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Tiivistelmä

Tänään ovat saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset kansallisia vähemmistöjä
Ruotsissa ja saamen kieli, suomi sekä meänkieli kansallisia vähemmistökieliä. 1. huhtikuuta
2000 lähtien kuuluu Jällivaaran kunta vähemmistökielilainsäädännön piiriin, joka suo
yksityisille henkilöille oikeuden käyttää saamea, suomea ja meänkieltä hallintoviranomaisissa
ja tuomioistuimissa. Lainsäädäntö on osa laajempaa kansallisten vähemmistöjen hyväksi
tehtävää panostusta, jonka tarkoituksena on lisätä niiden vaikutusmahdollisuuksia ja vähentää
niihin kohdistuvaa syrjintää.

Kunnanhallitus on päättänyt kartoittaa vähemmistöpoliittisten  toimenpiteiden tarpeen
kunnassa sekä  myös sellaisten toimenpiteiden tarpeen, joita laki ei säädä. Selvitys on
tarkistanut, miten lakia sovelletaan kunnan eri toimialoilla sekä muissa vähemmistökieliä
koskevissa toimissa, etenkin lasten- ja vanhustenhuollossa, osoitettua poliittista tahtoa.
Näkökohtia on kuultu lain piiriin kuuluvien vähemmistöryhmien edustajilta. Tulos on
koostettu  vähemmistöpoliittista toimintasuunnitelmaa koskevaksi ehdotukseksi.

Lääninhallitus on lainsäädännön toteuttamisen päämies ja se jakaa vuosittain asianomaisille
kunnille ja maakäräjille varoja vähemmistökielitoimista kertyvistä kustannuksista.

Lainsäädäntö tarkoittaa sitä, että yksityisellä henkilöllä on oikeus käyttää vähemmistökieltään
ollessaan kirjallisesti ja suullisesti yhteydessä kuntaan asioissa, jotka koskevat
viranomaisvallan käyttöä suhteessa yksityiseen, mikäli asia liittyy hallintoalueeseen.
Tällaisissa tapauksissa  kunta on velvollinen antamaan suullisen vastauksen käytetyllä
kielellä. Kirjallisissa päätöksissä kunnan on ilmoitettava, että päätös pyynnöstä voidaan
kääntää suullisesti.

Lasten huoltajilla on oikeus hakea paikkaa esikoulutoiminnassa, joka kokonaan tai osittain
toteutetaan vähemmistökielillä. Sama oikeus on sillä, joka hakee vanhustenhuollon palveluita
kokonaan tai osittain vähemmistökielellä. Kunnan on myös muutoin pyrittävä  kohtaamaan
saamen, suomen ja meänkielen puhujia kunkin omalla kielellä.

Jällivaaran kunnan hallinnonalat ovat ratkaisseet  kieliongelmat jo ennen lainsäädännön
syntymistä. Tällä hetkellä on lähinnä suomen- ja meänkielen taitoista henkilökuntaa. Yleisesti
ottaen on vähemmistökielten käytön kysyntä hyvin alhainen; silloin kun sitä on, se koskee
lähinnä suomen kieltä. Hallinnonalat eivät kohtaa kysyntää saamenkielisten  ryhmien taholta.
Koulu,-  koulutus- ja kulttuurihallinto sekä sosiaalihallinto teettävät säännöllisiä henkilöstön
kielitaidon inventointeja esikoulussa ja vanhustenhuollossa. Kaikki hallinnonalat  näkevät
selvien suuntaviivojen tarpeen tilanteissa, joissa yksityinen henkilö haluaa käyttää
vähemmistökielilainsäädännön mukaista oikeuttaan.

Jällivaaran kunta saa tätä nykyä vuosittaisia valtionavustuksia vähemmistökielitoimenpiteitä
varten. Tällä haavaa käydään lääninhallituksessa keskustelua siitä, miten varojenjako
tulevaisuudessa hoidetaan. Tämä huomioon ottaen  tulee kunnan huolehtia reservin luomisesta
tulevia tarpeita varten.
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Kunta voi käyttää vähemmistömäärärahoja:
- kääntämistä, tulkkaamista ym. koskeviin toimiin, joita  vaaditaan viranomaisten ja

yksityisten väliseen yhteydenpitoon.
- lainsäädännöstä kuntien esikoulu- ja vanhustenhuoltotoiminnalle aiheutuviin

kustannuksiin mikäli toimintojen voidaan katsoa hyödyttävän vähemmistöjä.
- tiedottamiseen

Vähemmistöpoliittinen toimintaohjelma
Kunnan tulee toimia sekä pitkäaikaistukena kansallisten vähemmistöjen ja niiden säilymisen
puolesta, että vähemmistökieliä koskevan erityislainsäädännön noudattamiseksi. Jällivaaran
kunta pitää vähemmistöpoliittisen lainsäädännön ja sen pyrkimysten noudattamista tärkeänä.

Yleisesti ottaen on vähemmistökielisten toimenpiteiden kysyntä hyvin vähäistä. Saamelaisten
ja suomalaisten edustamat vähemmistökieliryhmät pitävät tärkeänä saada osallistua
työryhmään poliitikkojen ja virkamiesten kanssa. Tavoitteena on saada
vaikutusmahdollisuuksia ja tuntea osallisuutta toteutettaviin toimiin, mikä onkin hallituksen
pyrkimysten mukaista.

Jotta vähemmistökielilainsäädännön vaatimukset täyttyisivät  viranomaisvaltaa käytettäessä,
ovat tiedotus ja selkeät suuntaviivat tarpeen kunnan  henkilöstölle.

Tavoite
Yksittäisen vähemmistöryhmään kuuluvan henkilön tulee saada tuntea saavansa hyvää ja
kunnioittavaa kohtelua  yhteydenpidossa  kunnan kanssa. Sillä joka haluaa hyödyntää
lakisääteistä oikeuttaan vähemmistökielensä käyttöön yhteyksissä kunnan kanssa, tulee olla
tähän oikeus.

Toimenpiteet

Organisaatio
 -     Muodostaa kunnan toimihenkilöistä koostuva työryhmä, yksi edustaja kultakin

hallinnonalalta sekä yleishallinnosta. Toimenpiteet toteutetaan neuvoa pitäen
/yhteistyössä  kyseisestä toiminnasta vastaavan päällikön kanssa.

- Asiantuntijaryhmän kokoaminen kunnallisen työryhmän tueksi. Ryhmä koostuu
vähemmistöryhmien edustajista.

- Työryhmällä on valtuudet:
- lausuntoihin sekä ehdotusoikeus kunnahallitukselle vähemmistöpoliittisissa

kysymyksissä.
- päätöksenteko-oikeus toimintasuuunnitelman mukaisista 10 000 kruunua pienemmistä

avustuksista.

Yleishallinto
- Kunnan hallinnonalojen kaiken henkilökunnan on oltava perillä vähemmistökielisten

oikeuksista sekä kunnan velvollisuuksista.
- vähemmistökielten tulkkeja on oltava saatavilla, mikäli mahdollista  Kamarikollegion

auktorisoimia.
- Parlando-järjestelmässä on oltava opastus tulkkeja etsivälle.
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- Kunnallinen informaatio käännetään, kun tämä katsotaan tarpeelliseksi.
- Tarvittaessa  ilmoitetaan vähemmistökielen taito ansioksi uutta tointa haettaessa.

