Halltõõzz eʹtǩǩõs eeʹttiǩ-kådda lääʹǩǩen škooulneǩ- da mättʼtõõttihuâll-lääʹjj, tiõrvâsvuõtthuâll-lääʹjj di õllškooulmättʼtõõttji mättʼtõõttâmtiõrvâsvuõtthuâlast uvddum lääʹjj 6 §
muʹttmest
EʹTǨǨÕÕZZ VUEIʹVV-VUEʹǨǨŠÕS SIISKÕS

Eʹtǩǩõõzzâst eʹtǩǩeet, što muuʹttet škooulneǩ- da mättʼtõõttihuâll-lääʹjj, tiõrvâsvuõtthuâll-lääʹjj
di õllškooulmättʼtõõttji mättʼtõõttâmtiõrvâsvuõtthuâlast uvddum lääʹjj. Eʹtǩǩõs õhttan sosiaalda tiõrvâsvuõtthuâl oođummša, koʹst sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi riâššâmvasttõs serddai
kooʹddin pueʹrrvââjjamvuuʹdid. Škooulneǩ- da mättʼtõõttihuâll-lääʹjj di tiõrvâsvuõtthuâll-lääʹjj
eʹtǩǩeet tän diõtt muʹttemnalla nuʹtt, što måtam šiõtlmid tääʹrǩtet vaʹstteed sosiaal- da
tiõrvâsvuõtthuâl oođummuž. Eʹtǩǩuum muttsivuiʹm põõrǥât ainsmâʹtted jeeʹres vaaldâšmtaaʹzzi
kõskksaž õhttsažtuâj mättʼtõõttâmhuâlast. Päärnai da nuõri privattjieʹllem da persoonteâđai suej
eʹtǩǩeet pueʹreemnalla tääʹrǩteeʹl šiõtlmid, kook kueʹsǩǩe õhttvuõttvälddmõõžž mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzid, mättʼtõõttâmhuâl rekisteeʹrid da persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõõžž di
mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzin šõddâm teâđai peeitastâânnmõõžž. Eʹtǩǩeet, što Tiõrvâsvuõđ
da pueʹrrvââjjamstroiʹttel di Mättʼtõshalltõõzz vasttõõzzid mättʼtõõttâmhuâl ohjjummšest da
ooudâs viikkmest tuejjeet čiõlggsubun. Eʹtǩǩeet, što lââʹzztet tiõrvâsvuõtthuâll-läkka ođđ paragraaff mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzin, koʹst jeäʹrbi mieʹldd staančeš mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzi âʹlddkääzzkõsvuâđđjurddi. Mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzi siiskõõzzid jeät
eʹtǩǩuku muttsid.
Lääʹjj lie jurddum pueʹtted viõʹǩǩe ođđeeʹjjmannu 1 peeiʹv 2023. Kuuitâǥ škooulneǩ- da
mättʼtõõttihuâll-lääʹjj 16 § muuttâs lij jurddum pueʹtted viõʹǩǩe ođđeeʹjjmannu 1. peeiʹv 2022
—————
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4 E ʹ tǩǩõ õ z z d a tõ i v a a i ktõ õ z z
4.2 Vueiʹvv-vueʹǩǩšõs vaaiktõõzz

Ǩiõlʼlaž vaaiktõõzz
Sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl oođummšest riâššâmvasttõs serddjeʹči Lappi pueʹrrvââjjamvoudda
säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddin. Täk lie Jeänõõǥǥ, Aanar da Uccjooǥǥ kååʹdd di vueʹss Suäʹđjel
kååʹdd vuuʹdest. Lââʹssen Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd riâššâmvasttõʹsse serddjeʹče dommvuuʹdest
toiʹmmjeei Lappi puõccihåiddamvuuʹd da Lappi spesiaalhuâllvuuʹd tuâj. Sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ lij
eʹtǩǩuum muʹttemnalla nuʹtt, što Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd lââʹzzteʹčeš lääʹjj suåvldemvoudda
kuulli veʹrǧǧniiʹǩǩid. Nääiʹt ainsmââttčeš, što säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ seeilčeš, ko sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl riâššâmvasttõs serddjeʹči kooʹddin pueʹrrvââjjamvuuʹdid. (tääʹrǩben
HE 241/2020 vp, s. 414–416).
