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SAAMELAISKÄRÄJIEN HALLITUKSEN KOKOUS 3/20 14

Aika ke 5. pnä maaliskuuta 2014 klo 9.15 — 16.55.

Paikka Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, kokoustila Solju, man

Läsnä! Klemetti Näkkäiäjärvi puheenjohtaja x
poissa Tiina Sanila-Aikio 1 varapuh. joht. x (poistui klo 13.37)

Heikki Paltto II “ x
Asko Länsman jäsen x
Petra Magga-Vars “ x (poistui klo 14.40)
Anna Morcttaj
Ilmari Tapiola x

Pia Ruotsala ma hallintopäällikkö,
pöytäkirjanpitäj ä

Kalle Varis ma lakimiessihteeri
Sun Jomppanen kieliturvasihteeri 8 — 9 §

Anne-Kirste Aikio tulkki
Matti Morottaja tulkki 5 §

Tark.
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Sh 1 § KOKOUKSEN AVAUS
5.3.2014

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.15.

Sh 2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
5.3.20 14

Esitys:
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta
on lähetetty hallituksen jäsenille 11.2.2014. Kokouskutsu-esityslista
liitteineen on lähetetty jäsenille 26.2.2014.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sh 3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
5.3.2014

Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:
Valittiin Tiina Sanila-Aikio ja Asko Länsman.

Tark.
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Sh 4 § ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
5.3.2014

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hyväksytäin seuraava asioiden käsittelyjärj estys:

5 § Toimistosihteerin viran täyttäminen

6 § Ympäristösihteerin viran täyttäminen

7 § Lausunto saamelaisvaikutusten arvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa

8 § Lausunto Enontekiön kunnan saamen kielen ja -kulttuurin elvytyssuunnitelmasta

9 § Lausunto Ylen hallintoneuvoston kertomuksesta eduskunnalle vuodelta 2013

10 § Lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi

11 § Lappi-sopimus 2014 - 2017: maakuntakuntaohjelman saamelaisosio

12 § Saamelaiskäräj ien tilantarve Sevettij ärven kolttakulttuurikeskuksessa

13 § Lausunto luonnoksesta Suomen ahmakannan hoitosuunnitelmaksi

14 § Saamelaiskäräjien talouden toteumaraportti

15 § Hallituksen edustajan nimeäminen Saarnelaiskäräjien henkilöstöpoliittisten
asiakirjojen seurantaryhmään

16 § Puheenjohtajan virkavapaushakemus

17 § Muut esille tulevat asiat

18 § Ilmoitusasiat

19 § Kokouksen päättäminen

Tark. ,/J
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Sh4 § jatkuu...
5 .3 .20 14

Päätös:
Hyväksyttiin asioiden käsittelyjärjestys seuraavin muutoksinja
lisäyksin:
5 § Toimistosihteerin viran täyttäminen
6 § Ympäristösihteerin viran täyttäminen
16 § Puheenjohtajan virkavapaushakemus
7 § Lausunto saamelaisvaikutusten arvioinnista kunnallisessa
päätöksenteossa
8 § Lausunto Enontekiön kunnan saarnen kielen ja -kulttuurin
elvytyssuunnitelmasta
9 § Lausunto Ylen hallintoneuvoston kertomuksesta eduskunnalle
vuodelta 2013
10 § Lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon
j ärj estämislaiksi
11 § Lappi-sopimus 2014 - 2017: maakuntakuntaohj elman saamelaisosio
12 § Saamelaiskäräjien tilantarve Sevettijärven
kolttakulttuurikeskuksessa
13 § Lausunto luonnoksesta Suomen ahmakannan hoitosuunnitelmaksi
14 § Saamelaiskäräjien talouden toteumaraportti
15 § Hallituksen edustajan nimeäminen Saamelaiskäräjien
henkilöstöpoliittisten asiakirjojen seurantaryhmään
17.1 § Nascon tarkkailijajäsenyys
17.2 § Edustajan nimeäminen saamelaismusiikin aikuiskoulutuksen
esiselvityshankkeeseen
17.3 § Saamelaiskäräjälain uudistamisen eteneminen
18 § Ilmoitusasiat
19 § Kokouksen päättäminen

Tark.
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Sh 10 § TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
28.1.20 14

Yleisen toimiston toimistosihteerin virkaa aiemmin hoitanut Ritva Tammela irtisanoutui
virasta 30.10.2013 tullessaan valituksi koulutus- ja oppimateriaalitoimiston
toirnistosihteeriksi.

Saamelaiskäräjät julisti 19.11.2013 toimistosihteerin viran yleisesti haettavaksi niin,
että hakuaika päättyi 20.12.2013 klo 16.00. Hakuilmoitus on esityslistan liitteenä
Hakuilmoitus julkaistiin Lapin Kansa —lehdessä 21.11.2013. Ilmoitus julkaistiin
työvoimahallinnon internetsivustolla www.mol.fi sekä saamelaiskäräjien omilla
kotisivuilla www.samediggi.fi. Lisäksi virasta tiedotettiin YLE Sämi radiolle.

