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Sh 1 §  KOKOUKSEN AVAUS 
4.9.2015 
 
 
 
Sh 2 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
4.9.2015 
 
 

Esitys:  
 Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus  

kokouksesta on lähetetty hallituksen jäsenille 4.8.2015.  
Kokouskutsu-esityslista liitteineen on lähetetty jäsenille 28.8.2015. 

 
 Päätös: 
 
 
 
 
Sh 3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
4.9.2015 
  
 Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
 
  
 Päätös: 
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Sh 4 § ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
4.9.2015 
 
  

Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 
 

  
 Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyjärjestys: 
 

5 § Saamelaiskäräjien määrärahaehdotus vuosille 2017-2020 
 
6 § Suostumuspyyntö Pyhän Marian -patsaan sijoittamiseksi  

 Kilpisjärven Salmivaaran huipulle 
 
7 § Yle Sápmin pyyntö Saamelaiskäräjien hallitukselle 
 
8 § Nuorisoneuvoston aloite saamelaisen käsityön ja taiteen tuonnin ja viennin 
rajoitteiden poistamiseksi 
 
9 § Ylen vastaus neuvottelupyyntöön 
 
10 § Saamelaiskäräjien talouden toteumaraportti 
 
11 § Matkalaskun hyväksyminen 
 
12 § Muut esille tulevat asiat 

 
13 § Ilmoitusasiat 
 
14 § Kokouksen päättäminen 

 
  
 
 Päätös: 
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Sh 5 §  SAAMELAISKÄRÄJIEN MÄÄRÄRAHAEHDOTUS VUOSILLE 2017-2020 
4.9.2015 
  

Oikeusministeriö on toimittanut hallinnonalaansa koskevat vuosien 2016−2019 
määrärahaehdotukset perusteluineen valtiovarainministeriölle tammikuussa 2015.  
 
Oikeusministeriö vieraili Saamelaiskäräjillä 13. - 15.4.2015. Tapaamisessa sovittiin 
vuosittaisista budjettineuvotteluista ja siitä, että Saamelaiskäräjät toimittaa alkusyksystä 
muiden oikeusministeriön hallinnon alalle kuuluvien laitosten ja virastojen tavoin 
määrärahaehdotuksensa vuosille 2017-2020. Määrärahaesitysten tulisi olla hyvin 
perusteltuja.  
 
Saamelaiskäräjät on asettanut 15.5.2015  hallitusohjelmaa koskevassa esityksessään 
kärkitavoitteet saamelaisten oikeusaseman, saamen kielten sekä kulttuurin 
kehittämiseksi hallituskaudelle 2015-2019 (liite 1). 
 
Ma. hallintopäällikkö on pyytänyt lautakuntia ja hankkeissa työskenteleviä 
valmistelemaan ehdotuksensa toimialaansa koskien 26.8.2015 mennessä.  
 
Oikeusministeriön ja Saamelaiskäräjien budjettineuvottelut pidetään Helsingissä 
21.10.2015. 

 
 

Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 
  

Hallitus hyväksyy määrärahaesityksen 2017-2020 oikeusministeriölle 
toimitettavaksi (liite 2). 

 
 

Päätös: 
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Sh 6 §  SUOSTUMUSPYYNTÖ PYHÄN MARIAN -PATSAAN SIJOITTAMISEKSI  
4.9.2015 KILPISJÄRVEN SALMIVAARAN HUIPULLE 
  

 
Suomen Katolisen uskontokunnan edustaja Paola Pasinato on lähettänyt 
Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunnalle kirjeen, jossa pyydetään suostumusta saada 
sijoittaa Kilpisjärven Salmivaaran huipulle pieni, 39cm x 14cm kokoinen Pyhän Marian 
patsas sekä suojakupu patsaalle (liite 3).  

 
Alun perin lupaa haettiin Saanatunturille, mutta tämä ei ollut mahdollista, joten 
suostumusta on nyt pyydetty Salmivaaraan. Patsaan sijoittamiseen liittyy ajatus 
pienimuotoisen vuosittaisen pyhiinvaelluksen suorittamisesta Kilpisjärveltä. 
 
