid da tõi ooudummša.     

Jiõnstemvuõiggâdvuõđ kuõskki šeâttmõõžž pâʹjjǩeeʹrjtõssân leʹčči vuõiggâdvuõtt pueʹtted mieʹrǩǩuum vaal-

loǥstõʹǩǩe. Mieʹrǩǩummuš oudldeʹče ânnʼjõž nalla miâsttmõõžž ooʒʒõõttâd vaal-loǥstõʹǩǩe. Šeâttmõš 

âânče seʹst viõǥǥâst åårrai lääʹjj nalla subjektiivlaž miâsttmõõžž paaldâst objektiivlaž kriteeʹrid. Jiõčč 

jiõnstemvuõiggâdvuõđ, lääʹjjmeâldlaž oudldõõzz leʹčče teʹl, što ooumaž jiõčč leʹbe aainâs õhtt suu puärrsin, 



ääjjain da ääkkain leʹbe maaddârpuärrsin lij mättjam sääʹmǩiõl vuõssmõs ǩiõllân leʹbe što aainâs nuʹbb suu 

puärrsin lij mieʹrǩǩuum leʹbe lij leämmaž mieʹrǩǩuum jiõnstemvuõiggâdvuõttneʹǩǩen 

sääʹmväʹldduumkååʹdd leʹbe sääʹmteeʹǧǧ vaalin. Eʹtǩǩuum šeâttmõš vaʹsttad kookkas Ruõccjânnmest da 

Taarrjânnmest viõǥǥâst åårrai vaʹstteei šeâttmõõžžid, nuʹtt-ba looppâst leʹčči õhttsažtâʹvvjânnmallaš 

kriteeʹr sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttmõʹšše, lie-han säʹmmla õhtt meer nelljen riikkâst. Šeâttmõš 

vaʹsttad kookkas še parafõsttum tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž meärrõõzz sääʹmteeʹǧǧ 

jiõnstemloǥstõõǥǥâst. 

Lââʹssen oudldet, što lääʹjjest šiõttuum ââʹjj, meersažvuõđ da narodǩeʹrjjtuõʹllʼjummuž kuõskki 
jiõnstemvuõiggâdvuõđ jeeʹres õõlǥtõõzz teâuddje. 

Sääʹmteeʹǧǧ sââʹjj da tuâj  

Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjan lij ânnʼjõž lääʹǩǩpääiʹǩ mieʹldd håiddad säʹmmlai jiiʹjjes ǩiõl da kulttuur di sij sâjja 

alggmeeran kuõskki aaʹššid. Tääzz õhttân tuâjjan lââʹzzteʹže še tuâj ooudeed säʹmmlai 

alggmeervuõiggâdvuõđi teâuddmõõžž. Tuâjeez kuulli aaʹššin sääʹmteʹǧǧ vuäitt juʹn ânnʼjõõžžâst tuejjeed 

veʹrǧǧniiʹǩǩid alttõõzzid da čuäjtõõzzid di uʹvdded ciâlklmid, ooudeed da vaaldšmed sääʹmkulttuur di 

miõttâd teäggtõõzz. Sääʹmteʹǧǧ raavad tuåimas vääras tuâjjriâššmõõžž di šiõttad sääʹmteʹǧǧvaali vääras 

vaal-luʹvddkååʹdd.   

Ânnʼjõõžžâst sääʹmteʹǧǧ oudd juõʹǩǩekksaž mušttlõõzzâs riikksuåvtõʹsse. Mušttlõõzz ouddmõš eeʹttiǩ-kådda 

pââʹjeʹče sääʹmteeʹǧǧ sââʹj da jiõččvaaldšem miârktõõzz. Vuâđđlääʹǩǩvälljkååʹdd ääiʹjab eʹtǩǩõõzz (HE 

167/2014 vp) õhttvuõđâst õlmmeem beäʹl välddmõõžž mieʹldd vuõiʹǧǧest eeʹttiǩ-kådda uvddum mušttlõs 

taʹrjjad ânnʼjõõžž pueʹrab vueiʹttemvuõđid eeʹttiǩ-kådda vuåppad da ärvvtõõllâd kõõsktum nalla säʹmmlaid 

kuõskki aaʹšši vueʹjj da ouddnummuž.  

