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SAAMELAISKÄRÄJIEN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015 
    
  
Aika pe 17.pnä huhtikuuta 2015 klo 10 
 
Paikka Solju, Sajos, Inari 
     L P 
   
Läsnä/ Tiina Sanila-Aikio puheenjohtaja    
poissa Heikki Paltto  I varapuh. joht.    
 Ulla Maarit Magga II ” 
 Asko Länsman jäsen 
 Petra Magga-Vars ” 
 Anna Morottaja ’’    
 Ilmari Tapiola ”   
 
 
 Pia Ruotsala  ma hallintopäällikkö, 
   pöytäkirjanpitäjä 
 Kalle Varis  ma lakimiessihteeri  
 Sari Ridell  asiantuntija 5 § 
 Riitta Orti-Berg vs kulttuurisihteeri 6 §  
 Siiri Jomppanen kieliturvasihteeri 7 §  
 
  
  
 Maria Sofia Aikio tulkki 
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Sh 1 §  KOKOUKSEN AVAUS 
17.4.2015 
 
 
 
Sh 2 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
17.4.2015 
 
 

Esitys:  
 Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus  

kokouksesta on lähetetty hallituksen jäsenille 31.3.2015.  
Kokouskutsu-esityslista liitteineen on lähetetty jäsenille 10.4.2015. 

 
 Päätös: 
 
 
 
 
 
Sh 3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
17.4.2015 
  
 Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
 
 Päätös: 
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Sh 4 § ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
17.4.2015 
 
  

Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 
 

  
 Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyjärjestys: 
 

5 § Kaiku –hankkeen työhyvinvointikyselyn tulokset  
 
6 § Lausunto lehdistötuesta 2015 
 
7 § Lausunto kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen täytäntöönpanosta – Suomen 23. määräaikaisraportti 
  
8 § Saamelaiskäräjien esitykset hallitusohjelmaa varten 
 
9 § Lausunto luonnoksesta eräiksi porojen ja luontaiselinkeinojen rahoitusta koskeviksi 
asetuksiksi 
 
10 § Edustajan nimeäminen aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmään 

 
11 § Edustajan nimeäminen Barentsin alkuperäiskansojen lautakuntaan  

 
12 § Edustajan nimeäminen ihmisoikeusvaltuuskuntaan 
 
13 § Edustajan nimeäminen Pohjoismaisen saamelaissopimuksen neuvottelukuntaan  
 

 14 § Edustajan nimeäminen Metsähallituksen Lapin neuvottelukuntaan 
 

15 § Edustajan nimeäminen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin 
valtuuskuntaan 

16 § Eron myöntäminen Veikko Porsangerille sosiaali- ja terveys-, kulttuuri-, oikeus- 
ja elinkeinolautakuntien jäsenyydestä ja uusien jäsenten valinta Porsangerin tilalle 
 
17 § Esitys saamenkielisten kuntoutuskurssien järjestämisestä vuonna 2016 

 
18 § Saamelaiskäräjien talouden toteumaraportti 
 
19 § Muut esille tulevat asiat 

 
20 § Ilmoitusasiat 
 
21 § Kokouksen päättäminen 
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Sh 4 § jatkuu… 
 
 

  
 
 Päätös: 
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Sh 5 §  KAIKU -HANKKEEN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET 
17.4.2015 
 

Saamelaiskäräjät on saanut valtiokonttorista Kaiku-työelämän kehittämisrahaa 13 000 
€ Hyvinvointia muutokseen –hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on parantaa 
henkilöstön työhyvinvointia ja kehittää esimiestyötä/johtamista. Konsulttina 
hankkeessa toimii työyhteisövalmentaja Sari Ridell.  
 
Hankkeessa järjestetään 2-3 kehittämistilaisuutta henkilöstölle ja esimiehille, laaditaan 
työhyvinvointikysely ja johtamisen käsikirja. Yhteisiä kehittämistilaisuuksia 
työyhteisölle ja esimiehille on pidetty tähän mennessä kaksi. Seuraava 
kehittämistilaisuus pidetään kesäkuussa. Hallitus on päättänyt kokouksessaan 
26.11.2014 (17 §) mahdollisuuksien mukaan osallistua kehittämistilaisuuksiin.  
 
