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SAAMELAISKÄRÄJIEN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016

Aika to 1.pnä syyskuuta 2016 klo 9.54 — 17.30, kokous jatkui ma 5.9.2016 klo 9.06—11.43.

Paikka Solju, Sajos, man / skype

Läsnä! Tiina Sanila-Aikio puheenjohtaja x
peisa Heikki Paltto 1 varapuh. joht. x

Tuomas Aslak Juuso II “ x (skype,poistui 13.45)

Petra Magga-Vars jäsen x (skype)
Pentti Pieski “ x (skype,poistui 16.09)

Magreta Sara x
Nilla Tapiola “ x

Pia Ruotsala hallintopäällikkö, x
pöytäkirjanpitäj ä

Kalle Varis vs lakimiessihteeri x
6 §, 11 §, 19 §,2 §,22 §,24 §

u:i,. .-.:.-. r ,.i-i..., -+,,1.-. ‘7 S

Ulla Aikio-Puoskari koulutussihteeri 8-9 § x
Katariina Guttorm markkinointipäällikkö 10 - 11 § x
Inka-Saara Arttieff puheenjohtajan avustaja 12 § x

Pöytäkirjantarkastajat:

L3
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Sh 1 § KOKOUKSEN AVAUS
1.9.2016

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.54.

Sh 2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
1.9.2016

Esitys:
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta
on lähetetty 4.7.20 16. Kokouskutsu-esityslista liitteineen on lähetetty
jäsenille 25.8.20 16.

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sh 3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
1.9.2016

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat
ääntenlaskijoma.

Päätös:
Pöytäkirjantarkastaj iksi valittiin Magreta Sara ja Nilla Tapiola.

Pöytakirjantarkastajat:

&L :‘
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Sh 4 § ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
1.9.2016

Hallintopaallikön esitys (PR):

Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyj ärjestys:

5 § Puheenjohtajien katsaus tehtäviinsä liittyvistä toimista

6 § Kannanotto uuden kalastuslain aiheuttamasta muutoksesta Ylä-Lapin alueen
asukkaiden maksuttomaan kalastusoikeuteen

7 § Kannanotto koskien sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan valtionavustusleikkausta
2017

8 § Lausunto varhaiskasvatussuunnitelman perusteista

9 § Selvitys saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen
käytöstä vuonna 2015

10 § Sajoksen ravintolan tilanne

11 § Palveluyksikön tehtävien vakinaistaminen

12 § Hallituksen työskentelytavasta sopiininen

13 § Tilintarkastuksen yhteenvetoraportti

14 § Saamelaiskäräj ien vuoden 2016 toimint.asuunnitelma-talousarvion tarkistaminen

15 § Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän uudistamistyöryhmän asettaminen

16 § Uuden edustajan nimeäminen saamelaismusiikin aikuiskoulutushankkeen
ohj ausryhmään

17 § Uuden edustajan nimeäminen Interreg Såpmi -ohjelman hallintokomiteaan

18 § Anne Länsman-Maggan eropyyntö oikeus-ja eliiikeinolautakunnan j äsenyydestä
ja uuden jäsenen valinta

19 § Vaalilautakunnan raportti

20 § Rajajokikomission järjestämään serninaariin osallistuminen

21 § Pohjoismaisen saamelaissopimuksen tilanne

Pöytkirjantarkastajat:

La2
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Sh 4 § jatkuu...

22 § Lähetekeskustelu työj ärj estysuudistuksen aloittamisesta

23 § Lähetekeskustelu Saamelaiskäräjien kokouskäytäntöjen kehittämisestä

24 § Hirvenmetsästys saamelaisten kotiseutualueella

25 § Muut esille tulevat asiat

26 § Ilmoitusasiat

27 § Kokouksen päättäminen

Päätös:
Hallitus hyväksyi esitetyn asioiden käsittelyjärjestyksen seuraavin
muutoksin ja lisäyksin:
-5 §:njälkeen käsitellään 12 §, 2.1 §, 22 §, 23 §ja sen jälkeen esitetyssä
järjestyksessä alkaen 6 §:stä..
- muihin asioihin lisättiin 25.1 § Myöhästyneen matkalaskun ja
kokouspalkkion korvaaminen

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 5 § PUhEENJOHTAJIEN KATSAUS TEHTÄVIINSÄ LIITTYVISTÄ TOIMISTA
1.9.2016

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 7 §:n 2 momentin mukaan puheenjohtaja antaa
tarpeen mukaan käräjienja hallituksen kokousten yhteydessä selvityksen tehtäviinsä
kuuluvista toimistaan.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus kuulee puheenjohtajien katsaukset saamelaiskäräjien
toiminnasta hallituksen 8/2016 kokouksen jälkeen ja merkitsee
katsaukset tiedoksi.

Päätös:
Hallitus kuuli puheenjohtajien ja hallitusten jäsenten katsaukset ja
merkitsi ne tiedoksi.

Merkittiin, että pidettiin tauko klo 11.20— 11.25. Tauon jälkeen paikalla olivat samat hallituksen
jäsenet kuin ennen taukoaja hallinnosta Pia Ruotsalaja Inka-Saara Arttyeff

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 12 § HALLITUKSEN TYÖSKENTELYTAVASTA SOPIMINEN
1.9.2016

Asia on otettu käsiteltäväksi Tuomas Aslak Juuson esityksestä. Hallitus käsitteli asiaa
kokouksissaan 8.3.20 16, 1.4.2016 ja 25 .4.2016 siirtäen asian käsiteltäväksi seuraavassa
kokouksessa.

Lain saamelaiskäräjistä (974/1995) 13 §:n mukaan hallitus valmistelee asiat
saamelaiskäräjien kokoukselle ja toimeenpanee käräjien päätökset siten kuin
työjärjestyksessä tarkemmin määrätään. Hallituksen tehtävät on lueteltu
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 6 §:ssä. Työjärjestyksen 7 § taas käsittelee
puheenjohtajan tehtäviä. Hallituksen työskentelytavasta sopiessa tulee seurata
työjäijestyksen asettamia velvoitteita. Ehdotus hallituksen työskentelytavasta on
laadittu työjärjestyksen hengen mukaisesti, ja se perustuu ns.
vastuuhenkilöjärj estelmään.

Puheenjohtajan avustajan esitys (ISA):

Hallitus keskustelee ehdotuksesta ja päättää asiasta.

