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Ǩiõll-lääʹjj tiuʹddepiijjmõõžžâst uʹvddum šiõttõõzz muuttâs
Tuâǥǥaž
Valdiasuåvtõõzz šiõttõs ǩiõll-lääʹjj tiuʹddepiijjmõõžžâst (433/2004) uʹvdde 27.5.2004 da tõt pueʹđi
viõʹǩǩe 15.6.2004.Tõn liâ mottam 1.1.2005 da 1.1.2016 viõʹǩǩe puättam šiõttõõzzin (16.12.2004/1130
da 22.10.2015/1277). Tõt siiʹsǩat šeâttmõõžžid ǩiõllaaʹšši saǥstõõllâmkååʹddest de ǩiõll- lääʹjjšiõtteem
suåvtõõllmõš kuõskki mainnsest.
Oouʹdbu ǩiõllaaʹšši saǥstõõllâmkååʹdd tuåimmpââʹjj leäi 1.4.2016–31.3.2020. Saǥstõõllâmkååʹdd
tuåimmjummuš ooudâsviʹǩǩe tuåimmpââʹjj äiʹǧǧen. Saǥstõõllâmkååʹdd vuäzzõõttjimeäʹr uuʹccee
ääiʹjbuž šiõttõõzz seännam raaʹjin. Lââʹssen saǥstõõllâmkååʹdd tuåimmjummuš ǩieʹppee, da
saǥstõõllâmkåʹdd koskkii pueʹtti tuâjjõõzzid:
1. ǩiõllaaʹšši saǥstõõllâmpeeiʹvi riâššmõš õʹhttešt eeʹjjest valdiasuåvtõõzz da ǩiõlläʹrttli kõskksai
dialoogi ooudâsviikkmõõžžân;
2. vuõiggâdvuõttministeria veäʹǩǩtummuš ǩiõll-lääʹjjšiõtteem suåvtõõllmõõžžâst uʹvddem
halltõõzz mainnâz valmštõõllmest; de
3. ǩiõlljäälaid da ǩiõllʼlai vuõiggâdvuõđi teâuddjummša vaikkteeʹji oođummši seuʹrrjummuš.
Saǥstõõllâmkååʹdd tuåimmjemplaaʹne ǩeʹrjjee, štõ saǥstõõllâmkåʹdd čõõđat čõhčča 2019
jiõččärvvlõõzz, čââʹlmest ââʹneen ođđ saǥstõõllâmkååʹdd piijjmest. Ärvvlõõzz čõõđte kõõjjeeʹl, koon
vuõlttee saǥstõõllâmkååʹdd vuässõõttjid, väärrneeʹǩǩid da põõšši äʹšštobddjid.Kõõjjõs vuõlttee
õhttseʹžže 17 ooumže. Vaʹstteei leʹjje 10. Kõõččmõõžž kollʼje saǥstõõllâmkååʹdd õʹhttepiijjmõʹšše da
šorradvuõʹtte, saǥstõõllâmkååʹddest eeʹttkâʹsttmen åårrai ǩiõlläʹrttlid, saǥstõõllâmkååʹdd tuâjjõõzzid,
tuåimmjem kõskksažaaʹššid (meerlažǩiõl da jeeʹres ǩiõl) , tuejjeem -mõõntõõllmõõžžid da
tuåimmjemnaaʹlid de vaikktemvuõʹtte.
Šiõttõs lij čuäʹjtõõttâm måttmi sõõʹji vaikkâtfiʹttjõssân da feʹrttai tõn määinast čiõlǥted. Šiõttõõzz
čiõlggsažvuõđ lij še vaikktâttam tõt, štõ saǥstõõllâmkååʹdd tuåimmjem riâššmõõžžâst lij šiõttuum
šiõttõõzz jeeʹres ceäkksain de jeärben raʹvvjâʹttem tuâjjpåʹraadâst. Seämma ääiʹj vueiʹtte tueʹjjeed še
saǥstõõllâmkååʹdd ärvvlõõzz vuâđain tarbbân ǩiõččum muttõõzzid šiõttõʹsse.
Šeâttmõšpuåttla vuâđđõõzz
Ǩiõllaaʹšši saǥstõõllâmkååʹdd kuõskki šeâttmõõžž – 1 lååkk
Šiõttõõzz raajõõzz eeʹttǩâʹstte muʹttemnalla nuʹtt, štõ saǥstõõllâmkååʹdd kuõskki šeâttmõõžžid nåʹrre
nelljen ceäkksen: 1 § Saǥstõõllâmkååʹdd miârktõs, 2 § Tuejjõõzz, 3 § Õʹhttepiijjmõš da 4 §
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Tuåimmjem riâššmõš. Ođđ 4 § :a lij mieʹrr noorrâd taarbšem tuʹmmstõkväʹlddvuõtt ( ânnʼjõž 4 §),
tuâjjpåʹreâd ( ânnʼjõž 5 §), piisarkooʹddid ( ânnʼjõž 6 §) de paaʹlǩid ( ânnʼjõž 8 §) kuõsǩǩi šeâttmõõžž.

