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TOIMINTAPERIAATTEET – STRATEGISET SUUNNITELMAT JA OHJELMAT  
Määritelmä: Suunnitelmat ja ohjelmat on yhteisnimitys niille toimintaperiaatteille, jotka 
koskevat tulevaisuuden toiminnan suunnittelua. Suunnitelmat ja ohjelmat voivat olla 
suhteellisen kattavia asiakirjoja, jotka määrittävät nykytilanteen pohjalta, mitä kaikkea tulee 
saavuttaa tietyssä ajassa. Suunnitelmien ja ohjelmien on siis sisällettävä selkeästi muotoiltuja, 
mitattavissa olevia ja aikataulutettuja tavoitteita.  
 
Jällivaaran kunnan keskeisimmät suunnitelmat ja ohjelmat ovat kuntasuunnitelma, 
ohjaussuunnitelma ja toimintasuunnitelma. Nämä asiakirjat ovat merkittävä osa ohjaus- ja 
hallintojärjestelmää, ja ne sisältävät kunnan vision ja ohjausmallit. Ne on myös liitetty osaksi 
toimintasuunnittelu- ja budjettiprosessia.  
 
Kunnanvaltuuston määräämillä suunnitelmilla ja ohjelmilla on oltava suhteellisen pitkä 

voimassaoloaika (mielellään vähintään kolme vuotta). Niitä kutsutaan strategisiksi 

suunnitelmiksi ja ohjelmiksi niiden erottamiseksi muista suunnitelmista ja ohjelmista. Nämä 

asiakirjat ovat saatavilla kunnan asiakirja-aineistossa. 
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JOHDANTO 

Ruotsi on ratifioinut Euroopan neuvoston vähemmistösopimuksen, 

puitesopimuksen ja vähemmistökieliä koskevan peruskirjan. Tämä tarkoittaa 

sitä, että vähemmistöihin kuuluvat ovat oikeutettuja käyttämään 

vähemmistökieltään vapaasti ja kenenkään puuttumatta asiaan yksityisesti ja 

julkisesti niin suullisessa kuin kirjallisessa muodossa. Vähemmistöpolitiikan 

tavoitteena on suojata kansallisia vähemmistöjä, vahvistaa näiden 

vaikutusmahdollisuuksia ja tukea historiallisia vähemmistökieliä, jotta ne 

säilyisivät elinvoimaisina. Painopiste on syrjinnässä ja haavoittuvuudessa, 

vaikutusmahdollisuuksissa ja osallisuudessa sekä kielessä ja kulttuuri-

identiteetissä.  Valtioilla on merkittävä vastuu kansallisten vähemmistökielten ja 

-kulttuurien säilyttämisessä ja siis myös edellytyksien luomisessa näiden kielten 

ja kulttuurien ylläpitämiselle ja kehitykselle. Ruotsi on asetettujen kriteerien 

pohjalta määrittänyt, että kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat juutalaiset, 

romanit, ruotsinsuomalaiset, länsipohjalaiset ja saamelaisten alkuperäisväestö. 

Ruotsi on myös määrittänyt seuraavat vähemmistökieliksi: jiddiš, romani chib 

kaikkine kielimuotoineen, suomen kieli ja meänkieli kaikkine kielimuotoineen 

sekä saamen kieli kaikkine kielimuotoineen. Niitä, jotka katsovat kuuluvansa 

kansalliseen vähemmistöön, koskee itsemääritysperiaate. Tämä koskee myös 

esimerkiksi yhden tai useamman vähemmistökielen piiriin kuulumista.  

TAUSTAA 

Ruotsi päätti vähemmistöpolitiikasta joulukuussa 1999. Ruotsi ratifioi Euroopan 

neuvoston puitesopimuksen kansallisten vähemmistöjen suojasta helmikuussa 

2000. Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva 

ihmisoikeusjulistukseen perustuva laki (2009:724) astui voimaan tammikuussa 

2010. Lakia sovelletaan kansallisella tasolla kaikkia vähemmistöryhmiä koskevan 

koko maassa voimassa olevan perussuojan sekä vahvistetun suojan pohjalta. 