Tavoite
Kaikkien huoltajien on halutessaan saatava lapselleen  esikoulutoimintaa, joka tapahtuu
kokonaan tai osittain vähemmistökielellä.

Toimenpiteet
- Lapsi-, koulutus- ja kulttuurihallinto laativat toimintasuunnitelman voidakseen vastata

vähemmistökieliin suuntautuvan toiminnan kysyntään.
- Lapsi-, koulutus-ja kulttuurihallinto inventoi vähemmistökieliä taitavan henkilöstön

vähintään kerran vuodessa.
- Lasten päivähoitopaikkaa koskevan lomakkeen on tiedotettava oikeudesta

esikoulutoimintaan  vähemmistökielilainsäädännön puitteissa.

Tavoite
Vanhusten asumis-ja kotipalvelun piiriin kuuluvilla on pyynnöstä oltava oikeus saada
palvelunsa omalla vähemmistökielellään.

Toimet
- Sosiaalihallinto laatii toimintasuuunnitelman voidakseen vastata vähemmistökielisesti

suuntautuneen toiminnan kysyntään.
- Sosiaalihallinto inventoi  vähemmistökielitaitoisen henkilöstön vähintään  kerran

vuodessa.
- Vanhusten asumis- ja kotipalvelupaikkaa selvitettäessä on annettava tietoa oikeudesta

vanhustenhuoltoon vähemmistölainsäädännön puitteissa.

Rahoitus
- Kaikki toimintasuunnitelman puitteissa toteutetut toimenpiteet on rahoitettava

tarkoitukseen varatuilla varoilla, ns. vähemmistörahoilla.

Seuranta  ja arviointi
Selvitys annetaan kunnanhallitukselle kerran vuodessa:
- Kaikki hallinnonalat tekevät selvityksen toteuttamistaan toimista.
- Lapsi-, koulutus –ja kulttuurihallinto  tekee selvityksen vähemmistökielisestä

esikoulutoiminnasta sekä toteuttamistaan toimista.
- Sosiaalihallinto tekee selvityksen vähemmistökielisen vanhustenhuollon kysynnästä sekä

toteuttamistaan toimista.
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1  Johdanto

Joulukuusta 1999  lähtien ovat saamelaiset, ruotsinsuomalaiset, tornionlaaksolaiset, romanit ja
juutalaiset Ruotsin kansallisia vähemmistöjä, ja saamen kieli, suomen kieli, meänkieli, romani
chib ja jiddisch kansallisia vähemmistökieliä. Näistä kuuluvat saamen, suomen ja meänkieli
historiallisesti vahvojen maantieteellisten siteiden vuoksi erityisten alueellisten
toimenpiteiden piiriin. 1. huhtikuuta 2000 lukien kuuluu Jällivaaran kunta kahden lain piiriin,
jotka suovat vähemmistökieltä puhuville oikeuden käyttää saamen, suomen ja meän kieltä
hallintoviranomaisten ja tuomioistuimien kanssa asioidessaan.

1.1. Tausta ja tavoite
Joulukuussa 1999 hyväksyivät valtiopäivät Ruotsin kansalliset vähemmistöt (1998/99:143)-
esitykseen sisältyvät ehdotukset. Tämän jälkeen hallitus ratifioi, hyväksyi Euroopan-
neuvoston puiteyleissopimuksen  kansallisia vähemmistöjä koskevasta suojasta
(puiteyleissopimus) ja Euroopan alueellisia ja vähemmistökieliä koskevan peruskirjan
(vähemmistökielisopimus).

Vähemmistökielisopimuksen yleistavoite on kulttuurinen ja se pyrkii osaltaan
myötävaikuttamaan  Euroopan monikulttuurisen perinnön ja monikielisyyden säilyttämiseen
ja kehittämiseen kansallisten rajojen sisäpuolella. Näiden  sopimusten määräykset ovat  olleet
pohjana Ruotsin vähemmistöpolitiikalle. Tavoitteena on suojata kansallisisa vähemmistöjä,
vahvistaa niiden vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea historiallisia vähemmistökieliä, niin
että ne pysyvät elävinä.

Yhtenä tärkeänä perusteena vähemmistökielisopimuksessa on että vähemmistökielten
puhujien on saatava käyttää näitä kieliä kansalaisoikeuksiaan käyttäessään ja
velvollisuuksiaan täyttäessään. Toinen tärkeä peruste on se, että  kieltä käyttävillä näin on
niistä enemmän hyötyä, mikä voi lisätä niitä oppivien määrää. Silloin kielillä on myös
paremmat edellytykset kehittyä terminologisesti  kuin jos niitä käytettäisiin vain yksityisissä
yhteyksissä. Kielilait on nähtävä sekä kansallisten vähemmistöjen oikeutena käyttää kieltään
viranomaiskontakteissa että osana suurempaa panostusta jonka tarkoituksena on lisätä niiden
vaikutusmahdollisuuksia ja vähentää niihin kohdistuvaa syrjintää.

1.1.1. Naapurimaat

Suomessa ja Norjassa on saamea puhuville samankaltainen lainsäädäntö. Vuodesta 1995
lähtien kuusi Pohjois-Norjan kuntaa kuuluu  saamen kielen hallintoalueeseen. Lainsäädäntö
on johtanut siihen, että yhä useammat käyttävät saamen kieltä samalla kun yhä enemmän
kysytään saamenkielistä palvelua julkisissa yhteyksissä. Vuodesta 1992 lukien on myös
neljän Pohjois-Suomen kunnan saamelaisilla  oikeus käyttää saamen kieltä asioidessaan
kunnallisten viranomaisten  sekä alueen kaikkien valtioillisten piiriviranomaisten ja
tuomioistuinten kanssa. Vuodesta 2004 lähtien on Suomessa voimassa uusi, parannettu laki.
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1.2.Tehtävä

Jällivaaran kunta on velvollinen noudattamaan vähemmistökielilainsäädäntöä. Siksi
kunnanhallitus  on päättänyt1 kartoittaa  vähemmistökielisten toimien  sekä ei-lakisääteisten
toimien  tarpeen kunnassa. Selvitykseen  tulee sisältyä tunnustelu lain sovellutuksesta kunnan
hallinonalojen eri toiminnoissa sekä  poliittisesta tahdosta muiden vähemmistökielitoimien
suhteen, etupäässä lasten päivähoidossa ja vanhustenhuollossa. Tulos on koostettava
vähemmistöpoliittista toimintasuunnitelmaa koskevaksi ehdotukseksi. Tämän lisäksi tulee
sisällyttää näkökohtia lain kohteena olevien vähemmistökieliryhmien edustajilta.

 Vähemmistökielten käyttöoikeutta koskevat lait

1. huhtikuuta 2000 lukien kuuluu seitsemän Norrbottenin kuntaa erityisen
vähemmistökielilainsäädännön piiriin:
- laki (1999:1175) oikeudesta käyttää  saamen kieltä hallintoviranomaisissa ja

tuomioistuimissa
- laki (1999:1176) oikeudesta käyttää suomea ja meänkieltä hallintoviranomaisissa ja

tuomioistuimissa

2.1. Sovellutusalue

Lakeja on sovellettava valtion, maakäräjien  ja kuntien hallintoviranomaisissa  asioissa, jotka
koskevat  hallintoalueisiin liittyvää viranomaisvallan käyttöä.

