
 

 

 

 

 
 

Õõutverddsažvuõttväʹlddneeʹǩǩ 

mušttlõs eeʹttiǩkådda 2022  



Õõutverddsažvuõđ da vuâđđvuõiggâdvuõđi teâuddjummuš 

Lääʹddjânnmest õõlǥat aktiivlaž tååimaid 

Õõutverddsažvuõttväʹlddneeʹǩǩest lij veeidas tuâjjǩeʹdd da tåimmvuʹvdd, mõõn diõtt 

väʹlddneeʹǩǩest lij veeidas obbkartt õõutverddsažvuõđ da vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđi 

sââʹjest da jeeʹres minoriteeʹtti statuuzzâst Lääʹddjânnmest. Väʹlddneeʹǩǩ tuâjjan lij kässjõõttâd 

čårstummša, viikkâd ooudâs õõutverddsažvuõđ, tåimmad meerlaž ooumaškauppraportõʹsttjen 

da jânnmest võiddeem tiuʹddepiijjmõõžž valvvjen di ärvvtõõllâd da oouʹdeed ålggjânnamniiʹǩǩi 

statuuzz da vuõiggâdvuõđid. Eeʹjj 2022 aalǥâst väʹlddnekka puõʹđi še ođđ tuâjj neezznid 

tillʼlõõvvi viõkkvääʹld raportõʹsttjen.  

Õõutverddsažvuõttväʹlddneʹǩ oudd õõut vuâra juõʹǩǩ nellj eeʹjj mušttlõõzz eeʹttiǩkådda 

õõutverddsažvuõđ teâuddjummšest Lääʹddjânnmest. Tät mušttlõs lij väʹlddneeʹǩǩ nuʹbb. Eeʹjj 

2022 eeʹttiǩkåʹddmušttlõõzzâst ǩiõttʼtõõlât jeäʹrbi mieʹldd čårstum oummui vuõiggâdvuõttsueʹj 

nâânummuž õõutverddsažvuõttlääʹjj vueʹssoođummšest, taarb saʹtssjed staanvuõttveʹrǧǧniiʹǩǩi 

čårstummuž vuâsttsaž tååimaid di taarb kässjõõttâd tuâjj-jieʹllem čårstummša viõkkšubun. 

Mušttlõõzzâst ǩiõttʼtõõlât še määŋgai minoriteʹttjoouki vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž, da 

õõutverddsažvuõđ jeäʹrbi mieʹldd škooulmaaiʹlm, digitalisaatio, mašinai jieʹrm, jälstummuž, 

cõõǥtemvuõđ da sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi ǩiõččâmvueʹjjest Mušttlõõzzâst 

ǩiõttʼtõõlât še alggmeer säʹmmlai õõutverddsažvuõđ da vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž. 

Mušttlõõzzâst ǩiõččât jeäʹrben vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđi teâuddjummuž 

ålggjânnamniiʹǩǩi statuʹsse õhtteei aaʹššin. Väʹlddneʹǩ vuäinn, što pääʹrn vuõiggâdvuõđ âʹlǧǧe 

teâuddjed pueʹrben ko ânnʼjõžääiʹj da jânnmest võiddeem tiuʹddepiijjmõõžžâst âlgg väʹldded 

lokku rännʼjeei statuuzzâst åårrai oummui, kook âʹlǧǧe maaccted, statuʹsse da sij tobddmõʹšše. 

Ooumažkaaup vuâstlaž tuâj tueʹjjeet obb ääiʹj veeidsubun veʹrǧǧniiʹǩǩi, organisaatioi da še 

põrggsi tååimast. Ooumažkaaup vuâstlaž tuâj vuâđđǩieʹdj lie oummui, koid reäkkõs lij 

tillʼlõvvum, vieʹǩǩtummuš, reäkkõsvasttõõzz teâuddjummuš da åårramvuõiggâdvuõtt. Täin 

juõʹǩǩ vueʹss-vuuʹd âlgg oouʹdeed ooumažkaaup vuâlla jouddâm oummui vuõiggâdvuõđi 

teâuddjummuž nââneem diõtt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Säʹmmlai õõutverddsažvuõđ da vuõiggâdvuõđi 

teâuddjummuž âlgg pueʹreed 

Säʹmmla liâ alggmeer, ǩeäid vuâđđlääʹǩǩ tuârvv vuõiggâdvuõđ jiijjâs ǩiõʹlle da kulttuuʹre di tõid 

