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Yhtheenveto
Nykysin saamelaiset, ruottinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset oon
kansalisia minuriteettiä  Ruottissa ja saamen , suomen ja meänkieli oon
kansaliset minuriteettikielet.  1 aprilliä 2000 lähtien Je llivaaran kunnan
aluheela jällaavat minuriteettikielilait joitten mukhaan yksityiselä oon oikeus
käyttää saamen, suomen ja meänkieltä yhtheyksissä hallintoviranomhaisitten
ja tuomioistuimitten kans. Lainsäätäntö oon osa isomasta satsauksesta
kansalisille minuriteetile ja tarkotus oon lisätä niitten vaikutusmaholisuuksia
ja vähentää niitten diskrimineerinkiä.

Kunnanhallitus oon päättäny kartottaa mitä tarpheita kunnassa oon tehä
minuriteetti-kielisiä satsauksia ja muita satsauksia joita laki ei määrää.
Selvityksessä oon tutkittu miten lakia käytethään kunnan toiminta-aloila ja
ette mikä poliittinen tahto oon tehä muita satsauksia ko oon kyse
minuriteettikielistä, perätikki lasten ja vanhuusten hoitamisen alala.
Minuriteettiryhmitten eustajitten mielipitheitä oon kuultu. Tuloksista oon
tehty minuriteettipoliittinen toimintaplaaniehotus .

Lääninhallitus oon lain totheuttamisen päämies ja se jakkaa vuosittain varoja
kysseessä oleville kunnile ja maakäräjille minuriteettikielisitten satsauksitten
kustanuksista.

Lait antavat yksityisele oikeuen kirjottaa ja puhua ommaa minuriteettikieltä
yhtheyksissä  kunthaan ko oon kyse viranomhaisvallan käytöstä yksityistä
kohthaan ja jos asia kuuluu hallintoaluheele. Semmosissa tilantheissa
kunnala oon velvolisuus suulisesti vastata samala kielelä ko yksityinen
käyttää. Kunta häätyy kirjalisissa päätöksissä ilmottaa ette päätöksestä
saattaa vaatia suulisen käänöksen.

Lapsen huoltajalla oon oikeus vaatia lapsele paikka esikouhluun jossa koko
toiminta eli osa siittä oon minuriteettikielilä. Sama oikeus oon sillä joka
vaatii ette koko vanhuustenhoito eli osa palveluista ja hoiosta annethaan
minuriteettikielelä. Kunta pittää muutenki freistata puhutella saamen,
suomen ja meänkielen puhujia niitten omala kielelä.

Jellivaaran kunnan hallinot oon ratkasheet kieliongelmat jo ennen ko laki tuli
voihmaan. Oon olemassa henkilökuntaa jokka puhuvat olletikki suomea ja
meänkieltä. Ylheisesti minuriteettikielitten käyttämiselä oon vähä kysyntää,
jos joku sitä kyssyy se oon ussein joku suomea puhuva. Kunnan hallinoissa
ei ole kysytty saamen kielen käyttöä. Lasten-, koulutus- ja kulttuurihallinto
ja sosiaalihallinto inventeeraavat säänölisesti henkilökunnan kielitaijon
esikoulussa ja vanhuustenhoiossa. Kaikki hallinot oon sitä mieltä ette tarttee
selvät ohjeet ko yksityinen halvaa käyttää lain antamaa oikeutta.



Jellivaaran kunta saapii nykysin vuosittain valtion tukea toihmeenpanhoin
minuriteetti-kielile. Lääninhallituksessa keskustelhaan juuri
nyt sitä mitenkä rahat tulevaisuuessa pitäs jakkaa. Tätä
aatelen kunnan pitäs varata rahhaa tulevaisuuen tarpheile.

Näin kunta saattaa käyttää minuriteettivaroja:
satsaukshiin jokka koskevat kääntämistä, tulkkausta ja muuta jota kontakti yksityi-sen ja
viranomhaisitten välilä vaatii.
lain säätämhiin kustanukshiin jokka koskevat kunnan esikoulutoimintaa ja vanhuusten
hoitoa jos  aktiviteetistä/toiminoista arvioithaan olevan hyötyä minuri-teetile jota net
koskevat.
informasjuunisatsaukshiin.

 Minuritteettipoliittinen toimintaplaani
Kunnan pittää toimia niin pitkäaikasen tuen antamisen ko kansalisitten
minuriteetitten säilyttämisen puolesta, ja freistata nouattaa
minuriteettikielilakia. Jellivaaran kunta oon sitä mieltä ette minuriteettilakia
ja sen tarkotuksia oon tähelistä nouattaa.

Ylheisesti ko kattoo, niin palveluita minuriteettikielilä kysythään rohki vähä.
Minuriteetti-kieliryhmät, joita saamelaiset ja suomalaiset eustavat, näkevät
tärkeännä saa olla matkassa  työryhmässä politiikkeritten ja virkamiehitten
kans. Tarkotuksena oon ette pystyä vaikuttamhaan ja olla matkassa niissä
toihmeenpanoissa joita tehhään, ja se onki hallituksen tarkotus.

Kunnan työntekiät tarttevat tietoa ja selvät ohjeet ette pystyvät
viranomhaisvallan käytöshään totheuttamhaan minuriteettikielilain
vaatimukset.

Tavote
Ko yksityinen joka kuuluu minuriteettiryhmhään oon kontaktissa kunnan
kans, sitä pittää kohella hyvin ja kunnioitetusti. Sille joka halvaa käyttää
ommaa minuriteettikieltä johon laki antaa oikeuen ko oon kontaktissa
kunthaan,  häätyy antaa se maholisuus.

Toihmeenpanoja

Organisasjuuni
Perustaa työryhmä johon kuuluuu kunnalisia virkamiehiä, yks eustaja joka hallinosta ja
eustaja yhtheiselle hallinolle. Satsaukset tehhään yhtheistyössä sen johtajan kans jolla oon
vastuu toiminasta.
Perustaa referensiryhmä kunnalisen työryhmän tueksi. Siihen kuuluu
minuriteetti-ryhmitten eustajia.
Työryhmän valta:
antaa lausuntoja ja tehä ehotuksia kunnanhallituksele minuriteettipoliittisissa
kysymyksissä.
päättää korkeinthaan 10 000 kruunun arvosista toimintaplaanin mukhaisista
minuriteettikielitoihmeenpanoista.

Koskee kaikkia hallintoja



Kaikki työntekiät kunnan eri hallinoissa pitävät hankkia tietoa niistä oikeuksista joita
minuriteettikieliä puhuvilla oon ja kunnan velvolisuuksista.
Minuriteettikielisiä tulkkia pittää olla, jos maholista Kammarkollegien aukturiseeraamia.
Parlandosysteemissä häätyy olla tietoja tulkista.
Kunnalinen informasjuuni käänethään sillon ko se nähhään tarpheeliseksi.
Tarpheen vaatiessa minuriteettikielitaito oon meriitti ko otethaan töihiin.