Saamelaiskäräjät on hyväksynyt 18.12.2013 Saamelaiskäräjien henkilöstöpoliittiset 
 asiakirjat 2011-2015. Henkilöstöpoliittisten asiakirjojen toteutumista varten on asetettu 
seurantaryhmä, jossa on edustettuna edustajat saamelaiskäräjien henkilöstöstä (Pasi 
Aikio), hallituksesta (Heikki Paltto), työsuojelupäällikkö (Pia Ruotsala), 
työsuojeluvaltuutettu (Kaisa Tapiola-Länsman) sekä edustajat esimiehistä (Siiri 
Jomppanen). 
 
 
Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 
   

Hallitus  
1) kuulee työyhteisövalmentaja Sari Ridellin esityksen 

Saamelaiskäräjien työhyvinvointikyselyn tuloksista ja 
työhyvinvoinnin kehittämistarpeista, 

2) merkitsee työhyvinvointikyselyn tulokset tiedoksi, 
3) antaa työhyvinvointia koskevien kehittämistoimenpiteiden 

valmistelun henkilöstöpoliittisten asiakirjojen toteutumisen 
seurantaryhmän tehtäväksi. 

 
Päätös: 
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Sh 6 § LAUSUNTO LEHDISTÖTUESTA 2015 
17.4.2015 

 
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää 23.3.2015 Saamelaiskäräjiä antamaan 
lausuntonsa lausuntopyynnön liitteenä olevan muistion mukaisesta esityksestä jakaa 
sanomalehdistön tuki vuonna 2015 (liite 1). 

 
 Vs. kulttuurisihteeri on laatinut asiasta lausuntoesityksen. 
 
 

Vs. kulttuurisihteerin esitys (ROB): 
 
Hallitus hyväksyy lausuntoluonnoksen toimitettavaksi liikenne- ja 
viestintäministeriölle (liite 2). 

 
 
 Päätös: 
 
 
  



SÁMEDIGGI  ESITYSLISTA 6/2015  
SAAMELAISKÄRÄJÄT    
 
Hallitus                        17.4.2015   sivu 7 (24) 
 
 
Sh 7 §  LAUSUNTO KAIKKINAISEN ROTUSYRJINNÄN POISTAMISTA  
17.4.2015 KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISOPIMUKSEN 
 TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA – SUOMEN 23. MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI 
 
 

Ulkoasianministeriö on 13.3.2015 pyytänyt saamelaiskäräjiltä lausuntoa Suomen 
määräaikaisraporttiluonnoksesta rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen täytäntöönpanosta (liite 3). 
 
Yleissopimuksen tavoitteena on ehkäistä rodun, ihonvärin, syntyperän tai kansallisen 
tai etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaa syrjintää. Suomen 23. raportti annetaan 
komitealle elokuussa 2015. Raportointi kattaa ajanjakson marraskuusta 2011 kevääseen 
2015. Suomen raportissa on tarkoitus tuoda esiin niitä toimia, joihin on ryhdytty tai 
ryhdytään komitean antamien päätelmien ja suositusten johdosta.  
 
Ulkoasianministeriö on laatinut raporttiluonnoksen ministeriöiden ja järjestöjen 
aikaisemmin toimittamien erinäisten lausuntojen pohjalta sekä muusta saatavilla 
olevasta aineistosta (liite 4). 
 
Lausunnon antamiselle on pyydetty määräajan pidentämistä 24.4.2015 saakka. 
Lautakuntien sihteerit ovat valmistelleet lausuntoluonnokseen oman toimialansa 
osuuden. 

 
Kieliturvasihteerin esitys (SiJ): 
 
Hallitus  
1) antaa kommenttinsa lausuntoluonnoksesta (liite 5), 
2) antaa puheenjohtajalle ja kieliturvasihteerille valtuudet muotoilla lopullinen 

lausunto hallituksen antamien huomioiden mukaisesti. 
 
 

Päätös: 
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Sh 8 §  SAAMELAISKÄRÄJIEN ESITYKSET HALLITUSOHJELMAA VARTEN 
17.4.2015 
 

Eduskuntavaalit järjestetään 19.4.2015. Ministeriöt ovat laatineet alkusyksystä 
pohjatekstit hallitusohjelmien valmistelua varten (tulevaisuuskatsaukset). 
Hallitusohjelma on hallitukseen osallistuvien puolueiden hyväksymä 
toimintasuunnitelma, jossa on sovittu hallituksen tärkeimmistä tehtäväalueista. 
 