7 T ä ä ʹ r ǩa b v u â đ đ tõ õ ll mõ õ ž ž
7.1 Škooulneǩ- da mättʼtõõttihuâll-lääʹǩǩ

13 b §. Vooudlaž mättʼtõõttâmhuâllplaan. Paragraaff 1 momeeʹnt mieʹldd pueʹrrvââjjamvuuʹdest õõlǥči leeʹd välddõspââʹj meâldlaž vooudlaž mättʼtõõttâmhuâllplaan, koon priimčeš
pueʹrrvââjjamvuuʹd vuʹvddvälddõõzzâst. Pueʹrrvââjjamvuuʹdest leʹčči vasttõs ââʹnned huõl tõʹst,
što vooudlaž mättʼtõõttâmhuâllplaan tuejjeʹčeš õhttsažtuâjast vuuʹd kooʹddivuiʹm da taarb
mieʹldd jeeʹres mättʼtõõzz da škooultõõzz jäʹrjsteeʹji eeʹttkõʹsttjivuiʹm. Plaan õõlǥči eʹtǩǩuum 14
a § 3 momeeʹnt 3 pääiʹǩ mieʹldd valmštõõllâd da taarb mieʹldd täʹrǩsted vooudlaž mättʼtõõttâmhuâl õhttsažtuâjj-jooukâst.
Paragraaff 2 momeeʹnt mieʹldd vooudlaž mättʼtõõttâmhuâllplaan õõlǥči ââʹnned seʹst
mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzi vooudlaž čõõđ viikkmõõžž täävtõõzzid da tääʹrǩmõs
vuâđđjurddjid (päiʹǩǩ 1), plaan pueʹrrvââjjamvuuʹd da kooʹddi kõskksaž õhttsažtuâj jäʹrjstummšest mättʼtõõttâmhuâl obbvuõđ čõõđ viikkâm diõtt (päiʹǩǩ 2), mättʼtõõzz da škooultõõzz
jäʹrjsteeʹji iʹlmmtem ärvvtõõllmõõžžid mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzi obbtaarbâst, kook lie
pueʹrrvââjjamvuuʹd vuuʹdest (päiʹǩǩ 3), plaan mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzi resuursi piijjmest
âânnmõõžž årra (päiʹǩǩ 4), tååimaid vooudlaž mättʼtõõttâmhuâllplaan čõõđ viikkâm da
seuʹrrjem diõtt (jiijjâsvuåppmõš) (päiʹǩǩ 5) di tän lääʹjj 13 a §:st jurddum kooʹddi mättʼtõõttâmhuâllplaanin õlmmsa puättam da jeeʹres tarbbsallaš tååimaid (päiʹǩǩ 6).
Vooudlaž mättʼtõõttâmhuâllplaaʹne mieʹrǩǩeʹčeš pueʹrrvââjjamvuuʹd vuuʹdest suåppum naaʹlid
mättʼtõõttâmhuâl obbvuõđ čõõđ viikkâm diõtt. Plaanâst õõlǥče pueʹtted õlmmsa ouddmiârkkân
vuuʹd mättʼtõõttâmhuâlast vaʹstteei toiʹmmjeei da sij vasttõõzz, suåppum õhttsažtuâjjrajjâz da
nääʹl mättʼtõõttâmhuâl õhttsallaš di oummu meâldlaž tuâj plaanâm, čõõđ viikkâm da
ärvvtõõllâm diõtt di riʹjttjeei teâđai vaajtummuž ainsmâʹttem diõtt kooʹddi da pueʹrrvââjjamvuuʹd kõõskâst. Vooudlaž mättʼtõõttâmhuâllplaan âânči seʹst mättʼtõõzz da škooultõõzz jäʹrjsteeʹji, kook lie pueʹrrvââjjamvuuʹd vuuʹdest, iʹlmmtem ärvvtõõllmõõžžid mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzi obbtaarbâst. Obbtaarb ärvvtõõllmõõžžâst vääldčeš lokku škooulneǩ- da mättʼtõõttimieʹri lââʹssen jeeʹres âkksaž da jeeʹres tuâkksin pueʹtti škooulniiʹǩǩi da mättʼtõõttji ärvvtõllum
tuärj taarb vaajtõõllmõõžž di mättʼtõõttmõʹšše da mättstrooiʹtelõutstõõzzid õhttneei teâđaid.
