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MINURITEETTIPOLITTINEN OHJELMA  

2019-2022   

 

OHJAUSTOKYMENTTI - STRATEKISET PLAANIT JA OHJELMAT 
Määritelmä: Plaanit ja ohjelmat oon kokoelmanimi semmosille ohjaustokymentile jokka 
sisältävät suunittelun tulevaisuuele. Plaanit ja ohjelmat saattavat olla suhtheelisen täyeliset 
tokymentit jokka selostuksen mukhaan nykyaijasta kertovat mitä haluthaan saaja tehtyksi 
vissinä aikaperiuutila. Plaanit ja ohjelmat pitävät sen takia sisältää selvästi muotoilttuja, 
mitattaavia ja aikataulutettavia tavotheita. 
 
Jällivaaran kunnan tärkeimät plaanit ja ohjelmat oon kunnanplaani, menettelyplaani ja 
toimintaplaani. Nämät tokymentit oon tärkeät osat ohjaus- ja johtosysteemistä ja sisältävät 
kunnan visunin ja ohjauskortin. Net oon kansa liitetty toimintaplaneerinkiprosesshiin ja 
pytjettiprosesshiin.  
 
Plaanila ja ohjelmilla päätetyt kunnanvaltuustolta pittää olla aika pitkä voimassaoloaika 
(mielelhääns kolme vuotta elikkä enämpi). Ette erottaa niitä muista plaanista ja ohjelmista  
niitä kuttuthaan  stratekisiksi plaaniksi ja ohjelmiksi.  Nämät tokymentit oon kunnan 
tokymenttikokoelmassa.  
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ALKU 

Ruotti oon ratifiseeranu Euroopparaatin minuriteettikonvensuunit, 

raamikonvensuunin ja kielisäätänön. Se tarkottaa ette sillä joka kuuluu johonki 

minuriteethiin oon oikeus ette vaphaasti käyttää ja ilman puuttumista saattaa 

käyttää hänen minuriteettikieltä privatisti ja julkisesti, niin suulisesti ko 

kirjotettuna. Minuriteettipolitiikka tähtää suojaahmaan kansalisia minuriteettiä ja 

vahvistamhaan maholisuuksia vaikutusvalthaan ja tukehmaan histuurialisia 

minuriteettikieliä niin ette net pysytethään elävännä. Fuukkys oon syrjinässä ja 

suojattomuuessa, vaikutusvallassa ja osalistumisessa ja kielessä ja kultturellissä 

identtiteetissä. Valtioila oon tärkeä vastuu säilyttämisessä kansalisista 

minuriteettikielistä ja kulttuurista ja sen kautta ette lua etelytyksiä kielitten ja 

kulttuuritten elämisjatkamista ja kehitystä. Ruotti oon päätetyitten kriterieitten 

mukhaan päättäny ette kansaliset minuriteetit oon juutalaiset, roomit, 

ruottinsuomalaiset, tornionlaaksolaiset ja peruskansa saamelaiset, ja ette 

minuriteettikielet oon jiddiksenkieli, kaikki variantit roominkielestä, suomenkieli, 

ja kaikki variantit meänkielestä ja saamenkielestä. Ittetunnistamisen prinsiippi 

jällaa sille joka tykkää kuuluvansa kansalisheen minuriteethiin niinku 

kuuluvaisuus yhtheen elikkä useamphaan minuriteettikiehleen.   

TAUSTA 

Ruotti otti joulukuussa 1999 päätöksen minuriteettipolitiikasta. Ruotti ratifierasi 

Euroopparaatin raamikonvensuunin suojasta kansalisille minuriteetile 

helmikuussa 2000. Laki (2009:724) kansalisista minuriteetistä ja 

minuriteettikielistä astu voihmaan tammikuussa 2010 ja ottaa lähtökohan 

deklarasuunista ihmisoikeuksista. Lakia säänötelthään kansalisesti perussuojan 

kautta kaikile minuriteettiryhmile, ja se jällaa koko maassa ja vahvistetun suojan 

kautta joka paikotelthaan niishiin niin sanothuin hallintoaluheishiin jossako 

Jällivaaran kunta oon hallintokunta saamenkielele, suomenkielele ja meänkielele. 