Tavote
Kaikki lapsenhuoltajat jokka vaativat ette koko toiminta eli osia
esikoulutoiminasta oon minuriteettikielelä hänen lapsele, pittää saa sen.

Toihmeenpanot
Lasten-, koulutus- ja kulttuurihallinto tekkee toimintaplaanin sitä varten ette toimintaa
vaaithaan minuriteettikielilä.
Lasten-, koulutus- ja kulttuurihallinto inventeeraa minuriteettikielisen henkilökunnan
vähhiinthään kerran vuessa .
Blanketissa jolla haethaan lastenhoitopaikkaa häätyy olla tietoja oikeuesta
minuriteettikielilain säätämhään esikoulutoiminthaan.
Tavote
Vanhuuksilla erityisessä asumisessa ja net joila oon kotiavustusta häätyy
olla oikeus kohtelhuun omala minuriteettikielelä, jos het sitä vaativat.

Toihmeenpanoja
Sosiaalihallinto tekkee toimintaplaanin ette saattaa tarjota minuriteettikielistä toimintaa ko
sitä kysythään.
Sosiaalihallinto inventeeraa  minuriteettikielisen henkilökunnan vähhiinthään kerran
vuessa.
Selvityksissä paikan saamisesta erityisheen asumisheen ja kotiavustuksen saamisesta
häätyy informeerata oikeuesta saa minuriteettikielilain säätämää vanhuustenhoitoa.

Rahottaminen
Kaikki toimintaplaanin mukhaiset toihmeenpanot rahotethaan vasituila, niin sanotuila
minuriteettikielirahoila.

Seuraus ja arviointi
Selvitys tehhään kunnanhallituksele kerran vuessa:
Kaikki hallinot selvittävät mitä oon tehneet.
Lasten-, koulutus- ja kulttuurihallinto jättää selvityksen minuriteettikielisen
esikoulu-toiminan kysynästä ja  satsauksista jokka oon tehty.
Sosiaalihallinto jättää selvityksen minuriteettikielisen vanhuustenhoion kysynästä ja
satsauksista jokka oon tehty.

SISÄLTÖ



Liite
Arviointi lain totheuttamisesta

Alkusanat
Joulukuusta 1999 saamelaiset, ruottinsuomalaiset, tornionlaaksolaiset,
roomit ja juutalaiset oon Ruottin kansaliset minuriteetit ja saamen kieli,
suomi, meänkieli, romani chib ja jiddisch oon  kansaliset minuriteettikielet.
Näistä saamen, suomen ja meänkielele jokka geugraaffisesti vahvasti
kuuluvat aluheele jällaavat erityiset aluheeliset toihmeenpanot. 1 aprilliä
2000 lähtien Jellivaaran kuntaa koskee kaks lakia jokka antavat
minuriteettikieltä puhuville oikeuen käyttää saamen, suomen ja meänkieltä
yhtheyksissä hallintoviranomhaisitten ja tuomioistuimitten kans.

 Taustaa ja tarkotus
Joulukuussa 1999 valtiopäivät hyväksy proposisjuunin Ruottin kansaliset
minuriteetit (1998/99:143). Sen jälkhiin hallitus ratifiseerasi, hyväksy,
Euruupan Neuoston raamisopimuksen kansalisitten minuriteetitten suojasta
(raamisopimus) ja euruuppalaisen sopimuksen maanosa- eli
minuriteettikielistä (minoriteettikielisopimus).

Minuriteettikielisopimuksen ylheinen tarkotus koskee kulttuuria ja tarkotus
oon ette säilyttää ja kehittää Euruupan monikulttuurisen perinön ja
monikielisyyen valtioitten rajoitten sisälä. Näitten sopimuksitten määräykset
oon Ruottin minuriteettipolitiikan perusta. Tarkotus oon suojata kansalisia
minuriteettiä, vahvistaa niitten vaikutus-maholisuuksia ja tukea histuurialisia
minuriteettikieliä ette net pysyvät elävinnä.

Yks tärkeä perusta minuriteettikielisopimuksessa oon ette net jokka
käyttävät minuriteettikieliä saattasit käyttää niitä ko oon kyse niitten
oikeuksista ja velvolisuuksista kansalaisina. Toinen syy oon ette niilä jokka
käyttävät näitä kieliä oon laajempi praktinen hyöty niistä ja se  saattaa tehä
ette useamat oppivat net kielet. Sillä mallin näilä kielilä oon suurempi
maholisuus kehittää sanoja ko ette niitä vain käytettäs privaatti oloissa.
Kielilait pittää nähä niin oikeutenna kansalisille minuriteetile käyttää ommaa
kieltä kontaktissa viranomhaishiin ko osana suurempaa satsausta jonka
tarkotus oon lisätä minuriteetitten vaikutusvaltaa ja vähentää niitten
diskrimineerinkiä .

Krannimaat
Suomessa ja Norjassa oon samantyyppisiä lakia saamea puhuville. Vuesta
1995 kuus kuntaa Pohjos-Norjassa kuuluu saamelaisheen
hallintoaluheesheen. Lainsäätänöstä oon seuranu ette useamat käyttävät
saamenkieltä samala ko aina useamin vaaithaan saamen kielen käyttöä
julkisissa yhtheyksissä. Vuesta 1992 saamelaisila neljässä kunnassa Pohjos-
Suomessaki oon  oikeus käyttää saamen kieltä yhtheyksissä kunnalishiin
viran-omhaishiin ja aluheen kaikhiin valtiolishiin alueviranomhaishiin ja
tuomioistuihmiin. Vuesta 2004 jällaa uusi, paranettu, laki Suomessa.

Tehtävä



Jellivaaran kunnala oon velvolisuus nouattaa minuriteettikielilainsäätäntöä.
Siksi kunnanhallitus oon päättäny 1  kartottaa mitä minuriteettikielisisiä
toihmeenpanoja kunnassa tarttee tehä ja tartteeko muita toihmeenpanoja ko
mitä laissa määräthään. Selvityksheen sisältyy kans ette käyä läpi  mitenkä
lakia käytethään kunnan eri hallinoitten toiminassa, ja ottaa selvile mikä
poliittinen tahto oon ko oon kyse muista minuriteettikielisistä
toihmeenpanoista, perätikki lasten ja vanhuusten hoitoalala. Tuloksista
tehhään minuriteettipoliittinen toimintaplaaniehotus. Tähän lisäthään kans
niitten minuriteettikieliryhmitten eustajitten mielipitheet joile laki jällaa.

 Lait oikeuesta käyttää minuriteettikieliä
1 aprilliä 2000 lähtien erityinen minuriteettikielilainsäätäntö koskee
seittemää kuntaa Norrbottenissa:
laki (1999:1175) oikeuesta käyttää saamen kieltä hallintovirastoissa ja tuomioistuimissa
laki (1999:1176) oikeuesta käyttää suomea ja meänkieltä hallintovirastoissa ja
tuomioistuimissa

Pätevyysalue
Lakia pittää käyttää valtion, maakäräjitten ja kunnan
hallintoviranomhaisitten/-virastoitten taholta ko oon kyse viranomhaisvallan
käytöstä ja asialla oon yhtheys hallintoaluheishiin.

