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SAAMELAISKÄRÄJIEN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2013

Aika pe 29. pnä marraskuuta 2013 alkaen klo 8.15 — 15.41.

Paikka Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, kokoustila Solju, man

ii

Läsnä! Klemetti Näkkäläjärvi puheenjohtaja x
Tiina Sanila-Aikio 1 varapuh. joht. x
Heikki Paltto II “ x

Petra Magga-Vars x (saapui klo 8.18)
Anna Morottaja x (saapui klo 8.26)
Ilmari Tapiola x

Pia Ruotsala ma. hallintopäällikkö, x
pöytäkirj anpitäjä

Pasi Aikio henkilöstön edustaja 9 § x (poistui kokouksesta klo 13.24)
Marjukka Helander vs. kulttuunisihteeri 15 § x (poistui kokouksesta klo 14.40)
Kalle Varis ma lakimiessihteeri x

Leena Aikio tulkki x
Maria Sofia Aikio tulkki x
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Sh 1 § KOKOUKSEN AVAUS
29.11.2013

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.

Sh 2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
29.11.2013

Esitys:
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta
on lähetetty hallituksen jäsenille 5.11.2013. Kokouskutsu-esityslista
liitteineen on lähetetty jäsenille 22.11.2013.

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sh 3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
29.11.2013

Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:
Valittiin Heikki Paltto ja Tiina Sanila-Aikio.

Tark.
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Sh 11 § SAAMELAISKÄRÄJIEN TO1MINTASUUNNITELMA-TALOUSARVION
1 11,2013 2013 TARKISTAMINEN

Saamelaiskäräjien vuoden 2013 toimintasuunnitelma-talousarvio on hyväksytty
saamelaiskäräjien kokouksessa 19.6.2013. Saamelaiskäräjien työjärjestyksen mukaan
(6.4 §) hallitus vastaa käräjien kokouksen alaisena käräjien taloudesta.

Työsuojeluasian hoito on aiheuttanut lisäkustannuksia saamelaiskäräjien talousarvioon,
joihin ei ole voitu varautua.

Liitteenä 12 on talouden seurantaraportti ajalta 1.1. - 30.9.2013. Lokakuun osalta
raportti valmistuu 15.11.2013.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus tarkistaa saarnelaiskäräjien vuoden 2013 talousarviota.

Päätös:

Hallitus siirsi asian seuraavaan kokoukseen.

Sh 5 §
29.11.2013

Saamelaiskäräjien vuoden 2013 toimintasuunnitelma-talousarvio liitteenä 1 ja
talouden seurantaraportti ajalta 1.1. - 31.10.2013 liitteenä 2.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus tarkistaa saamelaiskäräjien vuoden 2013 talousarviota.

Päätös: Hallitus merkitsi taloustilanteen tiedoksi. Lisäksi hallitus valtuutti ma
hallintopäällikön selvittämään ympäristöasioiden edistämiseen varatun
86 000 euron määrärahan sijoittumista vuoden 2013 talousarviossa.

Tark.
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Sh 6 § SAAMELAISKÄRÄJIEN TOIMINTASUUNNITELMA-TALOUSARVION
29.11.2013 VUODEKSI 2014

Saamelaiskäräjien talousarvion rakennetta muutettiin v. 2011 niin, että menot on
ryhmitelty toiminnanaloittain. Talousarvioon on otettu kaikki laadintahetkellä
tiedossa olevat tulot ja menot. Toimintasuunnitelinan rakennetta ei ole muutettu.

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 23.7 § mukaan hallintopäällikön tehtävänä on laatia
ehdotus talousarvioksi, jonka hyväksyy saamelaiskäräjien kokous (4.7 §).

Ma hallintopäällikön laatima ehdotus pohjautuu lautakuntien ja hanketyöntekij öiden
esityksiin sekä vuoden 2013 talousarvioon ja sen alustaviin toteutumatietoihin.

Ma hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus hyväksyy ehdotuksen saamelaiskäräjien toimintasuunnitelma
talousarvioksi vuodeksi 2014, esitettäväksi saamelaiskäräjien
kokoukselle (liite 6).