 
Ma lakimiessihteerin esitys (KV):  

 
Hallitus päättää, voidaanko patsaan sijoittamiselle ehdotettuun paikkaan 
myöntää Saamelaiskäräjien (alkuperäiskansan) suostumus. 

 
 Päätös:  



SÁMEDIGGI  ESITYSLISTA 11/2015  
SAAMELAISKÄRÄJÄT    
 
Hallitus                        4.9.2015   sivu 6 (17) 
 
 
Sh 7 §  YLE SÁPMIN PYYNTÖ SAAMELAISKÄRÄJIEN HALLITUKSELLE 
4.9.2015 

 
Yle Sápmi on pyytänyt 25.8.2015 sähköpostilla Saamelaiskäräjien hallitukselta kopiota 
kaikista vuoden 2015 saamelaiskäräjävaaleja varten asetetuista ehdokkaiden 
valitsijayhdistysten perustamisasiakirjoista tai vaihtoehtoisesti tietoa siitä, ketkä ovat 
kyseisten 36 valitsijayhdistyksen asiamiehiä ja vara-asiamiehiä (liite 4).  
 
Saamelaiskäräjälain 27§ mukaan valitsijayhdistyksen muodostaa "vähintään kolme 
äänioikeutettua, jotka nimeävät keskuudestaan asiamiehen ja vara-asiamiehen." Näin 
ollen tieto henkilön kuulumisesta valitsijayhdistykseen samalla sisältää tiedon henkilön 
kuulumisesta Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Saamelaiskäräjälain 25§:n mukaan, 
"Vaaliluettelo sekä sellaiset vaaliluettelon laatimiseen liittyvät asiakirjat, jotka 
sisältävät tietoja henkilön etnisestä alkuperästä, on pidettävä salassa muuna kuin 1 
momentissa tarkoitettuna aikana."  
 
Julkisuuslain 24§:n kohdassa 32 mm. todetaan: "Asiakirjat, jotka sisältävät tietoja 
henkilön toimimisesta poliittisessa tai muussa luottamustehtävässä tai henkilön 
pyrkimisestä sellaiseen tehtävään samoin kuin henkilön osallistumisesta poliittisen 
puolueen perustamiseen ja rekisteröintiin tai valitsijayhdistyksen perustamiseen vaaleja 
varten, ovat kuitenkin julkisia.” Julkisuuslain 2§ mukaan "Tässä laissa säädetään 
oikeudesta saada tieto viranomaisten julkisista asiakirjoista sekä viranomaisessa 
toimivan vaitiolovelvollisuudesta, asiakirjojen salassapidosta ja muista tietojen saantia 
koskevista yleisten ja yksityisten etujen suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista 
samoin kuin viranomaisten velvollisuuksista tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi." 
 
Ottaen huomioon saamelaiskäräjälain 25§:n määräyksen vaaliluettelon sekä sen 
laatimiseen liittyvien asiakirjojen salassapidosta, ei pyydettyjä tietoja voida mainitun 
julkisuuslain 24§:n 32 kohdan perusteella luovuttaa, koska em. lainkohdan perusteella 
tieto voitaisiin luovuttaa vain viranomaisen julkisesta asiakirjasta, jota ei laissa olla 
säädetty salassa pidettäviksi. Saamelaiskäräjälain 25§:n määräys vaaliluettelon tietojen 
salassapidosta koskee lähtökohtaisesti myös Saamelaiskäräjien hallitusta. 
Saamelaiskäräjien hallituksella ei siis ole lain mukaan kaiken kattavaa tietojen 
saantioikeutta vaaliluettelon tiedoista. Saamelaiskäräjälain 23b §:n mukaan 
"Saamelaiskäräjien hallituksella on kuitenkin oikeus käyttää ja luovuttaa vaaliluettelon 
tietoja tilastointitehtäviä ja tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten noudattaen, mitä 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:ssä säädetään." 
 