- Saamen kielen hallintoalue koostuu, Arjeplogin, Jällivaaran, Jokkmokin ja Kiirunan
kunnista.

- Suomen ja meänkielen hallintoalue  koostuu Jällivaaran, Haaparannan, Kiirunan, Pajalan
ja Övertorneån kunnista.

Viranomaisvallan käytöllä tarkoitetaan  yksityiseen kohdistuvan etuuden, oikeuden,
velvollisuuden tai muun verrattavan  seikan määräämistä koskevan valtuuden
harjoittamista.Tämä tarkoittaa mm. sitä, että yksityinen henkilö on riippuvuussuhteessa
viranomaiseen  tai valtioon kokonaisuutena. Vaatimuksena on, että viranomainen perustaa
valtuutensa  määrätä jostain asiantilasta johonkin säädökseen  tai johonkin muuhun
hallituksen tai eduskunnan tekemään päätökseen. Käsitteen viranomaisvalta ulkopuolelle
jäävät esim. sopimukset, ohjeet, suositukset  ja  tietojenanto.

2.2. Lääninhallitus

Norrbottenin lääninhallitukselle myönnetään vuosittain varoja jaettavaksi kyseisten kuntien ja
maakäräjien kesken niille kansallisista vähemmistöistä koituvien kustannusten kattamiseksi.
Lääninhallitus on työskennellyt seuraavien pääalueiden parissa:

- Lainsäädännön toteuttaminen oman viranomaisen piirissä.
    -Varojen hallinnointi ja jakaminen lainsäädännön toteuttamista varten.
    -Lainsäädännön toteuttamisen arviointi sekä kehitysprosessin johtaminen

                                                
1 Kts 2004-04-05 § 75
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2.3. Jällivaaran kunta

Jällivaaran kunnalle tämä merkitsee sitä, että  lainsäädäntö koskee kaikkia kunnan
hallinnonaloja ja lautakuntia kunnanvaltuustoa lukuunottamatta. Tämä poikkeus johtuu siitä,
että lakia ei tule soveltaa viranomaisiin, joilla on hyvin vähän yhteyttä yleisöön, minkä vuoksi
ei ole aiheellista pitää yllä tulkkivalmiutta.2

2.4. Yksityisen henkilön oikeus

Yksityisellä henkilöllä on oikeus käyttää kieltään: saamea, suomea ja meänkieltä ollessaan
kirjallisesti ja suullisesti yhteydessä kuntaan asioissa, jotka koskevat viranomaisvallan käyttöä
suhteessa yksityiseen. Asian tulee olla sidoksissa hallintoalueeseen. Oikeus koskee vain
yksityistä eikä neuvonpidossa toisen kanssa eikä sitä, jolla on oikeus antaa lausunto asiassa.
Oikeus koskee myös edustajia 3 kuten esim. uskottuja miehiä.

Käsitteellä yksityinen  ei tarkoiteta pelkästään  fyysisiä henkilöitä vaan myös yhdistyksiä,
osakeyhtiöitä ja muita järjestöjä mutta sitävastoin ei viranomaisia.4

Oikeus oman kielen käyttöön pätee riippumatta siitä onko saamea, suomea tai meänkieltä
käyttävä henkilö Ruotsin kansalainen vai ei tai missä hän asuu.

Lapsen huoltajalla on oikeus anoa  paikkaa pävähoidossa, jossa  koko toiminta tai osia siitä
toteutetaan vähemmistökielellä. Sama oikeus on sillä, joka anoo vanhustenhuoltopalveluja
joko kokonaan tai osittain vähemmistökielellä. Hallituksen esityksen mukaan 5on tärkeää että
sekä esikoulutoiminta että vanhustenhuolto sisältävät kyseisiin kieliin liittyviä kulttuuri- ja
perinneaineksia.

2.5. Kunnan vastuu

Jos yksityinen henkilö käyttää saamea, suomea tai meänkieltä viranomaisasiassa on kunnan

- annettava suullinen vastaus käytetyllä kielellä.
- kirjallisessa vastauksessa ilmoitettava, että päätös voidaan pyynnöstä kääntää ja selittää

suullisesti.

Kunnan tulee huoltajan pyynnöstä tarjota lapselle paikka esikoulutoiminnassa, joka tapahtuu
kokonaan tai osittain vähemmistökielellä.6
Kunnan on tarjottava tätä pyytävälle vanhustenhuollon tarjoama palvelu kokonaan tai osittain
vähemmistökielellä.7

                                                
2 Esitys 1998/99.143, s. 78
3 Henkilö joka edustaa jotakuta, jolta itseltään puuttuu oikeustoimikelpoisuus. Esimerkiksi holhooja, hoitaja ja
uskottu mies.
4 Esitys 1998/99: 143, s.79
5 Esitys 1998/99: 143 s. 55
6 Esitys 1998/99: 143, s. 81
7 Ibid
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Kunnan on muutoinkin pyrittävä palvelemaan saamen-, suomen- ja meänkielisiä kunkin
omalla kielellä. Lomakkeet, tiedotteet, hoito- tai opetustarjoukset voidaan kääntää tarpeen
vaatiessa.8

2.5.1. Rajoite

- Kunta saa sopia saamen-, suomen ja meänkielisen henkilön käynnin tai
puhelinkeskustelun ajan ja paikan.

- Oikeus kirjalliseen kommunikointiin rajoittuu yksityisen oikeuteen jättää kirjelmiä.

3  Jällivaaran kunnan vähemmistökielet

Kunnassamme on aina luonnostaan ollut aineksia kolmesta kulttuurista: saamelaisesta,
suomalaisesta ja ruotsalaisesta. Jällivaaran kunta kuuluu näin ollen molempien
vähemmistökieliä koskevien lainsäädäntöjen piiriin:
- laki oikeudesta käyttää saamen kieltä hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa
- laki oikeudesta käyttää suomea ja meänkieltä hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa

Vähemmistökieliryhmien edustajien kanssa on tehty haastatteluja ja käyty keskusteluja
tarkoituksena selvittää vähemmistökielitoimien tarvetta ja kysyntää.

3.1. Saamen kieli

Saamen kieli on suomalais-ugrilainen, suomen ja viron sukuinen kieli. Saamen nykyiset
päämurteet alkoivat luultavasti kehittyä 800-luvulla j.Kr. Saamen kieli voidaan jakaa kolmeen
eri kieleen: Kuolan niemimaalla puhuttuun itäsaameen, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa
puhuttuun keskisaameen  sekä eteläsaameen, jota puhutaan Norjassa ja Ruotsissa. Ruotsin
puolella puhutaan perinteisesti viittä kielivarieteettia: pohjois-, luulajan- ja piitimensaamea,
jotka kuuluvat keskisaamelaiseen kielialueeseen sekä uumajan- ja eteläsaamea, jotka luetaan
eteläsaamelaiseen kielialueeseen.

Kunnassa puhuttiin alun perin jällivaaransaamea; murre on kuitenkin saanut väistyä pohjois-
ja luulajansaamen tieltä ja on vaarassa hävitä tyystin. Jällivaarassa on tällä haavaa suunnilleen
yhtä suuri määrä pohjois- kuin luulajansaamea puhuvia henkilöitä. Vähemmistökieli-
lainsäädäntö ilmoittaa saamen yhdeksi kieleksi ja koskee kaikkia varieteetteja. Sekä luulajan-
että pohjoissaame kuuluvat näin muodoin vähemmistökielilainsäädännön piiriin  Jällivaaran
kunnan hallintoalueella.