Pueʹrrvââjjamvuʹvdd taarbšeʹči vuuʹdes kooʹddi ärvvtõõllmõõžž mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzi
taarbâst, što tõt vuäitči plaanâd mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzi resuursi piijjâm âânnmõõžž årra
škooulniiʹǩǩi da mättʼtõõttji taarb meâldlânji. Mättstroiʹttli vueʹjj di škooulniiʹǩǩi da mättʼtõõttji
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tuärj tarbb vaajtâʹlle, koon diõtt pueʹrrvââjjamvuʹvdd da kååʹdd õõlǥče tuejjeed õhttsažtuâj čõõđ
ääiʹj õhttsallaš tuâj di škooulniiʹǩǩi da mättʼtõõttji riʹjttjeei tuärj ainsmâʹttem diõtt. Vooudlaž
mättʼtõõttâmhuâllplaanâst õõlǥče uuʹccmõsân pueʹtted õlmmsa mättʼtõõttâmhuâl resuursi âânnmõõžž årra piijjâm vuâđđjurddi da vueʹjj di nokk kuʹǩes äigga rajjum resurssplaan. Plaaʹne
õõlǥči mieʹrǩǩeed še vuuʹdest suåppum naaʹlid da tååimaid vooudlaž mättʼtõõttâmhuâllplaan
čõõđ viikkâm diõtt di tõn täävtõõzzi da tååimai teâuddjummuž seuʹrrjem diõtt. Tän nalla
pueʹrrvââjjamvuuʹd vuuʹdest vuäitčeš tuejjeed jiijjâsvuåppmõõžž. Vooudlaž mättʼtõõttâmhuâllplaaʹne õõlǥči še siiʹsǩâʹtted mieʹrǩǩummšid škooulneǩ- da mättʼtõõttihuâll-lääʹjj 13 a §:st
jurddum kooʹddi mättʼtõõttâmhuâllplaanin õlmmsa pueʹtti di jeeʹres vueiʹtlvaž mättʼtõõttâmhuâl
obbvuõđ ooudâs viikkâmtaarbin di plaan ooudâs viikkâmtaarbid vaʹstteem diõtt.
Paragraaff 3 momeeʹnt vuâđald vooudlaž mättʼtõõttâmhuâllplaan õõlǥči õhtteed päärnaisuõjjlemlääʹjj (417/2007) 12 § 3 momeeʹntest jurddum vooudlaž päärnai da nuõri pueʹrrvââjjamplaaʹne. Kõõččmõš leʹčči seämmanallšem õõlǥtõõzzâst, koon mieʹldd kåʹdd õõlǥči õhtteed
kååʹdd mättʼtõõttâmhuâllplaan kååʹdd päärnai da nuõri pueʹrrvââjjamplaaʹne. Tõn nalla nuʹtt
pueʹrrvââjjamvuuʹd ko še kååʹdd mättʼtõõttâmhuâllplaanid õhtteʹčeš päärnai da nuõri pueʹrrvââjjamplaanid. Vooudlaž päärnai da nuõri pueʹrrvââjjamplaan veäkka mättʼtõõttâmhuâllplaan
čõõnčeš pueʹrrvââjjamvuuʹd strategia- da tällõsarvvlõsprosessa.
14 a §. Vooudlaž mättʼtõõttâmhuâl õhttsažtuâjj-joukk. Paragraaff 1 momeeʹntest šiõtteʹčeš, što
pueʹrrvââjjamvuʹvdd õõlǥči õõutveäkka vuuʹdes kooʹddivuiʹm aalǥted vooudlaž mättʼtõõttâmhuâl õhttsažtuâjj-joouk (õhttsažtuâjj-joukk). Pueʹrrvââjjamvuuʹd mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzin vaʹstteei toiʹmmjeeʹjest leʹčči vasttõs õhttsažtuâjj-joouk noorrmest da toiʹmmjummšest.
Pueʹrrvââjjamvuʹvdd âlgg jäʹrjsted mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzid vuuʹdes mättstroiʹttlid, nääiʹt
tõt âlgg väʹldded lokku puki vuuʹdes kooʹddi taarbid da vuäinlmid, ko jääʹrjast mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzid. Ko kõõččmõš leʹčči mättʼtõõttâmhuâl obbvuõđâst, tuâj õõlǥči tuejjeed
pueʹrrvââjjamvuuʹd da kooʹddi õhttsažtuâjjan. Mieʹrren lij ainsmâʹtted riʹjttjeei õhttsažtuâj da
vuârrvaaiktõõzz, ko pueʹttiääiʹj mättʼtõõttâmhuâl obbvuõđ jäʹrjstummuš lij juâkkõõttâm kueiʹt
jeeʹres vaaldâšmtääʹzz kõʹsǩǩe.