Päätös:
Tuomas Aslak Juuso esitti, että ehdotusta työskentelytavasta
muutettaisiin niin, että puheenjohtaja vastaisi kaikesta työjärjestyksen
mukaisesti ja tarkemmat toimialuevastuut jaettaisiin hallituksen muiden
jäsenten kesken ja toimittaisiin parityöskentelynä.

Pentti Pieski esitti, että sihteeristö laatisi konkreettisen taulukon
työnj aosta, jota hallituksen jäsenet täydentäisivät.

Merkittiin, että pidettiin tauko klo 12.08— 12.33. Tauonjälkeen paikalla olivat samat
hallituksenjäsenet kuin ennen taukoa sekä hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle Varisja
Inka-Saara ArttUejI

Merkittiin, että Petra Magga- Vars poistui kokouksesta klo 13.21 asian käsittelyn
aikana.

Hallitus keskusteli ehdotuksesta ja päätti, että puheenjohtajan avustaj a

laatu taulukon työnjaon pohjaksi, jota hallituksen jäsenet täydentävät.
Lisäksi hallituksen jäsenille toimitetaan tunnukset työjonoon
pääsemiseksi. Tästä liihtien hallituksen jäsenet seuraavat käsiteltäviä
asioita työjonosta ja merkitsevät sinne osallistumisensa valmisteluun.

Merkittiin, että Tuomas Aslak Juuso poistui kokouksesta klo 13.45. Merkittiin, että
pidettiin tauko 13.45 — 14.38. Tauon jälkeen paikalla olivat Tiina Sanila-Aikio, Heikki
Paltto, Magreta Sara, Nilla Tapiola, Pentti Pieski (skype) ja hallinosta Pia Ruotsala,
Kalle Varis.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 21 § POHJOISMAISEN SAAMELAISSOPIMUKSEN TILANNE
1.9.2016

Saamelaiskäräj ien edustajat Pohjoismaisen saarnelaissopimuksen neuvottelukunnassa
ovat Heikki Paltto, Anne Nuorgam ja Juha Karhu sekä kansallisessa taustaryhmässä
Anu Avaskari, Nilla Tapiola ja Ulla-Maarit Magga. Saamelaiskäräjien sihteeristöstä
työhön osallistuu lakimiessihteeri.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus keskustelee Pohjoismaisen saamelaissopimuksen tämän
hetkisestä tilanteesta.

Päätös:
Hallitus keskusteli tilanteesta ja merkitsi sen tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajat:

W-Y)
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Sh 22 § LÄHETEKESKUSTELU TYÖJÄRJESTYSUUDISTUKSEN
1.9.2016 ALOITTAMISESTA

Saamelaiskäräjien toimintaohjelma-taloussuunnitelmaan toimikaudeksi 2016-20 19 on
kirjattu työjärjestyksen uudistaminen.

Hallintopaällikön esitys (PR):

Hallitus käy lähetekeskustelun työjärjestyksen uudistamisen aikataulusta
ja laajuudesta.

Päätös:
Hallitus päätti, että työjärjestysuudistukseen palataan
palkkausj ärjestelmän uudistamisen jälkeen.

Merkittiin, että Pentti Pieski putosi skypeyhteydestä klo 14.50 - 14.55 väliseksi ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 6 § KANNANOTTO UUDEN KALASTUSLAIN AJHEUTTAMASTA
1.9.2016 MUUTOKSESTA YLÄ-LAPIN ALUEEN ASUKKAIDEN MAKSUTTOMAAN

KALASTUSOIKEUTEEN

Uuden kalastuslain käytännön vaikutukset ovat kuluvalla kalastuskaudella saaneet

kielteisen vastaanoton saamelaisten kotiseutualueen kalastaj ilta. Saamelaiskäräj ät on
tuonut esille huolensa uuden kalastuslain mukanaan tuomista heikennyksistä
saamelaisten oikeuksiin useaan otteeseen jo lain valmisteluvaiheessa. Ylä-Lapin
maksuttoman kalastusluvan sisältöön säädetty muutos kohdistuu erityisellä tavalla
saamelaisten kotiseutualueen vaelluskalavesiin, joilla saamelaisten perustuslailla
suojattuun kulttuurimuotoon kuuluva perinteinen kalastus on merkittävä osa näillä
alueilla asuvien saamelaisten kulttuuri-identiteettiä. Saamelaiskäräjien käsityksen
mukaan toteutettu muutos on ristiriidassa sekä Suomen perustuslain 15 § tarkoittaman
omaisuuden suojaa että myös 17 3. momentin mukaisen kulttuurin suojaa
vakiintuneen tulkintakäytännön että Suomea sitovien kansainvälisten
ihmisoikeussopimusten velvoitteiden, kuten KP -sopimuksen artikian 27 kanssa.

Saamelaiskäräjien puheenjohtajan pyynnöstä vs lakimiessihteeri on valmistellut asiasta
Saamelaiskäräjien kannanoton.

Vs lakimiessihteerin esitys (KV):

Hallitus keskustelee kannanotosta ja vakuuttaa lakimiessihteerin ja
puheenjohtajan tekemään asiakirjaan tarvittavat muutokset.

Päatös:
Hallitus keskusteli kannanotosta ja siirsi asian jatkovalmisteluun.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 23 § LÄHETEKESKUSTELU SAAMELAISKÄRÄJIEN KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN
1.9.2016 KEHITTÄMISESTÄ

Asia otettu esille Pentti Pieskin esityksestä.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus käy lähetekeskustelun Saamelaiskäräj ien kokouskäytä.ntöj en
kehittämisestä.

Päätös:

Pentti Pieski esitti, että Saamelaiskäräjien täysistuntojen
kokouskäytäntöä kehitettäisiin niin, että puheenjohtajan avattua asian,
jäsenet pyytäisivät puheenvuoroja, jonka jälkeen vain
kommenttipuheenvuorot sallittaisiin.

Nilla Tapiola esitti, että perustetaan työryhmä pohtimaan
kokouskäytäntöjen kehittämistä. Heikki Paltto kannatti Tapiolan esitystä.

Hallitus perusti työryhmän ja valitsi työryhmän puheenjohtajaksi Pentti
Pieskin ja sihteeriksi nuorisosihteerin. Muiksi jäseniksi nimettiin Heikki
Paltto ja Tiina Sanila-Aikio.

Merkittiin, että Ulla Aikio-Puoskari saapui kokoukseen klo 15.23 asian käsittelyn
aikana.