Vanhemmat ja keski-ikäiset saamelaiset eivät nuoruudessaan saaneet riittävästi harjoitusta
omassa kielessään, koska heillä ei ollut mahdollisuutta puhua äidinkieltään koulussa. Tämän
vuoksi monet vanhemmat 1960- ja 1970-luvulla valitsivat sen vaihtoehdon että opettivat
lapsensa puhumaan  ruotsia. Tällä hetkellä tilanne on toinen, nyt on helpompi saada
koulutusta saamen kielessä. Vuonna 1977 hallitus vahvisti, että saamelaiset ovat Ruotsissa
alkuperäiskansa ja että he sellaisena ovat erityisasemassa.

                                                
8 Ibid
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Jällivaaran kunnalla on saamelaiskysymysten neuvotteluryhmä, jossa on jäseniä kaikista
saamelaiskylistä sekä saamelaisyhdistyksestä 9 Ryhmään kuuluu myös virkamiehiä ja poliitikkoja.
Neuvonpidot koskevat etupäässä poronhoitoalueita.

Saamelaisedustajien haastatteluista ja heidän kanssaan käydyistä keskusteluista käy ilmi että
vanhustenhuolto on tärkeä alue. Saaamelaisten tarpeet esikoulun ja koulun suhteen on Jällivaarassa jo
tyydytetty. Saamelaiset pitävät hyvin tärkeänä, että saavat osallistua kunnassa
vähemmistötyöryhmään, jolla on vaikutus- ja osallistumismahdollisuus vähemmistökieliä koskeviin
toimiin.

3.2. Meän kieli

Jo ennen keskiaikaa oli Tornionlaaksossa suomenkielistä asututusta, alue oli kohtaus- ja kauppapaikka
ja siitä lähtien on suomen kieli ollut hallitsevana. Venäjää vastaan 1808-09 käydyn sodan jälkeen
vedettiin Tornionlaakson halki raja niin, että Tornionlaakson länsipuoli pysyi ruotsalaisena alueena.
Tästä huolimatta ovat tornionlaaksolaiset molemmin puolin rajaa säilyttäneet kielensä ja
kulttuuriperintönsä. Tornionlaaksolaisten kieltä, jota aikaisemmin usein on kutsuttu
tornionlaaksonsuomeksi, kutsutaan nykyään meänkieleksi. Se mikä on antanut  erikoislaadun
meänkielelle on mm. ruotsin kielen sanojen liittäminen sanavarastoon.
Kuten saamelaisetkaan eivät tornionlaaksolaiset lapset saaneet puhua kieltään koulussa.
Nykyään tilanne on toinen ja viime vuosina on toiminta kielen säilyttämiseksi lisääntynyt.
Vuonna 1981 perustettiin Ruotsin Tornionlaaksolaisten Valtakunnanliitto (STR-T)
tornionlaaksolaisten kielellisten ja ja kulttuuristen etujen valvomiseksi.

Tätä nykyä asuu noin 50 000 tornionlaaksolaista  ennen kaikkea Haaparannan, Övertorneån ja
Pajalan kunnissa sekä osissa Kiirunan ja Jällivaaran kuntia. 1900-luvun puolivälissä oli
Tornionlaaksosta voimakas muuttoliike ei pelkästään Malmikentille vaan myös Etelä-
Norrbotteniin ja maan muihin osiin.

3.2.1. Jällivaaransuomi

Hallituksen esityksen esitöissä keskusteltiin siitä, kuuluuko jällivaaransuomi meänkieleen vai
ei. Aikaisemmin katsottiin mm. että se kuului norrbotteninsuomeen, mutta erosi liian paljon
tornionlaaksonsuomesta. Lainsäädännön myötä on nyt vahvistettu, että jällivaaransuomi
kuuluu meän kieleen. Birger Winsa Tukholman yliopiston suomen kielen laitokselta on
kirjoittanut väitöskirjan 10, jossa hän katsoo, että  meänkieli, aikaisemmalta nimeltään
tornionlaaksonsuomi, koostuu kolmesta murteesta:

- tornionjokilaakson suomesta, jota puhutaan Pajalan, Övertorneån ja Haaparannan
kunnissa.

- jällivaaransuomi jota puhutaan Jällivaaran kunnassa.
- vittanginsuomi jota puhutaan joissakin osissa  Kiirunan kuntaa.

Jällivaaransuomen alueella ovat ihmiset puhuneet useita kieliä: suomea, saamea ja ruotsia.
Kylissä kuten esim. Hakkaksessa ja Torasjärvessä  puhuttiin ylikainuun kieltä ja kunnan

                                                
9 Jällivaaran saamelaiskylä, Girjas saamelaiskylä, Baste cearru, Sörkaitumin saamelaiskylä, Jällivaaran
saamelaisyhdistys
10 Winsa, Birger, Östligt eller västligt? Det äldsta ordförrådet i gällivarefinskan och tornedalsfinskan
(Almqvist&Wiksell: Tukholma 1991)
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kaakkoisosissa saamea. Vuosisadan alussa suomi valtasi alaa saamen kieleltä, mutta myös
ylikainuun kieli tuli hallitsevaksi kieleksi joissakin aikaisemmin saamenkielisissä kylissä
kuten esim. Flakabergissä. Jellivaaransuomi ei tätä nykyä ole mikään yhtenäinen murre, mm.
nattavaaran suomi eroaa siitä huomattavasti. Saamen kieli on osaltaan antanut joukon
lainasanoja aina vanhimmalta ajalta lähtien viime vuosisadalle saakka. Winsan mukaan
jällivaaran suomea puhutaan Jällivaaran kunnassa, muutamia kyliä lukuun ottamatta. Hän on
vetänyt rajan kulkemaan Ängesjokea pitkin, niin että Ängesjoen länsipuoliset kylät suurin
piirtein kuuluvat jällivaaran suomeen ja itäpuoliset tornionjokilaakson suomeen.

Jällivaaran suomi on vahvasti taantumassa, ruotsi valtaa yhä enemmän alaa  arkikielessä.
Monet nuoret ja aikuiset eivät hallitse suomea. Suurella osalla niistä jotka eivät puhu
jällivaaransuomea  on kuitenkin passiivisia taitoja ja he ymmärtävät arkipuhetta. Kylissä
vanhat usein puhuvat jällivaaran suomea keskenään arkipäivän tilanteissa. Yleensä suomi on
vahvempana pienemmissä kylissä, joihin on vähäinen tai olematon muuttoliike. Jällivaaran ja
Malmivaaran yhdyskunnissa ruotsi on hyvin hallitsevana, mutta myös niissä on suomi
näkyvämpi esim. LKAB:n kaivoksissa ja muilla työpaikoilla.

Jällivaarassa ei tätä nykyä ole mitään meänkielen järjestöä.