Saamen kielen  hallintoalue oon Arjeplogin, Jellivaaran, Jokkmokin ja Kirunan kunnat.
Suomen kielen ja meänkielen hallintoalue oon Jellivaaran, Haaparannan, Kirunan, Pajalan
ja Övertorneån kunnat.

Viranomhaisvallan käytölä meinathaan valtaa päättää etu-, oikeus-,
velvolisuus- eli muusta sen kaltasesta kysymyksestä joka koskee yksityistä.
Tämä tarkottaa muumuassa ette yksityinen oon riippuvainen jostaki
viranomhaisesta eli koko valtiosta. Vaaithaan ette viranomhaisvallan käyttö
perustuu johonki lakhiin/säänthöön eli muuhn päätöksheen jonka hallitus eli
valtiopäivät oon tehneet. Viranomhaisvallan käyttöä ei ole esimerkiksi
sopimukset, neuot, ehotukset ja tion antamiset.

Lääninhallitus
Norrbottenin läänin lääninhallitus saapii vuosittain varoja jaettavaksi
kysseessä olevitten kunnitten ja maakäräjitten kesken kustanuksile
toihmeenpanoista kansalisille minuriteetile. Lääninhallituksen työssä oon
nämät pääaluheet:

Totheuttaa lakisäätäntö omassa viranomhaistyössä.
Administreerata ja jakkaa rahavarat lakisäätänön totheuttamista varten.
Arvioia lainsäätänön totheuttaminen ja johtaa kehitysprusessia.

Laitten totheuttamisen seurausta varten oon tehty kolme eri tarkastusta, kaks
läänin-hallituksen  toimesta ja yks jonka (KU)
konstitutionsutskottet/perustuslakivaliokunta anto tehtäväksi (katto liitettä).

                                                
1 Ks 2004-04-05 § 75



 Jellivaaran kunta
Jellivaaran kunnale se tarkottaa ette lakisäätäntö koskee kaikkia kunnan
hallintoja ja lautakuntia mutta ei kunnanvaltuustoa. Se riippuu siittä ette laki
ei pitäs koskea semmosia  viranomhaisia joila oon rohki vähä kontaktia
ihmisitten kans ylheensä ja sen takia ei ole tarpheelista pittää tulkkia
valhmiina 2.

 Yksityisen oikeus
Yksityiselä oon oikeus käyttää ommaa kieltä; saamen, suomen ja meänkieltä,
ko kirjottaa eli suulisesti oon yhtheyessä kunthaan asiassa joka koskee
viranom haisvallan käyttöä yksityistä  kohthaan. Asialla häätyy  olla yhtheys
hallintoaluheesheen. Oikeus koskee vain  yksityistä, ei neuotteluja toisen
kans eikä sitä jolla oon oikeus puhua asiassa. Oikeus koskee kans siihaista
eli eustajaa3 niinku esimerkiksi uskottu mies/god man.

Yksityiselä ei meinata vain fyysisiä ihmisiä, ko kans föreninkiä,
osakeyhtiöitä ja muita järjestöjä/organisasjuunia, mutta ei viranomhaisia. 4

Oikeus käyttää ommaa kieltä jällaa huolimatta siittä onko henkilö joka
käyttää saamen, suomen eli meänkieltä ruottin kansalainen eli ei ja
huolimatta siittä missä tämä yksityinen assuu.

Lapsen huoltaja saattaa vaatia semmosen esikoulupaikan jossa toiminta oon
kokohnaan eli osaksi minuriteettikielilä. Sama oikeus oon sillä joka vaatii
ette koko eli osa siittä palvelusta ja hoiosta joka tarjothaan vanhuuksille.
Proposisjuunin 5 mukhaan oon tärkeää ette niin esikoulu- ko
vanhuustenhoito-toiminassa essiintyy kulttuuria ja perintheitä  joila oon
yhtheyttä näihiin kiehliin.

 Kunnan  vastuu
Jos yksityinen käyttää saamen, suomen eli meänkieltä viranomhaisasiassa
kunnan häätyy

suulisesti vastata samala kielelä.
jos päätös oon kirjotettu, niin siinä kirjottaa, ette jos yksityinen vaatii päätös saatethaan
kääntää ja selvittää suulisesti .

Kunnan häätyy tarjota lapsele jonka huoltaja sitä vaatii paikan esikoulussa
jossa koko eli osa toiminasta oon minuriteettikielelä 6.

                                                
2 Prop 1998/99:143, s. 78

3 Henkilö joka eustaa semmosta jolta puuttuu kyky oikeustoiminthaan. Esimerkiksi hoitaja,
holhooja eli  uskottu mies

4 Proposisjuuni 1998/99:143, s. 79

 5 Proposisjuuni 1998/99:143 s. 55

6 Prop 1998/99:143 s. 81



Kunnan häätyy tarjota sille joka sitä vaatii kaikki eli osan siittä palvelusta ja
hoiosta vanhuustenhoito-alala omala minuriteettikielelä 7.

Kunnan häätyy muutenki  freistata kohella saamea, suomea  ja meänkieltä
puhuvia niitten omala kielelä. Blankettia, informasjuuniplaavia, hoito- ja
opetustarjouksia saattaa kääntää jos nähhään ette siihen oon tarve. 8

Rajotukset
Kunta saapii sopia aijasta ja paikasta ko saamea, suomea ja meänkieltä puhuva tullee
käyhmään kunnassa eli soittaa sinne.
Oikeus kirjalisheen kontakthiin oon rajotettu niin ette yksityiselä oon oikeus jättää
kirjelmiä/inlagor.

Minuriteettikielet Jellivaaran kunnassa
Meän kunnassa oon luonolisesti aina ollu kolme kulttuuria; saamelainen,
suomalainen ja ruottalainen. Siksi kummatki minuriteettikielilait
jällaavatki Jellivaaran kunnassa:
laki oikeuesta käyttää saamen kieltä hallintovirastoissa ja tuomioistuimissa
laki oikeuesta käyttää suomea ja meänkieltä hallintovirastoissa  ja tuomioistuimissa

Minuriteettikieliryhmitten eustajia oon haastateltu ja puhuteltu ette saatas
selvile mitä tarpheita ja kysyntää toihmeenpanoista minuriteettikieliä
puhuville oon.

Saamen kieli
Saamen kieli oon suomalais-ugrilainen kieli ja se oon sukua suomen ja eestin
kielitten kans. Nykyset saamenkieliset päämurtheet aloit uskottavasti
kehittymhään 800-luvula j Kr. Saamen kielen saattaa jakkaa kolhmeen
kiehleen: itäsaamen kieli jota puhuthaan Kuolan niemimaala,
keskisaamenkieli jota puhuthaan Suomessa, Norjassa ja Ruottissa ja
eteläsaamen kieli jota puhuthaan Norjassa ja Ruottissa. Ruottin puolela
puhuthaan perintheelisesti viittä kielivarieteettiä: pohjos-, luulajan- ja
piitimensaamen kieltä jokka kuuluvat  keskisaamen kielisheen
kielialuheesheen ja uume- ja eteläsaamen kieltä jokka räknäthään
eteläsaamen kielisheen kielialuheesheen.