Valtion ohjausjärjestelmän kehittämishanke (OHRA) teki uutta hallituskautta koskevia 
suosituksia (liite 6), joiden tavoitteena on hallituksen toimien yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden parantaminen. Uudella toimintamallilla on tarkoitus varmistaa, että 
hallituksen tärkeinä pitämät asiat pystytään toteuttamaan. Kevään 2015 
eduskuntavaalien jälkeen valittava uusi hallitus päättää, ottaako se suositukset käyttöön. 
Keskeinen ehdotus on laatia kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelma 
uudella tavalla. Hallituksen strategian muodostaisivat linjaava hallitusohjelma 
(keskeisimmät politiikkatavoitteet 3-5 kpl) ja keinot täsmentävä hallituksen 
toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma yhteensovittaa hallitusohjelman 
taloudelliset ja sisällölliset tavoitteet, mukaan lukien julkisen talouden suunnitelman. 

 
Hallitus päätti kokouksessaan 26.11.2014 (18 §) pyytää lautakunnilta esitykset 
taustatietoineen Saamelaiskäräjien hallitusohjelmaa koskevaa pohjapaperia varten 
15.3.2015 mennessä (jatkoaika 31.3.2015). Esitysten tulee pohjautua saamelaiskäräjien 
arvoihin, tukea vaalikauden toimintaohjelman toteutumista ja olla linjassa poliittisille 
puolueille toimitettujen tavoitteiden kanssa.  Hallintopäällikkö on koonnut 
pohjapaperin lautakuntien toimittamien esitysten pohjalta (liite 7). 

 
 

Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 
   

Hallitus  
1) keskustelee hallitusohjelmaa koskevista esityksistä,  
2) hyväksyy taustamuistion hallitusohjelmaneuvottelujen pohjaksi. 

 
Päätös: 
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Sh 9 §  LAUSUNTO LUONNOKSESTA ERÄIKSI POROJEN JA 
17.4.2015 LUONTAISELINKEINOJEN RAHOITUSTA KOSKEVIKSI 

ASETUKSIKSI 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa kolmesta eri asetusluonnoksesta; 
valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus eräiden porotalouden 
ja luontaiselinkeinojen rakennetukien hakuajan alkamisesta sekä maa- ja 
metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuen 
kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (liite 
8). Lausunnon määräaika on 17.4.2015. 

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslakiin ja sen nojalla annettuihin asetuksiin 
sisältyvä rahoitustukijärjestelmä ei ole enää vuodesta 2015 alkaen sellaisenaan täyttänyt 
EU:n lainsäädännön mukaisia vaatimuksia. Sen vuoksi tukien hakeminen on keskeytetty 
7.12.2014 voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksella (1013/2014). 

Tarkoitus on, että 2014-2020 koskevaan EU:n rahastokauteen sovelletaan porotalouden 
ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) nojalla annettavaan uutta 
valtioneuvoston asetusta, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslakiin 
perustuvaa tukijärjestelmää ei ole tarkoituksenmukaista enää olennaisesti sopeuttaa 
uutta rahastokautta ja uusia valtiontukisääntöjä koskevaan unionin lainsäädäntöön. 
Tämän vuoksi tarkoitus on tässä vaiheessa tehdä vain välttämättömät muutokset, jotta 
osaan investointeja voitaisiin myöntää tukea vuonna 2015. Tukea ei ole tarkoitus 
myöntää investointeihin, jotka koskevat sisävesikalastusta, vesiviljelyä, metsätaloutta 
tai muuta elinkeinoa kuin maatalouden alkutuotantoa. Tuen ulkopuolelle jäisivät 
porojen ja maan hankinnat. 

 
Vs. lakimiessihteerin esitys (KV): 

 
Hallitus hyväksyy lausuntoluonnoksen toimitettavaksi maa- ja 
metsätalousministeriölle (liite 9). 

 
 
 Päätös: 
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Sh 10 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN AINEETTOMAN KULTTUURIPERINNÖN 
17.4.2015 ASIANTUNTIJARYHMÄÄN  

 
Suomi on saattanut osaltaan voimaan Unescon aineettoman kulttuuriperinnön 
yleissopimuksen 21.5.2013. Yleissopimuksen tavoitteena on edistää aineettoman 
kulttuuriperinnön suojelua, taata eri yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden aineettoman 
kulttuuriperinnön kunnioittaminen, lisätä tietoisuutta aineettoman kulttuuriperinnön 
merkityksestä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja vahvistaa siten 
myös ihmisten keskinäistä yhteisymmärrystä sekä tarjota kansainvälistä yhteistyötä ja 
apua. 

