OOUMAŽVUÕIGGÂDVUÕTTVÄʹLDDUUMKÅÅʹDD VUÄZZLAI NÕÕMTUMMUŠ
Parlameeʹnt vuõiggâdvuõttäʹššoummust uʹvddum lääʹjj mieʹldd vuõiggâdvuõttäʹššooumaž
reäšš ooumažvuõiggâdvuõttväʹldduumkååʹdd kuuleen Ooumažvuõiggâdvuõttkõõskõõzz
jååʹđteei. Puõʹtti väʹldduumkåʹdd riâššât pâjja 1.4.2020–31.3.2024.
Ooumažvuõiggâdvuõttkõõskõs da tõn ooumažvuõiggâdvuõttväʹldduumkåʹdd õõutsââʹjest
parlameeʹnt vuõiggâdvuõttäʹššoummin räjja Lääʹddjânnam meersa
ooumažvuõiggâdvuõttinstituutio. Ooumažvuõiggâdvuõttkõõskõõzz tuâjjan lij
1. viikkâd ooudâs vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđid kuõskki teâđtõõzz, šõddummuž,
škoouʹlʼjummuž da tuʹtǩǩummuž di täid õhtteei õhttsažtuâi;
2. raajjâd čiõʹlǧǧõõžžid vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđi čõõđ viikkmõõžžâst;
3. tuejjeed alttõõzzid di uʹvdded ceälkkmuužžid vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđi
ooudâsviikkmõššân da čõõđ viikkmõššân;
4. vuässõõttâd vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđi ooudâsviikkmõʹšše da staanmõʹšše
õhtteeja eurooppliʹžže da meeraikõskksa õhttsažtuõjju;
5. ââʹnned huõl jeeʹres vaʹstteei vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđi ooudâsviikkmõʹšše da
čõõđ viikkmõʹšše õhtteejin tuâjin.
Ooumažvuõiggâdvuõttkõõskõs ij ǩiõttʼtõõll kueʹddlmid. Ooumažvuõiggâdvuõttkõõskõs lij
tuåimmlânji jiõččnaž da čõnnõõttʼteʹm, leša vaaldšemnallšeld vueʹss vuõiggâdvuõttäʹššoummu
pravleeʹnnʼja. Ooumažvuõiggâdvuõttkõõskõõzzâst lij šiõttuum parlameeʹntt
vuõiggâdvuõttäʹššoummust uʹvddum lääʹjj (535/2011) 3 a lååǥǥast.
Ooumažvuõiggâdvuõttkõõskõõzz ooumažvuõiggâdvuõttväʹldduumkååʹdd tuâjjan lij lääʹjj
mieʹldd:
1. ǩõttʼtõõllâd vaaidasvuälai da vuâđđjuurdeʹld vääžnai vuâđđ- da
ooumažvuõiggâdvuõttaaʹššid;
2. priimmâd piirieeʹjji Ooumažvuõiggâdvuõttkõõskõõzz tuåimmjemplaan da tuåimmjemmaainâs;
3. tuåimmjed vuâđđ- ja ooumažvuõiggâdvuõttvuuʹd tuåimmjeeʹji meersiʹžžen õhttsažtuâjj
orgaanân.
Lääʹjj mieʹldd väʹldduumkåʹdd nårrai meerlažõhttsažkååʹdd, vuâđđ- da
ooumažvuõiggâdvuõtttuʹtǩǩummuž di jeeʹres vuâđđ- ja ooumažvuõiggâdvuõđi
ooudâsviikkmõʹšše da staanmõʹšše vuässõõttji tuåimmjeeʹji võboršeeʹǩǩin. Väʹldduumkååʹdd
vuäzzla vaʹlljeet persoonla äʹšštobddmõõžž vuâđald nuʹtt, što norrõõzzâst teâuddai ooudâst
peäggtum lääʹjj miârktõs. Väʹldduumkådda kollje lââʹssen pââimõõzzi lääǥǥlažvuõđvuåppji,
spesiaalåskkoummi da Sääʹmtiiǧǧi võboršeeʹǩǩ.