õhttneei jiõččvaaldâšm. Õõutverddsažvuõttväʹlddneǩ lij ooudääm säʹmmlai vuõiggâdvuõđi 

teâuddjummuž nuʹt ciâlklmin lääʹjjšiõtteemhaʹŋǩǩõõzzi ǥu oʹdinakai šõddmõõžžin, koin 

säʹmmlaid lij tillʼlõõvvâm õõutverddsažvuõttlääʹjj ǩieʹlddem čårstummuž ǩiõl leʹbe 

alggpuättmõõžž vuâđald. 

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuš lij miârkteei läuʹǩǩ säʹmmlai vuõiggâdvuõđid 

Säʹmmlai jiõččvaaldâšm kõskksummuž instituutio lij Sääʹmteeʹǧǧ. Viõǥǥâst åårrai 

sääʹmteʹǧǧlääʹjjest liâ vääʹn, koid leät ǩiččlam teevvad juʹn määŋg vuâra, leša tän räjja 

lääʹjjčuäjtõõzzid lij ǩiâvvam ǩeähneld. 

Õõutverddsažvuõttväʹlddneǩ âânn sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuž vääžnʼjen läuʹǩǩen alggmeer 

säʹmmlai vuõiggâdvuõđi pueʹrab teâuddjummša Lääʹddjânnmest. Nuʹt Euroopp suåvtõõzz ǥu 

Õhttõõvvâm meerkooʹddi ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžži vuåppâmorgaan liâ 

Lääʹddjânnam kuõskki siâzztõõzzin taaujâs kaggâm õuʹdde taarb säʹmmlai 

jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ da õõutverddsažvuõđ ooudâsviikkmõʹšše. Mâʹŋŋmõõzzâst äšša 

vaaʹldi beäʹl ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea siâzztõõzzin Lääʹddjânnam 

mieʹrräiggsažrapoort vuâđald vueʹssmannust 2021.  

Väʹlddneǩ ǩeäčč, što ehdtum lääʹjjčuäʹjtõs viiǥǥči õõudâs täi täävtõõzzi teâuddjummuž. 

Lääʹjjčuäʹjtõs raʹvvai säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ jiijjâs ǩiõl da kulttuur kuõskki 

aaʹššin. Lääʹjj muttsin vaʹstteed še ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea 2019 uʹvddem 

räʹtǩǩummšin õuʹdde puʹhttem ooumažvuõiggâdvuõttneuʹrrummšid Sääʹmteeʹǧǧ vaal-

loǥstõõǥǥ meârkmõõžž kuõskki aaʹššin.  

Sääʹmteeʹǧǧ vaalšet teâuddjâʹtted ǩiõʹlle da kulttuuʹre õhttneei jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ. 

Eʹtǩǩõõzz meäʹrteeʹlmin säʹmmlažvuõđâst ainsmââʹttet, što vaal-loǥstõʹǩǩe miõrkkum 

oummuin lij jieʹlli õhttvuõtt sääʹmǩiõʹlle da kulttuuʹre.  

Õõutverddsažvuõttväʹlddneǩ ǩeäčč, što läkka čuäʹjtem õõlǥtõõzz čårstummuž ǩiõlddjest nuʹt 

takainalla ǥu jeäʹrben vaal-loǥstõʹǩǩe meârkkmõʹšše õhttneeʹl veʹǩǩe õõudâs alggmeer 

säʹmmlaid kuulli vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž. Čuäjtõõzzâst ââʹlmõs vaaldšemvuõiǥâs seeilǥči 

mââimõssân muuttâsooccâmorgaanân, leša ânnʼjõž rajjuum tåimmvaaʹldin. Ââʹlmõs 

vaaldšemvuõiggâdvuõtt vuäitči väʹldded räʹtǩǩummšen läittmõõžžid, koin lij eʹtǩǩuum 

vuâđđõllum näggtõs čårstummšest leʹbe miõllvääʹldest. Tät lij väʹlddneeʹǩǩ vuäinlmõõžž 

mieʹldd vääžnai tuõrvv persoon vuõiggâdvuõttsuõʹjje. 