Vahvistettu suoja on käytössä niin kutsutuilla hallintoalueilla. Jällivaaran kunta 

on saamen, suomen kielen ja meänkielen hallintoalue. Kansallisten 

vähemmistöjen oikeuksia vahvistettiin tammikuussa 2019. Kunnat ovat nyt 

velvollisia asettamaan kansallisen vähemmistöpolitiikan mukaisia tavoitteita ja 

suuntaviivoja. Ne ovat velvollisia järjestämään peruskouluopetusta ja 

vanhustenhoitoa vähemmistökielillä. Jos henkilö haluaa käyttää 

vähemmistökieltään yhteydenpidossa kuntien kanssa, hänellä on oikeus toimia 

näin sekä suullisessa että kirjallisessa yhteydenpidossa. Ruotsin koululain 

(2010:800) 8 luvun 12a §:ssä on säädetty, että huoltajalla on oikeus pyytää 

lapselleen peruskouluopetusta olennaisilta osin kansallisella vähemmistökielellä. 

Ruotsin kielilain (2009: 600) 7–8 §§:ssä ja 14–15 §§:ssä on säädetty, että 

kunnan tulee erityisesti suojata ja edistää kansallisia vähemmistökieliä. Ruotsin 

sosiaalipalvelulain (2001:453) 5 luvun 6 ja 18 §§:ssä on säädetty, että kunnan 

tulee ilmoittaa vanhustenhoidon puitteissa tukea hakevaa tämän 

mahdollisuuksista saada palvelua ja hoitoa kansallisella vähemmistökielellä. 
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Yleissopimukseen perustuvat kansalliset osatavoitteet 

Noudatettavia kansallisia osatavoitteita ovat seuraavat:  

 syrjintä ja haavoittuvuus 

 vaikutusmahdollisuudet ja osallisuus 

 kieli ja kulttuuri-identiteetti.  

 

Vähemmistöpolitiikan tarkistukset 

Ruotsin hallitus käynnisti kolme ruotsalaisen vähemmistöpolitiikan tutkimusta 

vuonna 2017. Näillä hallitus halusi saada kokonaisvaltaisen käsityksen aihepiirin 

haasteista ja mahdollisuuksista. Keskeisiä tekijöitä ovat systemaattinen pitkän 

aikavälin toiminta ja kansallisten vähemmistöjen oikeuksien turvaaminen. 

Ruotsin valtiopäivät hyväksyi hallituksen jättämän vähemmistöpolitiikan 

vahvistamista koskevan lakiesityksen (En stärkt minoritetspolitik, 

2017/2018:199) kesäkuussa 2018. Vähemmistölakia vahvistettiin tammikuussa 

2019.  
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JÄLLIVAARAN KUNNAN TAVOITEOHJAUSMALLI 

 
Visio 

 
Visio kuvastaa sitä yhteiskuntaa, johon politiikalla pyritään. Kaikki Jällivaaran 
kunnan kehitys pohjautuu yhteiselle visiolle. 

 
Jällivaaran kunnan visio: Jällivaara – maailmanluokan arktinen 

pikkukaupunki. 
 

Jällivaaran kunnan visiona on yhteiskunta, jossa kaikki ovat osallisina ja 
pääsevät vaikuttamaan sekä osallistumaan. Visio sisältää myös kansallisten 
vähemmistöjen mahdollisuuden säilyttää oman kielensä ja kulttuuri-

identiteettinsä.  
 

Arvopohja 
 
Kaikki toiminta perustuu kunnan yhteiselle arvopohjalle ja heijastaa jokaista 

asiakirjaa ja päätöstä käytännössä. 

Jällivaaran kunnan arvopohjaan liittyviä asiasanoja ovat monimuotoisuus, 

vaikuttavuus, uraauurtavuus ja puoleensavetävyys. 

Kaikki kansalaiset ovat yhtä arvokkaita, ja heitä kaikkia tulee kohdella 

kunnioittavasti. Kunta pyrkii tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen 

aktiivisesti kaikessa yhteydenpidossa kansalaisten, järjestöjen ja 

yritysten kanssa. Tämä sisältää myös kansallisten vähemmistöjen 

oikeudet.  

Tavoiteohjausmalli 

Kunta käyttää tasapainotettuja ohjausmalleja tavoiteohjauksessa, kehityksessä, 
suunnittelussa ja seurannassa. Ohjauksen lähtökohtana on aina visio, joka kuvaa 

kunnan tulevaisuuden tavoitetilannetta. 
 