1 § Šiõttummuš da tuåimmpââʹjj
Ceäkksa nõõm eeʹttǩâʹstte muʹttemnalla. Ceäkksa ođđ nõmm leʹčči Saǥstõõllâmkååʹdd miârktõs.
Ceäkksast peäggte pâi 2 §:a 1 lååǥǥ meâldlaž seuʹrrjemtuejjõs. Saǥstõõllâmkåʹdd lij kuuitâǥ še
ǩiččlõõttâm ooudeed ǩiõlʼlaid vuõiggâdvuõđid še uuʹdeeʹl ceälkkmõõžžid da vaikkteeʹl
halltõstuâjjpåʹraade. Lââʹssen saǥstõõllâmkåʹdd lij ooudääm halltõõzz da ǩiõlläʹrttli kõskksaid
vuârrsaǥstõõllmõš riâššeeʹl jueʹǩǩeeʹjj ǩiõlläʹššsaǥstõõllâmpeeiʹvid, da priimeeʹl tõin
õõlmâsceälkkmõõžž. Ceäkksa eeʹttǩâʹstte lââʹzzted juätkast še ooudeemtuejjõs.
Ceäkksaž kollʼjeʹčči mâŋŋa muttõõzz nuuʹbbnalla:
1 § Saǥstõõllâmkååʹdd miârktõs
Ǩiõll- lääʹjj (423/2003) da tõõzz kollʼjeei lääʹǩǩšiõtteem tiuʹddepiijjâm da suåvtõõllmõõžž
ooudummuš da seuʹrrjummuš de ǩiõlʼlai jäälai ooudâsviikkâm seuʹrrjem tiõd lij
vuõiggâdvuõttministeria õhttvuõđâst tuåimmjeei ǩiõllaaʹšši saǥstõõllâmkåʹdd, koon
valdiasuåvtõs šiõttâd nelljen eeʹǩǩen vuârast.
2 § Tuejjõõzz
2 §:a mieʹldd saǥstõõllâmkååʹdd tuejjõssân lij
1) veäʹǩǩted vuõiggâdvuõttministeria ǩiõll-lääʹjj da tõõzz kollʼjeei lääʹjjšiõtteem tiuʹddepiijjâm da
suåvtõõllmõõžž seuʹrrjummšest;
2) valmštõõllâd eʹtǩǩõõzzid tiuʹddepiijjâm tuärjjõssân tuåimmjummsen meerlažǩiõli ââʹnnem da sââʹjj
ooudâsviikkmõʹšše;
3) veäʹǩǩted vuõiggâdvuõttministeria eeʹttiǩ-kådda vaalpõõʹji ǩiõll-lääʹjjšiõtteem suåvtõõllmõõžžâst
uʹvddem valdiasuåvtõõzz ceälkkõõzz valmštõõllmõõžžâst;
4) valmštõõllâd veʹrǧǧneeʹǩǩid raʹvvjõõzzid ǩiõll-lääʹjj da tõõzz kollʼjeei lääʹjjšiõtteem kuõskki teâđtem
da škooultõõzz riâššmõõžžâst; de
5) uʹvdded ceälkkmõõžžid veʹrǧǧniiʹǩǩid da jeeʹres õhttõõzzid vuõiggâdvuõttministeria tõõzz
tuåimmtem ǩiõll-lääʹjjšiõtteem kuõskki kõõččmõõžžin.
Saǥstõõllâmkåʹdd vuäiʹt še:
1) vuässõõttâd jeeʹres ǩiõli ǥu meerlažǩiõli kuõskki lääʹjjšiõtteem seuʹrrjummša de äʹšštobddjen
veäʹǩǩted jeeʹres ǩiõli kuõskki lääʹjjšiõtteem valmštõõllmõõžžâst;
2) seuʹrrjed meeraikõskksaž ooudâsviikkmõš da õhttsažtuâj jânnam ǩiõlljäälai da ǩiõlʼlai
vuõiggâdvuõđi ooudâsviikkmõššân; de
3) jiijjaz alttõõzzâst valmštõõllâd vuõiggâdvuõttministeria õnnu raʹvvjõõzzid ǩiõll-lääʹjjšiõttʼtõʹsse da
tõn suåvtõõllmõʹšše kollʼjeeʹjest kõõččmõõžžin de raajjâd alttõõzzid ǩiõlʼlai vuõiggâdvuõđi
ooudummšen da ǩiõlʼlai õõutverddsažvuõđ teâddjummšen.