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 6 §:n 10 kohdan mukaan hallitus nimittää ko.
virkamiehen. Toimistosihteerin tehtävistä on määrätty saamelaiskäräjien
työjärjestyksen 29 § :ssä. Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän
edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (saamelaiskäräjistä
annettu asetus 1727/1995). Viran menestyksellistä hoitamista edesauttavat hyvä saamen
kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä riittävä kokemus toimistotehtävistä.

Määräaikaan mennessä virkaa hakivat Laila Aikio, Marjukka Helander, Irmeli
Moilanen, Hannele Sieppi, Sinikka Mäkinen, Jenni Mattila ja Minna Jokinen.
Yhteenveto toimistosihteerin virkaa määräajassa hakeneiden ansioiden vertailusta on
esityslistan liitteenä. Nimittämismuistio jaetaan kokouksessa.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus päättää vakinaisen toimistosihteerin viran täyttämisestä. Viran
täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisäksi hallitus antaa ma. hallintopäällikölle valtuudet sopia virkaan
nimitetyn kanssa viran vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.

Päätös:
Hallitus siirsi asian seuraavaan kokoukseen. Seuraavaan kokoukseen
kutsutaan haastatteluun Laila Aikio, Marjukka Helander ja Sinikka
Mäkinen.

Tark.
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Sh 5 §
5.12014

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus
1) haastattelee haastatteluun kutsutut kolme hakijaa,
2) päättää vakinaisen toimistosihteerin viran täyttämisestä. Viran

täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
3) antaa ma. hallintopäällikölle valtuudet sopia virkaan nimitetyn kanssa

viran vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.

Päätös:

Hallitus
1) haastatteli Laila Aikiota, Marjukka Helanderia ja Sinikka Mäkistä,
2) valitsi toimistosihteerin virkaan Laila Aikion. Viran täyttämisessä

noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
3) antoi ma. hallintopäällikölle valtuudet sopia virkaan nimitetyn kanssa

viran vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.

Tark.
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Sh 6 § YMPÄRISTÖSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
5.3 .20 14

Saamelaiskäräjien ympäristösihteerin vakituinen virka perustettiin saamelaiskäräjien
yleiskokouksen päätöksellä 18.12.20 13.

Saamelaiskäräjät julisti 8.1.20 14 ympäristösihteerin viran yleisesti haettavaksi niin,
että hakuaika päättyi 12.2.2014 klo 16.00. Hakuilmoitus esityslistan liitteenä.
Hakuilmoitus julkaistiin Lapin Kansa —lehdessä 11.1.2014. Ilmoitus julkaistiin
työvoimahallinnon internetsivustolla www.mol.fi sekä saamelaiskäräj ien omilla
kotisivuilla www.samediggi.fi. Lisäksi virasta tiedotettiin YLE Smi radiolle.

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 6 §:n 10 kohdan mukaan hallitus nimittää ko.
virkamiehen. Ympäristösihteerin tehtävistä on määrätty saamelaiskäräjien
työjärjestyksen 26 b §:ssä. Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän
edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (saamelaiskäräjistä
annettu asetus 1727/1995).

Määräaikaan mennessä virkaa hakivat Jennika Alatorvinen, Juha Heinonen Ida
Ikonen, Arja Jomppanen, Inga-Briitta Magga, Ulpu Mattus-Kumpunen, Leena Niska,
Anni-Helena Ruotsalaja Outi Vanhanarkaus.

Yhteenveto virkaa määräajassa hakeneiden ansioiden vertailusta on esityslistan
liitteenä. Nimittämismuistio jaetaan kokouksessa.

Ma. lakimiessihteerin esitys (KV):

Hallitus
1) haastattelee haastatteluun kutsutut hakij at,
2) päättää vakinaisen ympäristösihteerin viran täyttämisestä. Viran

täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
3) antaa ma. hallintopäällikölle valtuudet sopia virkaan nimitetyn kanssa

viran vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.

Päätös:
Hallituksen jäsen Petra Magga-Vars ilmoitti olevansa esteellinen ja
poistui kokouksesta (klo 10.20). Tämä todettiin ja merkittiin.

Merkittiin, että pidettiin tauko klo 11.13 — 11.18. Tauon jälkeen paikalla olivat
Klemetti Näkkäläjärvi, Tiina Sanila-Aildo, Heikki Paltto, Asko Länsman ja
ilmari Tapiola sekä hallinnosta Kalle Varisja Pia Ruotsala.

Tark.
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Sh 6 § jatkuu...
5 .3 .20 14

Merkittiin, että pidettiin tauko klo 12.21 — 12.28. Tauon jälkeen paikalla olivat
Klemetti Näkkäläjärvi, Tiina Sanila-Aikio, Heikki Paltio, Asko Länsimiami ja
Ilmari Tapiola sekä hallinnosta Kalle Varis ja Pia Ruotsala.