3.3. Suomen kieli

Suomen kieltä on puhuttu Ruotsissa hyvin pitkään. Kuudensadan vuoden ajan, aina vuoteen
1809 saakka olivat Ruotsi ja Suomi yhtä valtakuntaa. Suomenkielisiä oli lyhyempiä tai
pidempiä aikoja länsiosassa (nykyisessä Ruotsissa), missä ruotsin kieli oli hallitsevana.
Ruotsinkielisiä kansalaisia oli itäosassa (nykyisessä Suomessa), missä suomen kieli oli
hallitsevana. Nykyään ovat sekä suomi että ruotsi kansallisia kieliä Suomessa.
Ruotsinsuomalaisilla on vahva kiinnostus kielensä ja kulttuurisen erityislaatunsa
säilyttämiseen Ruotsissa.
Paljon suomalaisia muutti Ruotsiin toisen maailmansodan jälkeen, muuttoliikkeen huippu
osui vuoden 1970 vaiheille ja siitä lähtien on muuttoliike vähentynyt. Sodan jälkeen muutto
Suomesta Jällivaaran kuntaan ei ole ollut erityisen suurta. Suuri enemmistö muutti Kiirunan
kuntaan ja rannikolle. Ruotsin suomenkielisistä asuu n. 5 % suomen kielen hallintoalueella.
Tällä hetkellä tapahtuu hiukan suomalaisten muuttoa Jällivaaraan, mm.hoitoalan töihin.

Malmivaaran Suomikerhon jäsenmäärä on lisääntynyt 50:stä kaksinkertaiseksi lain
voimaantulon jälkeen. Yhdistys tekee yhteistyötä Jällivaaran kunnan kanssa, mm.
tulkkaustehtävissä ja järjestämällä ääneenlukua vanhustenhuollon asukkaille. Suomi-seuran
puheenjohtaja katsoo, että oleellista vähemmistöpolitiikassa on kulttuurin ja perinteiden
säilyttäminen. Täkäläiset suomenkieliset eivät pane yhtä paljon painoa suomen kielen käytölle
viranomaiskontakteissa, vaan pitävät esikoulutoimintaan ja vanhustenhuoltoon panostamista
tärkeämpänä. Yhdistys pitää tärkeänä, aivan kuin saamelaisetkin, osallistumista Jällivaaran
kunnan vähemmistökieliryhmään vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden lisäämiseksi
vähemmistökielitoimenpiteissä.
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4. Toiminnat Jällivaaran kunnassa

Kunnallemme antaa leimansa kolme kulttuuria: saamelainen, suomalainen ja ruotsalainen.
Kulttuuripoliittisessa toimintaohjelmassa 11  sanotaan, että kieli on tärkeä peruspilari, jonka
varassa ihminen voi kehittää omaa kulttuuriaan. Kieltä on elvytettävä erilaisin tukimuodoin.
Vuonna 2004 on toteutettu ohjelma, johon sisältyi useita kulttuuritoimia vähemmistökielten
hyväksi.

Yksi esimerkki on Kulttuurin voima (Kulturkraft), joka työskentelee rakentaakseen koulun,
jossa useat eri kulttuurit ja kielet kohtaavat luonnollisesti ja toimivat rinta rinnan. Projekti on
rajattu Jällivaaran Sjöparkssolaniin ja vuosikursseihin 7-9. Yleistavoitteena on kehittää
kulttuurista moninaisuutta tarjoava ympäristö, joka antaa oppilaille mahdollisuudet luoda
perusta kunnioitukselle ja arvonannolle jokaista ihmistä kohtaan hänen taustastaan
riippumatta.

4.1. Lautakunnat, hallintokunnat

Kaikkia lautakuntia, kunnanhallitusta ja hallintokuntia koskee se mitä lait vahvistavat
viranomaisvallan käytöstä:

2§ Yksityisellä henkilöllä on oikeus käyttää saamea/suomea ja
meänkieltä ollessaan suullisesti ja kirjallisesti yhteydessä
hallintoviranomaiseen asioissa, joissa on kyse viranomaisvallan
käytöstä suhteessa häneen, jos asia on sidoksissa hallintoalueeseen.

Jos yksityinen henkilö käyttää saamea/suomea tai meänkieltä
sellaisessa asiassa, viranomainen on velvollinen antamaan suullisesti
vastauksen  saameksi/suomeksi tai meänkielellä. Sellaisessa asiassa
annettavan kirjallisen päätöksen tulee sisältää saameksi, suomeksi tai
meänkielellä tiedot siitä, että viranomainen voi yksityisen henkilön
pyynnöstä kääntää päätöksen suullisesti suomeksi tai meänkielelle.

Viranomaisen tulee myös muuten pyrkiä käyttämään saamea, suomea ja
vastaavasti meänkieltä ollessaan yhteydessä saamea, suomea tai
meänkieltä käyttäviin.

 3§ Hallintoviranomaiset saavat päättää erityisistä ajoista ja
erityisistä paikoista, kun kyse on saamea ja vastaavasti suomea ja
meänkieltä käyttävien käynneistä ja puhelinkeskusteluista.

Kunnan hallintokunnista on tehty yleiskartoitus selvityksen yhteydessä. Kaikissa
hallintokunnissa on viranomaisvallan käyttöä vaihtelevassa määrin.

4.1.1. Kunnan hallintotoimisto

Kunnan hallintotoimisto vastaa yhteisestä hallinnosta. Toiminta on jaettu lautakuntiin ja
selvitystyöhön, kehitysyksikköön, ympäristö- ja rakennusosastoon, talous-, henkilöstö- sekä
IT-osastoon. Kolme viimeksi mainittua työskentelee yksinomaan sisäisesti eikä

                                                
11 Kulttuuripoliittinen toimintaohjelma (Kf 2003-08-25§14)  10
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vähemmistökielilainsäädäntö koske niitä. Kunnan puhelinkeskuksessa, joka myös kuuluu
tähän, on jonkin verran suomen ja meänkielen taitoa.
Viranomaisvallan käyttöä tapahtuu anniskelu- ja arpajaislupia käsiteltäessä. Näissä asioissa ei
vähemmistökielen taitoa ole koskaan kysytty.Yliholhoojatoiminnasssa syntyy joskus kysyntää
suomen kielen taidosta.

Ympäristö- ja rakennustoimiston työtehtävät ovat luonteeltaan täysin viranomaisvallan
käyttöä. Tarvetta suomen ja meänkielen taidosta esiintyy jossain määrin kylissä. Toimistolla
on henkilöstöä, joka hallitsee kaikki kolme vähemmistökieltä.

4.1.2. Palvelu ja tekninen toimi

Hallintokunnassa esiintyy jonkin verran viranomaisvallan käyttöä, mm. tehtäessä päätöksiä
asunnonmuutosavustuksista, liikennemääräyksiä ja pysäköintilupia annettaessa. Pelastus-
palvelulla on vastuu mm. palontarkastus- ja nuohousasioissa. Vähemmistökielten käytöstä ei
viranomaisella ole yleisesti ottaen kysyntää. Poikkeuksena on elatusaputoimisto jolla ajoittain
voi olla tarvetta suomen ja meänkielen taidosta sosiaaliavustuksia käsiteltäessä.

4.1.3   Lapsi-, koulutus- ja kulttuurihallinto

Hallintokunta vastaa kirjastosta, museosta, kulttuurista, lasten iltapäiväkerhoista, lasten
päivähoidosta/koululaisten huollosta, peruskoulusta, erityiskoulusta, lukiosta, kunnallisesta
aikuiskoulutuksesta, korkeakoulutuksista ja musiikkikoulusta.