Oikeukset kansalisille minuriteetile vahvistethaan tammikuussa 2019. Kunnila 

oon silloin velvolisuus ette hyväksyä tavotheita ja suuntaviivoja kansaliselle 

minuriteettipolitiikale.  Niilä oon velvolisuus järjestää esikoulua ja 

vanhuustenhuoltoa minuriteettikielilä. Henkilöilä jokka halvaavat käyttää heän 

minuriteettikieltä kontaktissa kunnitten kansa oon oikeus tehhä sitä niin 

suulisesti ko kirjotettuna. Koululain (2010:800) 8 kap. 12a § huoltajalla oon 

oikeus vaatia paikan hänen lapsele esikouhluun jossako pääosa oon kansalisella 

minuriteettikielelä, kielilain (2009: 600) 7-8 §§, 14-15 §§ kunta pittää erityisesti 

suojata ja etistää kansalisia minuriteettikieliä, sosiaalipalvelulaissa (2001:453) 5 

kap. 6 och 18 §§, kunta pittää informeerata sitä joka hakkee avustusta 

vanhuustenhuolon raamin sisälä maholisuuksista palvelhuun ja hoithoon 

kansalisella minuriteettikielelä.  

Valtiolisia osapäämääriä lähtien konvensuunista  

Kansaliset osapäämäärät joitako pittää seurata ylös oon:  
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 Syrjintä ja suojattomuus;  

 Vaikutusvalta ja osalistuminen; 

 Kieli ja kultturelli identtiteetti.  

 

Tarkastus minuriteettipolitiikasta 

Hallitus pani 2017 käynthiin kolme tutkimusta ette tarkastaa Ruottin 

minuriteettipolitiikkaa. Tarkotus oli ette hallitus halusi puuttua 

kokohnaisvaltasesti aluheen haastheishiin ja maholisuukshiin. Auainfaktorit oon 

systematiikka, pitkäaikasuus ja ette kansalisitten minuriteetitten oikeuet 

varmistethaan. Valtiopäivät otit kesäkuussa 2018 päätöksen hallituksen 

proposisuunista Vahvistettu minuriteettipolitiikka (2017/2018:199). 

Minuriteettilaki vahvistethaan tammikuusta lähtien 2019.  
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JÄLLIVAARAN KUNNAN PÄÄMÄÄRÄOHJAUSMALLI  

 
Visuni 

 
Visuni kuvvaa sitä yhtheiskuntaa johonka politiikka tähtää. Kaikki kehitys 
Jällivaaran kunnassa pittää rakentautua yhtheisheen visuhniin.  

 
Jällivaaran kunnan visuni: Jällivaara -arktinen mailmanluokkanen 

pikkukaupunki.  
 

Jällivaaran kunnan visuni oon yhtheiskunta jossako kaikin oon sisälytettyjä ja 
kokevat vaikutusvaltaa ja osalistumista. Visuni tarkottaa kansa maholisuuksia 
kansalisille minuriteetile ette säilyttää ommaa kieltä ja ommaa kultturelliä 

identtiteettiä. 
 

Arvopohja 
 
Kaikki toiminta perustuu kunnan yhtheisheen arvopohjaan ja se pittää peilautua 

praktisessa toiminassa joka tokymentissä ja päätöksessä.  

Jällivaaran kunnan johtosanat arvopohjassa oon moninaisuus, efektiviteetti, 

uusluovuus ja houkuttelevaisuus. 

Kaikki yhtheiskuntalaiset oon saman arvoset ja niitä pittää kohela 

respektilä. Kunta tekkee aktiivisti työtä ette oon tasa-arvoa ja tasa-

arvosuutta fuukkyksessä kaikissa kontaktissa kansalisitten, 

organisasuunitten ja yrityksitten kansa. Tähhään kuuluvat kansalisitten 

minuriteetitten oikeukset.  