Päätös:
Hallitus hyväksyi ehdotuksen lisäyksin saamelaiskäräjien
toimintasuunnitelma-talousarvioksi vuodeksi 2014, esitettäväksi
saarnelaiskäräjien kokoukselle (liite 6 a).

Tark. 13& C7
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Sh 6 § SAAMELAISKULTTUURIKESKUS SAJOKSEN YLLÄPITO- JA
1.11.2013 YHTEISTOIMINTAMALLIN HYVÄKSYMINEN

Saamelaiskäräj ien yleiskokous käsitteli täysistunnossaan 21.3.2013 hallituksen
23.1.2013 hyväksymän ehdotuksen Saj oksen yhteistoimintamalliksi. Mainitun
yleiskokouksen pöytäkirjan mukaan kokous palautti asian hallitukselle uudelleen
valmistelua varten. Liitteenä yleiskokouksen pöytäkirjan asiaa koskeva pykälä.

Yleiskokouksen pöytäkirjan mukaan kokouksen keskusteluissa pidettiin tarpeellisena
laatia kustannusvertailu palvelujen ulkoistamisesta.

Saamelaiskäräjien sihteeristö on sittemmin yleiskokouksen päätöksen mukaisesti
tarkistanut ehdotusta Sajoksen ylläpitomalliksi laatien siinä yhteydessä muun muassa
vaaditun kustannusvertailun palvelujen järjestämisestä omana työnä tai ulkopuolisten
palveluntarjoajien toimesta.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus käsittelee tarkistetun ehdotuksen saamelaiskulttuurikeskus
Sajoksen ylläpito- ja yhteistoimintamalliksi ja hyväksyy sen esitettäväksi
saamelaiskäräj ien kokoukselle.

Paitö :

Hallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen. Hallituksen
kokouksessa esille nousseet rahoitukseen ja lainsäädäntöön liittyvät
kysymykset selvitetään valtion edustajien kanssa.

Tark. •T& •7,t:
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Sh 7 §
29.112013

Ehdotus saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen ylläpito-ja yhteistoimintarnallista liitteenä
3.

Ma. Jakimiessihteerin esitys (KV):

Hallitus
1) käsittelee ma lakimiessihteerin laatimaa selvitystä

järjestärnismuodon vaihtoehdoista (liite 4),
2) päättää Sajoksen ylläpito- ja yhteistoimintamaliista,
3) hyväksyy Sajoksen ylläpito- ja yhteistoimintamallin esitettäväks

saamelaiskäräjien kokoukselle.

Päätös:
Hallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen. Lopullinen esitys
Sajoksen ylläpito- ja yhteistoimintamallista muotoillaan sen sopimuksen
pohjalta, joka neuvotellaan valtion kanssa joulukuussa 2013, ja viedään
yleiskokouksen päätettäväksi.

Merkiltijn, että pidettiin tauko klo 1022 10.32. Tauon jälkeen paikalla olivat vainat
henkiLU, kuin ennen taukoa

Tark. 13)- 7P
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Sh 9 § SAAMELAISKÄRÄJIEN HENKILÖSTÖPOLIITTISET ASIAKIRJAT
1.11.2013

Saamelaiskäräjien henkilöstöpoliittiset asiakirjat, henlcilöstöpoliittisen ohjelman,
yhdenvertaisuussuunnitelman ja tasa-arvosuunnitelman on j atkovalmistellut hallituksen
tekemän päätöksen mukaisesti puheenjohtajan erityisavustaja Pekka Kauppala.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus käsittelee henkilöstöpoliittisia asiakirjoja ja hyväksyy ne
esitettäväksi saamelaiskäräjien kokoukselle.

Päätös:
Hallitus siirsi asian seuraavaan kokoukseen.

Sh 9 §
29.11.2013

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus käsittelee henkilöstöpoliittisia asiakirjoja ja hyväksyy ne
esitettäväksi saamelaiskäräjien kokoukselle (liite 5).

Päätös:
Hallitus hyväksyi korjattuna henkilöstöpoliittisia asiakirjat esitettäväksi
saamelaiskäräjien kokoukselle (liite 5 a).

Merkittiin, että Pasi Aikio saapui kokoukseen ennen asian käsittelyäja poistui
kokouksesta päätöksen teonjälkeen klo 13.30.