Paragraaff 2 momeeʹnt mieʹldd õhttsažtuâjj-jooukâst vuäitče leeʹd mieʹldd 1 momeeʹntest peäggtum toiʹmmjeeʹji lââʹssen jeeʹres mättʼtõõzz da škooultõõzz jäʹrjsteei, vueʹllâkksai puärrsi da
huõlteeʹji di mättʼtõõttji eeʹttkõʹstti da jeeʹres õhttsažtuâjjkueiʹm. Momeʹntt ooudči
vueiʹttemvuõđ õhttsažtuâjj-joouk norrõõzz meäʹrtummša vooudlaž taarbi meâldlânji. Ko vueʹss
mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzi õõʹnnʼjin lie vueʹllâkksa, leʹčči puärrsi da huõlteeʹji eeʹttkâsttmõš
še õhttsažtuâjj-joouk norrõõzzâst vueiʹtlvaž. Pueʹrrvââjjamvuʹvdd da tõn vuuʹd kååʹdd vuäitče
suåppâd norrõõzzâst õõutveäkka vuuʹdes jeeʹres toiʹmmjeeʹjivuiʹm.
Paragraaff 3 momeeʹnt mieʹldd õhttsažtuâjj-joouk tuâjjan leʹčči ooudâs viikkâd da õʹhtte suåvted
mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzid vooudlânji (päiʹǩǩ 1). Õhttsažtuâjj-jooukâst suåvčeš õhttsaž
naaʹlin da toiʹmmjemvuõʹjjin, koid suåvldeʹčeš vuuʹdest, mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzi
plaanâm, čõõđ viikkâm da ärvvtõõllâm diõtt. Tõt vuäǯǯči še tuʹmmstõõǥǥâs meâldlânji suåppâd
õhttsaž naaʹlin vuuʹdstes. Kooʹddi määŋgsuârggsaž mättʼtõõttâmhuâl ohjjeemjoouk vaʹstteʹče
õinn mättʼtõõttâmhuâl plaanmest, ooudâs viikkmest da ärvvtõõllmest kooʹddi mieʹldd.
Õhttsažtuâjj-joouk tuâjjan leʹčči še seuʹrrjed, što mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzz toiʹmmjeʹče
õhttsažtuâjast mättʼtemtååimain, sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl kääzzkâʹsttemriâšldõõǥǥin di
jeeʹres päärnai da nuõri kääzzkõõzzivuiʹm (päiʹǩǩ 2). Kõõččmõš leʹčči mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzi di õhttsallaš mättʼtõõttâmhuâl mieʹrrmeâldlaž õhttsažtuâj seuʹrrjummšest.
Õhttsažtuâjj-joukk õõlǥči valmštõõllâd da taarb mieʹldd täʹrǩsted lääʹjj 13 b §:st jurddum vooudlaž mättʼtõõttâmhuâllplaan pueʹrrvââjjamvuuʹd vuʹvddvälddõʹsse (päiʹǩǩ 3). Šiõtlmin
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ainsmââttčeš, što pueʹrrvââjjamvuʹvdd tuejjeʹči nokk õhttsažtuâj vuuʹdes kooʹddivuiʹm, ko rääjj
ooudpeäʹlnn peäggtum plaan. Lââʹssen tõʹst leʹčči vasttõs vooudlaž mättʼtõõttâmhuâllplaan
täʹrǩstummšest. Nääiʹt tõt õõlǥči jiijjâs reâuggmest ärvvtõõllâd nokk plaan ääiʹjtässʼsažvuõđ da
peeiʹvtemtaarbid. Tõt vuäitči eʹtǩǩeed pueʹrrvââjjamvuuʹd vuʹvddvälddõʹsse jijstes vueʹljeeʹl
vooudlaž mättʼtõõttâmhuâllplaan täʹrǩstummuž.