Kunnassa puhuthiin alunperin jellivaaransaamen kieltä, murre jonka yli
kuitenki pohjos- ja luulajansaamen kielet oon voittanheet ja jolla oon riski
hävitä kokohnaan. Jellivaarassa oon nykysin suunile yhtä monta pohjos- ko
luulajansaamenkielistä henkilöä. Minuriteettikielilaissa saamen kieli oon yks
kieli johon kuuluvat kaikki varieteetit. Se tarkottaa ette
minuriteettikielilainsäätäntö jällaa niin luulajan- ko pohjossaamenkieltä
Jellivaaran  kunnan hallintoaluheela.

                                                
7 Ibid

8  Prop 1998/99:143, s. 80



Vanhemat ja keski-ikäset saamelaiset ei saahneet nuorena träänata ommaa
kieltä tarpheeksi ko net ei saahneet puhua ommaa äitinkieltä koulussa. Sillä
monet vanhemat 1960- och 70-luvuila valittit opettaa ruottia lapsilheen.
Tänä päivänä tilane oon toinen, nyt oon helpompi saa opetusta saamen
kielessä. Vuona 1977 valtiopäivilä päätethiin ette saamelaiset oon
alkuperäskansa Ruottissa ja ette niilä sen takia oon erikoisasema.

Jellivaaran kunnassa oon yhtheistyöryhmä saamekysymyksiä varten ja
siinä oon eustaja jokasesta saamekylästä ja saameföreninkistä9.
Ryhmässä oon kans virkamiehiä ja politiikkeriä. Yhtheistyökysymykset
koskevat usseimiten poronhoitoaluheita.

Haastatteluissa ja keskusteluissa saamelaiseustajitten kans tuohaan
framile ette vanhuustenhoito oon tärkeä ala. Saamelaisila oon jo oma
esikoulu ja koulu Jellivaaran kunnassa. Saamelaiset pitävät rohki
tärkeännä olla matkassa minuriteettiryhmässä  kunnassa ja sillä mallin
pystyä vaikuttamhaan ja olla osalinen minuriteettikieli-toihmeenpanoissa.

 Meänkieli
Suomea puhuvia Tornionlaaksossa oon asunu jo ennen keskiaikaa, alue oli
kohtaamis - ja kaupantekopaikka ja siittä saakka suomen kieli oon ollu
vahviin. Ko sota  Ryssää vasthaan loppu vuosina 1808–1809 veethiin raja
Tornionlaaksossa niin ette sen länsipuoli jäi Ruottile. Siittä huolimatta
tornionlaaksolaiset rajan kummalaki puolen oon säilyttänheet niin oman
kielen ko kulttuuriperinön. Tornionlaaksolaisitten kieli, jota ennen ussein
kuttuthiin tornionlaakson suomeksi, kuttuthaan nykysin meänkieleksi. Se
joka oon antanu meänkielele oman leiman oon muumuassa se ette
sanasthoon oon tullu ruottalaisia sanoja.
Aivan ko saamelaiset, niin tornionlaaksolaisetkhaan ei saahneet puhua
ommaa kieltä koulussa. Nykysin tilane oon toinen ja viimisitten vuositten
aikana kiinostus oman kielen säilyttämisheen oon kasunu. Vuona 1981
perustethiin valtakunnalinen liitto Tornion-laaksolaiset (STR-T)
tornionlaaksolaisitten kielen ja kulttuurin säilyttämiseksi.

Tänä päivänä asuu nuin 50 000 tornionlaaksolaista perätikki Haaparannan,
Övertorneån ja  Pajalan kunnissa mutta kans o sissa Kirunan ja Jellivaaran
kuntia. 1900-luvun puolivälissä Tornonlaaksosta siirty paljon ihmisiä
Malmikentile mutta kans etelä Norr-bottenhiin ja maan muihiin oshiin.

Jellivaaransuomi
Ko proposisjuunia valmistelthiin, keskustelthiin kuuluuko jellivaaransuomi
meänkiehleen vai ei. Ennen meinathiin ette jellivaaransuomi kuuluu
norrbottenin suohmeen, mutta erosi liikaa tornionlaakson suomesta . Laki
oon kuitenki lyöny lukhuun ette jellivaaransuomi kuuluu meänkiehleen.
Birger Winsa Suomenkielen laitoksessa, Stockholmin yliopistossa, oon
kirjottannu väitöskirjan10 jossa se meinaa ette meänkielessä, eli entisessä
tornion- laaksonsuomessa, oon kolme murretta:
                                                
9 Jellivaaran saamekylä, Girjas saamekylä, Baste cearru, Sörkaitumin saamekylä, Jellivaaran
saameföreninkit

10 Winsa, Birger, Itästä vai läntistä? Jellivaaran- ja tornionlaaksonsuomen vanhiin sanavarasto..
(Almqvist & Wiksell: Stockholm 1991)



tornionlaaksonsuomi jota puhuthaan Pajalan, Övertorneån ja Haaparannan  kunnissa
jellivaaransuomi jota puhuthaan Jellivaaran kunnassa
vittankinsuomi jota puhuthaan vississä osissa Kirunan kuntaa

Jellivaaransuomen aluheela ihmiset oon puhuhneet monta kieltä: suomea,
saamea ja ruottia. Kylissä niinku esimerkiksi Hakanen ja Torasjärvi
puhuthiin ylikaihnuunmurretta ja kunnan kaakkos/itä-etelä osassa
saamenkieltä. Viimi vuosisaan alussa suomi vallotti aluheita saamen kieleltä,
mutta ylikaihnuunmurtheesta tuli kans suuriin kieli joissaki kylissä joissa
ennen olthiin puhuttu saamen kieltä niinku esim. Flakabergissä.
Jellivaaransuomi ei ole tänä päivänä mikhään yhtenäinen murre, muumuassa
natta-vaaransuomi eroaa paljon. Saamenkielestä oon otettu paljon
lainasanoja, ikivanhoilta ajoilta ja aina viimi vuosisaale. Winsan mukhaan
jellivaaransuomea puhuthaan Jellivaaran kunnassa, paitti joissaki kylissä. Se
oon vetäny rajan Ängesåta myen niin ette kylät Ängesån länsipuolela suuriin
piirthein kuuluvat jellivaaransuomen aluheele ja kylät sen itäpuolela
tornionlaaksonsuomen.

Jellivaaransuomen puhuminen vähenee rohki, ruotti vallottaa aina enämpi
arkikieltä. Monet nuoret ja raahvaat ei hallitte suomea. Suurela osala niistä
jokka ei puhu jellivaaransuomea oon kuitenki passiivi kielitaito ja net
ymmärtävät puhuttua arkikieltä. Kylissä vanhemat ihmiset puhuvat ussein
jellivaaransuomea keskenhään. Ylheensä suomela oon suurempi osa
pinemissä kylissä joihin harvat eli ei kukhaan siiry. Paikkakunnila Jellivaara
ja Malmivaara ruotti vallittee selvästi, mutta sieläki suomi oon tavalisempi
ko esimerkiksi LKAB:n kruuvassa ja muila työpaikoila.