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Saǥstõõllâmkååʹdd tuejjõõzzin teäʹdde jeärben meerlažǩiõlid, tõid kuõskki ǩiõll-lääʹjj da tõõzz kollʼjeei
lääʹjjšiõttummuš. Ǩiõlläʹššsaǥstõõllâmkååʹdd arvvlõs kuõskki kõõjjõʹsse vaʹsttääm leʹjje jeeʹresmiõllsa
tõʹst, lij- a meerlažǩiõli teäddmõš saǥstõõllâmkååʹdd tuåimmjummšest ooudâs vuâđđõttum. Pieʹǩǩ
vaʹstteeʹjin leäi peʹcclâsttam tõʹst, štõ meerlažǩiõl da sääʹmmǩiõlid peʹjje ouddsâjja jeeʹres ǩiõlläʹrttli
nääʹleld. Nuʹbbpeld vasttõõzzin še ǩiõʹčče, štõ meerlažǩiõl da jeärben ruõccǩiõll lij kuâđđjam
saǥstõõllâmkååʹdd tuåimmjummšest jeeʹres ǩiõli juõʹljid. Uʹcc vueʹss vaʹstteeʹjin huõmstõõtti, štõ
saǥstõõllâmkåʹdd ij ǩiõttʼtõõll riʹjttjeeʹjen jânnmasiʹrddi- da ålggjânnamǩiõlid.
Saǥstõõllâmkååʹdd tuåimmjummuš vueiʹtte tuåimmpõõʹji vuäʹpsted tääʹrǩben šiõttõstuʹmmstõõǥǥin.
Saǥstõõllâmkåʹdd vuäiʹt še jiõčč vaʹlljeed, muʹvddem aaʹššin haaʹlad leeʹd altteeʹjes. Nuʹtt lij
vuâđđõttum, štõ šiõttõs juätkast še vueiʹtlvõõstči veeidõssân meerlažǩiõlid da jeeʹres ǩiõlid de
takainalla jânnam ǩiõlljääli seuʹrrjummuž kuõskki tuejjõs. Tuejjõõzzid eeʹttǩâʹstte kuuitâǥ čiõlǥtâʹttem
tiõd, štõ tõin õčndõõvvči čiõlggsubuin saǥstõõllâmkååʹdd vuõss-sâjjsažtuejjõõzz.
Saǥstõõllâmkååʹdd tuejjõssân leʹčči juätkast še 1 momeeʹnt 1 pääiʹǩ meâldlen vieʹǩǩted
vuõiggâdvuõttministeria ǩiõll-lääʹjjšiõtteem tiuʹddepiijjâm da suåvtõõllmõõžž seuʹrrjummšest.
Valdiasuåvtõõzz ǩiõllmainnâz valmštõõllmõõžžâst vieʹǩǩtummuš vueiʹtte ǩiõččâd kollʼjed
seuʹrrjemtuejjõʹsse, da tõn eeʹttǩâʹstte seʹrddemnalla 1 momeeʹnt 1 päikka.
Saǥstõõllâmkååʹdd tuejjõssân lij lââʹssen viõǥǥâst åårrai šiõttõõzz mieʹldd leämmaš valmštõõllâd
eʹtǩǩõõzzid tiuʹddepiijjâm staanõssân tuåimman meerlažǩiõli ââʹnnem da sââʹjj ooudâsviikkmõššân,
valmštõõllâd veʹrǧǧniiʹǩǩid raʹvvjõõzzid ǩiõll-lääʹjj da tõõzz kollʼjeei lääʹjjšiõtteem kuõskki teâđtummuž
da škooultõõzz riâššmõš de uʹvdded ceälkkmõõžžid veʹrǧǧniiʹǩǩid da jeeʹres õhttõõzzid
vuõiggâdvuõttministeria tõõzz tuåimmtem ǩiõll- lääʹjjšiõtteem kuõskki kõõččmõõžžid. Håʹt lij vääžnai,
štõ saǥstõõllâmkåʹdd vuäiʹt raajjâd eʹtǩǩõõzzid, valmštõõllâd raʹvvjõõzzid da uʹvdded ceälkkmõõžžid,
nuʹtt rutiinnallšem eʹtǩǩõõzzi, raʹvvjõõzzi da ceälkkmõõžži valmštõõllmõš vuäiʹt leeʹd väʹǯǯlaž.
Nuʹbbeld lij vääžnai, štõ saǥstõõllâmkåʹdd vuäiʹt še uʹvdded ceälkkmõõžžid järrsi, ǥu
vuõiggâdvuõttministeria tõõzz tuåimmtem kõõččmõõžžin. Tuejjõõzz eeʹttǩâʹstte õʹhtteǩeässmõššân
täi vueʹzzin.