 
Strategiset suunnitelmat ja ohjelmat ovat pitkän aikavälin suunnitelmia, jotka 

määrittävät suunnan tietyllä yhteiskunnan osa-alueella seuraaville 3–5 vuodelle. 

Ne toimivat kunnanvaltuuston työkaluina muutosten toteuttamisessa, ja niiden 

lähtökohtia ovat yleensä kansalliset poliittiset linjaukset ja kansalliset tavoitteet.  
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JÄLLIVAARAN KUNNAN VÄHEMMISTÖPOLIITTINEN OHJELMA  

Nykytilanne 

Jällivaaran kunta on saamen, meänkielen ja suomen vähemmistökielten 

hallintoalue. Kunnan on edistettävä tasa-arvoa kansallisiin vähemmistöihin ja 

enemmistöväestöön kuuluvien välillä kaikilla talous-, sosiaali- ja kulttuurielämän 

sekä politiikan alueilla. Tämä sisältää myös kansallisten vähemmistöjen 

mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuri-identiteettiään, uskontoaan, 

kieltään, perinteitään ja kulttuuriperintöään. 

Vähemmistölaki perustuu siihen, että kansalaiset voivat niin kutsutun 

itsemääräämisperiaatteen kautta päättää itse siitä, kuuluvatko he jonkin 

vähemmistön ja vähemmistökielen piiriin. Ruotsissa ei ole sallittua rekisteröidä 

tietoja henkilöiden kuulumisesta etnisiin ryhmiin eikä siis myöskään koota 

tilastoja siitä, kuinka moni voi kuulua vähemmistöön ja kuinka moni voi olla 

kulttuuriperinnöltään vähemmistökielinen. Kuntien vähemmistötyöhön valtiolta 

saamat varat perustuvat kunnassa kuluvana vuonna kirjalla olevien lukumäärään 

eivätkä siis siihen, kuinka moni todellisuudessa kuuluu vähemmistöön.  

Ruotsin kielilaissa säädetään, että viranomaisten tulee suojata ja edistää 

kansallisia vähemmistökieliä. Jällivaaran kunta on käynnistänyt kartoituksen 

vähemmistökielten osaamisesta koulu- ja hoitohenkilöstön keskuudessa. Tässä 

on huomioitava myös kulttuuriosaaminen, joka koskee erityisten perinteiden 

kohtaamista, jotta vähemmistöihin kuuluvien kokemaa haavoittuvuutta voitaisiin 

vähentää.  

Valtiolla ei tällä hetkellä ole kansallisia avainlukuja, joita kunnat voisivat 

hyödyntää seurantatyössä, joten vähemmistöpolitiikkaan liittyviä avainlukuja ei 

ole myöskään kunta- tai maakäräjätietokannoissa. Jokainen kunta voi nykyisin 

määrittää omat avainlukunsa vähemmistöpolitiikan mittaamiseen valtion 

määrittämissä osatavoitteissa: syrjintään ja haavoittuvuuteen, 

vaikutusmahdollisuuksiin ja osallisuuteen sekä kieleen ja kulttuuri-identiteettiin.  

Tavoitteena on toiminta- ja ohjaussuunnitelmien kautta kehittää 

vähemmistöpoliittista ajattelua päivittäistä työtä koskevissa toimenpiteissä ja 

noudattaa tässä monialaista lähestymistapaa.  

Konsultointi 

Jällivaaran kunta konsultoi vähemmistöedustajia ja poliitikkoja. Tämä tapahtuu 

siten, että virkamies koordinoi konsultoinnin vähemmistöedustajien ja päättäjien 

välille. Konsultointiryhmän toiminnan yleisenä tavoitteena on tuoda ryhmän 

osaamista ja kokemusta konsultoinnin kautta mukaan kunnalliseen toimintaan. 

Neuvosto ei ole johto- tai lautakunnan asemassa.  
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Tavoitteet 

Laki koskee lasten, nuorten, vanhusten sekä vähemmistöjen kulttuureja ja 

perintöjä. Kansalliset ja Jällivaaran kunnan osatavoitteet ovat samat. Vuosien 

2019–2022 voimassaolokauden ensisijaisia ryhmiä ovat vanhukset ja nuoret. 