Jellivaarassa ei tänä päivänä ole organisasjuunia meänkielele.

Suomi
Ruottissa oon puhuttu suomea mahottoman kauon. Kuuensaan vuen aijan,
vuotheen 1809, Ruotti ja Suomi olit sammaa valtiota. Suomea puhuvia oli
enemän eli vähemän pitkiä aikoja läntisessä osassa (nykynen Ruotti) jossa
ruottin kieli hallitti. Ruottinkielisiä kansalaisia oli  itäpuolela (nykynen
Suomi) jossa suomi hallitti. Nykysin niin suomi ko ruotti oon  kansalisia
kieliä Suomessa. Ruottinsuomalaisila oon suuri kiinostus oman kielen ja
kulttuurin säilyttämiselle Ruottissa.
Monet suomalaiset tulit Ruothiin toisen mailmansoan jälkhiin, enniiten tänne
siirty vuosina 1970  ja sen lähivuosina ja sen jälkhiin Suomesta oon siirtyny
tänne aina vähempi ihmisiä. Maahanmuutto Suomesta Jellivaaran kunthaan
soan jälkhiin oon ollu vähästä. Usseimat menit asuhmaan  Kirunan kunthaan
ja  rannikolle. Ruottin suomea puhuvista nykysin nuin 5 % assuu suomen
kielen nykysellä hallintoaluheela. Tänä päivänä suomenkieliesiä sirtyy
kuitenki vähä Jellivaahraan, muumuassa siukka-alan töihiin.

Malmivaaran Suomi Seuran jäsenmäärä oon noussu sen jälkhiin ko laki tuli
voihmaan, tuplaintunnu nuin 50:stä. Seura tekkee yhtheistyötä Jellivaaran
kunnan kans, niinku tulkkausta ja äähneen lukemista vanhuusten hoitoalala.
Suomi Seuran puhheenjohtaja pittää minuriteettipolitiikan tärkeimpännä
asianna ette kulttuuri ja perintheet säilyvät. Suomea puhuvat täälä ei piä sitä
niin suurena asianna ette saavat käyttää suomea ko oon yhtheyessä
viranomhaishiin, net meinaavat ette tärkeämpää oon satsata esikoulu- ja
vanhuustenhoitotoiminthaan. Seura oon sitä mieltä, niinku saamelaisetki,



ette oon tärkeää olla matkassa Jellivaaran kunnan minuriteettipoliittisessa
ryhmässä ette saapii enämpi vaikutusvaltaa ja saattaa osalistua
minuriteettipoliittishiin satsaukshiin.

 Toimintaa Jellivaaran kunnassa
Kolme kulttuuria leimaa meän kunnan; saamelainen, suomalainen ja
ruottalainen.  Kulttuuripoliittisessa toimintaohjelmassa 11  sanothaan ette
kieli oon tärkeä faktori sille ette ihminen pystyy kehittämhään ommaa
kulttuuria. Kieltä pittää tukea eri mallila. Vuona 2004 oon totheutettu
ohjelma jossa oon monta kulttuurisatsausta minuriteetti-kielile.

Yks esimerkki oon Kulttuurivoima/Kulturkraft joka halvaa rakentaa koulun
jossa useampi kulttuuri ja kieli kohtaavat luonolisesti ja toimivat rinnakkain.
Prujekti oon rajotettu Sjöparkin koulule Jellivaarassa ja sen luokhiin 7 - 9.
Ylheinen tavote oon ette lua moni-kulttuurinen miljöö joka opettaa
oppilhaita kunnioittamhaan kaikkia ihmisiä, taustasta huolimatta.

 Lautakunnat ja hallinot
Mitä laki määrää viranomhaisvallan käytöstä koskee kaikkia lautakuntia,
kunnanhallitusta ja hallintoja:

2 § Yksityiselä  oon oikeus käyttää saamen/suomen ja
meänkieltä suulisissa ja kirjalisissa kontaktissa
hallintovirastoitten kansa asioissa jokka tarkottavat
viranomhaisvallan käyttöä  häntä kohthaan, jos asialla
oon yhtheyettä hallintopiihriin/-aluheesheen.

Jos yksityinen käyttää saamen/suomen ja meänkieltä
semmosessa asiassa, viranomhainen oon velvolinen
antamhaan suulisen vastauksen saamen/suomen ja
meänkielelä. Kirjotettu päätös tämmösessä asiassa häätyy
sisältää tion siittä saamen/suomen ja meänkielelä, ette
viranomhainen yksityisen pyynöstä saattaa kääntää
päätöksen suulisesti  saamen/suomen ja meänki-elele.

Viranomhaiset häätyvät muutenki pyrkiä kohtelheen
saamen/suomen ja meänkielen puhujia saamen/suomen ja
meänkielelä.
3 § Hallintoviranomhaiset saavat määrätä vasituista
aijoista ja vasituisesta paikasta saamea/suomea ja
meänkieltä puhuvitten käynile ja telefoonipuheluile.

Ylheinen kartotus kunnan hallinoista oon tehty  selvityksen yhtheyessä.
Kaikila hallintoaloila essiintyy enämpi eli vähempi viranomhaisvallan
käyttöä.

Kunnanjohtokontturi
Kunnanjohtokontturi oon vastuussa yhtheisestä hallinosta. Toiminta
jakkautuu näin: lautakunnat- ja selvitykset, kehitysosasto, miljöö- ja
rakenuskontturi, ekonoomi, henkilö-kunta ja IT-osasto. Kolme viimeksi
mainitt ua tekkee vain sisästä työtä eikä niitä koske minuriteettikielilait.
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Kunnan väkselissä, joka kans kuuluu tähän, oon jonku verran suomen ja
meänkielen taitoa.

Viranomhaisvallan käyttöä essiintyy alkohooli- ja lottiluvitten käsittelyissä. Näissä asioissa ei ole
koskhaan vaaittu taitoa minuritteettikielissä. Ylivalvojan/överförmyndarin toiminassa tarvithaan
joskus suomen kielen taitoa.

Miljöö- ja rakenuskontturin tehtävät oon kokohnaan viranomhaisvallan käytön
luontheisia. Kylissä tarvithaan välhiin jonku verran suomen ja meänkielen taitoa.
Kontturissa oon työntekiöitä jokka hallittevat kaikki kolme minuriteettikieltä.

Palvelut ja tekninen hallinto
Tällä hallintoalala oon osaksi kyse viranomhaisvallan käytöstä , muumuassa
ko päätethään asunonanpassaus-tuesta, tehhään trafiikimääräyksiä ja
parkkeerauslupia. Pelastus-toiminalla oon vastuu muumuassa palotarkastus-
ja suuttauskysymyksistä. Tältä viranom-haiselta ei ole koskhaan vaaittu
minuriteettikielen käyttämistä. Poikkeus oon toihmeentulo-osasto jossa
joskus saattaa olla suomen ja meänkielen tarvetta ko oon kyse sosiaaliavusta.