Pöytäkirjantarkastajat:

(/US) LR
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Sh 8 § LAUSUNTO VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEISTA
1.9.2016

Opetushallitus pyytää Saarnelaiskäräjiltä lausuntoa luonnoksesta
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiksi 2016. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
viimeistellään nyt koottavien lausuntojen pohjataja ne tullaan hyväksymään lokakuussa
2016. Lausuntoa pyydetään 5.9.2016 mennessä.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatiminen kuuluu varhaiskasvatuslain (Laki
19.1.1973/36 aiemmin nimeltään Laki lasten päivähoidosta, nimen muutos
8.5.2015/580) mukaan Opetushallituksen tehtäviin. Opetushallituksen tulee uudistaa
perusteet siten, että varhaiskasvatuksen järjestäjät ja yksityiset palveluntuottajat voivat
ottaa niiden mukaiset paikalliset suunnitelmat käyttöön 1.8.20 17 alkaen.

Perusteluonnoksesta pyydettiin palautetta verkkokyselynä huhtikuussa 2016.
Saamelaiskäräj ien palaute valmisteltiin yhteistyössä saamen kielineuvoston ja
koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan kesken. Saamelaiskäräj ien palautteessa
korostettiin saamen kieltä molempien saamelaisen varhaiskasvatuksen muotojen
toimintakielenä sekä varhaiskasvatuksen merkitystä kulttuurin ja perinteiden
siirtämisessä uudelle sukupolvelle. Lisäksi tuotiin esille mm. Saamelaiskäräjille
kuuluva rooli saamelaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen koordinoijana.
Saamelaisen varhaiskasvatuksen päätoimintamuodot ovat 1) lakisääteinen
äidinkielenään saarnen kieltä puhuvien lasten omakielinen päivähoito ja 2) saamen
kieliä elvyttävä kielipesätoiminta.

Koulutussihteeri on valmistellut luonnoksen Saamelaiskäräjien lausimnoksi
(toimitetaan hallituksen jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta).

Koulutussihteerin esitys (UAP):

Hallitus hyväksyy lausuntoluonnoksen toimitettavaksi
Opetushallitukselle ja valtuuttaa koulutussihteerin yhdessä
puheenjohtajan kanssa tekemään lausuntoon tarvittavat muutokset (liite
1).

Päätös:
Hallitus hyväksyi lausunnon toimitettavaksi Opetushallitukselle.

PöyUikirjantarkastajat:
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Sh 9 § SELVITYS SAAMENKIELISEN PÄIVÄHOIDON TURVAAMISEKSI
1.9.2016 OSOITETUN VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ VUONNA 2015

Lapin aluehallintovirasto myönsi 28.2.2015 sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen
perusteella Saamelaiskäräjille valtionavustusta 120 000 € käytettäväksi vuonna 2015
saamelaisalueen kunnissa toteutettaviin toimenpiteisiin saamenkielisen päivähoidon
turvaamiseksi.

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 11 §:n (kohta 10) mukaan koulutus- ja
oppimateriaalilautakunnan tehtävänä on seurata ja valvoa saamenkielisen päivähoidon
turvaamiseksi tarkoitetun määrärahan käyttöä sekä laatia saamelaiskäräjien hallitukselle
vuosittain selvitys määrärahan käytöstä. Lautakunta hyväksyi selvityksen kokouksessaan
24.5.2016 (3/2016, 6 §).

Asiaan liittyvät asiakirjat, jotka ovat nähtävänä kokouspaikalla:
- Lapin aluehallintoviraston päätös 28.2.2015 LAA VI 153/07.00. 04/20 15,
- Sopimukset saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi osoitetun määrärahan käytöstä vuonna

2015,
- Saamelaisalueen kuntien antamat tiliselvitykset vuodelta 2015,
- Valtionavustuslaki 688/2001 sekä
- Saamelaiskäräjien työjärjestys 21.12.2015.

Koulutussihteerin esitys (UAP):

Hallitus hyväksyy selvityksen saamenkielisen päivähoidon
turvaamiseksi osoitetun määrärahan käytöstä vuonna 2015 (liite 2).

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Merkittiin, että Ulla Aikio-Puoskaripoistui kokouksesta päätöksenteonjälkeen klo 16.03. Merkittiin, että
Pentti Pieski poistui kokouksesta klo 16.09.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 7 § KANNANOTTO KOSKIEN SOSIAALIALAN
1.9.2016 OSAAMISKESKUSTOIMINNAN VALTIONAVUSTUSLEIKKAUSTA 2017

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksessa (12.8.2016) vuodelle 2017 on esitetty,
että momentti 63 “Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan”
ehdotetaan supistettavaksi 2 miljoonaan euroon. Ehdotettu leikkaus heikentää
merkittävästi Posken saamelaisyksikön toimintamahdollisuuksia. Valtionavustuksen
leikkaus johtaa saamenkielisen väestön tosiasialliseen eriarvoistumiseen suhteessa
valtaväestöön nähden.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) on osa valtakunnallista
osaamiskeskusverkostoa. Valtakunnallisesti osaamiskeskustoimintaa koskeva laki
(1230/2001) ja asetus (1411/2001) on tullut voimaan vuoden 2002 alusta. Poske on
Lapin yliopiston, Saamelaiskäräjien, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän ja
Oulun seudun ammattikorkeakoulun muodostama sopimuspohjainen organisaatio, jota
ohj aaja johtaa neuvottelukunta. Poske on yksi yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus,
joka muodostuu kolmesta alueellisesta toimintayksiköstä: Lapinja Pohjois-Pohjanmaan
toimintayksiköstä sekä Saamelaisyksiköstä.

Posken valtakunnalliseksi erityistehtäväksi on määritelty saamenkielisen väestön
palvelutarpeiden huomioon ottaminen. Saamelaiskäräjien yhteydessä toimiva Posken
saamelaisyksikkö toteuttaa sosiaalialan osaamiskeskuksen lakisääteistä erityistehtävää
Saamelaiskäräjien asettamien tavoitteiden pohjalta. Sote-suunnittelun ja -toteutuksen
käynnistyttyä Pohjois-Suomen osaamiskeskuksen saamelaisyksikön toiminta on entistä
tärkeämpi.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselle myönnetystä valtionavustuksesta 1,5
% on tarkoitettu käytettäväksi erityisavustuksena saamenkielisen väestön
palvelutarpeiden huomioon ottamiseksi. Saamelaisyksikössä on valtionavustuksin
turvin työskennellyt yksi suunnittelija.