Merkittiin, että pidettiin tauko klo 13.14 — 13.32. Tauon jälkeen paikalla olivat
Klemetti Näkkäläjärvi, Tiina Sanila-Aikio, Heikki Paltto, Asko Länsmnan ja
ilmari Tapiola sekä hallinnosta Kalle Varisja Pia Ruotsala.

Hallitus haastatteli hakijoista Anni-Helena Ruotsalaa, Inga-Briitta
Maggaa, Leena Niskaa ja Ida Ikosta.

Klemetti Näkkäläjärvi ehdotti ympäristösihteerin virkaan valittavaksi
Inga-Briitta Maggaa. Tiina Sanila-Aikio ehdotti ympäristösihteerin
virkaan valittavaksi Anni-Helena Ruotsalaa. Puheenjohtaja totesi, että
ympäristösihteerin virkaan on esitetty kahta eri henkilöä, jolloin
suoritetaan vaali suljettuna lippuäänestyksenä. Suoritettiin vaali, jossa
Anni-Helena Ruotsala sai neljä (4) ääntä, Inga-Briitta Magga yhden (1)
äänen.

Vaalin tuloksena puheenjohtaja totesi, että Anni-Helena Ruotsala on tullut
ympäristösihteerin virkaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa. Hallitus antoi ma. hallintopäällikölle valtuudet sopia
virkaan nimitetyn kanssa viran vastaanottamiseen liittyvistä käytännön
asioista.

Merkittiin, että Tiina Sanila-Aikio poistui kokouksesta klo 13.37 päätöksenteon
jälkeen.

Merkittiin, että pidettiin ruokatauko klo 13.37 — 14.00. Tauon jälkeen paikalla
olivat Klemetti Näkkäläjärvi, Heikki Paltto, Petra Magga- Vars, Asko Länsman
ja ilmari Tapiola sekä hallinnosta Kalle Varisja Pia Ruotsala.

Pöytäkirjan tarkastajaksi Tiina Sanila-Aikion tilalle valittiin ilmari Tapiola.

Tark.
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Sh 16 § PUHEENJOHTAJAN VIRKAVAPAUSHAKEMUS
5 .3 .20 14

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi hakee palkatonta virkavapautta
ajalle 25.4.2014 - 26.5.2014, koska on asettunut ehdolle europarlamenttivaaleihin.
Yleisen käytännön mukaisesti vaaliehdokkaat eivät voi olla kuukauden ajan ennen
vaaleja uutisissa virkatehtäviensä hoidon johdosta, jottei ehdokas saa ylimääräistä
julkisutta osakseen. Saamelaiskäräjien työjärjestyksen § 7 kohdan 8 mukaan käräjien
puheenjohtajan tehtävänä on vastata käräjien tiedotustoiminnasta. Ehdokkuuden
johdosta puheenjohtaja ei voisi hoitaa työjärjestyksessä puheenjohtajalle säädettyjä
tehtäviä.

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 6 §:n 9 kohdan mukaan saamelaiskäräjien hallitus
myöntää virkavapauden päätoimiselle puheenjohtajalle.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus myöntää puheenjohtajalle palkatonta virkavapautta ajalle
25.4.2014 - 26.5.2014.

Päätös:
Klemetti Näkkäläjärvi ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian osalta ja
poistui kokouksesta. Tämä todettiin ja merkittiin. Puheenjohtajana tämän
pykälän osalta toimi II varapuheenjohtaja Heikki Paltto.

Hallitus päätti esityksen mukaan.

Tark. e
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Sh 7 § LAUSUNTO SAAMELAISVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA
5.3.2014 KUNNALLISESSA PÄÄTÖKSENTEOSSA

Enontekiön kunnanhallitus on päättänyt 18.2.2013, että se pyrkii luomaan kunnallisiin
päätöksentekoprosesseihin soveltuvan saamelaisvaikutusten arviointiohjeistuksen.
Enontekiön kunta esittää oikeusministeriölle hankkeen rahoittamista. Lisäksi kunta
esittää, että hanke valmisteltaisiin ja toteutettaisiin yhteistyössä saamelaisten
kotiseutualueen kuntien, saamelaiskäräj ien ja oikeusministeriön kesken.

Lausuntoluonnoksen ovat valmistelleet ma. valmistelija Kaisa Korpijaakko-Labba ja
puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus hyväksyy lausunnon Enontekiön kunnalle lähetettäväksi

Päätös:
Hallitus hyväksyi lausunnon Enontekiön kunnalle lähetettäväksi (liite 1).

Merkittiin, että Sun Jomppanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn
aikana ennen päätöksentekoa klo 14.15.