 
Yleissopimuksen toimeenpanosta vastaa Museovirasto. Toimeenpanon tueksi opetus- 
ja kulttuuriministeriö on asettanut syksyllä 2014 nelivuotiseksi toimikaudeksi 
aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän, jonka ensimmäisen toimikauden 
keskeinen tehtävä on aineettoman kulttuuriperinnön käsitteen avaaminen ja kriteerien 
määrittely. 

 
Saamelaiskäräjien hallitus nimesi 16.9.2014 (15 §) saamelaiskulttuurin erityistuntijaksi 
asiantuntijaryhmään Klemetti Näkkäläjärven. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
pyytänyt sähköpostitse 23.3.2015 nimeämään uuden jäsenen Näkkäläjärven tilalle. 
Seuraava aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän kokous pidetään 
Helsingissä 4.5.2015 klo 12-15.  
  
 
Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 

    
 Hallitus nimeää asiantuntijaryhmään uuden edustajan Klemetti 

Näkkäläjärven tilalle. 
 
 
 Päätös: 
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Sh 11 §  EDUSTAJAN NIMEÄMINEN BARENTSIN ALKUPERÄISKANSOJEN 
17.4.2015 LAUTAKUNTAAN  

 
 
Saamelaiskäräjien hallitus nimesi kokouksessaan 15.2.2012 (17 §) Saamelaiskäräjien 
edustajaksi Barentsin Euroarktisen neuvoston (BEAC) alkuperäiskansojen työryhmään 
2012 – 2015 Klemetti Näkkäläjärven ja varajäseneksi Tiina Sanila-Aikion. 
 
Klemetti Näkkäläjärvelle myönnetyn eron johdosta työryhmään tulee valita uusi 
edustaja hänen tilalleen.  
 
 
Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 

    
 Hallitus nimeää työryhmään uuden edustajan Klemetti Näkkäläjärven 

tilalle. 
 
 
 Päätös: 
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Sh 12 §  EDUSTAJAN NIMEÄMINEN IHMISOIKEUSVALTUUSKUNTAAN  
17.4.2015 
 

Saamelaiskäräjien hallitus nimesi kokouksessaan 15.2.2012 (24.1 §) Saamelaiskäräjien 
edustajaksi ihmisoikeusvaltuuskuntaan Klemetti Näkkäläjärven ja varajäseneksi Anne 
Nuorgamin. 
 
Ihmisoikeusvaltuuskunta toimii oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä toimivan 
ihmisoikeuskeskuksen perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena 
yhteistyöelimenä. Valtuuskunta käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä 
perus- ja ihmisoikeusasioita sekä hyväksyy vuosittain keskuksen toimintasuunnitelman 
ja toimintakertomuksen.  
 
 
Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 
 

Hallitus nimeää valtuuskuntaan uuden edustajan Klemetti Näkkäläjärven 
tilalle huomioiden tasa-arvolain vaatimukset. 

 
 

Päätös: 
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Sh 13 §  EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOISMAISEN SAAMELAISSOPIMUKSEN 
17.4.2015 NEUVOTTELUKUNTAAN  

 
 
Saamelaiskäräjien hallitus nimesi kokouksessaan 1.-2.2.4.2012 (9 §) Saamelaiskäräjien 
edustajaksi neuvottelukuntaan Klemetti Näkkäläjärven, Heikki Palton ja Anne 
Nuorgamin sekä kansalliseen taustaryhmään Anu Avaskarin, Nilla Tapiolan ja Ulla-
Maarit Maggan. 
 
 
Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 
 

Hallitus nimeää neuvottelukuntaan uuden edustajan Klemetti 
Näkkäläjärven tilalle. 

 
 

Päätös: 
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Sh 14 §  EDUSTAJAN NIMEÄMINEN METSÄHALLITUKSEN LAPIN  
17.4.2015 NEUVOTTELUKUNTAAN 
  

Saamelaiskäräjien hallitus nimesi kokouksessaan 27.4.2012 (17 §) Saamelaiskäräjien 
edustajaksi neuvottelukuntaan Klemetti Näkkäläjärven ja varajäseneksi Tiina Sanila-
Aikion. 
 
