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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 

kansainvälisen saamelaisen elokuvainstituu-

tin (ISF) perustamisesta Pohjoismaihin  

Norjalla, Ruotsilla ja Suomella on erityisvastuu saamen kielen ja kulttuurin 

tukemisesta. Digiaikakaudella audiovisuaalisen kulttuurin merkitys on yhä 

suurempi, joten elokuvaan panostaminen olisi suureksi avuksi tälle työlle. 

Nykyään Pohjoismailla ei ole alalla yhteistä strategiaa.  

 

Elokuvalla on suurta potentiaalia saamelaisalueiden tarinoiden välittäjänä 

niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, ja nämä mahdollisuudet ovat lähes 

hyödyntämättä. 

Kansainvälisen oikeuden ja alkuperäiskansojen oikeuksien mukaan alku-

peräiskansojen tulee itse hallinnoida heihin kohdistuvia valtiollisia toimia 

ja panostuksen määrän tulee vastata odotettavissa olevaa vaikutusta. 

Elokuva-alan tehokas toiminta edellyttää valtiollisen tuen ja saamelaisten 

oman hallinnoinnin lisäämistä.  

 

Kohdennettu panostus on välttämätöntä, jotta saadaan vastattua saa-

menkielisten audiovisuaalisten tuotantojen, niin näytelmäelokuvien/tv-

sarjojen, lyhytelokuvien, dokumenttielokuvien kuin pelien/ 

mobiilisovellusten, erityisesti lasten ja nuorten osalta täyttämättömään 

tarpeeseen. Valtioiden panostus saamenkieliseen tarjontaan ei ole riittävä 

aloilla, joilla lapset ja nuoret ovat suuria kuluttajaryhmiä. 

 

Panostus loisi lisäksi erityisosaamista edellyttäviä työpaikkoja ja lisäarvoa 

saamen kieleen ja kulttuuriin perustuvalle kulttuurielinkeinolle. Saamen 

kielen ja kulttuurin vahvistamisen sekä ilmaisunvapauden ja itsemäärää-

misoikeuden toteutumisen ohella elokuvataiteella on myös oma itseisar-

vonsa. Elokuva lisää ylpeyttä omasta taustasta ja edistää tiedon välittämi-

sen kautta asenteiden muokkausta. 

 

Kautokeinossa on jo olemassa kansainvälinen saamelainen elokuvainsti-

tuutti, mutta sen rahoittamiseen osallistuu vain Norja. Luonnollinen tavoi-

te Pohjoismaiden neuvostolle olisi laajentaa instituuttia kattamaan koko 

saamelaisalue, myös Ruotsi ja Suomi. 



 

 

 

 

 sivu 2 / 2 

Pohjoismaiden neuvosto 

A 1637/kultur 

Tekijä(t): 

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) 

Käsittelijä: 

Kulttuuri- ja 

koulutusvaliokunta 

Dnro 14-00286-1 

 

 

Pohjoismaiden neuvosto 

A 1637/kultur 

Tekijä(t): 

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) 

Käsittelijä: 

Kulttuuri- ja 

koulutusvaliokunta 

Dnro 14-00286-1 

 

 

 

Kansainvälisen saamelaisen elokuvainstituutin tulee olla pohjoismaisella 

tasolla toimiva saamenkielisen elokuvan itsenäinen oikeussubjekti. Insti-

tuutin toiminnan kohderyhmänä ovat saamelaiset elokuva-alan työntekijät 

ja tuottajat Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa ja pitkän aikavälin tavoittee-

na myös Venäjällä. 

 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, 

 

että Pohjoismaiden ministerineuvosto harkitsee yhteispohjoismaisen saa-

melaisen elokuvainstituutin perustamista ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

Oslossa 10. lokakuuta 2014 

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)  

 

 

 