Saǥstõõllâmkååʹdd tuejjõssân leʹčči 1 momeeʹnt 2 pääiʹǩ mieʹldd staanâd ǩiõll-lääʹjjšiõtteem
tiuʹddepiijjmõõžž de meerlažǩiõli ââʹnnem da sââʹjj ooudeem da tõn väʹrdd taarbšemmen raajjâd
eʹtǩǩõõzzid da uʹvdded ceälkkmõõžžid. Viõǥǥâst åårrai šiõttõõzz 1 momeeʹnt 4 pääiʹǩest peäggtum
raʹvvjõõzz kuõskeen ǩiõll-lääʹjj da tõõzz kollʼjeei lääʹjjšiõtteem kuõskki teâđtummuž da škooultõõzz
riâššmõõžžâst vueiʹtte ǩiõččâd siiʹsǩeeʹjen 2 päikka ij-ka tõid leʹčči tarbbân peäggted tuejjõõzzâst
jeärben.
Ǩiõllaaʹšši saǥstõõllâmkåʹdd lij riâššâm oouʹdbuž tuåimmpââʹjstes šiõttõõzzâst šiõtteem tuejjõõzzi
lââʹssen juõʹǩǩ eeʹjj ǩiõllaaʹšši saǥstõõllâmpeeiʹv, koʹst ǩiõlläʹrttlin lij leämmaš vueiʹtlvažvuõtt ââʹnned
vuârrsaǥstõõllmõš halltõõzzin ääiʹjpoddsaž ǩiõlʼlai vuõiggâdvuõđid kollʼjeei kõõččmõõžžin.
Ǩiõlläʹššsaǥstõõllâmkååʹdd arvvlõõzz kuõskki kõõjjõʹsse vaʹsttääm leʹjje tõn miõll, štõ
saǥstõõllâmpeiʹvv lij leämmaš äukkai tuåimmjemnääʹll. Tõt leʹčči vuâđđõttum lââʹzzted
saǥstõõllâmkååʹdd vuõss-sâjjsažtuejjõʹsse.
Lââʹssen 2 momeeʹntest šiõttõʹsse jeeʹres tuejjõõzzin, koid saǥstõõllâmkåʹdd vuäiʹt håiddad
ouddmiârkkan jeeʹres ǩiõli da takai ǩiõlljääli vueʹzzest. Saǥstõõllâmkåʹdd vuäitči viõǥǥâst åårrai
šiõttõõzz 2 momeeʹnt 1 pääiʹǩ meâldlen juätkast še vuässõõttâd jeeʹres ǩiõli ǥu meerlažǩiõli kuõskki
lääʹjjšiõtteem seuʹrrjummša. Tõn pääiʹǩest taʹrǩǩečče, štõ kõõččmest lij 1 momeeʹnt 1 pääiʹǩ nalla
lääʹjjšiõtteem tiuʹddepiijjâm da suåvtõõllmõõžž seuʹrrjummuš. Tõn pääiʹǩest eeʹttkâʹstte meädda
jaauktemnalla jeeʹres ǩiõli kuõskki lääʹjjšiõtteem valmštõõllmõõžžâst veäʹǩǩtummuš, ǥu
saǥstõõllâmkååʹdd tuejjõõzz kollʼje ouddâl pukid ǩiõll- lääʹjjšiõtteem tiuʹddepiijjâm da suåvtõõllmõõžž
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ooudummuša da seuʹrrjummša de ǩiõllai jäälai ooudâsviikkâm seuʹrrjummša. Saǥstõõllâmkåʹdd
vuäitči kuuitâǥ äʹšštobddjen vuässõõttâd ǩiõll- lääʹjjšiõtteem valmštummša ouddmiârkkan uuʹdeeʹl
ceälkkmõõžžid.
Viõǥǥâst åårrai šiõttõõzz 2 §:a 2 momeeʹnt 2 pääiʹǩ mieʹldd saǥstõõllâmkåʹdd vuäiʹt seuʹrrjed
meeraikõskksaž ooudâsviikkâm da õhttsažtuâj ǩiõlljäälaid da ǩiõllai vuõiggâdvuõđi
õõudâsviikkmõššân. Jeärben jânnam ǩiõlljäälai da ǩiõllai vuõiggâdvuõđi seuʹrrjummuš lij vääžnai,
huõmsteeʹn 1 pääiʹǩ meâldlaž seuʹrrjemtuejjõs de halltõõzz ǩiõllmainnâs valmštõõllmõõžžâst
veäʹǩǩtummuš. Tuejjõõzz eeʹttkâʹstte miâllâmnalla nuʹtt, štõ tuejjõssân leʹčči seuʹrrjed jânnam
ǩiõlljäälai da ǩiõllai vuõiggâdvuõđi teâddjummšest de meeraikõskksaž ooudâsviikkmõš da
õhttsažtuâj.