Päämääräohjausmalli  

Kunta käyttää palanseerattuja ohjauskorttia mallina päämääräohjaukselle, 

kehitykselle, suunittelulle ja ylösseurantille. Ohjaus ottaa aina lähtökohan 

visunista joka kuvvaa tulevaisuuen toivottua asentoa kunnale. 

 

 
 

Stratekiset plaanit ja ohjelmat oon pitkänaijan plaania jokka viittaavat suunan 

yhele yhtheiskunta-aluheele tuleville 3-5 vuele. Net toimivat työkaluina 



 

6 
 

kunnanneuvostolle ette johtaa muutoksia ja net ottavat tavalisesti lähtökohtansa 

kansalisista pyrkimyssuuntauksista ja kansalisista päämääristä.  

 

JÄLLIVAARAN KUNNAN MINURITEETTIPOLITTINEN OHJELMA 

Nykytilane 

Jällivaaran kunta oon hallintokunta minuriteettikielile saamenkieli, meänkieli ja 

suomenkieli. Kunta pittää etistää tasa-arvosuutta henkilöitten välissä jokka 

kuuluvat kansalisheen minuriteethiin ja henkilöitten kansa jokka kuuluvat 

majuriteettiväesthöön joka aluheela ekonoomisesta, sosiaalista, polittisesta ja 

kultturellistä elämästä. Etistäminen merkittee kansa maholisuuksia kansalisille 

minuriteetile ette säilyttää ja kehittää heän kultturelliä identtiteettiä, uskontoa, 

kieltä, perintöjä ja kulttuuriperinettä. 

Minuriteettilaki rakentautuu siiheen ette kansalainen itte päättää jos se kuuluu 

minuriteethiin ja yhtheen minuriteettikiehleen niin sanotun itte-

identtifikasuuniprinsiipin kautta.  Ruottissa ei ole sallittu ette rekistreerata 

eetnistä kuuluvaisuutta ja sillämallin rakentaa statistiikkaa siittä kunka moni 

saattaa kuulua minuriteethiin ja kunka monela oon minuriteettikieli matkassa 

omassa kulttuuriperinössä.  

Net valtioliset rahat jokka kunta saapii minuriteettityöhöön perustuvat mäährään 

manttaalikirjotettuja kunnassa, olevanna vuona ja sen kautta ei oikeasthaans 

kunka monta jokka kuuluvat yhtheen minuriteethiin.  

Kielilaissa tullee esile ette se julkinen pittää suojata ja etistää kansalisiä 

minuriteettikieliä. Jällivaaran kunta oon alottannu vissin kartotuksen 

henkilökunnasta koulussa ja huolossa niitten minuriteettikielitaijosta ja täälä 

tarvithaan kansa ottaa matkhaan kulttuurikompetensiä joka sisältää kohtelua 

erityisilä perintheilä ette vähentää maholiset koetut syrjinät sille joka kuuluu 

yhtheen minuriteethiin. 

Valtiolla ei ole tänä päivänä yhthään kansalista auainlukua joitako kunta saattaa 

käyttää ylösseurantityössä ja sen takia ei ole auainlukua kunnan ja maakäräjän 

taattapaasissa minuriteettipolitiikale. Joka kunta saapii tänä päivänä panna ylös 

omat auainluvut ette mitata minuriteettipolitiikkaa joka oon relateerattu niishiin 

kolhmeen valtiolishiin osapäämäähriin, syrjintä ja suojattomuus, vaikutusvalta ja 

osalistuminen ja kieli ja kultturelli identtiteetti. 