Ođđ pueʹrrvââjjamvuuʹdin lij kõskksaž rool ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi 

teâuddjummšest 

Sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ meäʹrtââll säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid, koin kõskksa pieʹǩǩ räjja ǩiõlʼlaž 

vuõiggâdvuõđi teâuddjummuš õõlmâs kääzzkõõzzin. Sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl oođummuš, 

kååʹtt puätt viõʹǩǩe 2023, lij samai miârkteei, da ođđ pueʹrrvââjjamvuuʹdi rool lij kõskksaž tõʹst, 

mäʹhtt säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ pueʹttiääiʹjest teâuddje. Õõutverddsažvuõttväʹlddneǩ 

eʹtǩǩii ciâlklmin nuʹt valmštõõllâmpooddâst ǥu eeʹttiǩ-kååʹdd välljkåʹddkuullmõõžžin, što 

sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl riâššâmläkka õõlǥči šiõtteed sääʹmǩiõlʼlsai sosiaal- da 

tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi riâššâmõõlǥtõs. Eeʹttiǩ-kååʹdd priimmâm lääʹjjšiõttummša 

riâššâmõõlǥtõõzz jeät kuuitâǥ registõllum, pâi sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl riâššmõõžž kuõskki 

lääʹjj 5 §:ffe lij vuõiggâdvuõđâst ââʹnned sääʹmǩiõl registõllum puõʹttinalla (2–3 mom.): 

Äʹššneeʹǩǩest lij vuõiggâdvuõtt âåʹnned sääʹmǩiõl saaʹmi dommvuuʹd kooʹddin 

puuʹtʼtmin sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl kääzzkõõzzin di Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd 

vuuʹdest nåkam sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl kääzzkõõzzin, koid puutʼtet tåʹlǩ 

dommvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn åårrai tåimmamjuâkksin. Lââʹssen äʹššneeʹǩǩest lij 
vuõiggâdvuõtt ââʹnned sääʹmǩiõl Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd vuuʹdest dommvuuʹd 

kooʹddi åålǥbeäʹlnn åårrai tåimmamjuâkksin puuʹtʼtmin sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl 

kääzzkõõzzin, koid Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd lij čuäjtam dommvuuʹd kooʹddi jälsteeʹji 
ââʹnnemnalla 4 §:st miârktum kääzzkõõzzi âsttjemvuõđ vuâđald. Vuõiggâdvuõđâst 
ââʹnned sääʹmǩiõl šiõtteet muđoi sääʹm ǩiõll-lääʹjjest (1086/2003).  

Jõs sosiaal- leʹbe tiõrvâsvuõđhuâl tuâjjlažkåʹdd ij silttâd äʹššneeʹǩǩ ââʹnnem sieʹvvem- 

leʹbe jeeʹres ǩiõl leʹbe äʹššneǩ ij lääʹmesvuõđ leʹbe jeeʹres määin diõtt vueiʹt šõddâd 

fiʹttjumnalla, lij tõn lââʹssen, mâid 1 da 2 momeeʹntest šiõtteet, kääzzkõõzzid uuʹdeen 

vueiʹtlvažvuõđi mieʹldd ââʹnned huõl tuʹlǩǩummšest da tuulk haʹŋǩǩummšest. 

Smiõtldõõǥstes (StVM 16/2021) sosiaal- da tiõrvâsvuõttvälljkåʹdd kuuitâǥ tuõđi õhttâm 

vuâđđlääʹjjvälljkååʹdd ciâlklmestes eʹtǩǩeem õõlǥtõʹsse tõʹst, što riikksuåvtõõzz âlgg seuʹrrjed 

da ärvvtõõllâd oođummuž tiuʹddepiijjmõõžž vaikktõõzzid sääʹmǩiõlʼlsaž vuõiggâdvuõđi vueʹjj 

teâuddjummša da äʹlǧǧed taarbšeen kaiʹbbjem tååimid ainsmâʹttem diõtt puõccji da äʹššniiʹǩǩi 

vueiʹtlvažvuõtt vuäǯǯad jiijjâsǩiõlʼlsaž kääzzkõõzz. Õõutverddsažvuõttväʹlddneǩ ǩeäčč, što 

säʹmmlai kääzzkõõzzi tuõrvvmõššân lij kõskksaž, što oođummuž tiuʹddepiijjmõõžžâst vääʹldet 

lokku vaiddsânji säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõtt di ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ. 