Viõǥǥâst åårrai šiõttõõzz 2 §:a 2 momeeʹnt 3 pääiʹǩ mieʹldd saǥstõõllâmkåʹdd vuäiʹt jiijjâz alttõõzzâst
valmštõõllâd vuõiggâdvuõttministeria õnnu raʹvvjõõzzid ǩiõll- lääʹjjšiõttʼtõʹsse da tõn suåvtõõllmõʹšše
kollʼjeei kõõččmõõžžin de raajjâd alttõõzzid ǩiõllai vuõiggâdvuõđi ooudummšan da ǩiõllai
õõutverddsažvuõđ teâuddjummšan. Tõt päiʹǩǩ põõžžči seämmasââʹjest.
Ceäkksaž kollʼjeʹčči mâŋŋa muttõõzz nääiʹt-aa:
2 § Tuejjõõzz
Saǥstõõllâmkååʹdd tuejjõssân lij:
1) veäʹǩǩted vuõiggâdvuõttministeria ǩiõll- lääʹjj da tõõzz kollʼjeei lääʹjjšiõtteem
tiuʹddepiijjâm da suåvtõõllmõõžž seuʹrrjummšest, mieʹldd lååǥǥeen eeʹttiǩ-kådda
vaalpõõʹjin ǩiõll- lääʹjjšiõtteem suåvtõõllmõõžžâst uʹvddem valdiasuåvtõõzz mainnâz
valmštõõllmõõžžâst
2) staanâd ǩiõll- lääʹjjšiõtteem tiuʹddepiijjmõš de meerlažǩiõli ââʹnnem da sââʹjj
ooudummšest da tän väʹrdd taarbšemmen raajjâd eʹtǩǩõõzzid da uʹvdded
ceälkkmõõžžid
3) Ooudeed vuârrsaǥstõõllmõs halltõõzz da ǩiõlläʹrttli kõõskâst
Saǥstõõllâmkåʹdd vuäiʹt še:
1) vuässõõttâd jeeʹres ǩiõli ǥu meerlažǩiõli kuõskki lääʹjjšiõtteem tiuʹddepiijjâm da
suåvtõõllmõõžž seuʹrrjummša
2) seuʹrrjed jânnam ǩiõlljäälaid da ǩiõllai vuõiggâdvuõđi teâuddjummšest de
meeraikõskksaž ooudâsviikkmõš da õhttsažtuâj
3) jiijjâz alttõõzzâst valmštõõllâd vuõiggâdvuõttministeria õnnu raʹvvjõõzzid ǩiõllääʹjjšiõttʼtõʹsse da tõn suåvtõõllmõʹšše kollʼjeei kõõččmõõžžin de raajjâd alttõõzzid
ǩiõllai vuõiggâdvuõđi ooudummšen da ǩiõllai õõutverddsažvuõđ teâuddjummšen.
3 § Õʹhttepiijjmõš
Viõǥǥâst åårrai 3 §:a 1 momeeʹnt mieʹldd saǥstõõllâmkååʹddest lij saaǥǥjååʹđteei,
vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei da jäänmõssân kuâtmlo (12) jeeʹres vuäzzla, koin juõʹǩǩkast lij jiiʹjjes
vääʹrrvuäzzlaž. 2 momeeʹnt mieʹldd saǥstõõllâmkååʹddest âlgg leeʹd eeʹttkâʹsttemnalla kuuitâǥ
vuõiggâdvuõđlaž, sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl, mättʼtõs- da čuõvtemtuåimm, ålggjânnmallaž- da
jânnmamuʹttemaaʹšši, kåʹddvaaldšem de ǩiõllhuõl leʹbe ǩiõlltuʹtǩǩõõzz äʹšštobddmõš.
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Saǥstõõllâmkååʹdd viõǥǥâst åårrai tuâjjpåʹraad mieʹldd saǥstõõllâmkåʹdd vuäiʹt lââʹssen kåččad
põõžži äʹšštobddjid saǥstõõllâmkådda da taarb mieʹldd kåččad še jeeʹres äʹšštobddjid kuullâmnalla
saǥstõõllâmkååʹddest. Saǥstõõllâmkååʹddest liâ 31.3.2020 puuttâm tuåimmpââʹjest leämmaš põõzzi
äʹšštobddi Folktingest, Sääʹmteeʹǧǧest, kåʹddleettast, da õõutverddsažvaʹldduumneeʹǩǩ
pravleeʹnnʼjast. Lââʹssen Kuullâmvâkksaileettast lij leämmaš vuäzzlaž saǥstõõllâmkååʹddest. Jeeʹres
ǩiõlläʹrttlid mâʹt-a romanǩiõllsa, kaʹrjjelǩiõllsa da jânnmasiʹrddjiǩiõli maainsteeʹjid koʹlle juõʹǩǩ eeʹjj
riâššâm ǩiõllaaʹšši saǥstõõllâmpeeiʹvin. Jânnmasiʹrddjiǩiõli mainsteei saǥstõõllâmpeeiʹvin eeʹttǩast
Etnlai õhttvuõđi saǥstõõllâmkåʹdd (ETNO) da romanǩiõllsai Romanaaʹšši saǥstõõllâmkåʹdd (RONK).