Tark. k
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Sh 8 § LAUSUNTO ENONTEKIÖN KUNNAN SUUNNITTELEMASTA SAAMEN
5.3.20 14 KIELEN JA -KULTTUURIN ELVYTYSPROJEKTISTA

Enontekiön kunta pyytää saamelaiskäräjiltä lausuntoa saamen kielen ja -kulttuurin
elvytyssuunnitelmastaan 15.3.20 14 mennessä.

Enontekiön kunnassa on tarkoitus käynnistää saamen kielen ja —kulttuurin
elvytysprojekti, jonka päämääränä on saamelaisen kielen ja —kulttuurin
elvytyskeskuksen perustaminen kuntaan. Hankkeelle on tarkoitus hakea rahoitusta eri
rahoitusinstrumenteista ja ulkopuolisilta tukijoilta. Hanke pyritään käynnistämään
yhteistoiminnassa saamelaiskäräjien, saamelaisalueen koulutuskeskuksen, Saimi
Allaskuvian sekä Helsingin- ja Oulun yliopistojen kanssa. Projektiin kuuluu
esisuunnittelu ja esiselvitysvaihe, jonka pohjalta luodaan tarkempi suunnitelma.
Tavoitteena on parantaa saamen kielen asemaaja edistää monikielisyyttä kunnassa.

Saamen kieliturvasihteerin esitys:

Hallitus hyväksyy lausuntoehdotuksen toimitettavaksi
Enontekiön kunnalle

Päätös:
Hallitus hyväksyi lausunnon muutoksin Enontekiön kunnalle
toimitettavaksi (liite 2).

Merkittiin, että Petra Magga- Vars poistui kokouksesta päätäksenteonjälkeen
klo 14.40. Merkittiin, että pidettiin tauko klo 14.40— 14.46. Tauonjälkeen
paikalla olivat Klemetti Näkkäläjärvi, Heikki Paltto, Asko Länsmanja ilmari
Tapiola sekä hallinnosta Kalle Varis, Sun Jomppanenja Pia Ruotsala.

Tark.
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Sh 9 § LAUSUNTO YLEN HALLINTONEUVOSTON KERTOMUKSESTA
5.3.2014 EDUSKUNNALLE VUODELTA 2013

Yleisradio Oy:sta annetun lain 7 §:n mukaisesti Yleisradion hallintoneuvoston on
annettava vuosittain huhtikuun loppuun mennessä eduskunnalle kertomus 7 §:n
mukaisen julkisen palvelun toteutumisesta sekä ohjaus- ja valvontatehtäviensä
toteuttamisesta edellisen kalenterivuoden aikana. Ennen kertomuksen antamista tulee
kuulla saamelaiskäräjiä.

Yleisradio on pyytänyt saamelaiskäräjiltä lausuntoa Yleisradion hallintoneuvoston
kertomuksesta eduskunnalle vuodelta 2013 saamenkielisiä ohjelmia ja palveluita
koskevasta osuudesta.

Lausuntoluonnoksen ovat valmistelleet kieliturvasihteeri ja kulttuurisihteeri.

Kieliturvasihteerin (SJ) esitys:

Hallitus hyväksyy lausuntoehdotuksen toimitettavaksi
Yleisradjolle.

Päatös:
Hallitus hyväksyi lausunnon muutoksin toimitettavaksi
Yleisradiolle (liite 3).

Merkittiin, että Sun Jomppanen poistui kokouksesta päätöksenteon klo 15.04

Tark. / (r
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Sh 10 § SAAMELAISKÄRÄJIEN LAUSUNTO HALLITUKSEN
5.3.2014 ESITYSLUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON

JÄRJESTÄMISLAIKSI

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt saamelaiskäräjiltä lausuntoa 2.1.2014
hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveyshuollon järjestämislaiksi 13.3.2014
mennessä. Vain internetissä palautetut lausunnot huomioidaan asianj atkovalmistelussa.
Saamelaiskäräjien sihteeristössä valmisteltu lausuntoesitys kattaa yleisen osan (luvut 1-
3) ja vastaukset internet-kyselyyn (luku 4). Luvut 1-3 tullaan liittämään intemet
lomakkeen vastauskohtaan 45 (Muut kommentit hallituksen esityksestä laiksi sosiaali-
ja terveydenhuollon järjestämisestä). Lausuntoesityksen valmistelussa on huomioitu
saamelaiskäräjien kokouksen hyväksymä lausunto kunnallishallinnon
rakennetyöryhmän selvityksestä (23 9/D.a.2/20 12).

Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään muutettavaksi merkittävällä tavalla sosiaali- ja
terveyspalvelujen järjestämistä. Lailla uudistetaan kunnallisen sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämistä, hallintoa, suunnittelua, rahoitustaj a valvontaa koskevat
säännökset. Sosiaali-ja terveysalueet muodostuvat maakuntien keskuskaupunkien sekä
erikseen määriteltävien yli 50 000 asukkaan kuntien pohjalle. Käytännössä saamelaisten
kotiseutualue kuuluisi tässä mallissa Rovaniemeltä johdettuun sosiaali- ja
terveysalueeseen. Sosiaali- ja terveysalueen hallinto toteutetaan pääsääntöisesti
vastuukuntamallilla siten, että alueeseen kuuluvat kunnat osallistuvat toiminnan
hallintoon vastuukunnassa olevan yhteisen toimielimen kautta. Esitetyssä mallissa
kaikilla kunnilla ei olisi välttämättä edustajaa yhteisessä toimielimessä. Sosiaali- ja
terveysalueen toiminta voi olla mahdollistajärjestää myös kuntayhtymämallilla. Tällöin
noudatettaisiin kuntayhtymän hallinnon osalta soveltuvin osin kuntalakia.

Sosiaali- ja terveys-alueiden sisällä voi olla myös perustason alueita, joilla on
j ärj estämisvastuu osasta sosiaalihuoltoa sekä perusterveydenhuollosta ja eräissä
tapauksissa myös joistakin erikoissairaanhoidon palveluista. Perustason alue voidaan
muodostaa vähintään noin 20 000 asukkaan kunnan pohjalle. Saamelaisten
kotiseutualueen väestö ei riitä muodostamaan perustason aluetta. Perustason alueiden
muodostamisessa ei esitetä minkäänlaisia poikkeuksia harvaan asutuksen tai kielellisten
oikeuksien turvaamiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon laajempien alueellisten ja
kansallisten tehtävien koordinoimiseksi ja hoitamiseksi on lisäksi viisi
erityisvastuualuetta. Erityisvastuualueiden nimenomaisena tehtävänä on ohjata ja
sovittaa yhteen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden toimintaa ja niiden
järjestämiä palveluja. Käytännössä esitys tarkoittaisi sitä, että koko Pohjois-Suomi
kuuluisi Oulusta j ohdettuun erityisvastuualueeseen.

Lakiehdotuksen mukaan saamelaisten kotiseutualueelle kuuluvalle sosiaali- ja
terveysalueelle on muodostettava saamen kielen jaosto yhteisen toimielimen
alaisuuteen. Erityisvastuualueille on muodostettava vähemmistökielij aosto yhteisen
toimielimen alaisuuteen.

Tark.
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Sh 10 § jatkuu...

Valtioneuvosto päättää sosiaali- ja terveysalueet, perustason alueet ja
erityisvastuualueet sekä niihin kuuluvat kunnat. Sosiaali- ja terveydenhuollon
kehittämistoiminta perustuu ehdotuksen mukaan kansalliseen kehittämisohjelmaan
joka laaditaan nelivuotiskausittain. Uudistuksen johdosta kumotaan kansanterveyslaki,
erikoissairaanhoitolaki sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion
avustuksesta annettu laki. Lait ehdotetaan tulemaan voimaan vuoden 2015 alusta lukien.
Lain mukaiset alueet on muodostettava siten, että ne aloittavat toimintansa viimeistään
vuoden 2017 alussa.

Sosiaali-ja terveyslautakunta käsitteli lausuntoa kokouksessaan 24.2.2014.

Ma. hallintopäällikön (PR) esitys:

Hallitus hyväksyy lausunnon toimitettavaksi sosiaali- ja
terveysministeriölle (liite 4).

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Tark.
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Sh 11 § LAPPI-SOPIMUS 2014 - 2017: MAAKUNTAKUNTAOHJELMAN
5.3.2014 SAAMELAISOSIO

Maakunnan liitto laatu alueiden kehittämislain mukaisen, määräaikaisen
maakuntaohjelman. Se sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat
kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja
muut olennajset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelman ohjelman
rahoittamiseksi. Valtion viranomaiset ottavat toiminnassaan huomioon
maakuntaohjelmat, edistävät niiden toteuttamista ja arvioivat toimenpiteiclensä
vaikutuksia aluekehitykseen. Maakuntaohjelma laaditaan kunnanvaltuuston
toimikausittain neljäksi vuodeksi. Maakuntaohjelman hyväksyy maakunnan liiton ylin
päättävä toimielin. Maakuntaohjelmaa tarkistetaan tarvittaessa.

Lapin maakunnassa maakuntaohjelmaan sisältyy saamelaiskulttuuria koskeva osa,
jonka vainustelee saamelaiskäräjät. Lapin liitosta saaman tiedon mukaan ohjelmasta
käydään saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaiset neuvottelut maaliskuun aikana.

Saamelaisosio on valmisteltu sihteeristössä eri toimialojen esittelijöiden yhteistyönä.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus hyväksyy saamelaisosion toimitettavaksi Lapin liittoon.

Päätös:
Hallitus hyväksyi saamelaisosion muutoksin toimitettavaksi Lapin
liittoon (liite 5).