Säʹmmlai õhttvuõđvälddmõõžžin puätt õlmmsa ǩiõllsiltteeʹji ämmat-tuâjjlai 

vääʹnn 

Õõutverddsažvuõttväʹlddneǩ lij mââimõs iiʹjjin vuâsttavälddam 5–10 säʹmmlai 

õõutverddsažvuõʹtte kuõskki õhttvuõđvälddmõõžž juõʹǩǩ eeʹjj. Õhttvuõttvälddmõõžži occnjaž 

lååkkmeäʹrest huõlǩani õhttvuõđvälddmõõžž ǩiõttʼtâʹlle vaiddsânji sosiaal- da 

tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid, škooultõõzz da säʹmmlaid tillʼlõõvi heâmmeem. Šuurmõs pieʹǩǩest 

täin šõddmõõžžin õõutverddsažvuõttväʹlddneǩ lij õuddam vuäʹpstõõzzid õõutverddsažvuõđ 

ouddnummšen, leša pieʹǩǩ šõddmõõžžin liâ õuddnam tääʹrǩab čiõlǥtõʹsse.  



Õhttvuõđvälddmõõžžin taaujâs teeʹmmen lij ǩiõllsiltteeʹji ämmat-tuâjjlai vääʹnn. 

Rekrytâʹsttemǩiččlõõttmõõžžin huõlǩani riʹjttjeei sääʹmǩiõltääid vuäʹmsteei tuâjjlažkååʹdd jiâ 

leäkku vuäǯǯamnalla. Vaiggâdvuõđ räʹtǩǩummšen feʹrttai saʹtssjed nuʹt ǩiõl škooultõʹsse ǥu 

jeeʹres sueʹrj siltteeʹji škooultummša säʹmmlai dommvuuʹdest. 

Sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõlʼlsaž mättʼtõõzz vueʹjjin leät ouddnam jiânnai mââimõõzzi eeʹǩǩlooʹjji 

poodd. Vuâđđmättʼtõslääʹjj mieʹldd säʹmmlai dommvuuʹdest škooulniiʹǩǩin lij vuõiggâdvuõtt 

vueiʹvv-vuäʹzzest sääʹmǩiõlʼlsaž mättʼtõʹsse. Dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn vaʹstteei vuõiggâdvuõđ da 

tõõzz õhttneei kooʹddi õõlǥtemvuõđ jiâ leäkku. Ǥu vääʹldet lokku, što ânnʼjõžpoodd nuʹt 80 % 

sääʹmpäärnain jäalast dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn, lij vuõiggõttum kõõččâd, lij-a tät jeeʹresnallšem 

maall jälstempääiʹǩ mieʹldd vuõiggõttum. Sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz taʹrjjeet juʹn mueʹddest 

šuurab gåårdin. Dommvuuʹd åålǥbeällsa sääʹmǩiõlʼlsaž mättʼtõõzz lääʹjjšiõtlvaž vuâđ da 

tällõõzzlaž tuärjjõsraajõõzzi ooudâsviikkmõš vieʹǩǩteʹči tuõrvvâd vaiddsubun sääʹmpäärnai 

vueiʹtlvažvuõđ vuäǯǯad mättʼtõõzz jiijjâs ǩiõlines. 

Vuõiggâdvuõđ sääʹmǩiõllsiʹžže ouddpiõmmu jeät leäkku rajjuum vaʹstteei naaʹlin vooudlânji 

mâte sääʹmǩiõlʼlsaž vuâđđmättʼtõõzz. Ouddpeâmmast vääʹnn põõʹsti sääʹmǩiõllsaž 

ouddpeâmm ämmat-tuâjjlain lij samai šurr. Seämma vuâra sääʹmǩiõlʼlsaž ǩiõll-lauggji sââʹjj da 

teäggtõs lij täujja hueʹnes vuâđain. Saʹtssjeeʹl nuʹt ǩiõl juʹn siltteei ǥu ǩiõl jeällteei päärnai 

ouddpiõmmu, pueʹreet oudldõõzzid sääʹmǩiõlʼlsaž ämmat-tuâjjlai škooultummša pukid sueʹrjid 

pueʹttiääiʹjest. 

Puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažvieʹǩǩ vääʹn aʹlǧǧe koʹrjjeed 

Sääʹmteʹǧǧ raauki ǩeâđđa 2021 õõutverddsažvuõttväʹlddneeʹǩǩest ciâlkâlm puäʒʒhoiʹddjeeʹji 

sâjjsažvieʹǩǩest. Puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažveäʹǩǩ lij jäänab rajjuum ǥu jeeʹres 

mäddtäällpõõrǥâsniiʹǩǩi. Nuuʹbbnalla ǥu jeeʹres mäddtäällpõõrǥâsneeʹǩǩ, puäʒʒhoiʹddjeei jiâ 

ouddmiârkkân vueiʹt vuäǯǯad sâjjsažvieʹǩǩ puärrsiluõvâsvuõđ leʹbe prizoovʼvuõđ diõtt. Tät 

rajjõs tillʼlââvv jeäʹrben nuõrid säʹmmlaid. Väʹlddneǩ ǩiõčči, što puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažvieʹǩǩ 

vääʹnnvuõđâst veʹrddeeʹl mäddtäällpõõrǥâsniiʹǩǩi vueiʹtlvažvuõđid vuäǯǯad sâjjsažvieʹǩǩ šâdd 

juʹrddem õõutverddsažvuõttlääʹjj ǩieʹlddem vuõigg čårstummšest. 

Õõutverddsažvuõttväʹlddneeʹǩǩ ciâlkâlm mâŋŋa sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria lij älggam 

tååimid lääʹjjšiõttummuž oođeem diõtt.  

Siâzztõõzz: 

• Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ âlgg oođeed säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ raʹvvjeei naaʹlin. 

• Säʹmmlai sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi tuõrvvmõššân soti-oođummuž 

tiuʹddepiijjmõõžžâst âlgg väʹldded lokku vaiddsânji säʹmmlai 

jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõtt di ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ. 

• Säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž häittai resurssvänna âlgg vaʹstteed 

lââʹss-saʹtssjummšin ǩiõl škooultõʹsse di jeeʹres sueʹrj siltteeʹji škooultummša säʹmmlai 

dommvuuʹdest. 



Õõutverddsažvuõttväʹlddneeʹǩǩ siâzztõõzz eeʹttiǩkådda 

Lie võl jiânnai tueʹjjeemnalla, što õõutverddsažvuõtt vuäiʹtči teâuddjed juõʹǩǩkiʹžže. 

Čårstummša âlgg kässjõõttâd aktiivlânji, rajjsi siiskâž čårstummuž âlgg puʹrǧǧeed da 

õõutverddsažvuõđ âlgg oouʹdeed pukin jieʹllemvuuʹdin. Vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđi 

teâuddjummuš âlgg väʹldded kõskksa ålggjânnamniiʹǩǩi statuʹsse õhtteei aaʹššin, päärnai 

vuõiggâdvuõđi teâuddjummšest âlgg ââʹnned huõl pueʹrben ko ânnʼjõžääiʹj da ooumažkaaup 

vuâlla jouddâm oummui vuõiggâdvuõđ âʹlǧǧe teâuddjed viõkkšubun. 

Väʹlddneeʹǩǩ tuâjast kaggõõttâm vuâmmšõõzzi vuâđald õõutverddsažvuõttväʹlddneʹǩ oudd 

eeʹttiǩkådda puõʹtti siâzztõõzzid. 

ÕÕUTVERDDSAŽVUÕTT LIJ VUÕIGGVUÕĐMEÂLDLAŽ ÕHTTSAŽKÅÅʹDD VUÂĐĐ 

 

Čårstum oummui vuõiggâdvuõttsueʹj nââneet 

Õõutverddsažvuõttlääʹjj ooʹdummšest âlgg nââneed čårstum oummui vuõiggâdvuõttsueʹj. 