Ǩiõlläʹšš- saǥstõõllâmkååʹdd arvvlõõzz kuõsǩǩi kõõjjõʹsse vaʹsttääm leʹjje tõn miõll, štõ äʹšštobddji
kuullmõš lij leämmaš äukkai tuåimmjemnääʹll. Jeäʹnbõs ǩiõčči še, štõ saǥstõõllâmkååʹddest lij
riʹjttjeeʹjen äʹšštobddmõš da štõ taarbšeeʹj ǩiõlläʹrttel liâ eeʹttǩõsttum.
Lij vuâđđõttum, štõ saǥstõõllâmkååʹddest liâ juätkast še eeʹttǩõsttum saǥstõõllâmkååʹdd tuejjõõzz
ǩiõččâmvueʹjjest kõskksa meerkååʹdd sektoor.Šeâttmõš eeʹttǩâʹstte kuuitâǥ õõutǩeärddsâʹstted tän
vueʹzzest. 2 momeeʹnt mieʹldd saǥstõõllâmkååʹddest õõlǥči leeʹd eeʹttǩõsttum saǥstõõllâmkååʹdd
tuejjõõzzi nääʹleld kõskksai sueʹrji, kåʹddvaaldšem da ǩiõllhuõl leʹbe ǩiõlltuʹtǩǩõõzz äʹšštobddmõš de
jeeʹres tuejjõõzzi nääʹleld kõskksaž äʹšštobddmõš. Lââʹssen lij vuâđđõttum, štõ saǥstõõllâmkååʹddest
leʹčči eʹtǩǩõs kuuitâǥ tõin õutstõskooʹddin, kook lääʹjjšeâttmõššân ooudee jânnam ruõccǩiõllsa
uuʹccbõõzz da alggmeer säʹmmlai vuõiggâdvuõđid. Täk liâ Svenska Finlands folkting -nõmmsaž
õutstõskåʹdd, koon tuejjõs lij ooudeed Lääʹddjânnam ruõccǩiõllsa narood vuõiggâdvuõđid da
tåimmjed tän narood čuõvtõõzz da õhttsažkooʹddi jäälai ooudâsviikkmõššân de ruõcc ǩiõl sââʹjj
ooudummšen Lääʹddjânnmest, de sääʹmteeʹǧǧ, koon tuejjõssân lij håiddad säʹmmlai jiijjâz ǩiõl da
kulttuur de sij sââjes alggmeeran kuõsǩǩi aaʹššid, da eeʹttkâʹstted säʹmmlaid tuejjõõzzees kollʼjeei
aaʹššin.
Äʹšštobddji kåččmest da kuullmest eeʹttǩâʹstte šiõtteemnalla ceäkksast. Ceäkksa 3 momeeʹnt mieʹldd
saǥstõõllâmkåʹdd vuäitči kåččad põõžži leʹbe pååđ äʹšštobddjid de taarb mieʹldd kåččad še jeeʹres
äʹšštobddjid kuullâmnalla saǥstõõllâmkååʹddest. Põõžži äʹšštobddjid kååččeeʹl vueiʹtte raʹddjed tõʹst,
štõ väʹlddveärlai vuäzzlai lââʹssen saǥstõõllâmkååʹddest lij äʹšštobddmõš ouddmiârkkan tuejjõõzzi
nääʹleld kõskksaž ǩiõlläʹrttlin leʹbe jeeʹres äʹrttlin.
Ǩiõllaaʹšši saǥstõõllâmkååʹddest leäi sieʹvvemǩiõllsai eeʹttiǩ põõžži äʹšštobddjen tuåimmpââʹjest
2012-2015 da vuâđđlääʹǩǩvälljkåʹdd õõʹni sieʹvvemǩiõll- lääʹjj šiõtteem õhttvuõđâst vääžnʼjen, štõ
saǥstõõllâmkååʹddest lij sieʹvvemǩiõl õõʹnni eeʹttiǩ še juätkast. Seämmast vuâđđlääʹǩǩvälljkåʹdd
ǩiõčči, štõ õõlǥči seʹlvtet še tarbb sieʹvvemǩiõl saǥstõõllâmkååʹdd perstummša (PeVM 10/2014 vp).