Lasten, koulutus ja kulttuurihallinto
Hallinolla oon vastuu seuraavista: kirjastot, museot, kulttuuri, vapa-aijan
tilat, lastenhuolto/koululastenhuolto, peruskoulu, erityiskoulu, lukiokoulu,
kunnalinen aikuskoulutus, korkeakoulukoulutuksia ja musiikkikoulu.

Kulttuurrihallinto tekkee työtä kulttuuripoliittisen toimintaplaanin mukhaan
jossa minuriteettikielet ja -kulttuurit nähhään luonolisenna osana meän
kuntaa. Kirjastoila oon tärkeä rolli työssä säilyttää ja tukea minuriteettikieliä
ja net saavat vuosittain osan minuritteettirahoista ette ostaa tuotheita
minuriteettikielilä. Saamelainen kirjabyssi oon kans saanu osan näistä
rahoista. Pari kirjaston henkilökunnasta oon saanu koulutusta suomen
kielessä.

Koulualala jällaa erilaisia määräyksiä ja lakia joka tarkottaa ette se hallinto
ottaa paljon päätöksiä jokka oon viranomhaisluontheisia. Suurempaa
kysyntää minuriteettikielistä ei ole tällä toiminta-alala. Osittain oon suomen
kielen tarvetta lastenhoitoalala ja koulussa ko oon kyse suorasta kontaktista
vanhemphiin, mutta kysyntää ei essiiny ussein. Koulun opetusplaanista (Lpo
94 ja Lpf 94) käypii ilmi ette koulun häätyy opettaa kansalisista
minuriteetistä ja minuriteettikielistä. Ko koulun kursiplaania oon uusittu,
tämä oon otettu huomihoon. Kansalisilla minuriteetilä saamelaiset ja
tornionlaaksolaiset oon laajempi oikeus äitinkielenopetuksheen ko muun
kielisillä. Vuona 2005 oon tehty osaesitys jossa muumuassa  ehotethaan ette
suomenkielisetki saisit laajemat oikeuet  äitinkielen-opetuksheen.

Esikoulu
8 § Ko kunta hallintopiirissä/-aluheela tarjoaa
esikoulupaikkaa 2 a kap. 1 ja 7 §§ koululain
(1985:1100)mukhaan, kunnan häätyy  antaa lapsele jonka
huoltaja sitä pyytää paikan esikouhluun jossa koko eli
osia toiminasta oon saamen/suomen ja meänkielinen.

Esikoulutoiminta omala kielelä oon rohki tärkeä saamen, suomen ja
meänkielen säilyttämiselle ko lapsen kielenoppiminen oon  voimakhain
vuosina ennen kouhluun alkua. Toiminta pitäs olla semmonen ette siinä oon



minuriteettikielistäki kulttuuria ja perintheitä. Toivottavvaa oon ette
henkilökunta saapii koulutusta lapsitten kaks -kielisyyen tukemisesta. 12

Kunnassa oon tänä päivänä 15 esikoulua, joista yks oon vanhemitten
koperatiivi ja yks saamelainen esikoulu.
Saamelaislapsitten tarpheet täyttää saamelaisesikoulu Skierri ja saamekoulu.
Näitä hallittee saamekouluhallitus, mutta esikoulupaikat hoiethaan kunnan
kautta. Saamelais-esikoulula oon koululastenhuolto 12-ikävuotheen saakka,
nuin parikymmentä lasta.

Vuona 2001 esikoulun kielitarpheista tehthiin selvitys, joka näytti ette
suuriin tarve oli suomenkielisillä. Vaikka kaikki huoltajat saavat tietoa
oikeuesta minuriteettikielilain säätämästä esikoulutoiminasta, kukhaan ei ole
käyttäny tätä maholisuutta. Sen vuoksi milhään esikoulula ei ole suomea-
/meänkieltä puhuville erityistä toimintaa. Hallinto tekkee säänölisesti
statistiikkiä lapsista joila oon muu äitinkieli, ko niile jällaa esikoulun oma
opetusplaani 13. Suomenkielisiä lapsia oon korkeinthaan kymmenkunta joka
vuosi, meänkielisiä ei ole yhthään. Hallinto inventeeraa säänölisesti
suomenkielisen pärsunaalin. Lastenhuolon henkilökunta oon saanu tietoa
laista, osa henkilökunnasta oon kans saanu suomen kielen koulutusta.

Sosiaalihallinto
Sosiaalipalvelulla oon laaja toiminta ja se oon vastuussa vanhuusten ja
toiminta-rajotetuitten huolosta ja lapsitten, nuoritten ja raahvaitten tuesta,
neuonannosta ja käsittelystä.
Sosiaalipalvelu oon jaettu kolhmeen osasthoon, indiviidi- ja
perhehuolto/psykiatri, vammashuolto ja vanhuustenhuolto.

Hallinto käsittellee kaikitten kolmen osaston asioita, muumuassa näitten
laitten mukhaan: laki tuesta ja palveluista tietyile joila oon toimintahaitta
(LSS), laki nuoritten huolosta (LVU), laki väärinkäyttäjitten huolosta
(LVM), sosiaalipalvelulain mukhainen apu (SoL).

Tarve minuriteettikielistä vaihtelee sosiaalihallinon aluheela, mutta ylheisesti
kattottunna se oon vähästä. Suuriin tarve oon vanhuustenhoitoalala, muila
aloila sitä oon paljon vähempi. Tänä päivänä meilä oon henkilökuntaa jokka
hallittevat kielet, perätikki suomen ja meänkielen.

Vanhuustenhuolto
9 § Hallintoaluheela oleva kunta häätyy tarjota sille
joka sitä pyytää maholisuuen saa koko eli osia siittä
huolosta ja hoiosta jota tarjothaan vanhuustenhoiossa
saamea/suomea ka meänkieltä ossaavalta henkilökunnalta.
Vanhemat ihmiset oon ussein parhaat kielen, kulttuurin ja perintheitten
säilyttäjät. Oon tärkeää ette net saavat jatkaa oman kielen käyttöä.
Vanhemilla ihmisillä saattaa kaota viimeksi opittu kieli mutta säilyä ensin
opittu. Proposisjuunissa sanothaan ette minuri-teettikielitten käytössä pitäs
pyrkiä kunnioittamhaan saamelaista, suomalaista ja tornion-laaksolaista
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kulttuuria ja perintheitä, niin ette vanhuuksia kohehlaan niin paljon ko
maholista tutula tavala ko oon kyse kielestä, kulttuurista ja perintheistä.
Henkilökunnale pitäs antaa maholisuus saa jatkokoulutusta näissä kielissä,
niitten histuuriassa ja perintheissä. 14

Ko minuriteettikielilait otethiin käythöön, Jellivaran kunta teki selvityksen
kielitarpheista 22vanhuustenhoitoalala. Tulos oli ette suuriin tarve oli
suomenkielisillä. Nykysin henkilökunnan kielitaitoa inventeerathaan
säänölisesti. Usseimissa vanhuusten kunnalisissa asumisissa oon
henkilökuntaa jokka puhuvat suomea eli meänkieltä, ja työntekiöitä
vanhuustenhoitoalala oon koulutettu suomen kielessä. Vanhuustenhoitoalala
oon meininki alottaa yhtheisen prujektin kulttuurilautakunnan kans jossa
nostethaan henkilökunnan kompetensiä ja johon kuuluu aktiviteettiä
minuriteettikieliä saamea ja suomea käyttäville. Suomi seura oon,
Omhaiskeskuksen/Anhörigcentret kautta, alottannu lukemisprujektin jossa
seuran jäsenet käyvät kunnalisissa asumisissa lukemassa äähneen suomeksi.