Saǥstõõllâmõõlǥtõõzz viikkmõš õhttsažtuåim årra 

Ânnʼjõž šeâttmõõžž saǥstõõllâmõõlǥtummuž pirr, koon meâldlânji veʹrǧǧneeʹǩǩ saǥstâʹlle sääʹmteeʹǧǧin 
kookkaskuõʹddi da miârkteei tuåimin, kook vuäiʹtte vaaiktet jieʹrben säʹmmlai sâjja alggmeeran, oođeet 
õhttsažtuåimm da –saǥstõõllâmõõlǥtõssân. Seämmast õlmmeet põrggmõõžž õhttsaž fiʹttjõʹsse da 
miâsttmõʹšše kuåsttma. Tõt ij kuuitâǥ miârkkšõõv veto-vuõiggâdvuõđ. Täid saǥstõõllâmäʹššen åårrai tuåimi 
sizz piijče ânnʼjõž lääʹjj meâldlaž loǥstõõǥǥ vuâđđlääʹǩǩvälljkååʹdd smiõtldõõǥǥâst (PeVM 13/2014 vp) 
oudldum naaʹlivuiʹm.  

Õnnum saǥstõõllmõõžžin õõlǥči raajjâd påʹrddǩeeʹrj. Šeâttmõõžž tiuddeʹče nuʹtt še, što veʹrǧǧniiʹǩǩi da 

jeeʹres õõlmâs vaaldšemtuâjaid hoiʹddjeeʹji õõlǥči 1 momeeʹntest jurddum tuåimid plaanmen da 

tieuʹddmen põrggâd ââʹnned huõl tõʹst, što säʹmmlai vuõiggâdvuõʹtte harjjted jiiʹjjes ǩiõl, kulttuur da 

äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjid ij šõõdd miârkteei häiʹtt da što säʹmmlai vuõiggâdvuõđid alggmeeran vueiʹtet 

staanâd da ooudeed.  

Vaalšeâttmõõžži di vuõiǥeem- da muuttâsooccâmriâšldõõǥǥ čiõlǥtummuš  

Eʹtǩǩõõzzâst põõrǥât tuejjeed čiõlggsubun ânnʼjõž vaalšeâttmõõžžid di vuõiǥeem- da 
muuttâsooccâmriâšldõõǥǥ. Vaal-luʹvddkååʹdd šiõtteʹčet juätkast tâʹlles sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj aalǥâst da 
vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttma kuulli mieʹrraaiʹjid piijče ääiʹjben. Täi muttsivuiʹm põõrǥât ainsmâʹtted, što 
ooccmõõžži ǩiõttʼtõõllmõʹšše da vueiʹtlvaž muttâz ooccma kuâđđjeʹče riʹjttjeei äiʹǧǧ.  

Eʹtǩǩõõzz mieʹldd šiõtteʹčet juätkast še vuõiǥeemluʹvddkååʹdd, koʹst leʹčči lääʹjj lookkâm saaǥǥjååʹđteei da 

kolmm vuäzzla. Äävʼvuõđ da takai naʹddjummuž lââʹzztem diõtt oudldõsân leʹčči, što luʹvddkåʹdd lij 

tuåimstes jiõččnaž da čõõnteʹmes.  Vuõiǥeemluʹvddkåʹdd ǩiõttʼtõõlče vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩummuž 

kuõskki vuõiǥeemõõlǥtõõzz. Muttâzooccmõõžž vuõiǥeemluʹvddkååʹdd tuʹmmstõõǥǥâst tuejjeʹčeš ââʹlmõs 



vaaldâšmvuõiggsa, koʹst leʹčči nääiʹt vuõss tääʹzz vuõiggâdvuõttstaan raaveem mâŋŋa ânnʼjõž pueʹrab 

oudldõõzz vuäjjned lääʹjjest šiõttuum jiõnstemvuõiggâdvuõđ kriteeʹri tieuʹddem staanmõʹšše da 

čårstummuž cõggma. 

 