Tark. P
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Sh 16 § SAAMELAISKÄRÄJIEN TILANTARVE SEVETTIJÄR’VEN
28.1.2014 KOLTTAKULTTUURIKESKUKSESSA

Sevettij ärvelle on suunniteltu kolttakulttuurikeskusta, jonka päAtoimijana olisi
Kolttakulttuurisäätiö. Säätiö on sitoutimut rakennuttamaan ja hallinnoimaan keskusta.
Tilankäyttöön sitoutuneita yhteistyökumppaneita ovat mm. Saamelaismuseosäätiö,
Saamelaiskäräjät, Metsähallitus sekä maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella
Kolttien kyläkokous.

Rakennukseen on suunniteltu sijoitettavan min. koltansaamen kielikeskus.
kolttakulttuurista kertova pysyvä näyttely, kolttien hallinnolliset toimisto- ja
arkistotilat, kielipesä, ikäihmisten päiväpalvelutila, kolttakirjasto ja monitoimisali.

Kolttakulttuurisäätiö pyytää Saamelaiskäräjien hallitukselta uutta arviota
kielityöntekijöiden tilantarpeesta ja käytöstä sekä kirjallisen sitoumuksen tilojen
käytöstä (liite 17).

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus päättää tilantarpeesta ja kirjallisen sitoumuksen antamisesta.

Päätös:
Hallitus siirsi asian seuraavaan kokoukseen.

Sh 12 § Saamelaiskäräjien hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 14.9.2011 (5 §), jolloin
5.3.2014 hallitus päätti tukea kolttakulttuurikeskuksen rakentamista Sevettij ärvelle ja

vuokraavan keskuksesta yhden toimistohuoneen.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus päättää tilantarpeestaja kirjallisen sitoumuksen antamisesta.

Päätös:
Hallitus siirsi asian seuraavaan kokoukseen, koska tilantarpeen suuruus
ja vuokraa neliöhinta ei ollut kokouksen käytettävissä.

Tark.
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Sh 13 § LAUSUNTO LUONNOKSESTA SUOMEN AHMAKANNAN
5.3.2014 HOITOSUUNNITELMAKSI

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta Suomen ahmakamian
hoitosuurmitelmaksi. MAräaika lausunnon antamiselle on 5.3.2014.

Suomen ahmakannan hoitosuunnitelmaluonnos poikkeaa aiemmista
hoitosuunnitelmista rakenteeltaan. Varsinainen hoitosuunnitelma kattaa vain
alimakannan hoidon tavoitteet ja toimenpiteet. Hoitosuunnitelman tukena on erillinen
julkaisu hoitosuunnitelman taustoista ja perusteista.

Saamelaiskäräjät käsittelee asiaa myös saamelaispaliskuntien poroisäntien kokouksessa
4.3.2014.

Ma. lakimiessihteerin esitys (KV):

Hallitus hyväksyy lausunnon toimitettavaksi maa-ja
metsätalousministeriölle.

Paatös:
Hallitus hyväksyi lausunnon muutoksin toimitettavaksi maa-ja
metsätalousministeriölle (liite 6).

Tark.
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Sh 14 § SAAMELAISKÄRÄJIEN TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI
5 .3 .2014

Saamelaiskäräj ien talouden toteumaraportti ajalta 1.1. — 31.12.2013.

Ma. hallintopäallikön esitys (PR):

Hallitus tutustuu toteumaraporttiin, keskustelee sittä ja merkitsee sen
tiedoksi.

Paatös:
Hallitus merkitsi raportin tiedoksi. Lisäksi hallitus edellytti, että
hallituksen kokouksiin tuodaan talouden toteumaraportti käsiteltäväksi
kahden kuukauden välein.

Tark.
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Sh 15 § HALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAAMELAISKÄRÄJIEN
5.3.2014 HENKJLÖSTÖPOLIITTISTEN ASIAKIRJOJEN TYÖRYHMAÄN

Saamelaiskiiräjien henkilöstöpoliittiset asiakirjat hyväksyttiin saamelaiskäräjien
kokouksessa 18.12.2013.

Henkilöstöpoliittisten asiakirjojen toteutumisen seurannasta vastaavat asiakirjojen
toteutumisen seurantaa varten perustettava työryhmä, esimiehet ja lautakunnat omilla
toimialoillaan ja saamelaiskäräjien hallitus sekä saamelaiskäräjien kokous.

Työryhmässä on edustettuna edustajat saamelaiskäräjien henkilöstöstä, hallituksesta,
työsuojeluvaltuutettu sekä edustajat esimiehistä. Työryhmän kokoonpanon tulee olla
tasa-arvolain mukainen ja työryhmässä tulee olla inarin- ja koltansaamenkielisten
edustus.

Työryhmä valmistelee mittaristot työhyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
selvittämiseksi saamelaiskäräjien työyhteisössä ja valmistelee työntekijöille suunnatut
henkilöstöpoliitti sten asiakirjojen mukaiset kyselyt. Tavoitteena on, että
henkilöstöpoliittisten asiakirjojen toimenpiteet on huomioitu saamelaiskäräjien
toiminnassa vuoteen 2015 mennessä.