Õhttsažtuâjj-joukk õõlǥči lââʹssen ââʹnned huõl jeeʹres tuâjain, koid tõõzz jeäʹrben uuʹdet (päiʹǩǩ
4). Tät kuâđči vueiʹttemvuõđ ooudâs viikkâd õhttsažtuâjj-joouk toiʹmmjummuž. Tuâjaid õõlǥči
kuuitâǥ uʹvdded jeäʹrben juʹn-a šiõtteeʹl ääʹššest jeäʹrben leʹbe ouddmiârkkân nuʹtt, što
õhttsažtuâjj-joukk suäpp ođđ tuâjain jeeʹres toiʹmmjeeʹjivuiʹm. Pueʹrrvââjjamvuuʹd vuʹvddvälddõs še vuäǯǯči uʹvdded õhttsažtuâjj-jouʹǩǩe tuâjaid.
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LÄÄʹǨǨEʹTǨǨÕÕZZ

1.
Lääʹǩǩ
škooulneǩ- da mättʼtõõttihuâll-lääʹjj muʹttmest

13 b §
Vooudlaž mättʼtõõttâmhuâllplaan
Pueʹrrvââjjamvuuʹdest âlgg leeʹd välddõspââʹj meâldlaž vooudlaž mättʼtõõttâmhuâllplaan,
koon priimât pueʹrrvââjjamvuuʹd vuʹvddvälddõõzzâst.
Vooudlaž mättʼtõõttâmhuâllplaan âlgg ââʹnned seʹst:
1) mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzi vooudlaž čõõđ viikkmõõžž täävtõõzzid da tääʹrǩmõs
vuâđđjurddjid;
2) plaan pueʹrrvââjjamvuuʹd da kooʹddi kõskksaž õhttsažtuâj jäʹrjstummšest mättʼtõõttâmhuâl
obbvuõđ čõõđ viikkâm diõtt;
3) mättʼtõõzz da škooultõõzz jäʹrjsteeʹji, kook lie pueʹrrvââjjamvuuʹd vuuʹdest, iʹlmmtem
ärvvtõõllmõõžžid mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzi obbtaarbâst;
4) plaan mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzi resuursi âânnmõõžž årra piijjmest;
5) tååimaid vooudlaž mättʼtõõttâmhuâllplaan čõõđ viikkâm da seuʹrrjem diõtt (jiijjâsvuåppmõš); di
6) tän lääʹjj 13 a §:st jurddum kooʹddi mättʼtõõttâmhuâllplaanin õlmmsa puättam da jeeʹres
tarbbsallaš tååimaid.
Tän paragraaffâst jurddum mättʼtõõttâmhuâllplaan âlgg õhtteed päärnaisuõjjlemlääʹjj
(417/2007) 12 § 3 momeeʹntest jurddum vooudlaž päärnai da nuõri pueʹrrvââjjamplaaʹne.
14 a §
Vooudlaž mättʼtõõttâmhuâl õhttsažtuâjj-joukk
Pueʹrrvââjjamvuʹvdd âlgg õõutveäkka vuuʹdes kooʹddivuiʹm aalǥted vooudlaž mättʼtõõttâmhuâl õhttsažtuâjj-joouk (õhttsažtuâjj-joukk).
Õhttsažtuâjj-jooukâst vuäiʹtte leeʹd mieʹldd 1 momeeʹntest peäggtum toiʹmmjeeʹji lââʹssen
jeeʹres mättʼtõõzz da škooultõõzz jäʹrjsteei, vueʹllâkksai puärrsi da huõlteeʹji di mättʼtõõttji
eeʹttkõʹstti da jeeʹres õhttsažtuâjjkueiʹm.
Õhttsažtuâjj-joouk tuâjjan lij:
1) ooudâs viikkâd da õʹhtte suåvted mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzzid vooudlânji;
2) seuʹrrjed, što mättʼtõõttâmhuâllkääzzkõõzz toiʹmmje õhttsažtuâjast mättʼtemtååimain, sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl kääzzkâʹsttemriâšldõõǥǥin di jeeʹres päärnai da nuõri kääzzkõõzzivuiʹm;
3) valmštõõllâd da taarb mieʹldd täʹrǩsted tän lääʹjj 13 b §:st jurddum vooudlaž mättʼtõõttâmhuâllplaan pueʹrrvââjjamvuuʹd vuʹvddvälddõʹsse; di
4) ââʹnned huõl jeeʹres tuâjain, koid tõõzz jeäʹrben uuʹdet.
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