Tark.
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Sh 10 § LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON KERTOMUKSESTA
29.11.2013 KIELILAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISESTA 2013

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kutsui Saamelaiskäräj ien kuultavaksi
kokoukseensa 19.11.13 koskien valtioneuvoston kertomusta kielilainsäädännön
soveltamisesta 2013. Kuulemistilaisuus peruuntui ja siirretään pidettäväksi viikolla 50.

Kertomus on valtioneuvoston kolmas eduskunnalle annettava kertomus
kielilainsäädännön soveltamisesta (liite 8). Seurantakertomuksessa tarkastellaan, mitä
muutoksia kielellisten oikeuksien toteutumisessa on tapahtunut vuoteen 2009
verrattuna viranomaisten toiminnassa ja millaisia mahdollisia edistysaskeleita on
tapahtunut, kun tarkastellaan tilannetta erityisesti valtioneuvoston aikaisemmin
esittämien toimenpide-ehdotusten ja eduskunnan kannanottojen, hallitusohjelmien ja
kansainvälisten sopimusten valossa.

Lausuntoa ovat valmistelleet sihteeristössä ma. hallintopäällikön lisäksi,
lakimiessihteeri, koulutussihteeri ja kulttuurisihteeri.

Ma hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus hyväksyy lausunnon perustuslakivaliokunnalle esitettäväksi (liite
9).

Pilätös:
Hallitus hyväksyi lausunnon lisäyksin perustuslakivaliokunnalle
esitettäväksi (liite 9 a).

Merkittiin, että Kalle Varis saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tark.
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Sh 11 § LAUSUNTO MAASEUTUPOLIITTISESTA KOKONAISOHJELMASTA
29.11.2013 2014—2020

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) pyytää lausuntoa luonnoksesta 6.
maaseutupoliittiseksi kokonaisohjelmaksi vuosille 2014-2020 (liite 10). Ohjelma on
maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) toimintaohje1ira, joka YTR:n on määr
hyväksyä kokouksessaan 14.2.2014. Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-
2020 strateginen lähtökohta on paikkaperustainen kehittäminen, joka tunnistaa
paikkojen monimuotoisuuden ja ottaa huomioon paikan lähtökohdat ja tarpeet.
Ohjelmassa on viisi sisällöllistä teemaa toimenpiteineen. Ohjelmaa tullaan
toimeenpanemaan laajan toteuttajajoukon yhteistyönä. Keskeistä on kaikkien
toteuttajatahojen ja erityisesti YTR:n verkostoon kuuluvien henkilöiden ja
organisaatioiden sitoutuminen ohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

Lausunnossa pyydetään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
1. Mitkä ovat ohjelman tärkeimmät asiat?
2. Mitkä ovat ohjelman suurimmat puutteet?
3. Vastataanko teemojen sisältämillä toimenpiteillä maaseudun tarpeisiin? Puuttuuko
jokin toimenpide? Voidaanko jokin toimenpide poistaa?
4. Miten näette oman organisaationne roolin osana maaseutupolitiikan ja maaseudun
kehittämisen verkostoa? Mikä on roolinne maaseutupoliittisen kokonaisohjelman
toteuttamisessa?
5. Muita kommentteja ja terveisiä YTR:lle?

Määräaika lausunnon antamiselle on 9.12.20 13.

Ma. lakimiessihteerin esitys (KV):

Hallitus hyväksyy lausunnon maaseutupoliittisesta kokonaisohjelmasta
2014-2020 (liite 11).

Päätös:
Hallitus siirsi asian seuraavaan kokoukseen.

Tark, 13 Pr
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Sh 12 § ESITYS SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN,
29.11.2013 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JA KIELIPESÄTOIMINNAN

TURVAAMISEKSI JA KEHITTÄMISEKSI VUONNA 2015

Saamelaiskäräj ien työjärjestyksen mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä
(17.6 §) on hallituksen alaisena laatia käräjien kokoukselle ehdotus vuosittaisesta
saamelaisesta sosiaali- ja terveyspalvelumäärärahasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen kokouksessaan 6.5.20 13 edelleen
hallitukselle ja käräjien kokoukselle esitettäväksi.

