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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietintö koskien 

 

jäsenehdotusta 

kansainvälisen saamelaisen elokuvainstituu-
tin perustamisesta Pohjoismaihin 

1. Valiokunnan ehdotus 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Norjan, Suomen ja Ruotsin hallituk-

sille, 

että ne yhdessä luovat kansainväliselle saamelaiselle elokuvainsti-

tuutille taloudellisesti kestävän mallin, jonka mukaan maiden halli-

tukset kattavat pitkällä aikavälillä instituutin toiminnan. 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se tukee taloudellisesti kansainvälistä saamelaista elokuvains-

tituuttia tarvittavalla toimintatuella noin kolmen vuoden siirtymä-

kauden ajan tai siihen asti, kunnes Norjan, Ruotsin ja Suomen hal-

lituksilla on valmiina yhteinen toimintatukijärjestelmä, jolla var-

mistetaan pysyvä toimintatuki elokuvainstituutille. 

 

että käynnistetään hanke saamenkielisten lastenelokuvien tukemi-

seksi ja kehittämiseksi tavoitteena tarjota saamelaisille lapsille ja 

nuorille elokuvien ja television keinoin saamelaisten kulttuuria ja 

kieltä edustavaa laadukasta kulttuuritarjontaa. 

 

2. Taustaa 

Kansainvälisen saamelaisen elokuvainstituutin (ISF) haasteena on tällä 
hetkellä se, että instituutti saa ensisijaisesti projektitukea ja vain rajoite-
tusti Norjan valtion toimintatukea. Instituutti sijaitsee Norjassa, mutta 
toimii sekä pohjoismaisella että kansainvälisellä tasolla. Voidakseen jatkaa 
ja kehittää toimintaansa pitkällä aikavälillä instituutin on saatava lisää 

toimintatukea. Koska saamelaisia elää Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa 
(sekä Venäjällä), olisi luonnollista, että näiden maiden hallitukset löytäisi-
vät yhteisen kestävän taloudellisen mallin saamelaiselle elokuvainstituutil-
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le. ISF:n tehtävänä on vahvistaa saamenkielisten lastenelokuvien, eloku-
vien ja TV-sarjojen tekemistä sekä edistää alkuperäiskansoja käsitteleviä 
elokuvia ja maailman eri alkuperäiskansojen elokuvantekijöiden välistä 

yhteistyötä. 

 

3. Valiokunnan näkemykset 

Tällä hetkellä instituutin toimintaa tukee etupäässä Norja, minkä vuoksi 
valiokunnan mielestä olisi tärkeää ehdottaa, että myös Ruotsin ja Suomen 
hallitukset suuremmassa määrin voisivat edesauttaa taloudellisesti myön-
tämällä instituutille toimintatukea. Siten instituutin saama tuki jakautuisi 
yhdenmukaisesti ja tasapuolisesti kolmen mukana olevan maan välille.  
 

Valiokunnan mielestä ISF:n tulee lähtökohtaisesti saada samat taloudelli-
set edellytykset kuin mitä Norjan ja Pohjoismaiden muut elokuvajärjestöt 
saavat. Tällä hetkellä ISF kamppailee löytääkseen varoja elokuvainstituu-
tin toimintaan. Projektirahoitus on monessa tapauksessa mahdollista. Il-
man toimintatukea instituutti ei kuitenkaan voi jatkaa. Tällä hetkellä elo-
kuvainstituutti on ainakin Norjassa ainoa elokuvainstituutti, jolla on tä-

mäntyyppisiä haasteita. Vastaavien elokuvakeskuksien toimintaa rahoitta-

vat  maakunnat ja kunnat, mutta koska ISF on kansallinen, pohjoismainen 
ja kansainvälinen laitos, instituutti ei sovi olemassa oleviin kunnallisiin tai 
kansallisiin tukirakennelmiin.  Lisäksi saamelaiskäräjillä ei ole riittävästi 
varoja voidakseen kattaa ISF:n toiminnan kokonaisuudessaan, ja Norjan 
kulttuuriministeriö rahoittaa ensisijaisesti elokuvatuotantoa, ei toimintaa.  
 

Valiokunta painottaa sitä, että saamelaisilla kulttuurilaitoksilla, joita voi-
daan verrata norjalaisiin, ruotsalaisiin ja suomalaisiin elokuvalaitoksiin, tu-
lee olla samat edellytykset, jotta saamelaiset laitokset saavat taloudellista 
tukea yhdenvertaisesti muiden kanssa.  
 