Siinä perusselvityksessä jonka kotipalvelu-asistentit tekevät ko tullee
hakemus paikasta erityisheen asumisheen,  huomioihaan
minuriteettikielitoivomukset. Tähän päihvään mennessä semmosta
toivomusta ei ole vielä tullu.

Yhtheenveto
Joskus käsitheet suomi ja meänkieli oon sekasin, mutta se vaikuttaa ette
suomea tarvithaan enniiten isomilla paikkakunnila ko meänkieli taas oon
vahvempi ulkokylissä.

Hallinot oon ratkasheet kieliprupleemit jo ennen lain tuloa. Nykysin oon
olemassa henkilökuntaa jokka ossaavat olletikki suomea ja meänkieltä.
Miljöö- ja rakenus-kontturilla oon kaikkia kolmea minuriteettikieltä
ossaavia. Ylheisesti minuriteetti-kielilä oon vähä kysyntää . Sillon ko oon
tarvetta, se koskee suomea puhuvaa. Saamea puhuvat ei kysy hallinoista sen
kielen käyttöä, muuta ko jos asia koskee saamelaisesikoulua eli koulua.

Vuona 2001 kartotethiin kielitarpheita lasten-  ja vanhuustenhoiossa
Jellivaaran kunnassa. Selvitys näytti ette suomi oli suuriin kieli ja
henkilökunnan jatkokoulutustarve suuriin suomen kielessä. Vuona 2003 nuin
30 lasten- ja vanhuustenhoitoalan työntekiää oon saanu suomen kielen
koulutusta. Lasten-, koulutus- ja kulttuurihallinto ja sosiaalihallinto
inventeeraavat säänölisesti esikoulun ja vanhuustenhoion henkilökunnan
kielitaion. Tähän päihvään mennessä kukhaan ei ole vaatinu
esikoulutoimintaa eli vanhuustenhoitoa minuriteetti-kielilain  mukhaan.

Kaikki hallinot näkevät olevan tarpheelista saa tietoa ja selvät linjat mitenkä
eri tilantheissa toimithaan ko oon kyse minuriteettikielitten käytöstä.

 Minuriteettivaroitten käsittely
Jellivaaran kunta saapii nykysin jokavuotisen nuin 1 Mkr valtion tuen

minuriteettikielisiä toihmeenpanoja varten. Tällä hetkelä
keskustelhaan miten rahat tulevaisuuessa jaethaan. Tätä
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aatelhen kunnan pitäs omassa bydjetissä varata reservirahhaa
tulevia tarpheita varten.

Käyttöalat
Kunta saattaa käyttää minuriteettivaroja näin:
satsaukshiin jokka koskevat  kääntämistä, tulkkausta ja muuta jota kontakti yksityisen ja
viranomhaisitten välilä vaatii.
lain säätämhiin kustanukshiin jokka koskevat kunnan esikoulutoimintaa ja vanhuusten
hoitoa jos aktiviteeti stä/toiminoista arvioithaan olevan hyötyä minuriteetile joita net
koskevat.
informasjuunisatsaukshiin.

 Minuriteettipoliittinen toimintaplaani
Valtio oon pannu kunnale suuren vastuun minuriteettikielilaitten
totheuttamiseksi. Pitkäle tähtäävä tavote minuriteettikielitten ja kulttuuritten
säilyttämiseksi sisältyy lainsäätänthöön. Yksittäinen viranomhainen ei ole
vastuussa, vastuu oon poliittisen organisasjuunin.  Kunnan pittää toimia niin
pitkäle tähtäävän tuen puolesta ko kansalisitten minuriteetitten säilyttämisen
puolesta, ja vaikuttaa erityisen minuriteetti-lainsäätänön nouattamisen
puolesta.

Jellivaaran kunta pittää tärkeännä ette minuriteettilakia ja sen tarkotuksia
nouatethaan. Tähän päihvään mennessä kunta oon suuriin piirthein täyttäny
net tarpheet mitä oon. Parempaa stryktyyriä ja selviä linjoja
minuriteettikielisatsauksile saattas kuitenki toivoa.

Ylheisesti saattaa sanoa ette minuriteettikielisiä satsauksia kysythään rohki
vähä. Se oon tärkeää ette satsaukset jokka tehhään, dokymenteerathaan. Sen
saattaa tehä kerran vuessa, ja siittä saapii kuvan tarpheista ja kysynästä ja
mitenkä net kehittyvät. Minuriteettikieli-ryhmät, joita eustit saamelaiset ja
ruottinsuomalaiset, pitävät ette se oon tärkeää olla matkassa työryhmässä
politiikkeritten ja virkamiehitten kans. Tavote oon päästä vaikuttamhaan ja
osalistua niihin toihmenpanhoin joita tehhään.

Niitten minuriteettikielilainsäätänön vaatimuksitten täyttämiseksi, jokka
koskevat viranomhaisvallan käyttöä, näemä seuraavat tarpheet: tietoa ja
selvät linjat  mikä jällaa, ko yksityinen halvaa käyttää oikeutta ja käyttää
minuriteettikieltä, pittää olla kunnan henkilökunnan saatavilla.

 Tavote ja toihmeenpanot
Tavote
Yksityinen joka kuuluu minuriteettiryhmhään  pittää tuntea ette häntä
kohehlaan hyvin ja kunnioituksela ko hän oon yhtheyksissä kunthaan.

Sillä joka halvaa käyttää lainmääräämää oikeutta, ette käyttää ommaa
minuriteettikieltä yhtheyksissä kunthaan, pittää olla se maholisuus.

Toihmeenpanot

Organisasjuuni



Perustaa työryhmä johon kuulu kunnalisia virkamiehiä, yks eustaja joka hallintoa kohi ja
eustaja yhtheiselle hallinolle. Satsaukset tehhään yhtheistyössä sen johtajan kans jolla oon
vastuu toiminasta.
Perustethaan referensiryhmä kunnalisen työryhmän tueksi. Siihen kuuluu
minuriteettiryhmitten eustajia.
Työryhmän valta:
antaa lausuntoja ja tehä ehotuksia kunnanhallituksele minuriteettipoliittisissa
kysymyksissä.
päättää korkeinthaan 10 000 kruunun  arvosista toimintaplaanin mukhaisista
minuriteettikielitoihmeenpanoista.