Konsultointi on tavoitteiden kannalta keskeinen menetelmä. Seuraavat aiheet 

ovat etusijalla ja seurannassa:  

1) vanhusten tarve ylläpitää kulttuuri-identiteettiään  

2) lasten ja nuorten oikeus käyttää vähemmistökieltään  

3) yhteiskunnan kaikkien jäsenten on voitava osallistua kulttuuri-investointeihin, 

jotka tehdään vähemmistöjen perinteiden ja kulttuuriperinnön näkyvyyden 

varmistamiseksi. Yhteiskunnallinen muutos ja uudisrakentaminen ovat osa tätä.  

 

 

 
Vanhukset Lapset ja 

nuoret  
Kaikki  

Syrjintä  
ja haavoittuvuus 

Kulttuuriperinnön ylläpito 
ja kehittäminen.  

Kulttuuriperinnön 
ylläpito ja 
kehittäminen.  

Vähemmistöjen näkyvyyden 
lisääminen 
enemmistöyhteiskunnassa. 

Konsultointi on keskeisessä 
osassa eri muodoissa.  

Vaikutusmahdollisuudet 
ja osallisuus 

Kansallisten 
vähemmistöjen oikeuksista 
tiedottaminen on 
vaikutusmahdollisuuksien 
ja osallisuuden edellytys. 

Vuoropuhelualustat / 
tietoisuutta lisäävät 
toimet.  

 

Tieto ja tietoisuutta lisäävät 
toimet. Konsultointi on 
keskeisessä osassa eri 
muodoissa. 

Kieli ja kulttuuri-

identiteetti:  

Mahdollisuus ylläpitää 

omaa identiteettiä 
jokapäiväisessä 
toiminnassa tuntemalla, 
puhumalla, haistamalla, 
maistamalla ja tekemällä. 

Ikävuosien 0–18 

katkeamaton ketju, 
jossa kaikki toiminta 
tukee kulttuuri-
identiteetin 
kehittämistä.  

Tieto ja tietoisuutta lisäävät 

toimet.  
Konsultointi on keskeisessä 
osassa eri muodoissa.  
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Avainluvut: Avainlukuja seurataan ja arvioidaan vuosittain.  

KUNNANHALLITUS: 

 

SOSIAALIHALLINTO: LAPSET ja 
KOULUTUS: 

POLIITTISET PÄÄTÖKSET: 
– Kuinka monessa poliittisessa päätöksessä 
konsultointiryhmää kuullaan? 
 
– Kuinka monen olisi pitänyt olla sen kuultavana 

päätösten arvioinnin ja tarkastelun jälkeen 
vähemmistölain mukaan? 
 
TIETO: 
– Kuinka suuri osa painetusta tietoaineistostamme 
on saatavilla vähemmistökielillä? 

 
– Kuinka suuri osa verkkosivuistamme on 
käännetty vähemmistökielille? 

 
HENKILÖSTÖ: 
– Kuinka moni työntekijämme puhuu 
vähemmistökieltä? Kartoitus.  

 
 
KULTTUURI: 
– Kuinka monta näyttelyä kullakin 
vähemmistökielellä pidetään 
kulttuuritapahtumissa? Kävijätilastot? 
 

– Kuinka suuren osuuden nämä kattavat kaikista 
kuluneena vuonna suunnitelluista ja toteutetuista 
tapahtumista? 
 
KIRJASTO: 
– Kuinka montaa eri viestintämuotoa kullakin 

kansallisella vähemmistökielellä ostetaan 

suhteessa kaikkiin ostettaviin viestintämuotoihin? 
 
– Kuinka suuren osuuden nämä kattavat 
suhteessa kaikkiin ostettaviin viestintämuotoihin? 
(kirjat, elokuvat jne.) 
 

– Kuinka paljon kansallisten vähemmistökielten 
viestintämuotokantaa lainataan?  
Prosenttiosuutena? Vertailuun muiden kuntien 
kanssa. 
 
– Kuinka monta vähemmistökielistä nimikettä oli 
kirjastonne järjestelmissä yhteensä 31.12. 

Jällivaarassa? 
 
MUSEO: 
– Kuinka monta vähemmistöihin ja 

vähemmistökieliin liittyvää näyttelyä ja 
opintokäyntiä on toteutettu kuluneena vuonna? 

 
– Kuinka suuri osa taidekokoelmasta ja julkisesti 
esillä olevista teoksista liittyy vähemmistöihin? 
Kiinteät taiteilijoiden teokset ja taidehankinnat 
vuositasolla. 