Kulttuurihallinto työskentelee kulttuuripoliittisen toimintasuunnitelman mukaan, jossa
vähemmistökielet ja –kulttuurit nähdään itsestään selvänä osana kuntaamme. Kirjastoilla on
merkittävä rooli vähemmistökielten säilyttämis- ja tukemistyössä  ja ne saavat vuosittain
määrärahoja vähemmistövaroista vähemmistökielisten tiedotusvälineiden ostoa varten. Myös
saamen  kielen kirjastoauto on saanut varoja määrärahoista. Pari kirjastotyöntekijää on saanut
koulutusta suomen kielessä.

Koulu noudattaa joukkoa lakeja ja asetuksia, ja hallintokunta joutuu näin ollen tekemään
paljon viranomaisluonteisia päätöksiä. Toiminta-aloilla ei ole suurempaa kysyntää
vähemmistökielten käytöstä. Tietyssä määrin on suomen kielen tarvetta lasten päivähuollon
ja koulun välittömissä vanhempainkontakteissa, tätä esiintyy kuitenkin harvemmin. Koulun
opetussuunnitelmista (Lpo 94 ja Lpf 94) ilmenee, että kansallisista vähemmistöistä ja
vähemmistökielistä on jaettava tietoa. Koulun kurssisuunnitelmia tarkistettaessa tämä onkin
otettu huomioon. Kansallisilla vähemmistöillä saamelaisilla ja tornionlaaksolaisilla on
laajempi oikeus  äidinkielenopetukseen kuin muiden kielten puhujilla. Vuonna 2005 on
annettu osamietintö, joka mm. ehdottaa myös suomen kielelle laajennettuja oikeuksia
äidinkielenopetukseen.
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Esikoulu

 8§  Kun hallintoalueen  kunta tarjoaa paikkaa esikoulutoiminnassa
koululain (1985:1100) 2a luvun ja 1. ja 7. §:n mukaan, kunnan tulee
huoltajan pyynnöstä antaa lapselle mahdollisuus saada paikka
sellaisessa esikoulutoiminnassa, joka tapahtuu kokonaan tai osittain
saameksi, suomeksi tai meänkielellä.

Omakielinen esikoulutoiminta on hyvin tärkeää saamen, suomen ja meänkielen
säilyttämiseksi, koska lasten kielenoppiminen on intensiivisintä koulunalkua edeltävinä
vuosina. Toiminta on suunniteltava sellaiseksi, että se sisältää aineksia kieliin liittyvistä
kulttuureista ja perinteistä. On toivottavaa, että henkilöstö saa koulutusta  siitä miten parhaiten
voi tukea lasten kaksikielisyyskehitystä.12

Kunnassa on tällä hetkellä 15 esikoulua, joista yksi on vanhempien osuustoiminnallinen ja
yksi saamelaisesikoulu. Saamenkielisten lasten tarpeita täyttävät saamelaisesikoulu Skierri
sekä saamelaiskoulu. Nämä ovat saamekoulun johtokunnan alaisia, mutta esikoulupaikat
täytetään kunnan päivähoitojonon kautta. Saamelaisesikoulussa on koululasten huoltoa aina
12 vuoteen asti ja siellä on  parisenkymmnetä lasta.

Vuonna 2001 tehtiin esikoulun kielitarpeista selvitys, joka osoitti että suurin tarve on
suomenkielisten keskuudessa. Vaikka kaikki huoltajat saavat tiedotusta oikeudesta
esikoulutoimintaan vähemmistökielilainsäädännön puitteissa, ei kukaan ole halunnut käyttää
tätä mahdollisuutta. Tästä syystä ei mikään esikoulu ole erityisesti suuntautunut  suomen-
/meänkielisiin lapsiin. Hallinto pitää säännöllistä tilastoa lapsista joilla on muu äidinkieli,
koska he kuuluvat esikoulun oman opintosuunnitelman piiriin 13. Suomea puhuvien lasten
määrä saattaa enimmillään nousta noin kymmeneen lapseen vuodessa, meänkieliset lapset
puuttuvat kokonaan. Hallinto toteuttaa säännöllisiä inventointeja suomenkielisestä
henkilökunnasta. Päivähoitohenkilökunta on saanut tiedotusta lainsäädännöstä, henkilöstö on
myös saanut koulutusta suomen kielessä.

4.1. 4 Sosiaalitoimi

Sosiaalipalvelu harjoittaa laajaa toimintaa ja vastaa vanhojen ja toimintarajoitteisten huollosta
sekä lapsille, nuorille ja aikuisille annettavasta tuesta, neuvonnasta ja hoidosta. Sosiaali-
palvelulla on kolme osastoa: yksilö- ja perhehuolto/psykiatria, vammaishuolto ja
vanhustenhuolto.

Sosiaalitoimi käsittelee asioita kaikilla kolmella osastolla, mm. tietyille toimintarajoitteisille
annettavaa tukea ja palvelua koskevan lain (LSS) mukaan, nuorten hoitoa koskevan lain
(LVU) mukaan, väärinkäyttäjien hoitoa koskevan lain (LVM) mukaan sekä sosialipalvelulain
mukaisesti annettua apua koskevan lain (SoL) mukaan.

                                                
12  Esitys 1998/99: 143 s. 54
13  Esikoulun opetussuunnitelma (lpfö98) sisältää osia, jotka suuntautuvat vähemmistökielten, kulttuurien ja
perinteiden alueelle.
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Sosiaalitoimessa  vähemmistökielten tarve vaihtelee, mutta sen voidaan yleisesti ottaen sanoa
olevan vähäinen. Suurin tarve on vanhustenhuollossa, muilla aloilla sitä ilmenee vähemmässä
määrin. Tällä hetkellä on henkilökuntaa, joka hallitsee kielet, ennen kaikkea suomen ja
meänkielen.

Vanhustenhuolto

  9§ Hallintoalueen kunnan tulee tarjota tätä pyytävälle mahdollisuus
saada vanhustenhuollossa tarvittava palvelu ja huolenpito kokonaan tai
osittain sellaiselta henkilökunnalta, joka hallitsee saamen tai
vastaavasti suomen tai meänkielen.

Vanhemmat henkilöt ovat usein kielen, kulttuurin ja perinteiden vahvimmat ylläpitäjät.
Pidetään tärkeänä, että he saavat jatkaa omien kieltensä käyttämistä. Vanhat voivat menettää
taitonsa viimeiseksi opitussa kielessä mutta säilyttää taidot ensiksi opitussa. Esityksessä
sanotaan, että on pyrittävä siihen, että vähemmistökielten käyttöön liittyy kunnioitus
saamelaista, suomalaista ja tornionlaaksolaista kulttuuria  ja perinteitä kohtaan, niin että
vanhat saavat kohtelua, joka niin paljon kuin mahdollista muistuttaa sitä, mihin he ovat
tottuneet kielen, kulttuurin ja perinteiden suhteen. Henkilöstön tulee saada kielissä kielissä
jatkokoulutusta johon on sisällytetty historiaa ja perinteitä.14

Kun vähemmistökielilainsäädäntö otettiin käyttöön, teki Jällivaaran kunta selvityksen
vanhustenhuollon kielitarpeista. Tulos osoitti, että suurin tarve oli suomalaisten keskuudessa.
Nykyään tehdään säännöllisiä inventointeja henkilöstön kielitaidosta. Useimmissa
asumisyksiköissä on henkilöstöä, joka puhuu suomea tai vastaavasti meänkieltä, ja
vanhustenhuollon työntekijät ovat saaneet koulutusta suomen kielessä. Yhteistyösssä
kulttuurilautakunnan kanssa on tarkoitus aloittaa vanhustenhuollon projekti henkilöstön
pätevöittämiseksi sekä aktiviteetteja hoidon käyttäjille saamen ja suomen vähemmistökielissä.
Suomi-seura on yhdessä Omaiskeskuksen kanssa aloittanut lukuprojektin, jonka puitteissa
seuran jäsenet käyvät asumisyksiköissä lukemassa ääneen suomenkielistä kirjallisuutta.