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnat 
Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Pohjois-Karjalan alueille. Neuvottelukunnan 
tehtävänä on antaa Metsähallitukselle lausuntoja aluepoliittisesti merkittävistä valtion 
maa- ja vesialueiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä sekä tehdä aloitteita 
Metsähallitukselle paikallisen väestön aseman turvaamiseksi toimintaa suunniteltaessa. 
 
 
Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 
 

Hallitus nimeää neuvottelukuntaan uuden varsinaisen jäsenen Klemetti 
Näkkäläjärven tilalle ja hänelle uuden varajäsenen Tiina Sanila-Aikio 
tilalle. 

 
 

Päätös: 
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Sh 15 §  EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-  
17.4.2015 VUOTISJUHLAVUODEN PROJEKTIN VALTUUSKUNTAAN 
 

 
Suomen valtiollisesta itsenäistymisestä tulee vuonna 2017 kuluneeksi 100 vuotta. 
Valtioneuvoston kanslia on asettanut projektin, jonka tavoitteena on synnyttää 
kiinnostava ja mukaansatempaava 100-vuotisjuhlavuosi. Valtuuskunta päättää 
juhlavuoden yleisistä linjauksista. Sen puheenjohtaja on pääministeri Alexander Stubb 
ja varapuheenjohtajina valtiovarainministeri Antti Rinne sekä akatemiaprofessori Elina 
Ikonen. 

 
Varapuheenjohtajan päätöksellä 26.6.2014 Saamelaiskäräjien edustajiksi on nimetty 
valtuuskuntaan Klemetti Näkkäläjärvi ja varaedustajaksi Tiina Sanila-Aikio.  

 
 
Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 
 

Hallitus nimeää valtuuskuntaan uuden edustajan Klemetti Näkkäläjärven 
tilalle. 

 
 

Päätös: 
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Sh 16 §  ERON MYÖNTÄMINEN VEIKKO PORSANGERILLE SOSIAALI- JA 
17.4.2015 TERVEYS-, KULTTUURI-, OIKEUS- JA ELINKEINOLAUTAKUNTIEN  

JÄSENYYDESTÄ JA UUSIEN JÄSENTEN VALINTA PORSANGERIN 
TILALLE 

 
 

Veikko Porsanger on sähköpostitse 7.4.2014 pyytänyt terveydellisistä syistä eroa 
sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajuudesta, kulttuurilautakunnan 
varapuheenjohtajuudesta ja elinkeino- ja oikeuslautakunnan varajäsenyydestä.  
 
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen mukaan käräjien kokous valitsee lautakuntiin 
käräjien vaalikaudeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja viisi muuta 
jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.  Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan tulee olla käräjien varsinaisia jäseniä.  

 
 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano: pj Veikko Porsanger (Elle Aikio), varapj 

Nihkolas Valkeapää (Ulla Magga), Heidi Eriksen (Pentti Morottaja), Pentti Valle (Laila 
Aikio), Marjo Semenoff (Pauliina Feodoroff), Katja Magga (Tuula-Maija Magga-Hetta) 
ja Pekka Pekkala (Marja Selkälä). 

Kulttuurilautakunnan kokoonpano: Haltta Tauno, pj. (Hänninen Heidi), Porsanger 
Veikko vpj. (Laiti Martti), Näkkälä Jouni (Näkkäläjärvi Minna),Helander Marjukka  
(Pajuranta Maarit), Hetta Martti (Portti Timo), Paadar Outi (Lehtola Raija), Orti-Berg 
Riitta vapautus 7.8.2015 asti (Länsman Sisko). 

Elinkeino- ja oikeuslautakunnan kokoonpano: Tapiola Nilla, pj. (Nillukka Merja), Hetta 
Jouko, vpj. (Aikio Antti), Halonen Terhi (Porsanger Veikko), Näkkäläjärvi Janne (Juuso 
Per Oula), Sanila-Aikio Tiina (Feodoroff Veikko), Seurujärvi Osmo (Kustula Arvi), 
Linnanmäki Teija (Nikula Kaisu). 

 
 

Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 
 

Hallitus esittää saamelaiskäräjien kokoukselle, että  
1) käräjien kokous myöntää eron Veikko Porsangerille sosiaali- ja 

terveyslautakunnan, kulttuurilautakunnan sekä elinkeino- ja 
oikeuslautakunnan jäsenyydestä, 

2) käräjien kokous valitsee Porsangerin tilalle sosiaali- ja 
terveyslautakuntaan uuden puheenjohtajan, kulttuurilautakuntaan 
uuden varapuheenjohtajan sekä elinkeino- ja oikeuslautakuntaan 
uuden varajäsenen. 