Õõutverddsažvuõttväʹlddneʹǩ vuäinn jeäʹrben puõʹtti muttsid vääžnʼjen: 
 

• Õõutverddsažvuõtt- da tääʹssarvvluʹvddkååʹddin âʹlǧǧe leeʹd vueiʹttemvuõtt mieʹrreed 

korvvummuž ko sij vuäiʹnne, što ooumaž lij čårstum. 

• Õõutverddsažvuõttväʹlddneeʹǩǩ da õõutverddsažvuõtt- da tääʹssarvvluʹvddkååʹdd 
tuåimmvääʹld veeideet tuâjj-jieʹllem čårstemšõddmõõžžid. 

• Läkka ǩeeʹrjtõõvât ÕM lääʹmes oummui vuõiggâdvuõđi õõlmâs-suåppmõõžž CRPD 

meâldlaž õõlǥtõõzzid mååžna šiõttummšid di ouddlest šõõddi valmštõõttmõš lääʹmes 

oummui spesiaaltaarbid pukid suåvlaž plaanummuž ââʹneeʹl.  

• Õõutverddsažvuõttplaaneemõõlǥtõõzz veeideet kuõskkâd ouddpeâmm še. 

• Škooultõõzz riâžžâi õõlǥtemvuõtt kässjõõttâd mättʼtõõttjid da škooulniiʹǩǩid tillʼlõõvvi 

heâmmummša šiõtteet lääʹjjin. 

• Õõutverddsažvuõttväʹlddneeʹǩǩ vueiʹttemvuõđid oouʹdeed õõutverddsažvuõđ, seʹlvvted 

čårstemšõddmõõžžid da tuäʹrjjeed čårstum oummid nââneet nuʹtt, što väʹlddneeʹǩǩ 

resuursid vaʹsttee õhttvuõđvälddmõšmieʹri miârkteei šorrnummuž. 

Nââneet tååimaid õõutverddsažvuõđ oouʹdeem vääras 

• Õõutverddsažvuõttplaanummuž da õõutverddsažvuõttvaikktõõzziärvvtõõllâm nââneet 
õõlmâs vaaldšem da lääʹǩǩšiõttummuž oouʹdummšest.  

• Čårstummuž da rasiism kuõskki teâđ noorrmõʹšše âlgg raajjâd rajjsid da staanâd 

resuursid. 

• Ko digitalisââʹstet veʹrǧǧneʹǩ- da viâltʼteʹmesvuõttkääzzkõõzzid, âlgg staanâd 

kääzzkõõzzi taʹrjjummuž määŋgkanaalvuõđ. 



Čårstummša kässjõõđât pukin jieʹllemvuuʹdin 

• Aassâmpõrttvuässõsõhttõslääʹjj ooʹdummšest nââneet õõutverddsažvuõđda 
cõõǥteʹmvuõđ Lääʹddjânnam čõõnni ÕM lääʹmes oummui õõlmâs-suåppmõõžž 

õõlǥtõõzzi meâldlânji. 

• Aassâmvuäʹpstõõzzâst, kååʹtt lij vuällamlaaǥǥan jeäʹrben čårstemvaarvuâlla åårrai da 

pääiʹǩtemvuõđ vaarâst åårrai oummid, šiõtteet lääʹjjin.  

• Liâđǥlaž tobddummuž âlgg raajjâd õõutverddsânji pukid. Lääʹjjšeâttmõõžž âlgg 

oouʹdeed tän jåʹttel čõõđtem diõtt. 

• Mašinai jieʹrm da automaattlaž tuʹmmjemtuâi kuõskki šiõttõõllmõʹšše âlgg siiʹsǩâʹtted 

veeidas da tääʹrǩes õõlǥtõõzzid õõutverddsažvuõđvaikktõõzzi ärvvtõõllmõʹšše da 
kuâstlvõsvuõʹtte di viõkkšõs valvvmõõžž tuärjjeei šeâttmõõžžid. 

• Ålggjânnamneʹǩvalvvmõõžž čårstemriiski da ålggjânnamneʹǩlääʹjj 129 a § pančiõlggvuõđ 

šeâttmõõžž âlgg ooʹđeed da veʹrǧǧniiʹǩǩi vuäʹppõõzzid âlgg čiõlǥâʹtted.   