Perusselvityksessä, jonka kotipalveluavustajat tekevät  erityisasumispaikkaa koskevan
hakemuksen pohjalta, on vähemmistökieliä koskeva toivomus mukana. Tähän päivään
mennessä ei kukaan ole pyytänyt saada käyttää oikeuttaan vähemmistökieliseen palveluun.

4.1.5 Tiivistelmä

Joskus vallitsee käsitteiden sekaannus suomen ja meänkielen eroista, mutta itse
yhdyskunnassa vaikuttaa olevan suurin tarve suomen kielestä, kun taas meänkieli on
hallitsevana kylissä.

Hallintokunnat ovat ratkaisseet  kieliongelmat jo ennen lainsäädännön syntymistä. Tätä nykyä
on henkilökuntaa, jolla on ennen kaikkea suomen ja meänkielen taitoja. Ympäristö- ja
rakennusosastolla on oma pätevyytensä kaikissa kolmessa vähemmistökielessä. Yleisesti
ottaen on vähemmistökielten kysyntä hyvin vähäinen. Silloin kun tarvetta on, se koskee

                                                
14 Esitys 1998799: 143, s 55
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suomenkielisiä, hallintokunnille ei tule kysyntää saamenkielisiltä ryhmiltä paitsi saamelaisesta
esikoulusta ja koulusta.

Vuonna 2001 toteutettiin Jällivaaran kunnassa selvitys kielitarpeista lasten päivähoidon ja
vanhustenhuollon piirissä. Selvitys osoitti, että suomi on hallitseva kieli, jossa
henkilökunnalla oli suurin tarve kehittää taitojaan. Vuonna 2003 on kolmisenkymmentä
päivähoidon ja vanhustenhuollon työntekijää  käynyt koulutuksen suomen kielessä. Lasten-,
koulutus- ja kulttuuritoimi sekä sosiaalitoimi inventoivat säännöllisesti esikoulun ja
vanhustenhuollon henkilöstön kielitaitoja. Tähän päivään mennessä ei kukaan ole pyytänyt
esikoulu-tai vanhustenhuoltoa vähemmistölainsäädännön puitteissa.

Kaikki hallintokunnat näkevät informaation ja selvien suuntaviivojen tarpeen sen suhteen,
miten käsitellä tilanteita, joissa käytetään vähemmistökieliä.

5  Vähemmistömäärärahojen käsittely

Jällivaaran kunta saa nykyään vuosittain noin 1 milj kr suuruisen valtionavun
vähemmistökieliin tehtäviä panostuksia varten. Tällä hetkellä käydään keskustelua siitä, miten
jako tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Tämä huomioon ottaen tulee kunnan budjetoida
rahavaranto tulevia tarpeita varten.

5.1. Käyttöalue

Kunnassa voidaan vähemmistömäärärahoja käyttää seuraavasti:
- käännös-, tulkkaus- ym. toimiin joita vaaditaan viranomaisten ja yksityisten väliseen

yhteydenpitoon.
- kustannuksiin joita koituu lainsäädännöstä kuntien esikoulu- ja vanhustenhuolto-

toiminnalle sillä edellytyksellä että toimintojen/toiminnan voidaan katsoa olevan
hyödyksi kyseisille vähemmistöille.

- tiedotustoimintaan.

6  Vähemmistöpoliittinen toimintasuunnitelma

Kunta on saanut valtiolta suuren vastuun vähemmistökielilakien toteuttajina.
Pitkäaikaistavoite vähemmistökielten- ja kulttuurien säilyttämisestä  on sisällytetty
lainsäädäntöön. Vastuu ei ole yksittäisellä viranomaisella, vaan poliittisella järjestelmällä.
Kunnan on siis toimittava sekä pitkäaikaistuen antamiseksi että kansallisten vähemmistöjen
säilyttämiseksi, sekä vähemmistökieliä koskevan eritysilainsäädännön noudattamiseksi.

Jällivaaran kunta pitää vähemmistölainsäädännön noudattamista ja sen pyrkimyksiä tärkeinä.
Tähän päivään mennessä on kunta suureksi osaksi täyttänyt olemassa olevat tarpeet, parempi
rakenne ja selvät suuntaviivat vähemmistötoimenpiteille ovat kuitenkin toivottavia.

Yleisesti voidaan sanoa, että vähemmistökielisten toimenpiteiden kysyntä on hyvin alhainen.
On tärkeää dokumentoida toteutetut panostukset. Tämä voi tapahtua vuotuisilla koosteilla,
mikä antaa kuvan tarpeesta ja kysynnästä sekä niiden kehityksestä. Vähemmistökieliryhmät
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joita saamelaiset ja ruotsinsuomalaiset edustavat, pitävät tärkeänä sitä, että he saavat osallistua
työryhmään poliitikkojen ja virkamiesten kanssa. Tarkoituksena on saada
vaikutusmahdollisuuksia ja tuntea olevansa osallisena toteutetuissa panostuksissa.

Vähemmistökielilainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi viranomaisvallan käytössä
katsotaan olevan olemassa seuraavat tarpeet:  kunnan henkilökunnalla tulee olla saatavana
tiedotusta ja selvät suuntaviivat siitä mikä pätee, kun yksityinen henkilö haluaa hyödyntää
oikeuttaan käyttää vähemmistökieltä.

6.1. Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteet
 Vähemmistöryhmään kuuluvan yksityisen henkilön on koettava saaneensa hyvää ja
kunnioittavaa kohtelua yhteydenpidossa kunnan kanssa.

Sillä joka haluaa hyödyntää lakisääteistä oikeuttaan käyttää vähemmistökieltään
yhteydenpidossa kunnan kanssa on oltava siihen mahdollisuus.

Toimenpiteet

Organisaatio
- Työryhmän muodostaminen kunnan toimihenkilöistä, yksi edustaja kustakin

hallintokunnasta sekä yhteisestä hallinnosta. Toimet suoritetaan yhteistuumin/työssä
kyseisestä toiminnasta vastaavan päällikön kanssa.

- Asiantuntijaryhmän muodostaminen kunnallisen työryhmän tueksi. Ryhmä koostuu
vähemmistöryhmien edustajista.

- Työryhmällä on valtuudet:
-  antaa lausuntoja ja tehdä ehdotuksia kunnanhallitukselle vähemmistöpoliittisissa

          kysymyksissä.
      - tehdä päätöksiä avustuksista toimintasuunitelman mukaisiin vähemmistökielisatsauksiin
         aina 10 000 kruunuun saakka.