Päämäärä tullee olheen ette toimintaplaanitten ja menettelyplaanitten kautta 

implementeerata minuriteettipolittisen ajatuksen niishiin toimenpithoin jokka 

koskevat jatkuvvaa työtä ja siinä pittää sektoriylikattavan näkökannan.  
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Neuvottelu 

Jällivaaran kunnala oon neuvotteluja eustajitten kansa minuriteetistä ja 

politiikkeristä jossako yks virkailia yhistää neuvottelun linkkinä 

minuriteettieustajitten ja päättäjitten välissä. Ylheinen tarkotus 

neuvotteluryhmän toiminan kansa oon ette neuvottelun kautta tuottaa 

kunnaliselle toiminalle ryhmän tietoa ja kokemusta. Raatila ei ole johtokunnan 

elikkä lautakunnan asentoa 

 

Päämäärät 

Laki puhhuu lasten ja nuoritten, vanheemitten ja minuriteetitten kulttuurista ja 

perinöstä. Jällivaaran kunnala oon samat osapäämäärät ko kansaliset 

osapäämäärät. Voimassaoloperiuutina 2019-2022 vanheemat ja nuoret oon 

priuriteeratut ryhmät. Neuvottelu oon tärkeä metuti ette saavuttaa päämäärät. 

Seuraavat aluheet tulthaan priuriteeraahmaan ja seuraahmaan ylös:  

1) Vanheemitten tarve ette saattaa säilyttää heän kultturelliä identtiteettiä;  

2) Lapsitten ja nuoritten oikeus ette käyttää heän minuriteettikieltä;  

3) Kaikin yhtheiskunnassa pitävät saattaa ottaa ossaa kulttuuri-investeerinkistä 

jokka tehhään ko minuriteetitten perinöt ja kulttuuriperine tehhään näkyviksi. 

Yhtheiskuntamuutos ja uusrakentamiset oon osana tästä. 

 

 

 
Vanheemat Lapset & nuoret  Kaikin 

Syrjintä & 
Suojattomuus 

Säilyttää ja kehittää 
ommaa 
kulttuuriperintöä  

Säilyttää ja kehittää 
ommaa 
kulttuuriperintöä 

Minuriteetit tehhään 
näkyviksi 
majuriteettiyhtheiskun
nassa. Neuvottelu oon 

sentraali eri 
muotoissa.  

Vaikutusvalta & 
Osalistuminen  

Informeerata ette 
kansalisitten 
minuriteetitten 

oikeuet oon etelytys 
vaikutusvallale ja 
osalistumiselle.   

Dialookifuurymmi/ 
Tionlissääviä 
toimenpitoja  

 

Informasuunia ja 
tionlissääviä 
toimenpitoja. 

Neuvottelu oon 
sentraali eri 
muotoissa. 

Kieli & Kulturelli 
Identtitetti:  

Omassa arkipäivässä 
saattaa pittää jäljelä 

ommaa identtiteettiä 

omitten aistitten 
kautta, puhua, 
haistella, maistella, 
tehhä. 

Katkasematon vilja 0-
18 vuotheen jossako 

kaikki toiminat tukevat 

kehitystä kultturellistä 
identtiteetistä.  

Informasuunia ja 
tionlissääviä 

toimenpitoja. 

Neuvottelu oon 
sentraali eri 
muotoissa. 
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Auainluku: Auainluvut seurathaan ylös joka vuosi ja arvioithaan.  

KUNNANJOHTO: 

 

SOSIAALIHALLINT
O: 

LAPSI ja 
KOULUTUS: 

POLITTISET PÄÄTÖKSET: 
-Kunkas monet meän polittisista päätöksistä menevät 
remissile neuvotteluryhmään? 
 
-Kunkas monet olisit pitähneet mennä sinne analyysin ja 
tutkimuksen jälkhiin päätöksistä minuriteettilaista 
lähtien? 
 
INFORMASUUNI: 
-Kunkas suuri osa meän painetusta 
informasuunimateriaalista oon minuriteettikielilä? 
 
-Kunkas suuri osa webbisivusta oon käänetty 
minuriteettikiehliin? 
 