• Čuâǥǥaskartt lääʹmes oummui tuõjju piâssâm rajjsin åårrai cõggõõzzi puʹrǧǧeem diõtt 
âlgg valmštõõllâd da raajjâd tâʹlles tuâjj- da jieʹllemvueʹǩǩministeria jottsin. 

• Lääʹmeskääzzkõõzzid da jeältõkriâžldõõǥǥ kuõskki lääʹǩǩšeâttmõõžž da 

lääʹmeskääzzkõõzzid õhtteei vooudlaž riâššâmnääʹll âʹlǧǧe čõõđted tuõttvuâkksânji 

lääʹmes oummui tuâjj-jieʹllemvuässadvuõđ da põõrǥâsneʹǩvuõđ. 
 
Alggmeer säʹmmlai õõutverddsažvuõđ âlgg nââneed 

• Sääʹmteʹǧǧlääʹjj âlgg ooʹđeed säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ nââneei nalla. 

 

OOUMAŽKAAUP VUÂLLA JOUDDÂM OUMMUI VUÕIGGÂDVUÕĐI SUÕJJUMMUŠ ÕÕLǤAT 
MÄÄŊGSUEʹRJLAŽ TÅÅIMAID 

Ooumažkaaup vuâlla jouddâm oummui vuõiggâdvuõđi teâuddjem diõtt:  

• Pueʹrrvââjjamvuuʹdid âlgg raajjâd tåimmai mõõntõõllmõõžžid, što toobdčeš pueʹrben 

ǩeäid vuâstta reäkkõs lij tueʹjjuum da što vueiʹtčeš ohjjeed vuäǯǯad vieʹǩǩ.  

• Ooumažkaaup vuâlla jouddâm oummui staani da tueʹrjjuum jälstummšest šiõtteeš 
lääʹjjin.  

• Što siʹjjid, ǩeäid vuâstta reäkkõs lij tueʹjjuum vuäiʹtčeš vieʹǩǩted, lij ânnjõžääiʹj 

õõlǥtõssân čõõnâs reäkkõsprosessa. Tõt vääʹldet meädda ooumažkaaup vuâlla jouddâm 

oummui vieʹǩǩtummuž kuõskki lääʹjjest.  

• Ålggjânnamneʹǩlääʹjj âlgg muʹtted nuʹtt, što õinn jeänbõs ooumažkaaup vuâlla jouddâm 
oummin tieuʹdde åårramlååʹv miõttmõõžž oudldõõzzid. 

Reäkkõsvasttõõzz teâuddjummuž viõuseem diõtt: 

• Ooumažkaupptuʹtǩǩummšid uuʹdet vueiʹttemvuõđi mieʹldd tääzz härjjnam tuʹtǩǩeeʹjid 

da tuʹtǩǩummušjååʹđteeʹjid.  

• Pååʹles âlgg õinn škooulted ooumažkaaup tobddâm vääras juʹn tuʹtǥǥummuž 
âlggpoodd. 

• Ooumažkauʹppe spesiaalʼlõõvvâm tuʹtǩǩeemjoouk resuursid âlgg põõžžted. 

 



ÅLGGJÂNNAMNIIʹǨǨI VUÂĐĐ- DA OOUMAŽVUÕIGGÂDVUÕĐID ÂLGG PUʹHTTED RAVVSUBUN 

TUʹMMJEMTUÕJJU 

 

• Pääʹrn ouddõõzz da vuõiggâdvuõđi di piârrjieʹllem tiuddmeärrsaž teâuddjem diõtt 

ålggjânnamneʹǩlääʹjj âlgg muʹtted. Lääʹjj suåvvtummuš ij õõlǥ viikkâd pääʹrn ouddõõzz 

vuâsttsaž räʹtǩǩummšid.  

• Ålggjânnamneʹǩlääʹjj âlgg muʹtted nuʹtt, što åårramlååv oocci obbvuõttsââʹj vääʹldet 
lokku. Lääʹǩǩ âlgg raajjâd vueiʹtlviʹžžen ooccimiõttlõs räʹtǩǩummšid pueʹrben ko 

ânnʼjõžääiʹj. 

• Lääʹddjânnma ouddâl eeʹjj 2017 puättam da tääiʹben õinn väjja åårramlååʹv åårrai 
åårrmõš õõlǥči raajjâd veerǥliʹžžen pååđlaaʹjjin  
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