ISF:n johto pyrkii parhaillaan siihen, että Ruotsista ja Suomesta tulisi 
myös osa ISF:n omistajapiiriä, jotta voidaan varmistaa vakaa toimintatu-

ki. Sekä kaikkien kolmen maiden saamelaiskäräjät että paikalliset maa-
kunnat ja ruotsalaiset läänit, jotka maantieteellisesti liittyvät ISF:ään, voi-
sivat tulla kyseeseen. Lähtökohtaisesti kunnat eivät kuitenkaan voi tukea 
ISF:ää taloudellisesti. Sen vuoksi kyseisen kolmen maan kulttuuriministe-

riöiden tulisi myös osallistua ja myöntää pysyvää toimintatukea ISF:lle. 
Valiokunnan mielestä olisi tarkoituksenmukaista, että ennen kuin näiden 
kolmen maan toimintatuki saadaan toteutettua, Pohjoismaiden ministeri-

neuvosto tukisi lyhyehkön siirtymävaiheen aikana myöntämällä varoja 
toimintaan.   
 
Lapset ja nuoret 
Valiokunta katsoo lisäksi, että voitaisiin käynnistää saamelaisia lastenelo-
kuvia koskeva hanke. Tällä hetkellä on hyvin vähän saamelaisia lastenelo-

kuvia ja samanaikaisesti hyvin harvat lastenelokuvat dubataan ja näyte-
tään TV:ssä saamenkielellä. Elokuvien levittäjät perustelevat tätä sano-
malla, ettei ole taloudellisia mahdollisuuksia toteuttaa dubbausta ja kään-
nöstyötä saamenkielelle. Tämä tarkoittaa että saamelaisille lapsille ei ole 
lähes lainkaan elokuvatarjontaa. Tämän perusteella valiokunta on sitä 
mieltä, että Pohjoismaiden ministerineuvoston tulisi käynnistää saamelai-
sia lapsia ja nuoria koskeva elokuvahanke. Tällä tavoin alue saisi enem-

män vaikutusvaltaa pohjoismaisessa kulttuuripolitiikassa, mukaan lukien 

Pohjoismaiden ministerineuvoston saamelaisia koskevat tukijärjestelmät.    

 
Tietoa instituutin talousarviosta 
 
 
Toimintabudjetti kasvaa kohti vuotta 2018.  
 

Toimintabudjetti  
 
2014:  2.4 milj.    
2015: 3.0 milj.   
2016: 4.0 milj.   
2017: 4.2 milj.  
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2018: 4.4 milj.  
Tämä on kunnianhimoinen lisäys talousarvioon, mutta kansainvälinen 
saamelainen elokuvainstituutti on otettava vakavasti ja jotta instituutti 

voisi todella vaikuttaa saamelaiseen elokuva-alaan, sillä on oltava hyvät 
toimintaedellytykset.  

 
Kuluvan vuoden (2015) toimintabudjetti on 1,2 miljoonaa ja muu toiminta 
rahoitetaan projektien kautta. 
 

Nuukissa 23. kesäkuuta 2015 

Annette Lind (S)  

Aron Emilsson (SD) 

Iddimanngiiu Bianco (IA)  

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP)  

 

 

 

 

Jorodd Asphjell (A), puheenjohtaja  

Peter Johnsson (S)  

Rigmor Andersen Eide (KrF)  

Valgerður Gunnarsdóttir (Sj) 
 

Varauma: A 1637/kultur 

 
Teemme varauman ehdotukseen ja esitämme 2. ja 3. että-lauseen hyl-
käämistä.  
 
Toivotamme tervetulleeksi aloitteen saamelaisen elokuvainstituutin rahoit-
tamisesta kestävällä tavalla. Kysymys tulee ensisijaisesti ratkaista asian-
omaisten valtioiden elokuvapolitiikan puitteissa. Suhtaudumme epäilyksel-

lä siihen, että Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetti sidotaan kolmek-
si vuodeksi ilman, että on esitetty konkreettista rahoitusta. On huomatta-
va myös se tosiasia, että ministerineuvoston ehdotuksessa vuoden 2016 
budjetiksi tähän tarkoitukseen ei ole varattu määrärahoja.  
 
Reykjavikissa 27. lokakuuta 2015 
 

Lars-Arne Staxäng (M) Valgerdur Gunnarsdottir (Sj.) 
Sylvi Graham (H)  
 

 
  



 

 

 Side 4 av 5 

Pohjoismaiden neuvosto 

A 1637/kultur 

Käsittelijä: 

Kulttuuri- ja koulutusvalio-

kunta 

Liite: 

Jäsenehdotus 

 

 

JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus kansainvälisen saamelaisen 

elokuvainstituutin (ISF) perustamisesta Poh-
joismaihin  

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 peli-

en/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. 
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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)  

 

 

 

 