Suunnittelijan esitys (EML):

Hallitus hyväksyy kannanoton toimitettavaksi valtiovarainministeriöön,
sosiaali- ja terveysministeriöön ja eri eduskuntapuolueille.

Hallintopäallikön muutettu esitys (PR):

Hallitus keskustelee kannanotosta ja valtuuttaa hallintopäällikön ja
puheenjohtajan tekemään asiakirjaan tarvittavat muutokset.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 7 § jatkuu...

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Merkittiin, että Petra Magga.-Vars saapui kokoukseen (skype) klo 16.12 asian esittelyn
aikana.

Merkittiin, että Katariina Guttorm saapui kokoukseen päätöksenteon jälkeen klo 16.29

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 10 § SAJOKSEN RAVINTOLAN TILANNE
1.9.2O6

Saamelaiskulttuurikeskus Saj oksen ravintoloitsij a Lyeme irtisanoutui kesäkuussa ja
sopimuksen päättymispäivä on 3 1.8.2016. Saamelaiskäräjät haki uutta ravintoloitsijaa
21.7. julkaistulla mediatiedotteella, ilmoituksella 27.7. ilmestyneessä Inarilaisessa,
ilmoituksilla Sajoksen nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Kiinnostuneita
pyydettiin ottamaan yhteyttä 12.8.20 16 mennessä. Ravintolasta kiinnostuneita on ollut
kolme, joista kaksi on ilmoittanut etteivät ole käytettävissä. Tällä hetkellä
ravintolatoiminnasta neuvotellaan yhden kanssa.

1.9.2016 alkaen ravintolan tilauksia hoitaa väliaikaisesti Siidan ravintola Sarrit, kunnes
ravintolan tilanne Sajoksessa ratkeaa.

Markkinointipäällikön esitys (KG):

Hallitus keskustelee ravintolan tilanteesta ja päättää j atkotoimenpiteistä.

Päätös:
Hallitus keskusteli ravintolaa tilanteesta ja valtuutti puheenjohtajan,
hallintopäällikön ja markkinointipäällikön neuvottelemaan ja tekemään
sopimuksen mahdollisen ravintoIayrittäj än kanssa.

Merkittiin, että kokous keskeytettiin 1.9.2016 klo 17.30japäätettiinjatkaa
kokousta ma 5.9.2016 klo 9.

Kokoustajatkettiin mu 5.9.2016 klo 9.00. Läsnä olivat Tiina Sanila-Aikio,
Heikki Paltto, Magreta Sara, Petra Magga- Vars (skype) ja hallinnosta Pia
Ruotsala. Merkittiin, ettäpöytäkirjantarkasiajaksi Nilla Tapiolan tilalle
valittiin Heikki Paltto.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 13 § TILINTARKASTUKSEN YHTEENVETORAPORTTI
5.9.2016

Saamelaiskäräjien tilinpäätöstä 31.12.2015 koskeva tilintarkastus suoritettiin Inarissa
26. - 27.5.20 16. Tarkastuksen kohteena oli tilikauden aikainen kirjanpito
osajärjestelmineen. Tilintarkastajat Klaus Krokfors (JHTT) ja Risto J. Hyvönen (KHT)
ovat laatineet yhteenvetoraportin tilikauden aikaisesta tarkastuksesta.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus keskustelee raportista ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös:
Hallitus keskusteli raportista ja merkitsi sen tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 14 § SAAMELAISKÄRÄJIEN VUODEN 2016 TOIMINTA-
5.9.2016 SUUNNITELMA-TALOUSARVION TARKISTAMINEN

Saamelaiskäräj ien kokous on hyväksynyt saamelaiskäräjien toimintasuurmitelma
talousarvion vuodelle 2016 21.12.2015.

Saamelaiskäräj ien työjärj estyksen mukaan
- hallitus vastaa käräjien kokouksen alaisena käräjien taloudesta (6.4 §)
- hallintopäällikön johtaa hallituksen alaisena saamelaiskäräjien taloutta ja

tarkistaa sitä, jos siihen varainhoitovuoden aikana ilmenee tarvetta (23 §)
- taloussihteeri seuraa käräjien vuotuisen talousarvion toteutumista (27 §)

Saamelaiskäräjien talousarvio ei ole toteutumassa suunnitelman mukaisesti. Hallituksen
kokouskuluihin varattu määräraha (10 000 €) on ylittymässä. Hallituksen kokous
maksaa ilman tulkkausta Inarissa pidettynä 2500 € ja etäyhteyksin 1200 €.
Saamelaiskäräjien talousraportti ajalla 1.1 —3 1.7.2016.

Asiaan liittyvät asiakirjat, jotka ovat nähtävänä kokouspaikalla:
- Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelma-talousarvio 2016. Hyväksytty Saamelaiskäräjien

kokouksessa 21.12.2015.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus tarkistaa vuoden 2016 talousarviota siten, että hallituksen
kokousmenoihin siirretään 10 000 euroa sosiaali- ja terveyssihteerin
palkkausmenoista 7000 euroaja sidosryhmätoiminnasta 3000 euroa.

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 15 § SAAMELAISKÄRÄJIEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN
5.9.2016 UUDISTAMISTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN

Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelmassa vuodelle 2016 on asetettu tavoitteeksi
palkkio- ja palkkausjärjestelmän uudistaminen vastaamaan modernin hallinnon
vaatimuksia. Saamelaiskäräjien hallitus on hyväksynyt nykyisen palkkausjärjestelmän
24.1.2006. Palkkausjärj estelmää sovelletaan Saamelaiskäräj iin palvelussuhteessa
olevan virkasuhteisen henkilöstön palkkaukseen. Palkkausjärjestelmää koskeva päätös
on tullut voimaan 1.3.2006 alkaen. Muutokset palkkausjärjestelmään on hyväksytty
29.5.2006 ja 13.3.2008.

Saamelaiskäräjien palkkiosääntö on hyväksytty Saamelaiskäräjien kokouksessa 6. -

7.4.2004. Muutokset on hyväksytty Saamelaiskäräjien kokouksessa 21.3.2013.

Tilintarkastajat ovat useissa yhteyksissä suosittaneet Saamelaiskäräjien
palkkausjärjestelmän uudistamista. Oikeusministeriö on luvannut asiantuntemustaan
saamelaiskäräjien käyttöön palkkausjärjestelmää uudistettaessa.