 
Päätös:  
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Sh 17 §  ESITYS SAAMENKIELISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN  
17.4.2015 JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA 2016 
 

 
Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta 
(esim. koulutusta ja työkykyä ylläpitävää toimintaa) sekä vaikeavammaisten 
lääkinnällistä kuntoutusta. Lisäksi Kela järjestää harkinnanvaraista kuntoutusta, jota 
toteutetaan eduskunnan vuosittain myöntämän määrärahan mukaan. 
Harkinnanvaraisena kuntoutuksena järjestetään muun muassa kuntoutuskursseja, 
sopeutumisvalmennuskursseja, psykoterapiaa ja ammatillisesti syvennettyä 
lääketieteellistä kuntoutusta eli ASLAK®-kursseja.  
 
Saamenkieliset kurssit on vuoteen 2012 asti toteutettu Lapin invalidiliiton 
kuntoutuskeskuksessa Rovaniemellä. Vuonna 2013 kilpailutuksen jälkeen 
saamenkieliset Aslak-kuntoutuskurssit on toteuttanut Rokuan kuntoutuskeskus ja 
työikäisten kurssit Oulun Verve. Vuosina 2013–2015 järjestetyissä saamenkielissä 
kuntoutuskursseissa on ollut saamen kielen tulkkaus (liite 10). 
 
Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten kuntoutuspalvelujen toteutumisen suurimpana 
haasteena ovat olleet muun muassa se, että kursseille ei ole ollut ilmoittautuneita. Tämä 
johtuu osaltaan siitä, että hankintalainsäädännön velvoittamana Kela on ostanut 
saamelaisille tarjotut kuntoutuspalvelut esimerkiksi Rokualta, jonne saamelaisten 
kotiseutualueelta on pitkä matka edellyttää useamman päivän matkustusta. 
 
Kelan tulisi selvittää, voidaanko saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset kuntoutus-
palvelut lukea EU säännösten mukaisiksi velvoitepalveluiksi (SGEI=Services of general 
economic interest) eli kielivähemmistöihin kuuluvien pienten erityisryhmien 
tarvitsemiksi sosiaalipalveluiksi. SGEI-palvelut eroavat muista palveluista siten, että 
viranomaisten on turvattava niiden tarjonta kaikissa olosuhteissa, vaikka markkinoilla 
ei aina olisi riittävästi palveluntarjoajia ja näin ollen hankintalain kilpailuttamis-
velvollisuutta ei mahdollisesti tarvitse noudattaa.  
 
Kelan tulisi huomioida saamelaisväestön palvelujen järjestämisessä palvelujen 
hankkiminen Norjasta, jossa saamenkielisiä palveluja on enemmän tarjolla. 
 

 
Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 
 

Hallitus hyväksyy esitysluonnoksen Kelalle toimitettavaksi (liite 11). 
 
 

Päätös: 
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Sh 18 §  SAAMELAISKÄRÄJIEN TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 
17.4.2015 

  
Saamelaiskäräjien talouden toteumaraportti ajalta 1.1. – 31.3.2015 (liite 12). 

 
 

Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 
 

Hallitus tutustuu toteumaraporttiin, keskustelee sittä ja merkitsee sen 
tiedoksi. 

 
 
Päätös: 
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Sh 19 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
17.4.2015 
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Sh 20 §   ILMOITUSASIAT 
17.4.2015 
 

Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 
 
 Merkitään tiedoksi seuraavat asiat: 
 
 

1. Puheenjohtajan päätökset 
-  

 
2. I varapuheenjohtajan päätökset 
 

- Yhteislausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 
kullanhuuhdontalupahakemuksista HL2011:0025, HL2011:0005, HL2012:0083, 
HL2012:0033, HL2012:0034, HL2012:0061, HL2012:0062, HL2012:0058, 
HL2011:0036 ja HL2012:0009 (liite 1 T), 

- Lausunto Ympäristöministeriölle maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn 
vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (liite 2 T), 

- Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksestä kansallisen 
maailmanperintöstrategian päälinjauksiksi 2012-2022 (liite 3 T), 

- nimesi saamelaiskäräjien puheenjohtajan Saamelaiskäräjien edustajaksi Pohjois-
Suomen sote-alueen valmisteluorganisaation poliittiseen ohjausryhmään, 

 
3. II varapuheenjohtajan päätökset 

 
- hyväksyi Enontekiön kunnan muutosesityksen sopimukseen saamenkielisten 

sosiaali- ja terveyspalveluihin osoitetun valtionavustuksen käytöstä vuonna 2015, 
- hyväksyi Utsjoen kunnan muutosesityksen sopimukseen saamenkielisten 

sosiaali- ja terveyspalveluihin osoitetun valtionavustuksen käytöstä vuonna 2015. 
 