HENKILÖKUNTA: 
-Kunkas monta työläistä meilä oon jokka puhuvat 
minuriteettikieltä? Kartotus. 
 
 
KULTTURI: 
-Kunkas monta kulttuurievenemangiesitystä oon 
itteläkulla minuriteettikelelä?  

Käyntistatistiikka?   
 
-Kunkas monta prosenttia nämät oon kaikista 
evenemangista jokka oon suuniteltut ja esitetyt vuen 
aikana? 

 
 
KIRJASTOT: 
-Kunkas monta meetiata ostethaan sisäle itteläkulla 
minuriteettikielelä verrattuna kaikhiin meetioihiin jokka 
ostethaan sisäle? 
 
-Kunkas monta prosenttia net oon verrattuna kaikhiin 
meetioihiin jokka ostethaan sisäle? (kirjat; filmit; jnp.) 
 
-Kunkas suuri uloslainaus oon kansalisesta 
minuriteettimeetiasisälöstä? 
Prosentissa? Ette saattaa verrata meitä muitten 
kunnitten kansa.  
 
-Kunkas monta titteliä meetioista eri minuriteettikielilä 
oli yhtheens teän kirjastosysteemissä 31 joulukuuta 
Jällivaarale? 
 
MUSEOT: 
-Kunkas monta näyttelyä ja oppikäyntiä jokka liittyvät 
minuriteethiin ja minuriteettikiehliin oon tehty vuen 
aikana?  
 
-Kunkas suuri osa taitekokoelmasta ja julkisesta 
koristuksesta liittyy minuriteethiin? Fastat 
taiteeliakoristukset ja taitheen sisäleostot vuosittain. 

  

VANHUUSTENHUO
LTO 

-Kunkas monta 

vanheempaa saapii 
koko hänen hoijon 
kansalisella 
minuriteettikielelä? 
 
-Kunkas monta 
vanheempaa saapii 
suuriiman osan 
hoijosta kansalisella 
minuriteettikielelä? 
  
-Kunkas moni saapii 
informasuunia ette 
heilä oon oikeus 
saaja heän 
vanhuustenhoijon 
kansalisella 
minuriteettikielelä? 
 
-Kunkas monta 

prosenttia kaikista 
päätöksistä jokka 
otethaan käyttäjälle 
erityisessä asunossa 
mennee 
asumismallhiin 
kansaliselle 
minuriteettikielelä? 
 
-Kunkas suuri osa 
meän painetusta 
informasuunimateria
alista oon kansalisilla 
minuriteettikielilä? 
Pohjossaamenkieli,lu
ulajansaamenkieli, 
meänkieli ja 
suomenkieli. 
 
-Kunkas suuri osa 
webbisivusta oon 
käänetty kansalisille 
minuriteettikielile? 
Pohjossaamenkieli,lu
ulajansaamenkieli, 
meänkieli ja 
suomenkieli. 

 

ESIKOULU/KOULU 
 
-Kunkas monta niistä 
jokka hakevat 
esikoulua kansalisella 
minuriteettikielelä 
saavat sen? 

  
- Kunkas moni hakkee 
esikoulua kansalisella 
minuriteettikielelä? 
 
- Kunkas moni saapii 
informasuunia ette 
heilä oon oikeus saaja 
esikoulua kansalisella 
minuriteettikielelä? 
 
-Kunkas moni niistä 
jokka hakevat opetusta 
peruskoulussa 
kansalisella 
minuriteettikielelä 

saavat sen? 
 
- Kunkas moni hakkee 
opetusta kansalisella 
minuriteettikielelä 
peruskoulussa? 
 
-Kunkas monta 
prosenttia opetus 
kansalisella 
minuriteettikielilä oon 
kaikista päätöksistä 
jokka otethaan 
äitinkielenopetuksesta 
koulussa?  
Pohjossaamenkieli, 
luulajansaamenkieli, 
meänkieli ja 
suomenkieli. 