Ma. halliutopäällikön esitys (PR):

Hallitus nimeää edustajansa henkilöstöpoliittisten asiakirjojen
toteutumisen seurannasta vastaavaan työryhmään.

Päätös:
Hallitus nimesi henkilöstöpoliittisten asiakirjojen toteutumisen
seurannasta vastaavaan työryhmään Heikki Palton.

Tark.
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Sh 17 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
5.3 .20 14

17.1 § NASCON TARKKAILIJAJÄSENYYS
5.3.20 14

Asia otettiin käsiteltäväksi ma. hallintopäällikön esityksestä.

NASCo, Pohjois-Atiannin lohen suojelukomissio, on perustettu kansainvälisen
sopimuksen nojalla (the convention for the conservation of salmon in the north Atlantic
ocean, Pohjois-Atlannin lohen suojelusopimus). Nacon tarkoituksena on suojella,
säilyttää ja hallinnoida lohikantoja. Nasco mm. antaa lohenpyyntirajoituksia ja ohjeita
kestävälle kalastukselle. Suomen saamelaiskäräjien lisäksi tarkkailijana on mm. Norjan
saamelaiskäräjät. Nascossajäseniä voi olla vain valtiot. Jäseninä ovat Euroopan Unioni,
Kanada, Tanska, Norja, Venäjä ja USA.

Seuraava Nascon kokous pidetään Ranskassa, Saint-Malossa 3.- 6.6.20 14. Kokoukseen
saa osallistua kaksi edustajaa tarkkailijaorganisaatiosta. Tarkkailijalla on oikeus
puheenvuoroon kokouksissa. Saamelaiskäräjien edustajat maksavat omat kulunsa.
Mikäli tarkkailija ei ole osallistunut kolmeen viimeiseen vuosittaiseen kokoukseen
tarkkailija-asema menetetään ja sitä on haettava uudelleen.

Ma hallintopaallikön esitys (PR):

Hallitus päättää j atkaako Saamelaiskäräjät Nascossa tarkkailijana ja
lähettääkö se edustajanl-t Nascon vuosikokoukseen.

Päätös:
Hallitus päätti jatkaa Nascon tarkkailijajäsenyyttä ja valitsi edustajaksi
Nilla Tapiolan ja varajäseneksi Anne Nuorgamin.

Tark.
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17.2 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAAMELAISMUSIIKIN
5.3.2014 AIKUISKOULUTUKSEN ESISELVITYSHANKKEESEEN

Asia otettiin käsiteltäväksi ma. hallintopäällikön esityksestä.

Utsjoen kunta on saanut rahoitusta ELY-keskukselta Saamelaismusiikin
aikuiskoulutuksen kehittämisen esiselvityshankkeelle. Esiselvityshankkeen
lähtökohtana on selvittää edellytykset pysyvän saamelaismusiikkikoulutuksen
perustamiselle. Hankkeen aikana valmistuu opetussuunnitelma saamelaismusiikin
aikuiskoulutuksen tarpeisiin.

Hanke pyytää Saamelaiskäräjiä nimeLimään hankkeen ohjausryhmään edustajan. Hanke
toivoo saavansa ohjausryhrnään Saamelaismusiikkikeskuksen edustuksen.

Ma hallintopäallikön esitys (PR):

Hallitus nimeää jäsenen ja varajäsenen Saamelaismusiikin
aikuiskoulutuksen kehittämisen esiselvityshankkeen ohj ausryhmään.

Paatös:
Hallitus nimesi Saamelaismusiikin aikuiskoulutuksen kehittämisen
esiselvityshankkeen ohj ausryhmään Anu Maggan.

Tark.
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17.3 § SAAMELAISKÄRÄJÄLAIN UUDISTAMISEN ETENEMINEN
5.3 .20 14

Asia otettiin käsiteltäväksi puheenjohtajan esityksestä.

Oikeusministerin erityisavustaja Malm Brännkärriltä saadun tiedon mukaan
saamelaisasioiden ministerityöryhniä on käsitellyt kokouksessaan saamelaiskäräjälain
uudistamisen etenemistä.

Esitys:
Hallitus nimittää työryhmän olemaan yhteydessä keskeisiin tahoihin
saarnelaiskäräjälain uudistamisen etenemiseen liittyen.

Päätös:
Hallitus nimitti työryhmään saamelaiskäräjien puheenjohtajan, 1
varapuheenjohtaj anja II varapuheenjohtajan.

Tark. r i
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Sh 18 § ILMOITUSASIAT
5 .3 .20 14

Ma. hallintopäallikön esitys (PR):

Merkitään tiedoksi seuraavat asiat:

1. Puheenjohtajan päätökset

- Muistio; Ajankohtaiskatsaus saamelaisten oikeuksiin, hallitusohjelman
toteutumiseen ja lainsäädäntöhankkeisiin, Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan
vierailu Inarissa 21.1.2014 (liite 1 T),

- Nimennyt Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kansalliseen työryhmään ma.
ympäristösihteeri Inga-Briitta Maggan.