4. Hallintopäällikön päätökset 
- myönsi koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskarille 50 % palkatonta virkavapautta 

ajalle 1.4. -31.5.2015, 
- myönsi Posken saamelaisyksikön suunnittelija Sari Guttormille palkatonta 

virkavapautta ajalle 20.5.2015 – 20.11.2015, 
- palkkasi saamenkieliseen varhaiskasvatusmateriaalipankki –hankkeeseen seuraavat 

suunnittelijat ajalle 7.4. – 31.12.2015:  koltansaamenkielisen suunnittelijan 
tehtävään Raija Lehtolan, inarinsaamenkielisen suunnittelijan tehtävään Heli 
Aikion, pohjoissaamenkielisen suunnittelijan tehtävään Maiju Saijetsin.  

 
5. Saapuneet kirjeet 
 

- Saamelaisjärjestöjen vetoomus ILO:n 169 yleissopimuksen ratifioimiseksi (liite 4 
T). 
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6. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 
- 
 

7. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan päätökset  
 (27.1.2015): 

- hyväksyttiin selvitys saamenkielisen oppimateriaalin valmistamiseksi osoitetun 
valtionavustuksen käytöstä vuonna 2014 esitettäväksi saamelaiskäräjien 
kokoukselle ja toimitettavaksi Opetushallitukselle; 

- hyväksyttiin saamelaisopetusta koskeva teksti esitettäväksi saamelaiskäräjien 
hallitukselle sen valmistellessa saamelaiskäräjien asiakirjaa 
eduskuntavaalivaikuttamista varten; 

- hyväksyttiin lautakunnan toimialaa koskeva teksti esitettäväksi saamelaiskäräjien 
kertomukseen vuodelta 2014; 

- päätettiin palkata Arla Magga kesätyöntekijäksi pohjoissaamenkieliseen 
oppimateriaalityöhön ja valita myöhemmin vielä työntekijä inarinsaamenkieliseen 
oppimateriaalityöhön ja 

- tehtiin yksittäisiä oppimateriaalihankkeita koskevia päätöksiä. 
 (12.3.2015): 

- Päätettiin koulutusta koskevan osion jatkovalmistelusta sähköpostin välityksellä 
saamelaiskäräjien tulevia hallitusohjelmaneuvotteluita varten; 

- valittiin Henna Lehtola kesätyöntekijäksi inarinsaamenkieliseen 
oppimateriaalityöhön, annettiin toimistolle valtuudet arvioida voidaanko Solja 
Magga valita toiseksi kesätyöntekijäksi pohjoissaamenkieliseen 
oppimateriaalityöhön ja päätettiin palkata Mika Aleksandroff valmistamaan 
tuntityönä DVD-tallenteita digitalisoiduista filmeistä; 

- päätettiin ottaa uusintapainokset yhteensä kymmenestä pohjoissaamenkielisestä, 
neljästä inarinsaamenkielisestä ja kahdesta koltansaamenkielisestä 
oppimateriaalista, pohjoissaamenkielisestä lukujärjestyksestä sekä valmistaa 
inarin- ja koltansaamenkieliset painokset lukujärjestyksestä; 

- pohjoissaamen vieraan kielen alkeisoppikirjaan Gea 1 päätettiin valmistaa kirjan 
lisäksi myös digitaalinen oppimateriaali ja pyytää toteutuksesta useampia 
tarjouksia ja 

- päätettiin, ettei lautakunnalla ole mahdollisuutta Hannu A. Maggan esittämän 
hänen omaa sukuaan koskevan poronmerkkioppikirjan valmistamiseen. 
 