Sanna Marin halltõstuâjjpåʹraad mieʹldd perste veeidõsvuâllsaž sieʹvvemǩiõllaaʹšši saǥstõõllâmkåʹdd
ärvvlâʹtted sieʹvvemǩiõll- lääʹjj da sieʹvvemǩiõllsai vuâđđvuõiggâdvuõđi de õõutverddsažvuõđ
teâuddjummuš. Šiõtteʹmmen ǩiõllaaʹšši saǥstõõllâmkååʹdd ođđ tuåimmpâjja vueiʹtte tuʹmmjed,
kååččʼče-a Kuullâmvâkksai lett väʹlddveärlaž vuäzzla sââʹjest taarbšemmen põõžži äʹšštobddjen.
Ceäkksaž kollʼjeʹčči mâŋŋa muttõõzz nääiʹt-aa :
3 § Õʹhttepiijjmõš
Saǥstõõllâmkååʹddest lij saaǥǥjååʹđteei, vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei da jäänmõssân kuâtmlo
(12) jeeʹres vuäzzla, koin juõʹǩǩkast lij jiiʹjjes vääʹrrvuäzzlaž.
Saǥstõõllâmkååʹddest âʹlǧǧe leeʹd eeʹttǩõsttum saǥstõõllâmkååʹdd tuejjõõzz nääʹleld
kõskksai sueʹrji, kåʹddvaaldšem da ǩiõllhuõl leʹbe ǩiõlltuʹtǩǩõõzz äʹšštobddmõš de
jeeʹres tuejjõõzzi nääʹleld kõskksaž äʹšštobddmõš. Lââʹssen saǥstõõllâmkååʹddest âlgg
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leeʹd eʹtǩǩõs Svenska Finlands Folkting -nõmmsast õutstõskååʹddest de
sääʹmteeʹǧǧest.
Saǥstõõllâmkåʹdd vuäiʹt kåččad põõžži leʹbe pååđ äʹšštobddjid de taarb mieʹldd kuullâd
še jeeʹres äʹšštobddjid.
4 § Tuʹmmstõkväʹlddvuõtt
Ceäkksa eʹtǩǩee nõmmeemnalla oʹđđest. 4 § leʹčči nõmmstest Tuåimmjem riâššmõš. Ceäkksa
eeʹttǩâʹstte noorrâmnalla tuʹmmstõkväʹlddvuõtt ( ânnʼjõž 4 §), tuâjjpåʹreâd ( ânnʼjõž 5 §),
piisarkooʹddid ( ânnʼjõž 6 §) da paaʹlǩid ( ânnʼjõž 8 §) kuõsǩǩi šeâttmõõžž de tuåimmjummuš nääʹleld
kõskksaid aaʹššid viõǥǥâst åårrai tuâjjpåʹraadâst.
Ceäkksaž kollʼjeʹčči mâŋŋa muttõõzz nääiʹt-aa :
4 § Tuåimmjem riâššmõš
Saǥstõõllâmkåʹdd noorââtt saaǥǥjååʹđteei leʹbe vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei kååččast.
Saǥstõõllâmkåʹdd lij tuʹmmstõkvaʹlddsaž, ǥu såbbar saaǥǥjååʹđteei da uuʹccmõssân
pieʹll jeeʹres vuäzzlain liâ noorõõttâm. Tâʹl ǥu ääʹšš tuʹmmsteʹmmen õčndââvv
jeeʹresmiõllsaž juurd, tuʹmmje ääʹšš õõutǩeärddsõssân jiõni jeäʹnbõõzzin.Jiõni
mõõnnmen tääʹzzen räʹtǩǩad tõt miõllââʹnnem, koon saaǥǥjååʹđteei lij kanntam.
Saǥstõõllâmkååʹddest lij pâʹjjpiisar, koon vuõiggâdvuõttministeria mieʹrrad.
vuõiggâdvuõttministeria vuäiʹt lââʹssen mieʹrreed saǥstõõllâmkådda piisar.
Saǥstõõllâmkåʹdd tuʹmmai jeeʹres tuåimmjummšes riâššmõõžži kuõsǩǩi
mõõntõõllâmnaaʹlin. Saǥstõõllâmkåʹdd vuäiʹt šiõtteed tuâjjvälljkååʹdd de taarb mieʹldd
juâǥǥtõõzzid da tuâjjäʹrttlid.
Saǥstõõllâmkååʹdd vuäzzlaid, piisrid de äʹšštobddjid mäʹhssem paaʹlǩin da
teäʹǧǧââʹnnemkuuli koʹrvvummšest tuʹmmai vuõiggâdvuõttministeria.