Ma hallintopäallikön esitys (PR):

Hallitus hyväksyy lautakunnan ehdotuksen esitettäväksi
saamelaiskäräjien kokoukselle (liite 12).

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Merkittiin, että pidettiin tauko klo 13.30 — 13.39. Tauon jälkeen paikalla olivat samat
henkilöt, kuin ennen taukoa.

Tark.
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Sh 13 § SAAMELAISTEN SOSIAALI- JATERVEYSALAN KEHITTÄMIS
29.11.2013 OHJELMA 2012 —2015

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä
on valmistella ja ylläpitää saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyspoliittisia tavoitteita
koskevia asiakirjoja sekä laatia käräj ien kokoukselle ehdotus edellä pitemmän
aikavälin suunnitelmaksi saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
(17.1 § ja 17.7 §). Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelma sisältää ne
painopistealueet, jotka ohjaavat erillismäärärahan käyttöä.

Nuorisoneuvosto on antanut toimenpide-ehdotuksensa koskien vanhemmuuden
tukemista, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä, lasten ja nuorten osallisuuden
parantamista, lasten ja nuorten terveyden edistämistä sekä lapsiin ja nuoriin
kohdennettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden
parantamista. Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsittelyt asiaa kokouksissaan
11.9.2012 ja 6.5.2013.

Ma hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus hyväksyy lautakunnan valmisteleman ehdotuksen saamelaisten
sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelmaksi 2012 - 2015 esitettäväksi
saamelaiskäräjien kokoukselle (liite 13).

Päätös:
Hallitus hyväksyi lisäyksin lautakunnan valmisteleman ehdotuksen
saamelaisten sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelmaksi 2012 - 2015
esitettäväksi saamelaiskäräjien kokoukselle (liite 13 a).

Tark.
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Sh 14 § SAAMELAISTEN KIELTÄ JA KULTTUURIA ELVYTTÄVÄN
29.11.2013 TOIMINNAN ALOITTAMINEN SAAMELAISTEN KOTISEUTUALUEEN

ULKOPUOLELLA

Opetus- ja kulttuuriministeriö on varannut vuoden 2013 budjetissaan 150 000 euroa
saamelaisten kieltä ja kulttuuria elvyttävän toiminnan aloittamiseen saamelaisten
kotiseutualueen ulkopuolella.

Sosiaali- ja terveyslautakunta valmisteli asiasta alustavan suunnitelman ministeriölle
(Ilite 14), jonka pohjalta ministeriö myönsi saamelaiskäräjille 9.10.2013 150 000
euroa käytettäväksi ajalla 1.9.2013 — 31.7.2014 saamelaisten kieltä ja kulttuuria
elvyttävän toiminnan aloittamiseen saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella (liite
15).

Pääkaupunkiseudulla pohjoisaamenkielinen kielipesä on aloittanut toimintansa
11.11.13 City Smit ry:n hallinnoimana. Kielipesässä työskentelee tällä hetkellä yksi
työntekijä. Toinen työntekijä aloittaa alkuvuodesta 2014. Kielipesätoiminnan
aloittamisen selvitystyö on meneillään Rovaniemen seudulla. Oulun, Jyväskylä
Tamperealueella selvitystyö käynnitetään alkuvuodesta 2014

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus hyväksyy alustavan suunnitelman ja vakuuttaa sosiaali- ja
terveyslautakunnan tarkentamaan suunnitelmaa tarvittaessa.

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Tark. 5/ C.7
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Sh 15 § SELVITYS VUODEN 2012 SAAMELAISEN KULTTUURIMÄÄRÄRAHAN
29.11.2013 KÄYTÖSTÄ

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna 2012 myöntänyt Saamelaiskäräjille
valtionavustuksena 182 000 euroa, josta 171 350 euroa käytettäväksi saamenkielisen
kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan (talousarvion määrärahasta
29.80.50.07.2 ja 29.80.50.07.1) sekä 10 650 euroa Utsjoen sa.amelaiskirkkotupien ylläpitoon.
Edelleen vuonna 2012 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Saamelaiskäräjille
valtionavustuksena 200 000 euroa käytettäväksi saamelaisen taiteen ja kulttuurin
edistämiseen (talousarvion määrärahasta 29.80.52.26). Määrärahasta sai käyttää enintään
30 000 euroa Pohjoismaisten saamelaisjärjestöjen tukemiseen.