8. Kulttuurilautakunnan päätökset 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



SÁMEDIGGI  ESITYSLISTA 6/2015  
SAAMELAISKÄRÄJÄT    
 
Hallitus                        17.4.2015   sivu 22 (24) 
 
Sh 20 § jatkuu… 

 
9. Nuorisoneuvoston päätökset 

(7.2.2015): 

- Nuorisoneuvosto alkaa yhteistyöhän Suomen saamelaisnuoret ry:n kanssa Älä jää 
yksin- rasismiprojektissa 

- Nuorisoneuvosto alkaa yhteistyöhön SAKK:n lehden kanssa liittyen artikkeliin 
Ofelaš-toiminnasta. Lisäksi nuorisoneuvosto osallistuu Turun kirjamessuille 
Ofelaš-toiminnalla. 

- Nuorisoneuvosto päätti esittää SPN:n nuorisopoliittista ohjelmaa valmistelevaan 
työryhmään jäseneksi Elli-Marja Hettaa ja varajäseneksi Niila Rahkoa. 

- Nuorisoneuvosto valitsi Incomindiosin järjestämän koulutuksen ryhmänjohtajaksi 
Heli Huovisen Minna Lehtolan tilalle. 

- Nuorisoneuvosto teki ehdotuksen hallitusohjelman pohjapaperia varten. 
- Saamelaiskäräjien kokoukseen 1/2015 osallistuu Minna Lehtola nuorisoneuvoston 

edustajana. 
- Lapin nuorisofoorumiin 1/2015 osallistuvat Leena Fofonoff ja Niila Rahko. 
- Ministeri Viitasen vierailuun Ivalossa 16.2.2015 osallistuu Elli-Marja Hetta ja ei 

paikalla olleilta jäseniltä kysytään, pääsevätkö he tapaamiseen. Tapaamista varten 
kirjoitetaan kannanotto, jossa tuodaan esille nuorisoneuvoston näkemys saame-
laisen nuorisokulttuurin tilanteesta. 

(30.1.2015): 
- Ainu- ja saamelaisnuorten yhteistyövierailulle Japaniin 7.-15.10.2015 lähtevät 

nuorisosihteerin lisäksi Minna Lehtola, Martta Alajärvi, Xia Torikka, Pinja Pieski, 
Aslak Holmberg, Tuomo Laiti ja Leena Fofonoff. Jäseniltä, jotka eivät ole 
kokouksessa, kysytään halukkuutta lähtemään Japaniin. Kulttuuriohjelman 
suunnittelusta vastaa Minna Lehtola. 

- Nuorisoneuvosto hyväksyi nuorisoneuvoston vuoden 2014 toimintakertomuksen. 
- Nuorisoneuvosto päätti lisätä esitykseen hallitusohjelman pohjapaperia varten 

saamelaisen nuorisomäärärahan ja Ofelaš-toiminnan. 
- Nuorisoneuvosto esitti nuorten näkökulman saamelaiskäräjien lausuntoon 

rotusyrjinnästä. 
 

10. Elinkeino- ja oikeuslautakunnan päätökset (10.3.2015) 
 
- päätettiin selvittää mahdollisuuksia poistaa saamen käsityön vientiä ja tuontia 

koskevat tullirajoitteet Norjan ja Suomen väliltä,  
- päätettiin saamelaiskäräjien hallitukselle esitettävät kirjaukset hallitusohjelmaa 

varten, 
- käsiteltiin lausuntopyyntöjä vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2016-2021 sekä 

Destia Oy:n ympäristölupahakemuksesta, 
- käsiteltiin lautakunnan kokouskuluja. 

 
11. Kielineuvoston päätökset (24.3.2015) 
- käsiteltiin raportti/selvitys hyvistä ja konkreettisista käytänteistä 

kielenelvyttämisessä, 
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- käsiteltiin saamen kieltä koskevat esitykset Suomen hallituksen 
seuraavaan hallitusohjelmaan (2015)  

- käsiteltiin saamen kielilakia koskeva selvitys. 
 

12. Muut 
 

- Saamelainen lastenkulttuurikeskus Mánnu :n raportti 15.12.2014 (liite 5 T), 
- Muistio Sámi Giellagáldun rahoitus (liite 6 T). 

 
13. Henkilöstöasiat 

 
- Luettelo saamelaiskäräjien palveluksessa olevista henkilöistä (liite 7 T). 

 
T-liitteisiin voi tutustua kokouspaikalla. 

 
 
Päätös: 
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Sh 21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
17.4.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