Hallintopaallikön esitys (PR):

Hallitus
1) asettaa työryhmän laatimaan esityksen henkilöstön uudesta

palkkausjärjestelmästä ja Saamelaiskäräjien palkkiosäännöstä,
2) nimeää työryhmään keskuudestaan kaksi edustajaa ja heille

varaj äsenet,
3) nimeää työryhmälle sihteerin käräjien virkamiehistä,
4) pyytää henkilöstöä nimeämään työryhmään kaksi edustajaa ja heille

varajäsenet.

Päätös:
Hallitus

1) asetti työryhmän laatimaan esityksen henkilöstön uudesta
palkkausjärjestelmästä ja Saamelaiskäräjien palkkiosäännöstä,

2) nimesi työryhmään Tiina Sanila-Aikionja Pentti Pieskin sekä
varajäseneksi Heikki Paltto ja Nilla Tapiola. Työryhmän
puheenjohtajana toimii Tiina Sanila-Aikio.

3) nimeää työryhmälle sihteeriksi hallintopäällikön,
4) pyysi henkilöstöä nimeämään työryhmään kaksi edustajaa ja

heille varajäsenet.

Pöytäkirjantarkastajat:



SÄMEDIGGI PÖYTÄKJRJA 11/2016
SAAMELAISKÄRÄJÄT

Hallitus 1.9.2016 ja 5.9.2016 sivu 19(31)

Sh 16 § UUDEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAAMELAISMUSIIKIN
5.9.2016 AIKUISKOULUTUSHANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN

Saamelaisalueen koulutuskeskus on saanut ESR-rahoitusta uojat Juoigga Livduu
Leu ‘dde! saamelaismusiikin aikuiskoulutushankkeeseen. Hanke järj estää kaksi vuoden
kestävää saamelaismusiikin koulutusta Utsjoella. Hankkeen toteuttamisaika on
1.1.2015 —31.7.2017.

Saamelaiskäräjien hallitus nimesi kokouksessaan 17.4.2015 (5/2015, 19.1 §)
ohjausryhmään saamelaiskäräjien edustajaksi Anna Morottajanja hänelle varajäseneksi
Oula Guttormin. Anna Morottaja on sähköpostitse 4.7.2016 pyytänyt eroa
edustustehtävästä, koska itse opiskelee hankkeessa.

Asiaan liittyvät asiakirja4 jotka ovat nähtävänä kokouspaikalla:
- Anna Morottajan sähköposti Saamelaiskäräjille 4.7.2016

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus
1) myöntää eron Anna Morottaj alle ja
2) nimeää hänen tilalleen uuden edustajan.

Päätös:
Hallitus
1) päätti esityksen mukaan,
2) nimesi uudeksi edustajaksi Petra Magga-Varsin.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 17 § UUDEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN INTERREG SÄPMI
5.9.2016 OHJELMAN HALLINTOKOMITEAAN

Suomi on kaudella 2014-2020 mukana yhdeksässä Euroopan alueellisen yhteistyön
(EAY/Interreg) —tavoitteen ohjelmassa, josta Pohjoinen on yksi osa-alue. Pohjoisen
ohjelma-alue koostuu kuten edelliselläkin kaudella kahdesta osin päällekkäisestä osa-
alueesta, Pohjoisesta osa-alueesta ja Säpmin osa-alueesta. Suomen kansallisena
vastuuviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö (alueosasto).

Rahoitettavien hankkeiden valintaa varten on asetettu kaksi hallintokomiteaa, yksi
Pohjoista osa-aluetta ja toinen Säpmi osa-aluetta varten. Suomen Saamelaiskäräjien
edustajia hallintokomiteassa ovat Heikki Paltto (Anna Näkkäläjärvi-Länsman), Nilla
Tapiola (Ulla-Maarit Magga) ja Anna Morottaja (Veikko Feodoroff) (hallitus
26.11.2014, 13/2014, 14 §).

Anna Morottaja on säiiköpostilla 4.7.2016 pyytänyt eroa intereg Såpmi
hallintokomitean jäsenyydestä, koska näkee hallintokomiteassa tarvittavan sellaista
jäsentä, joka osallistuu aktiivisesti saamelaispolitiikkaa koskevaan päätöksentekoon
muuallakin.

Asiaan liittyvät asiakirja4 jotka ovat nähtävänä kokouspaikalla:
- Anna Morottajan sähköposti Saa,nelaiskäräjille 4.7.2016.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus
1) myöntää eron Anna Morottaj alle,
2) valitsee uuden edustajan Morottajan tilalle huomioiden tasa-arvolain

vaatimukset.

Päitös:
Hallitus
1) päätti esityksen mukaan,
2) valitsi uudeksi edustajaksi Magreta Saran.

Pöytäkirjantarkastajat:

\j\k9
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Sh 18 § ANNE LÄNSMAN-MAGGAN EROPYYNTÖ OIKEUS- JA
5.9.2016 ELTNKEINOLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN

VALINTA

Saamelaiskäräjien kokous on kokouksessaan 24.2.2016.nimittäriyt oikeus- ja
elinkeinolautakunnan tehtäväänsä vuosille 2016-2019.

Anne Länsman-Magga on pyytänyt kirjeellään 6.6.2016 eroa oikeus- ja
elinkeinolautakunnan j äsenyydestä.

Oikeus- ja elinkeinolautakunnan kokoonpano:
Veikko Feodoroff, puheenjohtaja (Heini Wesslin)
Kirsti Kustula, varapuheenjohtaja (Niko Kustula)
Jouko Hetta (Inga-Briitta Magga)
Jouni Aikio (Jiika Musta)
Anne Länsman-Magga (Aslak Nils Thomas Juuso)
Antti Suj ala (Inga Länsman)
Elen Anne Sara (Asko Länsman)

Asiaan liittyvät asiakirjat, jotka ovat nähtävänä kokouspaikalla:
- Anne Länsman-Maggan kirje Saamelaiskäräjille 6.6.2016

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus esittää saamelaiskäräjien kokoukselle, että se
1) myöntää eron Anne Länsman-Maggalle oikeus- ja

elinkeinolautakunnan j äsenyydestä,
2) valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen.

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Merkittiin. että pidettiin tauko klo 10.11 — 10.18. Tauonjälkeen paikalla olivat samat
henkilöt kuin ennen taukoa.