Ylen tietojen luovutuspyynnössä ei ole kysymys tilastointitehtävästä tai tieteellisestä 
tutkimustarkoituksesta, joten lähtökohtaisesti Saamelaiskäräjien hallituksella ei olisi 
oikeutta saada pyydettyjä tietoja Saamelaiskäräjien vaalilautakunnalta edelleen 
luovutettavaksi, vaan kyseinen kaltainen pyyntö tulisi osoittaa Saamelaiskäräjien 
vaalilautakunnalle, jonka hallussa pyydetyt tiedot ovat. 
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Sh 7 § jatkuu… 

 
 
Ma lakimiessihteerin esitys (KV):  

 
Hallitus ilmoittaa tietojen pyytäjälle, ettei voi luovuttaa pyytäjälle 
sellaisia tietoja, joita sillä ei ole, ja ettei Saamelaiskäräjien hallituksella 
ole oikeutta päättää ilman tietojen saamiseen nimenomaisesti 
oikeuttavaa säädöstä myöskään pyydettyjen tietojen luovuttamisesta 
edelleen. Pyyntö tietojen luovuttamiseksi tulee osoittaa 
Saamelaiskäräjien vaalilautakunnalle, joka Saamelaiskäräjien 
hallituksesta riippumattomana elimenä päättää hallinnassaan olevien 
tietojen luovuttamisesta. 

 
 Päätös: 
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Sh 8 § NUORISONEUVOSTON ALOITE SAAMELAISEN KÄSITYÖN JA TAITEEN 
4.9.2015 TUONNIN JA VIENNIN RAJOITTEIDEN POISTAMISEKSI 
 

 
Nuorisoneuvosto on tehnyt kokouksessaan 16.11.2014 aloitteen saamelaiskäräjien 
elinkeino- oikeuslautakunnalle saamelaisen käsityön ja –taiteen tuonnin ja viennin 
rajoitteiden poistamiseksi (liite 5). Nuorisoneuvosto on esittänyt, että elinkeino- ja 
oikeuslautakunta selvittäisi, kuinka tämä voisi käytännössä toteutua ja lautakunnat 
veisivät asian yhdessä saamelaiskäräjien hallituksen kokoukseen.  
 
Elinkeino- ja oikeuslautakunta päätti kokouksessaan 10.3.2015, että nuorisosihteeri 
selvittää käsityöntekijöiden halukkuutta vapauttaa tulli saamelaisten käsityötuotteiden 
osalta Suomen ja Norjan välillä sekä poistaa tuotteiden arvonlisävero. Lisäksi 
kokouksessa päätettiin, että ma lakimiessihteeri selvittää tuotteisiin sovellettavat 
tullitariffit. 
 
Kysely käsityöntekijöille toteutettiin yhteistyössä Sámi Duodji ry:n kanssa. 
Käsityöntekijät kannattivat nuorisoneuvoston aloitetta ja niissä myös ehdotettiin 
yhteydenottoa Saamelaisneuvostoon ja Rajaesteneuvostoon. Rajaesteneuvosto on 
poliittinen elin, joka on saanut Pohjoismaiden hallituksilta tehtäväksi edistää 
yksityishenkilöiden ja yritysten vapaata liikkuvuutta Pohjoismaissa. Norjan jäsenet ovat 
Dagfinn Høybråten ja Svein Ludvigsen sekä Suomen jäsen Sten Palmgren. 
Nuorisosihteeri on ollut yhteydessä Palmgreniin ja hän aikoi keskustella asiasta 
norjalaisten jäsenten kanssa. Rajaesteneuvostolla on selvitettävänä myös muita 
tullausmenettelyyn liittyviä kysymyksiä 
 
Saamelaisneuvosto on kokoustanut Pohjoismaisen ministerineuvoston kanssa ja 
kokouksessa kävi ilmi, että Pohjoismainen ministerineuvosto yrittää löytää keinoja 
rajaesteiden poistamiseksi. Ministerineuvosto haluaa kuulla, mitkä ovat isoimmat 
haasteet tässä asiassa saamelaisalueella. Saamelaisneuvosto pyytää saamelaiskäräjiltä 
ajatuksia ja mielipiteitä tästä asiasta, joiden pohjalta asia viedään eteenpäin Dagfinn 
Høybråtenille, joka on norjalainen jäsen Rajaesteneuvostossa.  