Vuäzzliʹžžen nõõmteei âlgg čõnnõõttâd väʹldduumkååʹdd tuåimmjummša. Vuäzzlažvuõtt
ouddlâʹstt taarb mieʹldd vuässõõttmõõžž da valmmštõõttmõõžž väʹldduumkååʹdd såbbrid di
vueiʹtlva juâǥǥtõsreâuggmõõžž. Väʹldduumkåʹdd noorââtt 2–4 vuâra eeʹjjest da tõʹst lij
tuâjjvälljkåʹdd di põõššjen juâǥǥtõõzzân vâkksai persooni vuõiggâdvuõđid ǩiõttʼtõõlli juâǥǥtõs.
Lââʹssen tõʹst vueiʹtte leeʹd snäätnai teeʹmid čiŋlmõõvvi jeeʹres juâǥǥtõõzz.
Väʹldduumkådda nõõmtet 20−40 vuäzzla. Vuõiggâdvuõttäʹššooumaž vuäitt nõõmted
väʹldduumkååʹdd vuäzzliʹžžen še jeeʹres ǥu mieʹrrääiʹjest ooccmõõžžâs kueʹđđem persoon.
Väʹldduumkååʹdd norrõʹsse suåvvtet neezzni da åummai kõskksâst tääʹssäärvest uʹvddum
lääʹjj 4 a §:tt 1 momeeʹnt õõlǥtõõzz, koon mieʹldd valdia komiteain, saǥstõõllâmkooʹddin da

jeeʹres vaʹstteejin tuåimmorgaanin aʹlǧǧe leeʹd nuʹtt neezzan ǥu åummai kuhttu uuʹccmõsân 40
proseeʹnt, jõs ij jiiʹjjesnallšmin määinin jeeʹres puäʹđ.
Ooumažvuõiggâdvuõttväʹldduumkååʹdd saaǥǥtuõʹllʼjeejen tuåimmai
Ooumažvuõiggâdvuõttkõõskõõzz jååʹđteei. Väʹldduumkåʹdd vaalaš kõõskâst
vääʹrrsaaǥǥtuõʹllʼjeei. Väʹldduumkååʹdd vuäzzlaid määuʹset parlameeʹnt
pravleeʹnnʼjatuåimmkååʹdd mieʹrreem päʹlǩǩ.
Ooumažvuõiggâdvuõttväʹldduumkååʹdd vuäzzlažvuõđâst tuåimmjempâjja 1.4.2020–31.3.2024
älšmam persoonid raaukât tuåimmtet ooccmõõžžâs parlameeʹnt vuõiggâdvuõttäʹššoummu
pravleeʹnnʼja registõõllâmkonttra (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102
EDUSKUNTA). Ooccmõõžž aʹlǧǧe leeʹd parlameeʹnt vuõiggâdvuõttäʹššoummu pravleeʹnnʼja
registõõllâmkonttrest mââimõsân 10.3.2020 čiâss 16:00.
Ooccmõõžžâst aʹlǧǧe pueʹtted olmmsa puõʹtti teâđ
- Õhttvuõđteâđ (risttnõmm, sokknõmm, addrõs, teʹlfon-nââmar, neʹttpååʹšt – koʹst poppâtt
pueʹrmõsân)
- Škoouʹlʼjummuš da ämmat
- Aʹrvvõs vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđid õhtteeʹjest leʹbe jeeʹres väʹldduumkååʹdd tuâji da
jurddi mieʹldd äukkjest äʹšštobddmõõžžâst, ǩiõččlâsttmõõžžâst da tueʹjjummšest.
Ooccmõʹšše raaukât õhtteed meriittloǥstõk leʹbe nõmmǩeʹrjjvälddõk.
Ooccmõõžžâst raaukât še vuäʹnkânji õʹlmmeed, mõʹnt oocci ǩiččlââtt
ooumažvuõiggâdvuõđväʹldduumkååʹdd vuäzzliʹžžen.
Teâđstõõllmõõžžid vaʹsttad čiõʹlǧǧeeiduumšeǩ Riitta Länsisyrjä,
(riitta.lansisyrja@eduskunta.fi), 09 – 432 3363.