Koskee kaikkia hallintoja
Kaikki työntekiät kunnan eri hallinoissa  pitävät hankkia tietoa niistä oikeuksista joita
minuriteettikieliä puhuvilla oon ja kunnan velvolisuuksista.
Minuriteettikielisiä tulkkia pittää olla, jos maholista Kammarkollegien aukturiseeraamia.
Parlandosysteemissä häätyy olla tietoja tulkista.
Kunnalinen infomasjuuni käänethään sillon ko se nähhään tarpheeliseksi.
Tarpheen vaatiessa minuriteettikielitaito oon meriitti ko otethaan töihiin.

Tavote
Lapsen huoltajalla oon, jos se vaatii, oikeus saa esikoulutoimintaa
lapselheen minuriteettikielelä.

Toihmeenpanot
Lasten-, koulutus- ja kulttuurihallinto tekkee toimintaplaanin sitä varten ette toimintaa
vaaithaan minuriteettikielilä.
Lasten-, koulutus ja kulttuurihallinto inventeeraa minuriteettikielisen henkilökunnan
vähhiinthään kerran vuessa.
Blanketissa jolla haethaan lastenhoitopaikkaa häätyy olla tietoa oikeuesta
minuriteettikielilain säätämhään esikoulutoiminthaan.

Tavote
Vanhuuksilla erityisessä asumisessa ja joila oon kotiavustusta häätyy olla
oikeus kohtelhuun omala minuriteettikielelä, jos het sitä vaativat.

Toihmeenpanot
Sosiaalihallinto tekkee toimintaplaanin ette saattaa tarjota minuriteettikielistä toimintaa ko
sitä kysythään.
Sosiaalihallinto inventeeraa  minuriteettikielisen henkilökunnan vähhiinthään kerran
vuessa.
Selvityksissä paikan saamisesta erityisheen asumisheen ja kotiavustuksen saamisesta
häätyy informeerata oikeuesta saa minuriteettikielilain säätämää vanhuustenhoitoa.

Rahottaminen
Kaikki toimintaplaanin mukhaist toihmeenpanot  rahotethaan vasituila, niin sanotuila
minuriteettikielirahoila.

Seuraus ja arviointi
Selvitys tehhään kunnanhallituksele kerran vuessa :
Kaikki hallinot selvittävät mitä oon tehneet.
Lasten-, koulutus- ja kulttuurihallinto jättää selvityksen minuriteettikielisen
esikoulutoiminan kysynästä ja satsauksista jokka oon tehty.



Sosiaalihallinto jättää selvityksen minuriteettikielisen vanhuustenhoion kysynästä ja
satsauksista jokka oon tehty.
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Lainsäätänön totheuttamisen arviointi
Vuesta 2000 oon tehty kolme eri tarkastusta siittä mitenkä
minuriteettikielilait oon totheutettu.

Ensimäinen arviointi 15 tehthiin 2000/2001 kyselyllä, jossa kysythiin
kaikilta aluheelisilta ja paikalisilta hallintoviranomhaisilta. Tarkotus oli
saa selvile jos oon tapahtunnu mithään muutosta siinä mitenkä oon
kysyntää minuriteettikielitten käytöle sen jälkhiin ko erityinen
lainsäätäntö aluheelisista toihmeenpanoista alko jällaahmaan 1 aprilliä
2000. Ko kysely tehthiin vaja puoli vuotta sen jälkhiin, se pareminki
näytti missä määrin minuriteettikielitten käyttöä kysythiin ennen ko laki
alko jällaahmaan.

Seuraavan kompleteeraavan tarkastuksen teki Luulajan tekninen yliopisto 16
vuona 2002. Tarkotus oli saa selvile mikä asene kielenkäyttäjillä oli uutta
lakia kohthaan ja miksi net olit käyttänheet/ei olheet käyttänheet lain
antamaa maholisuutta. Kysely tehthiin haastattelemalla  minuriteettikielitten
käyttäjiä Haaparannan, Kirunan ja Pajalan kunnissa. Sen lisäksi
haastatelthiin viranomhaisitten eustajia Jellivaaran ja Kirunan kunnissa.

Syksylä 2004 Luulajan  tekninen yliopisto oon tehny uuen tarkastuksen
17. Sen tehtävän anto KU (perustuslakivaliokunta/konstitutionsutskottet).
Siinä oon kolme osatarkastusta;

yksityisitten kielenkäyttäjitten haastatteluja (Jokkmokk),
tarkastus lääninhallituksen ja kunnitten (Arjeplog, Jokkmokk, Jelli-vaara, Kiruna) työstä
lain totheuttamisen puolesta ja
viranomhaiskulttuurin tarkastus kahessa kunnassa jokka valithiin tätä varten (Haaparanta ja
Jokkmokk).

Näistä osatarkastuksista oon aikasemin tehyitten  kans valmistettu
yhtheinen arviointi minuriteettikielilaitten totheuttamisesta
hallintoaluheela, niin kansalais- ko viranomhais-perspektiivistä.

 Arvioinitten tulokset
Minuriteettikielet oon ussein puhekieliä, perätikki se jällaa saamen ja
meänkieltä, minuriteettikielet joita moni ei ossaa kirjottaa.  Tämä johtuu
siittä ette valtion kieli-politiikka Ruottissa oon estäny niin saamen ko
meänkielenki kehityksen. Politiikka joka pitkät ajat eesautto ruottin kieltä
ainuanna opetuskielenä koulussa  ja ainuanna julkisesti hyväksyttynä
kielenä. Tästä johtuu kans ette sanasto ei ole kehittynny ajan tahissa.

                                                
15 Suomi, meänkieli ja saamenkieli. Arviointi aluheelisista toihmeenpanoista kansalisille
minuriteettikielile.

16 Minuriteettikielet  ja viranomhaiskontaktit (Lars Elenius, Stefan Ekenberg)
Yhtheiskuntatietheen tutkimus- ja opetuskeskus (CUFS)

17 Kestävä kieli  (Lars Elenius)



Yhtheyksissä viranomhaishiin minuriteettikieliä käytethään vähä. Syyt oon
monet:

Ei ole minuriteettikielitten taitoa ja siksi yksityinen valittee ruottin kielen. Tämä oon
erikoisen selvää saamen kielele ko monela viranomhaisella ei ole yhthään saamenkielistä
henkilökunnassa.
Moni valittee ruottin kielen yhtheyksissä viranomhaishiin ko erikois- ja fakkisanoja ei ole
minuriteettikielilä, olletikhaan niitä ei ole saamen ja meänkielessä.

Jellivaarassa ja Kirunassa rohki monet viranomhaiset sanoit ette isompaa
kysyntää minuriteettikielitten käytöle ei ole . Yhtheenvetona kyselyt näytit
ette yhtheyksissä viranomhaisitten kans minuriteettikieliä käytethiin vähä ja
tasattomasti. Tornionlaakson kunnissa oon tavalisempaa ette yhtheyksissä
viranomhaishiin käytethään niin suomea ko meänkieltä ko hallintoaluheen
muissa kunnissa.

Pittää kuitenki panna merkile ette Jellivaaran kunnassa ei ole kyselty
minuriteettikielitten käyttäjiltä, vain viranomhaisilta.