 

 

Auainluvut pittää liittää yhtheen toiminalle relevantitten artikkelitten kansa 

alhaala olevista konvensuunista, katto liitettä 1 joka artikkelin sisälössä:  
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KS SOC BoU    

1. Syrjinta ja suojattomuus:  

Artikkelit: Raamikonvensuuni 

4.1; 4.2. Kielisäätäntö 7.2; 

12.1.a; 13.2.c. (katto liitettä) 

 

X X1 X    

2. Vaikutusvalta ja 

osalistuminen: 

Artikkelit: Raamikonvensuuni 

10.1. och 15.  Kielisäätäntö 

7.1.a.(katto liitettä) 

 

X2 X X    

3. Kieli ja kultturelli 

identtiteetti:  

Artikkelit: Raamikonvensuuni 

12.3; 14.1.; 14.2.  

Kielisäätäntö7.1.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. (katto liitettä) 

 

 

X X X3    

Ylösseuranti 

Ylösseuranti tehhään kerran vuessa kunnan vuosireetuviisninkissä 

kunnanhallituksheen ja kunnanjohthoon. Lautakunta ja tutkimusosasto 

käsitteliän kautta minuriteettikielile oon tukena lautakunnile ja virastoile mitä 

koskee tulkkausta minuriteettilain intensuunista ja yhistää kunnan työn 

vuosireetuviisninkissä joka ilmotethaan kunnanjohole. 

 Reviteerinki  

Minuriteettipolittinen ohjelma arvioithaan ja reviteerathaan 2022 vuen aikana 

analyysilä strateekisesta järjestelystä sisälöstä lähtien ohjelmassa. Kunnanjohto 

oon vastuulinen ette reviteerinki ja arviointi tehhään. Lautakunta ja 

tutkimusosasto analyseeraavat ja jättävät ehotuksia reviteerathuun plaahniin. 

Kunnanhallitus oon päättävä tokymentistä ja ottaa päätöksen reviteeratusta 

plaanista. 

                                                           
1
 Syrjintää, suojattomuutta ja huonomalla laila kohtelemista henkilöistä jokka kuuluvat kansalishiin 

minuriteethiin pittää taistella vasten. Niilä pitävät olla samat maholisuuet ko lopula väestöllä ette osalistua 
yhtheiskuntaelähmään. (Vanheemat hoijossa oon riskisuunissa suojattomuuele tarpheitten takia ette saaja 
säilyttää heän kieltä, kulttuuria)  
2
Kansalisitten minuriteetitten maholisuuksia vaikutusvalthaan ja osalistumisheen pittää vahvistaa, muun 

muassa sen kautta ette virasto neuvottellee niitten kansa. Minuriteetile pittää antaa kunnon vaikutusvaltaa 
kysymyksissä jokka koskevat heitä. (Neuvottelu Vastaus Neuvotteluryhmäle Minuriteettikielet)      
3
Kansalisitten minuriteetitten kielet ja kulttuurit pittää suojata ja etistää. Henkilöt jokka kuuluvat kansalishiin 

minuriteethiin pitävät saattaa omaksua ja käyttää ommaa äitinkieltä ja kehittää ommaa kultturelliä 
identtiteettiä. Kansaliset minuriteettikielet pitävät olla elävät kielet Ruottissa. 



 

10 
 

      Liite 1 

Artikkelit konvensuunista  

Priuriteeratut artikkelit kansalisille osapäämäärile 

minuriteettipolitiikassa työssä toimintaplaanitten ja 

menettelyohjelmitten kansa. Osapäämäärät oon:  

 Syrjintä ja suojattamuus;  

 Vaikutusvalta ja osalistuminen; 

 Kieli ja kultturelli identtiteetti.  