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 13 §:n mukaan päätöksen saamelaisen
kulttuurimäärärahan j akamisesta tekee S aamelaiskäräj ien kulttuurilautakunta.
Saamelaisen kulttuurimäärärahan jakamisesta on säädetty Saamelaiskäräjien
työjärjestyksen 5 luvussa, § 69 — 79. Lisäksi jakamisen perusteena käytetään
valtionavustuslakia ja kulttuurilautakunnan saamelaisesta kulttuurimäärärahasta
myönnettävien kulttuuriavustusten teknisiä ohjeita.

Kulttuurilautakunta on kokouksessaan 28.10.20 13 § 8 käsitellyt ja merkinnyt tiedoksi
yhteenvedon tiliselvityksistä.

Saamelaiskäräjät toimittaa em. tiliselvityksen vuoden 2012 määrärahoista opetus- ja
kulttuuriministeriöön 31.12.2013 mennessä.

Vs. kulttuurisihteerin esitys (MH):

Hallitus hyväksyy kulttuurilautakunnan selvityksen vuoden 2012
saamelaisen kulttuurimäärärahan käytöstä esitettäväksi
saanielaiskäräjien kokoukselle (liite 16).

Päätös:
Tiina Sanila-Aikio ja Anna Morottaja ilmoittivat olevansa esteellisiä
asian käsittelyssä ja poistuivat kokouksesta. Tämä todettiin ja merkittiin.
Pöytäkirjan tarkastajaksi Tiina Sanila-Aikion tilalle tämän pykälän osalta
valitun Petra Magga-Vars.

Hallitus päätti esityksen mukaan.

Merkittiin, että Tiina Sanila-Aikio ja Anna Morottaja saapuivat
kokoukseen päätöksen teon jälkeen.

Merkittiin, että Marjukka Helander saapui kokoukseen ennen asian käsittelyä
ja poistui kokoz,ksesta päätöksen teon jälkeen klo 14.40.

Tark.
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Sh 16 § SELVITYS SAAMELAISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU
29.11.2013 MAARARAHAN KÄYTÖSTÄ VUONNA 2012

Eduskunta hyväksyi valtion vuoden 2012 talousarviossa 600.000 euron suuruisen
määrärahan käytettäväksi saameakielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi
saamelaisten kotiseutualueen kunnissa.

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 17 §:n 5 kohdan mukaan sosiaali- ja
terveyslautakunnan tulee laatia saamelaiskäräjien kokoukselle vuosittain selvitys
saamelaisen sosiaali- ja terveyspalvelumäärärahan käytöstä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 3.6.20 13 hyväksynyt selvityksen
toimitettavaksi Lapin aluehallintoviranomaiselle.

Ma. hallintopäilliikön esitys (PR):

Hallitus hyväksynee sosiaali- ja terveyslautakunnan selvityksen vuoden
2012 määrärahan käytöstä esitettäväksi saamelaiskäräjien kokoukselle
(liite 17).

Päätös:

Hallitus päätti esityksen mukaan.

Tark.
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Sh 17 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LAPIN MAAKUNNAN
29.11.2013 YHTEISTYÖRYHMÄÄN

Yhteistyöryhmän toimikausi alkoi 16.4.2007, ja jatkuu ohjelmakauden 2013 loppuun,
kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt toimenpideohjelman
täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen. Toimikautta voidaan jatkaa, jos
yhteistyöryhmän tehtävien hoitaminen sitä vaatii. MYR:n asettaa Lapin liiton hallitus.

Hallitus nimesi kokouksessaan 19.3.2012 Lapin maakunnan yhteistyöryhmään (MYR)
varsinaiseksi jäseneksi hallintopäällikkö Juha Guttormin ja varajäseneksi II
varapuheenjohtaja Heikki Palton. Saamelaiskäräj ien kokous irtisanoi Juha Guttormin
tehtävästään 23.10.2013. Hallintopäälliköllä ei irtisanomisaikana ole valtuuksia
tehdä virka-asemaansa kuuluvia päätöksiä tai esitellä asioita saamelaiskäräjien
hallitukselle tai saamelaiskäräjien kokoukselle.