 VANHUSTENHOITO 

– Kuinka moni vanhus 
voi käyttää kansallista 
vähemmistökieltä koko 
hoitonsa ajan? 

 
– Kuinka moni vanhus 
saa hoitonsa olennaisilta 
osin kansallisella 
vähemmistökielellä? 
 
– Kuinka moni saa 

tiedon oikeudestaan 
saada vanhustenhoitoa 

kansallisella 
vähemmistökielellä? 
 
 
– Kuinka suuri 

prosenttiosuus kaikista 
laitoshoidon käyttäjiä 
koskevista päätöksistä 
koskee myös kansallisiin 
vähemmistökieliin 
liittyviä asumismuotoja? 

 
– Kuinka suuri osa 
painetuista 
tietomateriaaleistamme 
on saatavilla kansallisilla 
vähemmistökielillä? 
Pohjoissaame, 

luulajansaame, 
meänkieli ja suomen 
kieli. 
 
– Kuinka suuri osa 
verkkosivuistamme on 
käännetty kansallisille 

vähemmistökielille? 
Pohjoissaame, 
luulajansaame, 
meänkieli ja suomen 
kieli. 

ESIKOULU/KOULU 

– Kuinka moni 
haluava saa 
esikouluopetusta 
kansallisella 

vähemmistökielellä? 
 
– Kuinka moni 
hakee 
esikouluopetusta 
kansallisella 
vähemmistökielellä? 

 
– Kuinka moni saa 

tiedon oikeudestaan 
saada 
esikouluopetusta 
kansallisella 
vähemmistökielellä? 

 
 
– Kuinka moni 
haluava saa 
peruskouluopetusta 
kansallisella 

vähemmistökielellä? 

   
– Kuinka moni 
hakee 
peruskouluopetusta 

kansallisella 

vähemmistökielellä? 
 
– Kuinka suuren 
prosenttiosuuden 
kansallisten 

vähemmistökielten 
opetus kattaa 
kaikista päätöksistä, 
jotka koskevat 
äidinkielenopetusta 
koulussa?  
Pohjoissaame, 

luulajansaame, 
meänkieli ja suomen 
kieli.  
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Avainluvut tulee yhdistää toiminnan kannalta olennaisiin yleissopimusartikloihin, 

jotka on mainittu alla. Katso kaikkien artikkelien sisällöt liitteestä 1:  

 

 

 

KH SH L&K    

1. Syrjintä ja haavoittuvuus:  

Artiklat: Puitesopimus 4.1, 4.2. 

Peruskirja 7.2, 12.1.a, 13.2.c. (ks. liite) 

 

X X1 X    

2. Vaikutusmahdollisuudet ja 

osallisuus: 

Artiklat: Puitesopimus 10.1. ja 15.  

Peruskirja 7.1.a. (ks. liite) 

 

X2 X X    

3. Kieli ja kulttuuri-identiteetti:  

Artiklat: Puitesopimus 12.3, 14.1., 14.2.  

Peruskirja 7.1.f, 8.1.a.ii, 8.1.b.iii, 

8.1.c.iii, 8.1.g, 12.1.a, 12.1.d, 12.1.f. 

(ks. liite) 

 

 

X X X3    

Seuranta 

Seuranta tehdään kerran vuodessa kunnan vuosikertomuksessa 

kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle. Lautakunta ja tutkimusyksikkö 

myöntävät vähemmistökielten hallintovirkamiehen kautta tukea lautakunnille ja 

hallinnoille vähemmistölain tarkoituksien tulkintaan sekä kokoaa kunnan työn 

yhteen vuosikertomuksessa, joka annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.  

Tarkistus 

Vähemmistöpoliittinen ohjelma arvioidaan ja tarkistetaan vuonna 2022 

strategisen lähestymistavan analyysillä ohjelman sisällön perusteella. 

Kunnanhallitus on vastuussa tarkistuksen ja arvioinnin toteutuksesta. Lautakunta 

ja tutkimusyksikkö analysoivat suunnitelman ja jättävät arvioituun 

suunnitelmaan liittyviä ehdotuksia. Kunnanvaltuusto päättää asiakirjasta ja 

vahvistaa arvioidun suunnitelman.   