- Muistio; Ajankohtaiskatsaus saamelaisten oikeuksiin ja keskeisiin maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalan hankkeisiin, Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskisen vierailu Inarissa 28.1.2014(Hite 2 T),

- Aloite Tenojoen kalastussopimusneuvotteluista (liite 3 T),
- Lausunto ESR-hankehakemuksien käsittelystä Lapin Elinkeino-, liikenne- ja

yrnpäristökeskuksessa (liite 4 T),
- Muistio Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisista neuvotteluista esityksestä

toimenpideohjelmaksi saamen kielen elvyttämiseksi 24.1.2014 (liite 5 T),
- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle valtaushakemuksesta Lapin

paliskunnan alueelle, KaivNro: 9172 ja KaivNro 9173 (liite 6 T),
- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle koskien eräitä vanhan kaivoslain

nojalla tehtyjen valtausten siirtämistä kullanhuuhdontaluviksi sekä voimassa
olevan kaivoslain mukaan myönnettäviä lapiokaivulupia Inarin kuntaan
(HL2013:0054, HL2013:0019, HL2013:0024, HL2013:0048, HL2013:0049,
HL2013:0052, HL2013:0010, HL2013:0018, HL2013:0025, HL2013:0035) (liite
7 T),

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle koskien eräitä vanhan kaivoslain
nojalla tehtyjen valtausten siirtämistä kullanhuuhdontaluviksi sekä voimassa
olevan kaivoslain mukaan myönnettäviä lapiokaivulupia (HL2O 13:0012,
HL2013:0017, HL2013:0021, HL2013:0022, HL2013:0029, HL2013:0011 ja
HL2013:0043) (Liite 8 T),

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle koskien kullankaivulupaa
DHL2O13:0032 (liite 9 T),

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle koskien kullankaivulupaa
HL2013:0042 (liite 10 T),

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle koskien kullankaivulupaa
EHL2O13:0034 (liite 11 T),

- Lausuma Torniojoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:n mukaisista vuotta
2014 koskevista neuvotteluista Ruotsin kanssa (liite 12 T),

Tark.
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Sh 18 § jatkuu...
5.3.2014

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle koskien ei-koneellisia
kullanhuuhdontalupahakemuksia (HL2O 13:0003, HL2O 13:0008, HL2O 13:0020,
HL2013:0023, HL2013:0027, HL2013:0028, HL2O13:0030, HL2013:0031,
HL2013:0033, HL2013:0036, HL2013:0037, HL2013:0038, HL2013:0039,
HL2013:0040, HL2013:0041, HL2013:0044, HL2013:0045, HL2013:0047,
HL2013:0051, HL2013:0053, HL2013:0055, HL2013:0056, HL2013:0057,
HL2013:0059, HL2013:0060, HL2013:0061, HL2013:0063, HL2O14:0001,
HL2014:0002, HL2014:0003) (Liite 13 T).

2. 1 varapuheenjohtajan päätökset

3. II varapuheenjohtajan päätökset

4. Hallintopäällikön päätökset

- Palkannut määräaikaiseksi esittelijäksi Irmeli Moilasen 1 .2.-3 1.5.2014 väliseksi
ajaksi,

- Ottanut harjoittelijaksi Risten Mustosen.

5. Saapuneet kirjeet

- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Inarijärven säännöstelyn
kalatalousvelvoitteen viljelyn ja istutusten toimintakertomus vuodelta 2013 -

(liite 14 T),
- Ympäristöministeriön asettamispäätös Fennoskandian vihreän vyöhykkeen

kansalliseksi työryhmäksi (liite 15 T)

6. Henkilöstöasiat

- Luettelo saarnelaiskäräjien palveluksessa olevista henkilöistä (liite 16 T).

T-Iiitteisiin voi tutustua kokouspaikalia.

Tark.
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Sh 18 § jatkuu...
5.3 .20 14

PiHitös:
Hallitus merkitsi asiat tiedoksi. Lakimiessihteeri toi tiedoksi
sivutoimestaan kaksi käsittelypäivää, jonka hoitoon ei käytetä työaikaa.
Sivutoimen hoitaminen ei ole ristiriidassa saamelaiskäräjien toiminnan
kanssa.

Tark.
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Sh 19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
5.3.2014

Puheenjohtaja pältti kokouksen klo 16.55.

Klemetti Näkkä1äjäizf Pia Ruotsala
puheenjohtaja 1 - 15 §, pöytäkirjanpitäjä
17—19 §

Heikki Paltto
puheenjohtaja 16 §

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Tiina Sanila-Aikio Asko Länsman
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
1—6

Ilmari Tapiola
pöytäkiijan tarkastaja
6- 19