5 § Tuâjjpåʹreâd
Vuõiggâdvuõttministeria lij priimmâm 26.11.2004 šiõttõõzz 5 §:a meâldlen saǥstõõllâmkååʹdd
tuâjjpåʹreâd. Tuâjjpåʹraaʹdest mieʹrree saǥstõõllâmkååʹdd šiõttummšest tuâjjvälljkååʹddest,
juâǥǥtõõzzin da tuâjjäʹrttlin de äʹšštobddji nõmmââttmest.
Tuåimmjem nääʹleld kõskksi aaʹššin eeʹttǩâʹstte šiõtteemnalla ođđ 4 §: ast ij- ga jeärbuž tuâjjpåʹreâd
teänab taarbšeʹčče. Ceäkksa da tõn nuäʹjest priimmum tuâjjpåʹreâd eeʹttǩâʹstte kååʹmtemnalla.
6 § Piisarkåʹdd
Ânnʼjõž 6 §:a mieʹldd saǥstõõllâmkååʹddest lij piisarkåʹdd, koozz kollʼje pâʹjjpiisar da taarbšem mieʹrr
piisar. Vuõiggâdvuõttministeria mieʹrrad pâʹjjpiisar da mieʹrrad leʹbe kåčč piisrid. Ceäkksaž eeʹttǩâʹstte
kååʹmtemnalla da piisarkååʹddest eeʹttǩâʹstte šiõtteemnalla ođđ 4 §:ast. Juätkast
saǥstõõllâmkååʹddest leʹčči pâʹjjpiisar, koon vuõiggâdvuõttministeria mieʹrrad.
Vuõiggâdvuõttministeria vuäitči lââʹssen mieʹrreed saǥstõõllâmkådda piisar.
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7 § Tuåimmjemplaan da -maainâs
Ceäkksa mieʹldd saǥstõõllâmkåʹdd rääjj juõʹǩǩ eeʹjj tuåimmjemplaan, de mainnâz tuåimmjummšest da
eʹtǩǩad täid vuõiggâdvuõttministeria priimmâmnalla. Saǥstõõllâmkåʹdd vuäitči juätkast še priimmâd
tuåimmjemplaan de tuåimmjem- mainnâz, leša tõid iʹlla tarbb šiõtteed šiõttõõzzâst. Ceäkksaž
eeʹttǩâʹstte kååʹmtemnalla.
8 § Pääʹlǩ
Ceäkksa eeʹttǩâʹstte kååʹmtemnalla da paaʹlǩin eeʹttǩâʹstte šiõtteemnalla ođđ 4 §:ast. Ođđ 4 §:a
mieʹldd saǥstõõllâmkååʹdd vuäzzlaid, piisra de äʹšštobddjid mäʹhssem paaʹlǩin da teäʹǧǧââʹnnemkuuli
koʹrvvummšest tuʹmmjeʹčči vuõiggâdvuõttministeria.
Vaikktõõzz
Šiõttõseeʹttkâsttmõõžžâst jiâ arvvlâsttam leʹddjed täällsâllaid leʹbe jeeʹres vaikktõõzz.
Šiõttõsuʹvddemväʹlddõs
Vuâđđlääʹjj 119 § 2 momeeʹnt mieʹldd valdiavaaldšem tuåimmpravleeʹnnʼjai takai vuâđđaaʹššin âlgg
šiõtteed laaʹjjin, tâʹl ǥu tõi tuejjõʹsse kollai õõlmâs vääʹld âânnmõš. Valdia vuʹvdd- da
pääiklažvaaldšem vuâđđaaʹššin šiõttee nuʹtt še laaʹjjin. Valdiavaaldšem õhttõõǥǥin vueiʹtte muđoi
šiõtteed šiõttõõzzin.
Ǩiõllaaʹšši saǥstõõllâmkååʹdd tuejjõʹsse ij kullu õõlmâs vääʹld âânnmõš, tâʹl tõn vueiʹtte ââʹnned
vuâđđlääʹjj 119 §:a 2 momeeʹnt juʹrddem valdiavaaldšem õhttõkkân, koʹst vueiʹtte šiõtteed
valdiasuåvtõõzz šiõttõõzzin.
Ääʹšš valmštõõllmõš
Šiõttõseʹtǩǩõs lij valmštõllum vuõiggâdvuõttministeriast veʹrǧǧtuâjjan. Šiõttõseʹtǩǩõõzzâst rauʹǩǩe
ceälkkmõõžžid...
[Šiõttõseʹtǩǩõs lij taʹrǩǩuum vuõiggâdvuõttministeria lääʹǩǩtaʹrǩǩeemõhttõõǥǥâst.]
Viõʹǩǩepuättmõš
Šiõttõs lij jurddum pueʹtted viõʹǩǩe xx mannu 2020