 

                                                           
1
 Kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien syrjintää, haavoittuvuutta ja huono-osaisuutta vastaan tulee taistella. Heillä tulee olla samat 

mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaelämään kuin muullakin väestöllä. (Hoidossa olevat vanhukset ovat oman kielen ja kulttuurin 
säilytystarpeen takia erityisen haavoittuvassa asemassa) 
2
 Kansallisten vähemmistöjen vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta tulee vahvistaa muun muassa siten, että viranomainen kuulee näitä 

vähemmistöjä. Vähemmistöille tulee antaa todelliset vaikutusmahdollisuudet heitä koskevissa kysymyksissä. (Konsultointi, lausunto 
vähemmistökielten konsultointiryhmälle) 
3
 Kansallisten vähemmistöjen kieliä ja kulttuureja tulee suojata ja edistää. Kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien tulee voida omaksua ja 

käyttää omaa äidinkieltään sekä kehittää omaa kulttuuri-identiteettiä. Kansallisten vähemmistökielten tulee olla elinvoimaisia kieliä 
Ruotsissa.  
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      Liite 1 

Puitesopimusten artiklat  

Vähemmistöpoliittisten kansallisten osatavoitteiden ensisijaiset artiklat 

toimintasuunnitelmiin ja toimintaohjelmaan liittyvässä työssä. 

Osatavoitteet: 

 Syrjintä ja haavoittuvuus 

 Vaikutusmahdollisuudet ja osallisuus 

 Kieli ja kulttuuri-identiteetti 

Puitesopimus kansallisten vähemmistöjen suojasta:     

VÄHEMMISTÖLAKI (2009:724) 

Artikla 4.1: Osapuolet sitoutuvat takaamaan kansallisiin vähemmistöihin 

kuuluvien oikeuden yhdenvertaisuuteen lain edessä ja yhtäläiseen lain suojaan. 

Kaikki syrjintä kansalliseen vähemmistöön kuulumisen perusteella on tältä osin 

kielletty.  

Artikla 4.2: Osapuolet sitoutuvat aina tarpeen mukaan ryhtymään tarvittaviin 

toimenpiteisiin edistääkseen täysimääräistä ja tehokasta tasa-arvoa kansallisiin 

vähemmistöihin ja enemmistöväestöön kuuluvien välillä kaikilla talous-, sosiaali- 

ja kulttuurielämän sekä politiikan alueilla. Osapuolten on tältä osin otettava 

kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien erityisolosuhteet riittävästi huomioon.  

Artikla 5.1: Osapuolet sitoutuvat edistämään sille välttämättömiä edellytyksiä, 

että kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat voisivat ylläpitää ja kehittää omaa 

kulttuuriaan ja säilyttää identiteettinsä keskeiset rakennusosat, eli uskonnon, 

kielen, perinteet ja kulttuuriperinnön.  

Artikla 10.1: Osapuolet sitoutuvat tunnustamaan, että kansallisiin 

vähemmistöihin kuuluvat ovat oikeutettuja käyttämään vähemmistökieltään 

vapaasti ja kenenkään puuttumatta asiaan yksityisesti ja julkisesti niin 

suullisessa kuin kirjallisessa muodossa.  

Artikla 12.3: Osapuolet sitoutuvat edistämään kansallisiin vähemmistöihin 

kuuluvien yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada koulutusta kaikilla tasoilla.  

Artikla 14.1: Osapuolet sitoutuvat tunnustamaan, että kansallisiin 

vähemmistöihin kuuluvat ovat oikeutettuja opiskelemaan vähemmistökieltään.  

Artikla 14.2: Alueilla, jotka ovat tyypillisesti tai merkittäviltä osin kansallisiin 

vähemmistöihin kuuluvien asuttamia, osapuolten tulee niin pitkälle kuin 

mahdollista ja riittävän kysynnän sekä kunkin kyseessä olevassa 

koulutusjärjestelmän puitteissa pyrkiä varmistamaan, että näihin vähemmistöihin 

kuuluvilla on riittävät oikeudet saada vähemmistökielen opetusta tai opetusta 

tällä kielellä.  
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Artikla 15: Osapuolten on luotava välttämättömät edellytykset sille, että 

kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat voivat osallistua tehokkaasti kulttuuri-, 

sosiaali- ja talouselämään sekä julkisiin asioihin etenkin heitä itseään koskevissa 

asioissa. 