 
Nuorisosihteerin esitys (KTL):  

 
Hallitus keskustelee saamelaisen käsityön ja –taiteen tuonnin ja viennin 
haasteista ja toimittaa saamelaiskäräjien näkemyksen asiasta 
Saamelaisneuvostolle. 

 
 

Päätös: 
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Sh 9 §  YLEN VASTAUS NEUVOTTELUPYYNTÖÖN 
4.9.2015 
 

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan 17.4.2015 osoittaa Ylelle 
neuvottelupyynnön Yle Sápmin tilanteesta (liite 6). Yle on antanut asiassa vastauksen 
Saamelaiskäräjille 12.6.2015 (liite 7). 

 
 

Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 
 

Hallitus merkitsee vastauksen tiedoksi ja päättää mahdollisista 
jatkotoimista. 

 
 
Päätös: 
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Sh 10 §  SAAMELAISKÄRÄJIEN TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 
4.9.2015 

  
Saamelaiskäräjien talouden toteumaraportti ajalta 1.1. – 30.7.2015 (liite 8). 

 
 

Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 
 

Hallitus tutustuu toteumaraporttiin, keskustelee siitä ja merkitsee sen 
tiedoksi. 

 
 
Päätös: 
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Sh 11 §  MATKALASKUN HYVÄKSYMINEN 
4.9.2015 
 

matkalasku koskien vaalilautakunnan kokoukseen osallistumista 24.2.2015 on saapunut 
sihteeristöön 12.8.2015 yli kahden kuukauden päästä matkan päättymisestä 
(25.2.2015). 

 
Saamelaiskäräjien palkkiosäännön 7 §:n mukaan vaatimus matkakustannusten 
korvauksesta ja päivärahasta on tehtävä kahden kuukauden sisällä matkan päättymisestä 
ja vaatimus ansionmenetyksen korvauksesta kuuden kuukauden kuluessa kokouksen 
päättymisestä. Hakija menettää oikeutensa palkkioon, korvaukseen ja päivärahaan ellei 
vaatimus ole saapunut käräjien yleiseen toimistoon määräajassa.  
 
Palkkiosäännön 11 §:n mukaan Saamelaiskäräjien hallitus tulkitsee palkkiosäännön 
määräyksiä. 
 
 
Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 
  

Hallitus hyväksyy matkalaskun maksettavaksi. 
 

 
Päätös: 
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Sh 12 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
4.9.2015 
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Sh 13 §   ILMOITUSASIAT 
4.9.2015 
 

Ma. hallintopäällikön esitys (PR): 
 

1. Puheenjohtajan päätökset 
 
- Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle koneelliseen kullankaivuun 

oikeuttavan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevasta 
hakemuksesta Lemmenjoen kansallispuistossa (liite 1 T), 

- Suomen Saamelaiskäräjien Tenon toimikunnan esitykset Norjan 
Saamelaiskäräjille (liite 2 T), 

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksista 
HL2011:0053, HL2011:0019, HL2011:0020, HL2012:0020 ja HL2011:0023 
(liite 3 T), 

- Yhteisvalitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) 
mukaisia kullanhuuhdontalupia koskevassa asiassa (HL2012:0033 ja 
HL2012:0034) (liite 4 T), 

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta 
HL2012:0022 (liite 5 T), 

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista 
kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa (HL2012:0058) (liite 6 T), 

- Lausunto Norjan Saamelaiskäräjille Saamelaiskäräjän tiedotteen valmistelu 
korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta (liite 7 T), 