Saamelaiskäräjien edustaja valitaan saamelaiskäräjien toimikaudeksi.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus nimeää Lapin maakunnan yhteistyöryhmään uuden varsinaisen
jäsenen.

Pilatös:
Hallitus nimesi Lapin maakunnan yhteistyöryhmään varsinaiseksi
jäseneksi Anna Morottajan.

Tark.



SÅMEDIGGI PÖYTÄKIRJA 14/2013
SAAMELAISKÄRÄJÄT

Hallitus 29.11.2013 sivu 20(29)

Sh 18 § MARJUKKA HELANDERIN VAPAUTUSANOMUS KULTTUURI-
29,11,2013 LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ

Marjukka Helander anoo kirjeellään 1.11.2013 vapautusta kulttuurilautakunnan
varsinaisen jäsenen tehtävästä työskennellessään Saamelaiskräji11ä kulttuurisihteerin
viransijaisena ajalla 2.9.2013 — 7.8.2014 (liite 18).

Saamelaiskäräjät on asettanut kulttuurilautakunnan toimikaudelle 2012 — 2015.

Ma. hallintopäiillikön esitys (PR):

Hallitus esittää saamelaiskäräjien kokoukselle, että käräjien kokous
valitsee kulttuurilautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen Marjukka
Helanderin tilalle ajalle 2.9.20 13- 7.8.2014.

PiHitis:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Tark.
(7’



SÄMEDIGGI PÖYTÄKIRJA 14/2013
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Hallitus 29.11.2013 sivu 21(29)

Sh 19 § VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN
29.11.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN OHJAUSRYHMÄÄN

Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä on nimetty Lapin
sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksellä 25.4.2012. Saamelaiskäräjien hallitus on
nimennyt saamelaiskäräjien edustajaksi sosiaali-ja terveyssihteerin.

Perusterveydenhuollon yksikkö pyytää kirjeellään 6.11.2013 nimeämään varajäsenen
kyseiseen ohjausryhmään.

Lapin sairaanhoitopiiri toivoo, että ohjausryhmässä edustajat olisivat sosiaali-ja
terveydenhuollon asioita päätöksentekoon valmistelevia/esitteleviä henkilöt.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus nimeää varaj äseneksi perusterveydenhuollon yksikön
ohjausryhmään Posken saamelaisyksikön suunnittelijan.

Päätös:

Hallitus päätti esityksen mukaan.

Tark.



SÄMEDIGGI PÖYTÄKIRJA 14/2013
SAAMELAISKÄRÄJÄT

Hallitus 29.11.2013 sivu 22 (29)

Sh 20 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
29.11.2013

20.1 § SAAMELAISKÄRÄJIEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOIS-
SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN LAPIN
TOIMINTAYKSIKÖN OHJAUSRYHMÄÄN TOIMIKAUDELLE 2013-2016

Kolpeneen palvelukeskuksen ky pyytää kirjeellään 20,11.13 Saamelaiskäräjiä
nimeämään Poske Lapin toimintayksikön ohjausrybmään varsinaisen jäsenen ja
varajäsenen toimikaudelle 2013-2016 9.12.2013 mennessä. Kolpeneen hallitus nimeää
ohjausryhmän kokouksessaan 13.12.2013.

Ma. hallintopiiällikön esitys (PR):

Hallitus nimeää Lapin toimintayksikön ohjausryhmään varsinaiseksi
jäseneksi sosiaali-ja terveyslautakunnan puheenjohtaj anja varajäseneksi
sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajan.

Päätös:

Hallitus päätti esityksen mukaan.

Tark.
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Hallitus 29.11.2013 sivu 29(29)

Sh 22 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
29.11.2013

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.41.

Klemetti Näkkäläjärvi Pia Ruotsala
Puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Inarissa 29.11.2013
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Heikki Paltto Tiina Sanila-Aikio 1-14 §, 16 —22 §
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

Petra Magga-Vars
pöytäkirjan tarkastaja 15 §