Pöytkirjantarkastajat:

\»S)
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Sh 20 § RAJAJOKIKOMISSION JÄRJESTÄMÄÄN SEMINAARIIN
5.9.2016 OSALLISTUMINEN

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio järjestää Tornionjoen vesistöalueen
rajanylittävän syysseminaarin Muoniossa 28.-29.9.2016. Seminaarin aikana tulee
tutuksi rajajokikomissio, raja-alueen kunnat ja muut toimijat, keskustellaan Väylän
varren matkailuelinkeinon ja kalastusmatkailun rajanylittävästä potentiaalista,
katsotaan ajantasaiset kalavarat ja niiden hallinnan malleja yli rajan, zoomataan katse
vesienhoitoon sekä jokiin liittyviin hankkeisiin. Organisaatiot vastaavat osallistuj iensa
kustannuksista.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus päättää seminaariin osallistumisesta.

Päätös:
Hallitus nimesi seminaariedustajaksi Tuomas Aslak Juuson.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 24 § HIRVENMETSÄSTYS SAAMELAISTEN KOTISEUTUALUEELLA
5.9.2016

Asia otettu esille Pentti Pieskin esityksestä.

Metsähallituksella on yhteensä 340 hirvenpyyntialuetta eri puolilla Suomea. Pohjois
Suomessa, metsästyslain 8 § :n tarkoittamalla alueella metsästysalueet ovat keskimäirin
suurempia, ja niillä aluelupa voidaan myöntää useammille hirviporukoille. Mukana on
lisäksi usein myös pelkästään paikallisista metsästäjistä koostuvia seurueita. Eteläisessä
Suomessa pyyntialueet ovat keskimäärin pienempiä, mutta lupa myönnetään ainoastaan
yhdelle seurueelle kerrallaan. (Eräluvat.fi, Metsähallituksen lupasivusto)

Hirvenpyynti alkaa neljässä pohjoisinimassa kunnassa 1.9. Tänä syksynä esimerkiksi
Utsjoella liikkuu useita täysin ulkopuolisia hirviseurueita. Ulkopaikkakuntalaisten
hirvenpyytäjien määrä on lisääntynyt viime vuosina ja varsinkin tämän vuoden
hirvilupahaussa on jo merkittävä määrä ulkopaikkakuntalaisia jahtiporukoita. Koska
Riistakeskus soveltaa yhdenvertaisuuden periaatetta valtionmaiden metsästyksessä,
tarkoittaa se sitä, että monen saamelaisen pyyntiporukan lupamäärää jouduttiin tänä
vuonna vähentämään.

Utsjoki on kokonaisuudessaan saamelaisaluefta ja metsästysoikeudet ovat kautta
aikojen kuuluneet paikallisille saamelaisille. Metsästyksen laajuudesta ja alueista on
ennen valtiollisia toimia päätetty siidojen (lapinkylä) kesken. Aluelupien
myöntämisellä alueen ulkopuolisille tämä perinteinen oikeus siirtyy pikkuhiljaa pois
paikallisilta saamelaisilta ja heidän jälkeläisiltään. Perinteiset elinkeinot (metsästys,
kalastus, keräily, käsityöt, poronhoito) ovat saamelaiskulttuurin kivij aikoja, joiden
varaan koko kulttuuri kielineen ja perinteineen on kehittynyt. Monelle paikalliselle
saamelaiselle ja kantatilojen jälkeläisille hirvenmetsästyksellä on merkittävä rooli
perheen taloudessa. Metsästys edustaa saamelaisten yhteyttä luontoon ja luonnon
hyödyntämiseen. Erityistä saamelaisten luontosuhteessa on, että luontoa kunnioitetaan
ja hyödynnetäin kestävällä tavalla, myös kunnioittaen muita elinkeinoja, kuten
poronhoitoa metsästyksen yhteydessä.

Vs lakimiessihteerin esitys (KV):

Hallitus keskustelee asiasta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös:
Hallitus keskusteli asiasta ja siirsi asian jatkovalmistelua varten oikeus-
ja elinkeinolautakuntaan.

Merkittiin, että Anni-Helana Ruotsala saapui kokoukseen klo 10.24 ennen asian
käsittelyäja poistui kokouksesta päätöksenteonjälkeen klo 10.33.

Pöytäkirjantarkast&at:
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Sh 25 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
5.9.2016

25.1 § MYÖHÄSTYNEEN MATKALASKUN JA KOKOUSPALKKION
KORVAAMINEN

Heli Huovisen matkalasku koskien osallistumisesta saamelaisen
lastenkulttuurikeskuksen toimintaan on saapunut sihteeristöön 25.8.20 16 yli kahden
kuukauden päästä matkan päättymisestä (14.3.20 16).

Markus Juutisen vaatimus kokouspalkkion maksamisesta koskien osallistumista
koltansaamen työryhmään on saapunut sihteeristöön 10.5.20 16 yli kuuden kuukauden
päästä matkan päättymisestä (9.7.2015). Palkkiolomakkeen mukana on toimitettu
kokousmuistio.

Saamelaiskäräjien palkkiosäännön 7 §:n mukaan vaatimus matkakustannusten
korvauksestaja päivärahasta on tehtävä kahden kuukauden sisällä matkan päättymisestä
ja vaatimus ansionmenetyksen korvauksesta kuuden kuukauden kuluessa kokouksen
päättymisestä. Ansionmenetyksenja kustannusten korvausta (5 §) on vaadittava kuuden
kuukauden kuluessa kokouksen päättymisestä tai vastaavan vaatimuksen
syntyperusteesta.

Hakija menettää oikeutensa palkkioon, korvaukseen ja päivärahaan ellei vaatimus ole
saapunut käräjien yleiseen toimistoon määräajassa. Palkkiosääimön 11 §:n mukaan
Saamelaiskäräjien hallitus tulkitsee palkkiosäännön määräyksiä.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus hyväksyy
1) Heli Huovisen matkalaskun maksettavaksi,
2) Markus Juutisen kokouspalkkion maksettavaksi.