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista 
kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa (HL2012:0083) (liite 8 T), 

- Muistutus Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksesta 
koneellista kullankaivua varten Ninnuränni ja Harrinränni –nimisillä 
kullanhuuhdonta-alueilla Harrijoen varrella sekä valmistelulupahakemuksesta , 
Inari, dnro PSAVI/930/2015 (liite 9 T), 

- Esitys Helsingin kaupungille osallistumisesta saamelaisten kielipesätoiminnan 
rahoitukseen (liite 10 T), 

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaisia 
kullanhuuhdontalupia koskevassa asiassa (HL2012:0062 ja HL2012:0061) (liite 
11 T), 

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista 
kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa (HL2011:0053) (liite 12 T), 

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista 
kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa (HL2011:0023) (liite 13 T), 

- Nimennyt metsäneuvoston jäsenehdokkaaksi Anu Avaskarin ja 
varajäsenehdokkaaksi Keijo Pirttijärven, 

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaisia 
kullanhuuhdontalupia koskevassa asiassa (HL2011:0019 ja HL2011:00) (liite 14 
T), 

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista 
kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa (HL2012:0020) (liite 15 T), 
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Sh 13 § jatkuu… 
 
 

- Esitys Maa- ja metsätalousministeriölle metsäneuvoston kokoonpanoa koskien 
(liite 16 T), 

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista 
kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa (HL2012:0022) (liite 17 T), 

- Lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esityksestä laeiksi 
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta annetun lain, kolttalain ja 
eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (liite 18 T), 

- Esitys Ulkoasiainministeriölle uusien kestävän kehityksen tavoitteiden 
laatimisessa (liite 19 T), 

- Lausunto Metsähallitukselle UK-puisto-Sompio-Kemihaara –Natura-alueen 
hoito- ja käyttösuunnitelmaehdotuksesta (liite 20 T), 

- Kommentit Museovirastolle aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn 
yleissopimuksen toimeenpanosuunnitelmasta (liite 21 T). 

 
2. I varapuheenjohtajan päätökset 
 

- Yhteisvalitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaisia 
kullanhuuhdontalupia koskevassa asiassa (HL2011:0036 ja HL2012:0009) (liite 
22T), 

- Lausunto Opetushallitukselle Saamen tutkintotoimikunnan toiminnan jatkamisesta 
(liite 23T), 

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksista 
HL2013:0004, HL2013:0005 ja HL2013:0006 (liite 24T), 

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista 
kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa (HL2013:0034) (liite  25T), 

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 
ympäristölupa ratkaisusta 87/2015/1 (liite 26T), 

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaisia 
kullanhuuhdontalupia koskevassa asiassa (HL2013:0004, 2013:0005 ja 
HL2013:0006) (liite 27T), 

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista 
kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa (HL2013:0058) (liite 28T), 

- Lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksista MMM:n asetuksiksi 
koskien metson, teeren, pyyn ja riekon metsästystä metsästysvuonna 2015-2016 
(liite 29T). 

 
3. II varapuheenjohtajan päätökset 
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4. Hallintopäällikön päätökset  
- palkkasi Outi Paadarin kielityöntekijäksi ajalle 1.6 – 31.8.2015, 
- palkkasi Oula-Antti Labban määräaikaiseksi esittelijäksi ajalle 8.6. – 30.9.2015, 
- palkkasi Hannele Siepin hallintosihteerin kesäloman sijaiseksi ajalle 8.6. – 

14.8.2015, 
- myönsi lyhytaikaista palkatonta virkavapautta Heli Aikiolle, 
- myönsi järjestelmäasiantuntija Pasi Aikiolle palkatonta virkavapautta ajalle 

12.8.2015 – 3.6.2016 inarinsaamen kielen ja kulttuurin opintoja varten ja palkkasi 
Pietari Seppäsen tämän tilalle, 

- palkkasi Saammal Morottajan inarinsaamen kielen kääntäjän sijaiseksi 18.5.2016 
saakka, 

- palkkasi Marko Marjomaan 1.8.2015 alkaen Giellagáldu-hankkeen 
projektipäälliköksi, 

- palkkasi Hannele Sieppin Giellagáldu-hankkeen projektisihteeriksi alkaen 
17.8.2015, 

- myönsi lyhytaikaista palkatonta virkavapautta Hannele Siepille. 
 