Raamikonvensuuni suojasta kansalisille minuriteetile:  

MINURITEETTILAKI (2009:724) 

Artikkeli 4.1: Osapuolet sitoutuvat varmistamhaan henkilöile jokka kuuluvat 

kansalisheen minuriteethiin oikeuen samanvertasuutheen lain mukhaan ja 

samhaan suohjaan lailta. Tässä taphauksessa kaikki syrjintä kansalisen 

minuriteetin kuuluvaisuuen takia pittää olla kieletty.   

Artikkeli 4.2: Osapuolet sitoutuvat ette sielä missä tarve vaatii ryhtyä 

tarpheelishiin toimenpithoin joka aluheela ekonoomisesta, sosiaalista, polittisesta 

ja kultturellistä elämästä ette etistää täyelisen ja efektiivin tasa-arvon 

henkilöitten kesken jokka kuuluvat kansalisheen minuriteethiin ja henkilöitten 

välissä jokka kuuluvat majuriteettiväesthöön. Tässä taphauksessa osapuolet 

pitävät ottaa asianmukhaisen huomaavaisuuen niishiin erityishiin olosuhtheishiin 

henkilöile jokka kuuluvat kansalishiin minuriteethiin.  

Artikkeli 5.1: Osapuolet sitoutuvat etistämhään niitä etelytyksiä jokka oon 

tarpheelisia ette henkilöt jokka kuuluvat kansalishiin minuriteethiin saattavat 

ylläpittää ja kehittää heän kulttuuria ja säilyttää merkittäviä aineosia heän 

identtiteetistä, nimittäin uskontoa, kieltä, perintöä ja kulttuuriperinettä.  

Artikkeil 10.1. Osapuolet sitoutuvat tunnustamhaan ette sillä joka kuuluu 

kansalisheen minuriteethiin oon oikeus ette vaphaasti ja ilman puuttumista 

käyttää ommaa minuriteettikieltä privatisti ja julkisesti ja niin suulisesti ko 

kirjotettuna.  

Artikkeli 12.3: Osapuolet sitoutuvat etistämhään samoja maholisuuksia 

sisälepääsyle koulutuksheen joka tasola, henkilöile jokka kuuluvat kansalishiin 

minuriteethiin.  

Artikkeli 14.1: Osapuolet sitoutuvat tunnustamhaan ette sillä joka kuuluu 

kansalisheen minuriteethiin oon oikeus oppia ommaa minuriteettikieltä.  

Artikkeli 14.2: Aluheila jossako perinöstä elikkä merkittävissä osissa assuu 

henkilöitä jokka kuuluvat kansalishiin minuriteethiin, jos oon kylliksi kysyntöä, 

pyrkiä siiheen ette niin pitkälti ko oon maholista ja ittenkunki koulutussysteemin 
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raamin sisälä, varmistaa ette sillä joka kuuluu näishiin minuriteethiin oon 

tyytyttävät maholisuuet opetuksheen minuriteettikielessä elikkä opetuksheen 

tällä kielelä.   

Artikkeli 15: Osapuolet pitävät laittaa tarpheelisia etelytyksiä ette se joka kuuluu 

kansalishiin minuriteethiin, efektiivisti pittää pystyä osalistumhaan kultturellhiin, 

sosiaahliin ja ekonoomisheen elähmään ja julkisihiin asioishiin, olletikki 

semmoshiin jokka koskevat heitä.  

Eurooppalainen säätäntö maanosa- elikkä minuriteettikielestä: 

KIELISÄÄTÄNTÖ (SFS 2009:600) 

Artikkeli 7.1.a: Päämäärät ja prinsiipit a) tunnustaminen maanosa- elikkä 

minuriteettikielestä ilmasunna kultturellile rikhauelle. 

Artikkeli 7.1.f: tarjoaminen sopevista muotoista ja rahotuksesta opetukselle ja 

koulutukselle maanosa- elikkä minuriteettikielessä kaikila asianmukhaisilla 

tasoila,  

Artikkeli 7.1.g: tarjoaminen maholisuuksista, niile jokka ei puhu maanosa- elikkä 

minuriteettikieltä jokka asuvat sillä aluheela jossako kysheessä olevaa maanosa- 

elikkä minuriteettikieltä käytethään, ette oppia sitä jos net niin toivovat.  