Hallintokuntien rajat ylittävää
- Kaiken kunnan eri hallinnonalojen henkilökunnan on oltava ajan tasalla

vähemmistökieliä puhuvien oikeuksista sekä kunnan velvollisuuksista.
- Vähemmistökielten tulkkien saatavuus, mahdollisuuksien mukaan Kamarikollegion

auktorisoimien.
- Paralandojärjestelmässä on oltava viittaus tulkkeihin
- Kuntainformaatio on käännettävä, mikäli siihen katsotaan olevan tarvetta.
- Uusia työntekijöitä palkattaessa ilmoitetaan vähemmistökielen taito ansioksi.

Tavoite
Huoltajalla on pyynnöstä oltava oikeus saada lapselleen esikoulutoimintaa
vähemmistökielellään.

Toimenpiteet
- Lapsi-, koulutus- ja kulttuurihallinto laatii toimintasuunnitelman voidakseen vastata
      vähemmistökielitoimintaan kohdistuvaan kysyntään.



16

-    Lapsi-, koulutus- ja kulttuurihallinto inventoi vähemmistökieliä puhuvan henkilöstön
      vähintään kerran vuodessa.
-    Lasten päivähoitopaikkaa koskevan lomakkeen on informoitava oikeudesta
      esikoulutoimintaan vähemmistökielilainsäädännön puitteissa.

 Tavoite
Vanhusten asumis- ja kotipalvelun piiriin kuuluvilla vanhuksilla on oltava, mikäli he sitä
pyytävät, oikeus saada palvelunsa omalla vähemmistökielellään.

 Toimet
- Sosiaalihallinto laatii toimintasuunnitelman voidakseen vastata vähemmistökielisesti
      suuntautuneen toiminnan kysyntään.
- Sosiaalihallinto inventoi vähemmisökielisen henkilöstön vähintään kerran vuodessa.
- Vanhusten asumis- ja kotipalvelupaikkaa selvitettäessä on tiedotettava oikeudesta

vanhustenhuoltoon vähemmistölainsäädännön puitteissa.

Rahoitus
- Kaikki toimintasuunnitelman  puitteissa toteutetut toimenpiteet on rahoitettava

tarkoitukseen varatuilla ns. vähemmistörahoilla.

Seuranta ja arvointi
Selvitys tehdään kunnanhallitukselle kerran vuodessa:
- Kaikki hallintokunnat tekevät selkoa toteutetuista toimenpiteistä.
- Lapsi-, koulutus- ja kulttuurihallinto tekee selvityksen vähemmistökielisen

päivähoitotoiminnan  kysynnästä sekä toteutetuista toimenpiteistä.
- Sosiaalihallinto tekee selkoa vähemmistökielisen vanhustenhuollon kysynnästä sekä

toteutetuista toimenpiteistä.
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LIITE

Lainsäädännön toteutuksen arviointeja
Vuodesta 2000 lähtien on tehty kolme eri tutkimusta vähemmistökielilakien  käyttöönotosta.

Ensimmäinen arviointi 15 tehtiin 2000/2001 kaavakekyselynä kaikissa alueellisissa ja
paikallisissa hallintoviranomaisissa. Tarkoituksena oli selvittää, oliko vähemmistökielten
käytön kysynnässä tapahtunut muutoksia alueellisia toimenpiteitä koskevan
erityislainsäädännön astuttua voimaan 1. huhtikuuta 2000. Koska tutkimus tehtiin vajaa puoli
vuotta voimaantulon jälkeen, se enemmänkin tuli osoittamaan, millaista vähemmistökielten
käytön kysyntä oli ennen lainsäädäntöä.

Seuraavan täydentävän tutkimuksen teki Luulajan tekninen yliopisto16 vuonna 2002.
Haluttiin ottaa selvää siitä, miten kielenkäyttäjät suhtautuivat uusiin lakeihin sekä miksi he
käyttivät/eivät käyttäneet lakien tarjoamia mahdollisuuksia. Tutkimus tehtiin
vähemmistökielten käyttäjien keskuudessa Haaparannan, Kiirunan ja Pajalan kunnissa. Sitä
paitsi haastateltiin Jällivaaran ja Kiirunan kuntien edustajia.

Syksyllä 2004 on Luulajan tekninen yliopisto perustuslakivaliokunnan toimeksiannosta
tehnyt uuden tutkimuksen 17. Se koostuu kolmesta osatutkimuksesta:

- yksittäisten kielenkäyttäjien haastatteluja (Jokkmokk)
- tutkimus lääninhallituksen ja kuntien (Arjeplog, Jokkmokk, Jällivaara, Kiiruna) työstä

lainsäädännön toteuttamiseksi sekä
- tutkimus viranomaiskulttuurista kahdessa valikoidussa kunnassa (Haaparanta ja

Jokkmokk)

Nämä osatutkimukset on yhdessä aikaisemmin tehtyjen kanssa koostettu kokonaisarvioksi
vähemmistökielilakien toteuttamisesta hallintoalueilla, sekä kansalais- että viranomais-
näkökulmasta katsottuna.

Tulosten arviointi

Vähemmistökielet ovat usein suullisesti käytettyjä kieliä, eritoten saamen ja meänkieli, joissa
monilta puuttuu vähemmistökielensä kirjoitustaito. Tämä johtuu siitä, että sekä saamen että
meänkielen kehitys on estynyt Ruotsin harjoittaman kielipolitiikan takia, joka pitkän aikaa on
suosinut ruotsia ainoana opetuskielenä koulussa ja ainoana virallisesti tunnustettuna kielenä.
Tämä on johtanut siihen, ettei termistö aikaa myöten ole päässyt kehittymään.

Viranomaiskontakteissa vähemmistökieliä käytetään vähäisessä määrin. Syyt ovat monet:

- Vähemmistökielten taidoissa on puutteita, mikä johtaa siihen että yksityinen henkilö
      valitsee ruotsin kielen. Tämä on erittäin selvästi havaittavissa saamen kielen suhteen,
      koska monet viranomaiset ovat täysin vailla saamen kielen taitoa
                                                
15  Finska, meänkieli och samiska. Utvärderingen av regionala åtgärder för nationella minoritetsspråk.
16  Minoritetsspråk och myndighetskontakt (Lars Elenius, Stefan Ekenberg, Centrum för forskning och
undervisning inom samhällsvetenskap (CUFS))
17 Ett uthålligt språk (Lars Elenius)
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.
- Monet valitsevat ruotsin viranomaiskontakteissaan, koska heiltä puuttuu vähemmistö-

kielissä ammattisanastoa, erityisesti saamen ja meänkielessä.

Jällivaarassa ja Kiirunassa ilmoittivat viranomaiset suuressa määrin, ettei
vähemmistökielten käytöllä ole suurta kysyntää. Yhteenvetona voi sanoa, että tutkimus
osoitti sekä alhaista että epätasaista vähemmistökielten käyttöä viranomaiskontakteissa.
Suomen ja meänkielen käyttö viranomaiskontakteissa on tavallisempaa Tornionlaakson
kunnissa kuin hallintoalueen muissa kunnissa.

On kuitenkin pantava merkille, etteivät tutkimukset sisällä vähemmistökielten käyttäjien
haastatteluja Jällivaaran kunnassa, kysymyksiä on esitetty vain viranomaisille.