5. Saapuneet kirjeet 
- Yleisradio Oy:n vastaus Saamelaiskäräjien neuvottelupyyntöön (liite 30T), 
- Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vaalilautakunnan asettamista koskevaan 

valitukseen (liite 31T), 
- Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös kalankulkuesteen rakentamiseen 

Kuutusjärven luusuaan, Sodankylä (liite 32T). 
 
6. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset  

- hyväksyi 15.6.2015 selvityksen saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja 
päivähoidon turvaamiseksi osoitettujen valtionavustusten käytöstä vuonna 2014. 
 
 

7. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan päätökset  
 
 

8. Kulttuurilautakunnan päätökset 
3.6.2015 
- päätti siirtää Barbmun projektiavustuksen käyttämättä jääneen osuuden vuodelle 

2015. Tiliselvitykset annettava 29.2.2016 mennessä. 
- hyväksyi, kulttuurisihteerin valmisteleman esitykseen saamelaiseksi 

kulttuurimäärärahaksi valtion vuoden 2017 budjettiin esitykseksi 
Saamelaiskäräjien hallitukselle. 

- hyväksyi työjärjestyksen päivitetyn version, esitettäväksi Saamelaiskäräjien 
työryhmälle. 

25.6.2015 
- päätti, että Kolttakulttuurisäätiön pyydetään kääntämään Tuoddri pee´rel 2015 – 

lehden tekstiosiosta 50 % koltansaamen kielelle. Avustuksen saajan 
Kolttakulttuurisäätiöllä on mahdollisuus täydentää vuoden 2015 aikana 
kolttasaamenkielinen osion.  
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Sh 13 § jatkuu… 

 
 
Näin ollen toteutuu hakuilmoituksessa oleva valtionavustus ohjeistus: 
”saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja julkaisuavustusta voidaan myöntää 
saamenkielisten lehtien julkaisuun”. Kulttuurilautakunta ohjeistaa 
Kolttakulttuurisäätiötä toimimaan valtion avustuksen ohjeiden mukaisesti, näin 
vältytään avustuksen takaisinperinnältä. 

- päätti lähettää kulttuurisihteerin ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajan 
edustamaan kulttuurilautakuntaa kirjamessuille Turkuun 2015. 

- päätti, että palautetun ”Berliinin elokuvatuotantotuki 2015” haetaan Opetus- ja 
kulttuuriministeriltä uudelleen jaettavaksi tuottaja Jouni Westille. 

 
9. Nuorisoneuvoston päätökset 

-  
 
10. Elinkeino- ja oikeuslautakunnan päätökset 

 
 

11. Kielineuvoston päätökset 
                       12.6.2015 

- käsitteli Saamelaiskäräjien työjärjestyksen uudistamista, 
- Kolttalakiin (253/1995) ja koltta-asetukseen (133/1997) sisältyvä koltankielentaito 
- tarkisti Saamen kielilain soveltamisalaan kuuluville viranomiselle osoitettava 

webropol-kyselyn lomakkeita. 
 13.8.2015 
- käsitteli määrärahaesityksen koskien vuosia 2017-2020   
- käsitteli Giellagas-Instituutin johtaja Anni-Siiri Länsmannin tiedustelun 

osallistumisesta ”Language planning model”- hankkeeseen. 
- Saamen kieliteko -palkinto  
 

12. Henkilöstöasiat 
- Luettelo saamelaiskäräjien palveluksessa olevista henkilöistä (liite 33T). 

 
T-liitteisiin voi tutustua kokouspaikalla. 

 
 
Päätös: 
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Sh 14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
4.9.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