Artikkeli 7.2: Osapuolet sitoutuvat ette jos niin ei jo ole tapahtunnu, ette poistaa 

kaikki tarpheettomat eristelyt, poikkeukset, rajotukset elikkä preferensit mitä 

koskee käyttämistä maanosa- elikkä minuriteettikieltä ja jonka tarkotus oon ette 

vastustaa elikkä riskeerata sen jatkuvuutta ja kehitystä. Ryhtyminen erityishiin 

toimenpithoin euksi maanosa- elikkä minuriteettikielile jonka tarkotus oon ette 

etistää samankaltasuutta näitten kielitten käyttäjitten ja lopun väestön kansa, 

elikkä joka ottaa tarpheelisen huomion niitten erityishiin olosuhtheishiin, ei piä 

pittää syrjintännä niitä kohin jokka enämpi ylheisesti käyttävät kieliä.  

Artikkeli 8.1.a.ii: Koulutus siinä ette tarjota suuriiman osan esikouluopetuksesta 

kysheessäolevalla maanosa- elikkä minuriteettikielelä.  

Artikkeli 8.1.b.iii: ette varmistaa ette opetuksheen mataliimissa vuosiluvuissa 

peruskoulussa intekreerattuna osana oppiplaanista kuuluu opetus 

kysheessäoleva maanosa- elikkä minuriteettikieli.   

Artikkeli 8.1.c.iii: ette varmistaa ette opetuksheen korkeimissa vuosiluvuissa 

peruskoulussa  ja jymnaasiakoulussa intekreerattuna osana oppiplaanista kuuluu 

opetus kysheessäoleva maanosa- elikkä minuriteettikieli.   

Artikkel 8.1.g: ette alkaa toihmeen ette opetus histuuriassa ja kulttuurissa viittaa 

kysheessäolehvaan maanosa- elikkä minuriteettikiehleen. 

Artikkeli 12.1.a: Kulturelli toiminta ja kultturellit laitokset a) ette rohkasta 

ilmasumuotoja ja alotheita jokka oon tyypiliset maanosa- elikkä 
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minuriteettikielile ja etistää eri tapoja ette oon saatavilla teoksia tehty näilä 

kielilä. 

Artikkeli 12.1.d: ette varmistaa ette net järjestöt jokka oon vastuuliset 

järjestämhään elikkä tukheen erin sorttista kultturelliä toimintaa varraavat 

kylliksi rahotusta ette sisältää tietoja ja käyttöä maanosa- elikkä 

minuriteettikielistä ja niitten kulttuurista tuotanoissa joitako net panevat 

käynthiin elikkä tukevat. 

Artikkeli 12.1.f: ette innostuttaa suoraa osalistumista eustajilta niile jokka 

käyttävät vissiä maanosa-elikkä minuriteettikeiltä ko hankithaan resyrsiä ja 

suunitelthaan kultturelliä toimintaa.  

Artikkeli 13.2.b: Ekonoomiset ja sosiaalit olosuhtheet b) ekonoomisissa ja 

sosiaalissa sektorissa jokka oon heän suoran kontrollin alla (julkinen sektori) ette 

ryhtyä toimenpithoin ette etistää käyttämistä maanosa- elikkä 

minuriteettikielistä. 

Artikkeli 13.2.c:  ette varmistaa ette sosiaalissa huolossa laitoksilla niinku 

sairalassa, pansunäärikoissa ja hoitokoissa tarjothaan maholisuus ette omala 

kielelä ottaa vasthaan ja hoitaa henkilöitä, jokka käyttävät maanosa- elikkä 

minuriteettikieltä ja jokka oon hoijon tarpheessa huonon terhveyen, korkean iän 

elikkä muun syyn takia.    

 

 

 

 

 

 