Eurooppalainen alueellisia ja vähemmistökieliä koskeva peruskirja:     

PERUSKIRJA (SFS 2009:600) 

Artikla 7.1.a: Tavoitteet ja periaatteet a) Alueellisten tai vähemmistökielten 

tunnustaminen osoituksena kulttuurisesta rikkaudesta.  

Artikla 7.1.f: Soveltuvien muotojen ja -keinojen tarjoaminen opetuksessa 

alueellisilla tai vähemmistökielillä ja niiden opiskelussa kaikilla asianmukaisilla 

tasoilla.  

Artikla 7.1.g: Mahdollisuuksien tarjoaminen niille, jotka eivät puhu alueellista tai 

vähemmistökieltä ja asuvat kyseessä olevan alueellisen tai vähemmistökielen 

käyttöalueella, jotta nämä voisivat opiskella tätä kieltä halutessaan.  

Artikla 7.2: Osapuolet sitoutuvat poistamaan kaikki perusteettomat alueellisen 

tai vähemmistökielen käyttöä koskevat erottelut, poikkeukset, rajoitteet tai 

etuoikeudet, jotka voivat vaarantaa tai haitata näiden kielten ylläpitämistä tai 

kehitystä, jos näitä ei ole vielä poistettu. Sellaisten erityisten toimenpiteiden 

soveltamista alueellisten tai vähemmistökielten hyväksi, joilla pyritään 

edistämään näiden kielten käyttäjien ja muun väestön välistä tasa-arvoa tai 

jotka ottavat näiden erityisolosuhteet asianmukaisesti huomioon, ei tule pitää 

niiden syrjintänä, jotka käyttävät yleisemmin puhuttuja kieliä.  

Artikla 8.1.a.ii: Koulutus ii) Esikouluopetuksen tarjoaminen olennaisilta osin 

kyseessä olevilla alueellisilla tai vähemmistökielillä.  

Artikla 8.1.b.iii: Sen varmistaminen, että opetus peruskoulun alemmilla 

vuosikursseilla sisältää opetussuunnitelmassaan erottamattomilta osin kyseessä 

olevien alueellisten tai vähemmistökielten opetusta.  

Artikla 8.1.c.iii: Sen varmistaminen, että opetus peruskoulun ylemmillä 

vuosikursseilla ja lukiossa sisältää opetussuunnitelmassaan erottamattomilta osin 

kyseessä olevien alueellisten tai vähemmistökielten opetusta.  

Artikla 8.1.g: Toimenpiteiden soveltaminen sellaisen historia- ja 

kulttuuriopetuksen varmistamiseksi, joka käsittelee kyseessä olevia alueellisia tai 

vähemmistökieliä.  

Artikla 12.1.a: Kulttuuritoiminta ja kulttuurilaitokset a) Sellaisten 

ilmaisumuotojen ja hankkeiden rohkaiseminen, jotka korostavat alueellisia ja 

vähemmistökieliä, ja sellaisten tapojen edistäminen, joilla voidaan saada näillä 

kielillä esitettyjä teoksia käyttöön.  
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Artikla 12.1.d: Siitä huolehtiminen, että kulttuuritoiminnan eri lajien 

järjestämisestä tai tukemisesta vastuussa olevat toimielimet varaavat riittävästi 

varoja alueellisten tai vähemmistökielten osaamisen, käytön ja kulttuurin 

sisällyttämiseen toimielimien käynnistämissä tai tukemissa tuotannoissa.  

Artikla 12.1.f: Tiettyä alueellista tai vähemmistökieltä käyttävien edustajien 

rohkaiseminen osallistumaan suoraan resurssien hankkimiseen kulttuuritoimintaa 

varten ja kulttuuritoiminnan suunnittelemiseen.  

Artikla 13.2.b: Taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet b) toimenpiteiden 

suorittaminen alueellisten tai vähemmistökielten käytön edistämiseksi näiden 

välittömässä valvonnassa olevilla talous- ja sosiaalisektoreilla (julkinen sektori). 

Artikla 13.2.c: Sen varmistaminen, että sosiaalihuollon yhteydessä laitoksissa, 

kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja hoitokodeissa, tarjotaan mahdollisuus 

vastaanottaa ja hoitaa henkilön omalla kielellä niitä, jotka käyttävät alueellisia tai 

vähemmistökieliä ja tarvitsevat hoitoa terveysongelmista, korkeasta iästä tai 

jostakin muusta syystä johtuen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