Päätös:
Hallitus
1) päätti esityksen mukaan,
2) päätti esityksen niukaan.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 26 § ILMOITUSASIAT
5.9.2016

Hallintopaallikön esitys (PR): Merkitään tiedoksi seuraavat asiat:

1. Puheenjohtajan päätökset

- Vastaselvitys Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston 28.1. antamasta päätöksestä HL2014:0042 (Liite 1)

- Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle liittyen koneelliseen kullankaivun
ympäristölupaan Moberginojan varressa kaivospiirillä 3975/la (Liite 2)

- Lausunto Raha-automaattiyhdistykselle Saimi Soster ry:n hankkeesta (Liite 3)
- Lausunto Lapin ELY-keskukselle Inarij ärven säännöstelyn kalatalousvelvoitteen

istutus- ja tarkkailusuunnitelmasta vuosille 20 16-2020 (Liite 4)
- Päättänyt, että Saamelaiskäräjät liittyvät Käänteentekijät-verkoston

ilmastopoliittiseen tiedotteeseen (Liite 5)
- Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle koneellisesta kullankaivuusta

Moreeni Myyrät Il-nimisellä kullanhuuhdonta-alueella Härkäselässä (Liite 6)
- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta

HL2O1 1:0044 (Liite 7)
- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kaivoslain (621/2011) mukaisessa

kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa, HL2014:OO4Oja HL2014:0034 (Liite 8)
- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta

HL2O1 1:0048 (Liite 9)
- Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen Kultaperho-nimiseen kunnahuuhdonta-alueeseen

liittyen (Liite 10)
- Lausunto Lapin ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn

tarpeellisuudesta liittyen siltaan Inarijoen yli Norjaan (Liite 11)
- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kaivoslain (62 1/201 1) mukaisessa

kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa, HL2014:0046 ja HL2014:0047 (Liite
12)

- Valitus Pohjois- Suomen hallinto-oikeuteen kaivoslain (621/2011) mukaisessa
malminetsintälupaa koskevassa asiassa, ML2O 14:0029 (Liite 13)

- Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen koskien koneellista kullankaivuuta valtauksilla
Rinnekulta 1 ja 2 (Liite 14)

- Nimennyt edustajaksi ympäristösihteeri Anni-Helena Ruotsalan Lapin ELY
keskuksen Lapin vesien- ja merenhoidon suunnittelun yhteistyöryhmään (Liite
15T)

- Päättänyt esittää Suomen arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden kestävän
kehityksen työryhmän alaisen terveysryhmän puheenjohtajistoon professori Arja
Rautiota ja johtavaa lääkäriä Heidi Erikseniä (Liite 16T)

- Esitys Valtioneuvostolle lisärahoituksesta sidosryhmä- ja poliitiseen toimintaan
vuosille 2016-2017 (Liite 17T)

- Esitys Oikeusministeriölle valtion lisätalousarvioon vuonna 2016 henkilöstön
koulutusta varten (Liite 18T)

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh26 §jatkuu...

2. 1 varapuheenjohtajan päätökset

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta
HL2014:0053 (Liite 19T)

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kaivoslain (621/2011) mukaisessa
kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa, HL2O 14:0049 (Liite 20T)

- Päättänyt ehdottaa Lapin taidetoimikuntaan jäseneksi kaudelle 20 17-2018 Neeta
Jääsköä (Liite 21T)

- Päättänyt esittää valtion taidetoimikuntaan jäseneksi kaudelle 2017-2018 Aslak
Holmbergiä (Liite 22T)

3. II varapuheenjohtajan päätökset

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaisessa
kullarihuuhdontaa koskevassa asiassa, HL2014:0041 ja HL2014:0042 (Liite 23T)
- Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen koskien kullankaivuuta Härkäselässä Kultaselkä
nimisellä alueella (Liite 24T)

4. Hallintopäällikön päätökset

- Myöntänyt Inker-Anni Saralle opintovapaalain 4 §:ssä tarkoitettua
opintovapaata ajalle 8.8.2016 - 7.8.2017 jatko-opintoja varten.

- Myöntänyt Aimo Guttormille opintovapaalain 4 §:ssä tarkoitettua
opintovapaata ajalle 1.10.2016 - 27.1.2017 jatko-opintoja varten.

- Myöntänyt Terhi Harjulle virkavapautta äitiys- ja vanhempainvapaan
pitämistä varten ajalle 29.9.20 16 - 11.8.2017.

- Myöntänyt Anne Länsman-Maggalle virkavapautta hoitovapaan, äitiys- ja
vanhempainvapaan pitämistä varten ajalle 4.7.20 16 - 2.9.2017.

- Myöntänyt palkatonta virkavapaata Minna Lehtolalle ajalle 7.9. — 31.10.2016.

5. Muistiot

6. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset

7. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan päätökset

8. Kulttuurilautakunnan päätökset

Pöytäkirjantarkastajat:
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9. Nuorisoneuvoston paatökset 15.6.2016

- päAtti hakea 8 000 € Barents on my mmd —tapahtumatukea järjestääkseen SPN:n
nuorisopoliittisen ohjelman laatimista varten tapaamisenlseminaarin ennen
31.12.2016.

- päätti ehdottaa Norjan nuorisopoliittiselle lautakunnalle ja Ruotsin
Saamelaiskäräj ien nuorisotoimelle, että Trondheimissa saamelaisnuorten
konferenssissa hyväksytään julkilausuma ja sen työstäminen aloitetaan
mahdollisimman pian. Julkilausuman luonnostelu voisi edetä esim. teemoittain.

- ideoi Pohjonen Vinkkeli-tapahtumaa Helsingissä
- hyväksyi talousarvion vuodelle 2016.
- päAtti kokoussuunnitelmasta.
- päätti hakea Pohjoisiniman Lapin Leaderin Rohkelikot teemahausta 15 000 €

Perinnetietoa nuorille-hankkeeseen.

10. Elinkeino- ja oikeuslautakunnan päätökset

11. Kielineuvoston päätökset 17.8.2016

- teki ehdotuksen gollegiella-palkinnon saajaksi.

12. Selvitykset

- Selvitys AVI:lle saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi osoitetun määrärahan
käytöstä 2015.
- Selvitys AVI:lle saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi
osoitetun valtionavustuksen käytöstä vuonna 2015.
- Oahppoofelas-hankkeen tiliselvitys AVI:lle.

13. Muut

14. Henkiiöstöasiat

- Luettelo saamelaiskäräjien palveluksessa olevista henkilöistä (liite 25 T).

T-liitteisiin voi tidustua kokouspaikalla.

Päätös:
Hallitus merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 11 § PALVELUYKSIKÖN TEHTÄVIEN VAKINAISTAMINEN
5.9.2016

Saamelaiskäräjät hyväksyi joulukuussa 2015 itselleen uuden työjärjestyksen, jonka
uudessa 21 b pykälässä saamelaiskulttuurikeskus Saj oksen palveluyksikön pääasialliset
tehtävät sekä tehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi tarvittava henkilöstö on kuvattu.
Henkilöstön osalta yksikön työntekijäluetteloa ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi tai
poissulkevaksi, vaan tarvittaessa yksikössä voisi työskennellä myös muita työntekijöitä.

Nykyinen 21b:ssä kuvatut tehtävät ja toimet ovat välttämättömiä, jotta keskuksen
nykyinen toiminta saadaan ylläpidettyä. Asiakaspalvelijaa lukuunottamatta kaikki muut
mainitut tehtävät myös ovat jo olleet täytettyinä, tähän saakka määräaikaisten
virkasuhteiden kautta. Vuoden 2015 toteutetun työjärjestysuudistuksen valmistelun
yhteydessä todettiin, että Saamelaiskäräjillä ei ole enää lain mukaista perustetta pitää
mainittua henkilöstöä määräaikaisissa tehtävissä, vaan kyseiset tehtävät on joko
muutettava jatkuviksi viroiksi, tehtäviksi ja toimiksi tai sitten järjestettävä kyseiset
tehtävät kokonaan uudelleen. Valmistelun yhteydessä Saamelaiskäräjät ei löytänyt
ratkaisuita tai toimintamalleja, joiden kautta kyseistä toimintaa oltaisiin saatu
toteutettua pienemmillä kustannuksilla nykyiseen toimintamalliin verrattuna. Saj oksen
edellisen markkinointipäällikön irtisanouduttua tehtävästään, Sajoksen
markkinointipäällikön tehtävää varten perustettiin vakinainen virka, joka täytettiin
keväällä 2016. Muiden nykyisten työntekijöiden määräaikaiset virkasuhteet päättyvät
syksyn 2016 aikana.

Saamelaiskäräjät työjärjestyksen 21b § mukaan

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen palveluyksikkö

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen yhteydessä keskuksen varsinaisten toimintojen
mahdollistamiseksi, saamelaisen kulttuuri-itsehallintoon liittyvien tehtävien teknistä
toteutusta varten toimii palveluyksikkö, joka vastaa Saamelaiskäräjien alaisuudessa
muun muassa kulttuurikeskuksen markkinoinnista sekä teknisestä ja logistisesta
palvelutuotannostaja kiinteistön ylkipitoon liittyvistä tehtävistä sekä erilaisten
tapahtumien järjestämisestä.

Palveluyksikön henkilöstö on työ- tai virkasuhteessa Saamelaiskäräjiin. Henkilöstöön
voi kuulua käytännön tarpeita vastaavasti muun muassa:

1) Sajoksen kokoustilojen markkinoinnista ja myynnistä huolehtiva virkasuhteinen
markkinointipäällikkö, joka hoitaa keskuksen markkinoinninja myynnin lisäksi muun
muassa kokoustenja tapahtumien tuottamiseen (järjestämiseen) liittyviä käytännön
asioita sekä vastaa palveluyksikön taloudestaja toimii sen esimiehenä.
Markkinointzpäällikön tehtäviin kuuluu lisäksi tehtäviinsäja toimialaansa kuuluvien
esittelUätehtävien suorittaminen Saamelaiskäräjien hallitukselle ja käräjien
kokoukselle.
2) Asiakasneuvoja huolehtimaan info työstäja tarvittaessa avustamaan
Saamelaiskäräjien sihteeristöä,

Pöytäkirjantarkastajat:
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3) A V-teknikoita kokous-ja muun av-tekniikan hoitamista varten sekä
4) järjestelmäasiantuntoita (atk) ja
5) laitoshuoltaja sekä toimitilahuoltaja

Ottaen huomioon edellä selostettu sekä asiassa vuoden 2015 työjärjestysuudistuksen
yhteydessä selvitetty, tulisi Saamelaiskäräjät julistaa palveluyksikön työjärjestyksen
2 1b :n mukaiset muut vakinaistettavat tehtävät ja toimet julkisesti haettaviksi, jotta
tehtävät voitaisiin täyttää ennen nykyisten määräaikaisten tehtävien päättymistä.
21 b § :n tarkoittaman asiakasneuvoj an tehtävän rahoittamiseksi ei toistaiseksi
kuitenkaan ole varmistunut riittävää rahoitusta, joten tämän tehtävän osalta kysymys
esitetään siirrettäväksi myöhemmin ratkaistavaksi riittävän rahoituksen varmistuttua.

Vs lakimiessihteerin esitys (KV):

Hallitus
1) päättää vakinaistaa järjestelmäasiantuntijan, kahden av-teknikon,

laitoshuoltajan ja toimitilahuoltajan tehtävät,
2) julistaa toimet julkisesti haettaviksi kuukauden hakuajalla.

Päätös:
Hallitus
1) päätti vakinaistaa j ärj estelmäasiantuntij an, kahden av-teknikon,

laitoshuoltajan ja toimitilahuoltajan tehtävät,
2) julistaa toimet julkisesti haettaviksi kuukauden hakuaj alla. Toimissa

edellytetään saamen kielen taitoa.

Merkittiin, että Kalle Varis saapui kokoukseen (skype) ennen asian käsittelyä klo 10.54.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 19 § VAALILAUTAKUNNAN RAPORTTI
5.9.2016

Vaalilautakunta on 17.12.2015 koostanut Saamelaiskäräjien hallitukselle
vaalilautakunnan tehtäviin ja toimintaan sekä saamelaiskäräjien vaalien
toimeenpanemiseen liittyviä kehittämisehdotuksia.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus
1) keskustelee vaalilautakunnan laatimista kehittämisehdotuksista,
2) merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös:
Hallitus
1) keskusteli vaalilautakunnan laatimista kehittämisehdotuksista,
2) merkitsi raportin tiedoksi.

PöäkittEajat: -
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Sh 27 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
5.9.20 16

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.43.

Tiina Sanila-Aikio ja auotsaia
puheenjohtaja pöytäkirj anpitäj ä

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjanja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Inarissa 5.9.20 16

Magreta Sara
pöytäkirj antarkastaj a

g
Heikki Paltto
pöytäkirjantarkastaja 13 — 20 §, 24 —27 §

___________________________

/9.2016
paikka / aika

Nilla Tapiola
pöytäkirjantarkastaja 1 — 12 §, 21 —23 §

Pöytäkirjantarkastajat:


