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SAAMELAISKÄRÄJIEN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2016

Aika ma 3Lpnä lokakuuta 2016 klo 9.53 — 19.26.

Paikka Solju, Sajos, man / skype
iE

LäsnJ Tiina Sanila-Aikio puheenjohtaja x

pciza Heikki Paltto 1 varapuh. joht. x

Tuomas Aslak Juuso II “ x (skype,)

D+OO. 4••9

__________________________________________________

Pentti Pieski
x

Magreta Sara “ (skype) x (poistui klo 12.55)

Nilla Tapiola X (saapui klo 10.11)

Pia Ruotsala hallintopäällikkö, x

pöytäkirj anpitäj ä

Kalle Varis vs lakimiessihteeri X (saapui klo 10.32)

Antti Aikio ma lakirniessihteeri, 10 §
Tommi Lepoj ärvi asiantuntija, selvitysmies,

Lapin liitto, 10 §
Marja Perälä asiantuntija, Lapin liitto, 10 §
Jaana Koskela asiantuntija, Lapin liitto, 10 §

Pöytäkirj antarkastajat:
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Sh 1 § KOKOUKSEN AVAUS
31.10.2016

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.53.

Sh 2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
31.10.2016

Esitys:
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta
on lähetetty 7.10.2016. Kokouskutsu-esityslista liitteineen on lähetetty
jäsenille 24.10.2016.

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sh 3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
31.10.2016

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat
ääntenlaskij oma.

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Paltto ja Pentti Pieski.

(p,c’e
Pöytäkirjantarkastaj at:
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Sh 4 § ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
31.10.2016

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyj ärj estys:

5 § Kokoaikaisen av-teknikon valinta

6 § Osa-aikaisen av-teknikon valinta

7 § Toimitilahuoltajan valinta

8 § Laitoshuoltajan valinta

9 § Järjestelmäasiantuntijan valinta

10 § Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

11 § Saamelaiskäräjien kehysehdotus vuosille 2018 —2021

12 § Sajoksen ravintolan tilanne

13 § Laura Olsenin pyyntö koskien vaaliluettelon sisältöön liittyvien asiakiijojen

luovuttamiseksi

14 § Saamelaiskäräjien esitykset Lappi-sopimus — Lapin
maakuntaohj elman toimeenpanosuunnitelmaan vuosille 2017- 2018

15 § Jäsenten nimeäminen Akwe:kon ryhmään Muddusjärven paliskunnan alueelle

16 § Edustajan nimeärninen Metsähallituksen Lapin maakunnan alueella toimivaan

neuvottelukuntaan

17 § Edustajan nirneärninen Kolttakulttuurikeskuksen hallitukseen

18 § Puheenjohtajien katsaus tehtäviinsä liittyvistä toimista

19 § Muut esille tulevat asiat

20 § Ilmoitusasiat

21 § Kokouksen päättäminen

Pöytakirjantarkastaj at:
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Sh4 §jatkuu...

Päätös:
Hallitus hyväksyi esitetyn asioiden käsittelyj ärj estyksen seuraavin
lisäyksin:
- 19.1 § Myöhästyneen matkalaskun korvaaminen
- 19.2 § Oikeuskansierille tehdyn kantelun tilanne

Päytäkirj antarkastaj at:

(‘ ,
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Sh 9 § JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAN VALINTA
31.10.2016

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan 1.9.20 16 vakinaistaa
järj estelmäasiantuntij an. kahden av-teknikon, laitoshuoltajan ja toimitilahuoltaj an
tehtävät ja julistaa toimet julkisesti haettaviksi kuukauden hakuajalla.

Saamelaiskäräjät julisti 23.9.2016 haettavaksi av-teknikon tehtävän toistaiseksi
voimassa olevaan kokopäiväiseen työsuhteeseen 1.1.2017 lukien.

Järjestelmäasiantuntijan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Saamelaiskäräjien ja
Sajoksen tietojärjestelmiä, henkilöstön käyttäjäneuvonta sekä tarpeen mukaan avustaa
tapahtumien j ärj estelyihin kuuluvissa tehtävissä. Säädösperusteisena
kelpoisuusvaatimuksena on työn edellyttämä soveltuva tietotekninen
korkeakoulututkinto, saamen kielen taito (asetus 1727/95) sekä perehtyneisyys
vastaaviin tehtäviin. Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää järjestelmällistä
työtapaa, kykyä priorisoida tehtäviä, analysoida ja ratkaista ongelmia sekä hyviä
vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Riittävä englannin ja ruotsin kielen taito
katsotaan eduksi. Työssä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy
Saamelaiskäräj ien palkkausj äi estelmän vaativuustason IV/IV mukaan.

Määräaikaan (24.10.2016 klo 16.00) mennessä sihteeristöön saapui kaksi hakernusta.
Hakuasiakirjojen perusteella haastatteluun kutsutaan molemmat hakijat.

Kokouspaikalla nähtävillä olevat asiakirjat.’
- Työhakuilmoitus 23.9.20 16
- Pasi Alkion hakemus
— Niilo Guttorinin hakennis

Hallintopiiillikön esitys (PR):

Hallitus
1) haastatteleejärjestelmäasiantuntijan tehtävää hakeneet

kokouksessa,
2) päättää valita järj estelrnäasiantuntij an tehtävään

kelpoisuusehdot täyttävän henkilön, jolla on
perehtyneisyyttä vastaaviin tehtäviin sekä tarvittava kyky ja
taito,

3) päättää tehtävän palkkauksen vaativuustason IV/IV
mukaiseksi,

4) päättää tehtävän täyttämisessä noudatettavan neljän
kuukauden koeaikaa,

5) antaa hallintopäällikölle valtuudet sopia tehtävän
vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 9 § jatkuu...

Asian käsittely:

Hallitus keskeytti kokouksen haastattelujen ajaksi klo 12.33 - 13.12.

A’Ierkittiin, että Magreta Sara poistui kokouksesta haastatteltyen aikana klo
12.55.

Päätös:

Pentti Pieski ehdotti, että tehtävään valitaan Pasi Aikio.

Hallitus
1) haastatteli kelpoisuusehdot täyttävät hakijat,
2) päätti valita j ärj estelmäasiantuntij an tehtävään Pasi Aikion 1.1.2017

alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen,
3) päättää tehtävän palkkauksen vaativuustason IV/IV mukaiseksi,
4) päättää tehtävän täyttrnisessä noudatettavan neljän kuukauden

koeaikaa.
5) antaa hallintopäällikölle valtuudet sopia tehtävän vastaanottamiseen

liittyvistä käytännön asioista.

Merkittiin, että pidettiin ruokatauko klo 13.2] — 14.00.
Tauon jälkeen paikalla olivat Tiina Sanila-Aikio, Tuo,;ias A. Juuso (‘skype,,), Nilla Tapiola,

Heikki Paltto, Pentti Pieski, hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle Varis ja Antti Alkio.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 10 § LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSISTA EDUSKUNNALLE

31.10.2016 MAAKUNTAUUDISTUKSEKSI JA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON

JÄRJESTÄMISUUDISTUKSEKSI SEKÄ NIIHIN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät Saamelaiskäräjiltä

lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi.

Lausunnon määräaika on 9.11.20 16 klo 16.15. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä

kyselyllä. Esitysluonnokseen sisältyvät keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja

terveydenhuollon j ärj estämislaki, voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki ja kuntien

peruspalvelujen valtionosuuslaki. Ministeriöt ovat laatineet tiivistelmän lakiluonnosten

keskeisistä asioista. Lausuntokierrosta koskeva materiaali kaikkine aineistoineen löytyy

nettisivulta http://alueuudistus.fi/haflituksen—esitvsluonnos—3 1—8—201 6

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen 20.10.2015, 7.11.2015

ja 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan sosiaali- ja

terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus. Suomeen perustetaan 18 maakuntaa,

joilla on omat vaalit ja valtuustot. Vuoden 2019 alusta alkaen maakunnat järjestävät

kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille kootaan sosiaali- ja

terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä: työ- ja elinkeinopalvelut sekä

aluekehittäminen, ympäristöterveydenhuolto, liikenne] ärj estelmäsuunnittelu,

maaseudun kehittäminen ja pelastustoimi. Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan.

Kunnilla ei ole enää jatkossa vastuuta sosiaali-ja terveyspalveluiden järjestämisestä tai

rahoituksesta.

Lausuntokierroksen jälkeen marras-joulukuussa ministeriöt julkaisevat

lausuntoyhteenvedon saaduista kannanotoista. Tämän jälkeen hallitus päättää

lopullisesta esityksestä ja antaa sen eduskunnalle. Asiakkaan valinnanvapautta ja

monikanavarahoituksen yksinkertaistamista koskeva esitysluonnos valmistuu ja

lähetetään lausunnolle loppuvuonna 2016 ja annetaan eduskunnalle keväällä 2017.

Valtiovarainministeriön koordinoirnana ministeriöissä valmistellaan maakuimille

siirtyviä muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä. Tehtävien siirtoa koskeva

hallituksen esitysluonnos lähtee lausunnolle keväällä 2017.

Saarnelaiskäräjät ja saarnelaisalueen kunnat ovat kokoustaneet sote- ja

maakuntauudistukseen liittyen Inarissa 26.9.2016. Yhteiskokouksessa päätettiin laatia

yhteinen kannanotto saamenkielisten sote-palveluj en saatavuuden turvaamiseksi

saamelaisten kotiseutualueella. Kannanotto koskee saamenkielisten palvelu] en

rahoitusta, etätulkkauksen kehittämistä ja rajayhteistyön edistämistä.

Pöytäkirjantarkastaj at:
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Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta on käsittelyt sosiaali- ja

terveydenhuollon j ärj estämisuudistusta koskevaa lakiehdotusta kokouksessaan

17.10.2016. Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaiset neuvottelut asiasta pidetään 2.11.2016

Saamelaiskäräjien, valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kesken.

Hallintopäällikkö on sopinut Lapin liiton selvitysmies Tommi Lepojärven kanssa

audienssin maakuntauudistuksesta etäyhteyksin 31.10.2016 klo 14.15 alkaen.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus
1) kuulee Lapin liiton selvitysmies Tommi Lepojärven esityksen Lapin

maakuntaa koskevasta valmistelusta.
2) käsittelee maakuntauudistusta koskevaa lausuntoluonnosta,

3) käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon j ärj estärnisuudistusta

koskevaa lausuntoluonnosta.
4) valtuuttaa puheenjohtajan yhdessä esittelij än kanssa viimeistelemään

lausunnon keskustelun pohjalta,
5) hyväksyy lopullisen lausunnon sähköpostitse.

Asian käsittely:

Hallitus keskeytti kokouksen Lapin liiton esittelyn ajaksi klo 14.15 —

15.09. Kokouksessa asiantuntijoina olivat Tommi Lepojärvi, Jaana

Koskela ja Marja Perälä.

Päätös:
Hallitus
1) kuuli Lapin liiton esityksen Lapin maakuntaa koskevasta

valmistelusta,
2) käsitteli maakuntauudistusta koskevaa lausuntoluonnosta,

3) käsitteli sosiaali- ja terveydenhuollon j ärj estämisuudistusta koskevaa

lausuntoluonnosta,
4) valtuutti puheenjohtajan yhdessä esittelijän kanssa viimeistelemään

lausunnon keskustelun pohj alta,
5) päätti hyväksyä lopullisen lausunnon sähköpostitse.

Merkittiin, että Antti Aikio poistui kokouksesta klo 16.35 päätöksenteon

jälkeen.

Pöytäkirj antarkastajat:
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Sh 5 § KOKOAIKAISEN AV-TEKNIKON VALINTA
31.10.2016

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan 1.9.2016 vakinaistaa

j ärjestelmäasiantuntij an, kahden av-teknikon. laitoshuoltaj an ja toimitilahuoltaj an

tehtävät ja julistaa toimet julkisesti haettaviksi kuukauden hakuaj alla.

Saamelaiskäräjät julisti 23.9.20 16 haettavaksi av-teknikon tehtävän toistaiseksi

voimassa olevaan kokopäiväiseen työsuhteeseen 1.1.2017 lukien. Hakuilmoitus oli

nähtävillä Saamelaiskäräjien nettisivuilla ja TE-palvelut -sivustolla ajalla 23.9. —

24.10.2016. Lisäksi tehtävästä tiedotettiin Yle Sapmin sivustolla.

Av-teknikon tehtävänä vastata, ylläpitää ja kehittää Saamelaiskäräjienja Sajoksen AV

järjestelmää (erityisesti kuva- ja studiotekniikka), laaduntarkkailu kaikilla osa-alueilla

sekä tarpeen mukaan avustaa tapahtumien järjestelyihin kuuluvissa tehtävissä.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on työn edellyttämä soveltuva koulutus,

saamen kielen taito (asetus 1727/95) sekä perehtyneisyys vastaaviin tehtäviin. Työn

menestyksekäs hoitaminen edellyttää erinomaista teknistä osaamista modemista AV

tekniikasta. mielenkiintoa toiminnan kehittämiseen ja ongelmien ratkaisuun,

joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Riittävä englannin ja

ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Työssä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV

mukaan.

Määräaikaan (24.10.2016 klo 16.00) mennessä sihteeristöön saapui yksi hakemus.

Kokouspaikalla nähtävillä olevat asiakirjat:
- Työhakuilmoitus 23.9.2016
- Joonas Saaren hakernus

Hallintopiiällikön esitys (PR):

Hallitus
1) toteaa, että määräajassa ei ole tullut yhtään kaikki

kelpoisuusehdot täyttävää hakemusta,
2) päättää valita päätoimisen av-teknikon tehtävään Joonas

Saaren 1.1.2017 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan
työsuhteeseen edellyttäen, että hän sitoutuu koeajan
puitteissa aloittamaan saarnen kielen aktiivisen opiskelun,

3) päättää tehtävän palkkauksen vaativuustason TV/TV
mukaiseksi,

4) päättää tehtävän täyttämisessä noudatettavan kuuden
kuukauden koeaikaa,

5) antaa hallintopäällikölle valtuudet sopia tehtävän
vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.

6fl ,942
Pöytäkirjantarkastajat: ‘ “
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Päätös:
Merkittiin, että Nilla Tapiola saapui kokoukseen klo ]0.Ilasian esittelyn

aikana. Merkittiiii, että Kalle Varis saapui kokoukseen klo 10.33 asian

käsittelyn aikana.

Merkittiin, että hallitus kuuli asiankäsittelyn aikana Katariina Guttormia klo

11.3] — 11.33.

Merkittiin, että Magreta Sara putosi etäyhteyksistä klo 11.3 7— 11.41 väliseksi

ajaksi asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, pidettiin tauko klo 12.08 — 12.33. Tauon jälkeen paikalla olivat

Tiina Sanila-Aikio, Tuomas A. Juuso skype,), Magreta Sara (skype,), Nilla

Tapiola, Heikki Paltto, Pentti Pieski ja hallinnosta Pia Ruotsalaja Kalle Varis.

Hallitus keskeytti 5 §:n käsittelyn ja siirtyi 9 §:ään haastattelu

aikataulujen takia. Hallitus jatkoi asian käsittelyä klo 16.36.

Hallitus totesi, ettei tehtävään ole määräajassa saatu yhtään

hakemusta hakij alta, joka täyttäisi suoraan

saamelaiskäräjäasetuksen 5 §:n tarkoittaman saamen kielen

taidon edellytyksen, hallitus päätti valita tehtävään muut

tehtävän edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttävän, hakija

Joonas Saaren, mikäli tämä sitoutuu koulutuksella hankkimaan

asetuksen tarkoittaman saamen kielen taidon ja osoittamaan

opiskeluun sitoutumisensa koeaj an puitteissa. Ratkaisussa

otettiin huomioon osoituksena tehtävän menestyksekkäästä

hoitamisesta hakija Saaren työskentely tehtävässä vuodesta

2012.

Hallitus päätti lisäksi:
- tehtävän palkkauksen vaativuustason TV/TV mukaiseksi,

- tehtävän täyttämisessä noudatettavan kuuden kuukauden

koeaikaa,
- antoi hallintopäällikölle valtuudet sopia tehtävän

vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.

Merkittiin, pidettiin tauko klo 17.04 — 17.09. Tauon jälkeen paikalla olivat

Tiina Sanila-Aikio, Tuomas A. Juuso (skype,), Nilla Tapiola, Heikki Paltto,

Pentti Pieskija hallinnosta Pia Ruotsalaja Kalle Varis.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 6 § OSA-AIKAISEN AV-TEKNIKON VALINTA
31.10.2016

Saamelaiskäräj ien hallitus päätti kokouksessaan 1.9.2016 vakinaistaa

järjestelmäasiantuntijan, kahden av-teknikon, laitoshuoltajan ja toimitilahuoltajan

tehtävät ja julistaa toimet julkisesti haettaviksi kuukauden hakuaj alla.

Saamelaiskäräjät julisti 23.9.2016 haettavaksi osa-aikaisen av-teknikon tehtävän

toistaiseksi voimassa olevaan kokopäiväiseen työsuhteeseen 1.1.2017 lukien.

Av-teknikon tehtävänä vastata, ylläpitää ja kehittää Saamelaiskäräjienja Sajoksen AV

järjestelmää (erityisesti äänentoisto) sekä tarpeen mukaan avustaa tapahtumien

järj estelyihin kuuluvissa tehtävissä. Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on

työn edellyttämä soveltuva koulutus, saamen kielen taito (asetus 1727/95) sekä

perehtyneisyys vastaaviin tehtäviin. Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää

erinomaista teknistä osaamista modernista AV-tekniikasta, mielenkiintoa toiminnan

kehittämiseen ja ongelmien ratkaisuun, joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja

asiakaspalvelutaitoja. Riittävä englanninja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Työssä

noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräj ien

palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV mukaan,

Määräaikaan (24.10.2016 klo 16.00) mennessä sihteeristöön saapui yksi hakemus.

Kokouspaikalla nähtävillä olevat asiakiijat:
- Työhakuilmoitus 23.9.20 16
- Janne Lappalaisen hakemus

Hallintopäällikön muutettuesitys (PR):

Hallitus
1) toteaa, että tehtävään hakeneiden joukossa ei ole yhtään

kelpoisuuehdot täyttävää hakij aa,
2) päättää julistaa tehtävän uudelleen haettavaksi.

Päätös:
Hallitus +e-ft’, l’ 3C.Z9jb

1) tehtävään hakeneiden joukossa ei ole yhtään kelpoisuuehdot

täyttävää hakij aa,
2) päätti julistaa tehtävän uudelleen haettavaksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 7 § TOIMITILAHUOLTAJAN VALINTA
31.10.2016

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan 1.9.20 16 vakinaistaa

j ärj estelmäasiantuntij an, kahden av-teknikon, laitoshuoltaj an ja toimitilahuoltaj an

tehtävät ja julistaa toimet julkisesti haettaviksi kuukauden hakuaj alla.

Saarnelaiskäräjät julisti 23.9.20 16 haettavaksi av-teknikon tehtävän toistaiseksi

voimassa olevaan kokopäiväiseen työsuhteeseen 1.1.2017 lukien.

Saj oksen toimitilahuoltaj a huolehtii vahtimestaripalveluihin, infopisteen hoitamiseen,

kokousten ja tapahtumien järjestelyihin kuuluvista tehtävistä sekä tarvittaessa

siivouksesta. Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on työn edellyttämä koulutus

ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Työn menestyksellistä hoitamista edesauttavat

riittävä työkokemus alan tehtävistä, oma-aloitteisuus ja joustavuus sekä hyvät

vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot. Riittävä englannin ja ruotsin kielen taito

katsotaan eduksi. Työssä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy

Saamelaiskäräj ien palkkausj ärjestelmän vaativuustason VI/Il mukaan.

Määräaikaan (24.10.2016 klo 16.00) mennessä sihteeristöön saapui yksi hakemus.

Kokouspaikalla nähtdvillä olevat asia/citjat:
- Työhakuilmoitus 23.9.2016
- Pauli Saijetsin hakemus

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus
1) päättää valita toimitilahuoltajan tehtävään kelpoisuusehdot

täyttävän Pauli Saijetsin 1.1.2017 alkaen toistaiseksi

voimassa olevaan työsuhteeseen,
2) päättää tehtävän palkkauksen vaativuustason VI/Il

mukaiseksi,
3) antaa hallintopäällikölle valtuudet sopia tehtävän

vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.

Päätös:
Hallitus
1) päätti valita toimitilahuoltaj an tehtävään kelpoisuusehdot

täyttävän Pauli Saijetsin 1.1.20 17 alkaen toistaiseksi

voimassa olevaan työsuhteeseen,
2) päätti tehtävän palkkauksen vaativuustason VI/TI

mukaiseksi,
3) antoi hallintopäällikölle valtuudet sopia tehtävän

vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.

Pöytäkirjantarkastajat: (—77
/‘
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Sh 8 § LAITOSHUOLTAJAN VALINTA
31.10.2016

Saamelaiskäräj ien hallitus päätti kokouksessaan 1.9.2016 vakinaistaa

järj estelmäasiantuntijan, kahden av-teknikon, laitoshuoltaj an ja toimitilahuoltajan

tehtävät ja julistaa toimet julkisesti haettaviksi kuukauden hakuaj alla.

Saamelaiskäräj ät julisti 23.9.2016 haettavaksi av-teknikon tehtävän toistaiseksi

voimassa olevaan kokopäiväiseen työsuhteeseen 1.1.2017 lukien.

Laitoshuoltaj an tehtävänä on huolehtia Saj oksen tiloj en päivittäisestä siivoamisesta

sekä tarpeen mukaan avustaa tapahtumien käytännön j ärj estelyissä. Säädösperusteisena

kelpoisuusvaatimuksena on työn edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus

1727/95). Työn menestyksellistä hoitamista edesauttavat laitoshuoltajan tutkinto tai

vastaava, riittävä työkokemus siivouksesta, oma-aloitteisuus ja joustavuus sekä hyvät

vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot. Työssä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VII/JI

mukaan.

Määräaikaan (24.10.2016 klo 16.00) mennessä sihteeristöön saapui kaksi hakernusta.

Hakuasiakirjojen perusteella haastatteluun kutsutaan molemmat hakijat.

Kokouspaikalla nähtävillä olevat asiakiijat:
- Työhakuilmoitus 23.9.20 16
- Pj,kko Pieskin hakernus
- Pia Kiprianoffin hakemus

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus
1) päättää valita laitoshuoltajan tehtävään kelpoisuusehdot

täyttävän Pirkko Pieskin 1.1.2017 alkaen toistaiseksi
voimassa olevaan työsuhteeseen,

2) päättää tehtävän palkkauksen vaativuustason VII/Il
mukaiseksi,

3) antaa hallintopäällikölle valtuudet sopia tehtävän
vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.

Päätös:
Pentti Pieski ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyn ja

päätöksenteon osalta. Tämä todettiin ja merkittiin.
Pentti Pieski poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon

ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Nilla

Tapiola.

tis
Pöytäkirj antarkastajat: ‘
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Hallitus
1) päätti valita laitoshuoltajan tehtävään kelpoisuusehdot

täyttävän Pirkko Pieskin 1.1.2017 alkaen toistaiseksi
voimassa olevaan työsuhteeseen,

2) päätti tehtävän palkkauksen vaativuustason VII/JI
mukaiseksi,

3) antoi hallintopäällikölle valtuudet sopia tehtävän
vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.

Merkittiin, että Pentti Pieski saapui kokoukseen päätöksenteonjälkeen.

(7

Pöytäkirjantarkastaj at:
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Sh 13 § LAURA OLSENIN PYYNTÖ KOSKIEN VAALILUETTELON SISÄLTÖÖN

3 1.10.2016 LIITTYVIEN ASIAKIRJOJEN LUOVUTTAMISEKSI

Valtioneuvoston tilaaman, saamelaisten oikeuksien toteutumista käsittelevän

tutkimushankkeen sihteeri Laura Olssen on toimittanut Saamelaiskäräjille pyynnön

saada tutkimushankkeen käyttöön asiakirjoja, jotka liittyvät käräjien vaaliluetteloon ja

sen muodostamiseen.

Saamelaiskäräjälain 23b §:n mukaan tällaisten tietojen luovuttamisesta

tutkimuskäyttöön päättää Saamelaiskäräj ien hallitus.

Saamelaiskäräjälaki 23h2 momentti on ratkaisun perusta, jossa todetaan seuraavaa:

Vaaliluettelon tietojen tarkoitussidonnaisuus

Vaaliluetteloaja siihen sisällyviä tietoja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin

saamelaiskäräjien vaalien toimittamiseen.

Saamelaiskäräjien hallituksella on kuitenkin oikeus käyttää ja luovuttaa vaaliluettelon

tietoja tilastointitehtöviä ja tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten noudattaen, mitä

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:ssä säädetään.”

Vs. lakimiessihteerin esitys (KV):

Hallitus päättää luovuttaa tutkimushankkeen käyttöön

asiakirjapyynnössä eritellyt päätökset/asiakirjat siten, että niistä

peitetään yksittäisten hakij oiden yksilöintitiedot (henkilötunnus ja

osoite).

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

..

. (7/2g7
Poytakirj antarkastajat:
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Sh 11 § SAAMELAISKÄRÄJIEN KEHYSEHDOTUS 2018 - 2021
31.10.2016

Valtiovarainministeriö kokoaa seuraavia vuosia koskevat valtiontalouden kehykset,

jotka hallitus hyväksyy maalis-huhtikuussa osana julkisen talouden suunnitelmaa.

Valtiovarainministeriö on 23.3.2011 antanut eri ministeriöille määräyksen (TM 1101)

toiminta- ja taloussuunnittelustaja kehys-ja talousarvioehdotusten laadinnasta.

Oikeusministeriö on sähköpostitse 7.10.2016 pyytänyt Saamelaiskäräjiä toimittamaan

kehysehdotukset perusteluineen 7.11.2016 mennessä.

Saamelaiskäräj ien sihteeristö on valmi stellut priorisoiden ehdotusluonnoksen

hallinnonaloittain. Palveluyksikkö valmistelee suoraan hallituksen kokoukseen

perustellun ehdotuksen Saamelaiskäräj ien ja Saj oksen tietoj ärj estelmiä,

perustietotekniikkaa sekä teknistä infrastruktuuria koskevan ehdotuksen.

Kokouspaikalla nähtävillä olevat asiakirjat:
- Valtiovarainministeriön 23.3.2011 määräys (TM 1101) toiminta-ja taloussuunnittelustaja

kehys-ja talousarvioehdotusten laadinnasta.
- Oikeusministeriön talousyksikön 7.10.2016 toim itla,na ohjeistus

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus
1) kuulee palveluyksikön ehdotuksen Saamelaiskäräjien ja Sajoksen

tietoj ärj estelmien ja tekniikan kehittämiseksi vuosina 2018-2021,

2) hyväksyy palveluyksikön esittämin lisäysin kehysehdotuksen
vuosille 2018 — 2021 oikeusministeriölle toimitettavaksi.

Päätös:

Hallitus hyväksyi lisäyksin kehysehdotuksen vuosille 2018 —2021

oikeusministeriölle toimitettavaksi (liite 1).

Merkittiin, että Tuomas Aslak Juuso putosi kokouksesta asian esittelyn aikana

klo 18.10.

Pöytäkirj antarkastaj at:
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Sh 12 § SAJOKSEN RAVINTOLAN TILANNE
31.10.2016

Saamelaiskulttuurikeskus Saj oksen ravintoloitsij a Lyeme irti sanoutui kesäkuussa ja

sopimuksen päättymispäivä on 31.8.2016.

Saamelaiskäräj ät haki uutta ravintoloitsij aa 21.7.2016 j ulkaistulla mediatiedotteella,

ilmoituksella Inarilaisessa 27.7.2016, ilmoituksilla Saj oksen nettisivuilla sekä

sosiaalisessa mediassa. Lisäksi ravintoloitsij aa on haettu Helsingin Sanomissa

julkaistulla ilmoituksella. Tällä hetkellä ravintolatoiminnasta ei ole aktiivisia

neuvotteluja käynnissä.

Hallitus keskusteli ravintolan tilanteesta kokouksessaan 1.9.20 16 ja valtuutti

puheenjohtajan, hallintopäällikön ja markkinointipäällikön neuvottelemaan ja

tekemään sopimuksen mahdollisen ravintolayrittäjän kanssa.

Markkinointipäällikön esitys (KG):

Hallitus
1) kuulee hallintopäällikön ja markkinointipäällikön selostuksen

tilanteesta,
2) päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös:

Hallitus siirsi asian seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 14 § SAAMELAISKÄRÄJIEN ESITYKSET LAPPI-SOPIMUS - LAPIN

31.10.2016 MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAAN VUOSILLE

2017- 2018

Lapin liitto on käynnistänyt, laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan

hallinnoinnista 32 § mukaisen, Lapin maakuntaohjelman — Lappi — sopimus 2017 —

2021 laadinnan. Lappi - sopimus valmistellaan yhteistyössä kuntien, valtion

viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä

muiden vastaavien tahojen kanssa. Lapin maakunnassa saamelaiskulttuuria koskevan

osan valmistelee saamelaiskäräjät. Maakuntaohjelman hyväksyy maakunnan liiton ylin

päättävä toimielin maakuntavaltuusto joulukuussa 2017.

Maakuntaohj elmaa laadittaessa otetaan huomioon maakuntasuunnitelma,

aluekehittämispäätös ja maakuntaa koskevat muut tässä laissa tarkoitetut ohjelmat.

Maakuntaohjelma on laadittava siten, että varmistetaan sen vaikuttavuus elinkeino-,

liikenne- ja ympäristökeskusten ja tarvittavin osin aluehallintovirastojen strategisten

ohj ausasiakirj oj en painopisteisiin ja sisältöön.

Lappi — sopimuksen kehittämiskokonaisuuksia rahoitetaan käyttäen olemassa olevia

rahoitusvälineitä valtion kansallisten rahoitusten lisäksi. Muita rahoitusvälineitä ovat

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR- sekä ESR-rahoitus,

maaseutuohjelma, Meri- ja kalatalousrahasto, Interreg —ohjelmat, Kolarctic CBC —

ohjelma, Pohjoinen Periferia ja Arktinen —ohjelma.

Lappi — Sopimuksen valmistelussa asiantuntija- ja ohjausryhmänä toimii Lapin

maakunnan yhteistyöryhmä, Lapin liiton hallituksen ohella. Lapin liitto pyytää

Saamelaiskäräj iä huomioimaan Saamelaiskäräjien edustuksellisuuden myös Lappi —

Sopimuksen laadintaprosessissa. Kutsut näihin tilaisuuksiin lähetetään erikseen

maakunnan yhteistyöryhmän jäsenille sekä muille valituille tahoille.

Lapin liiton ja Saamelaiskäräjien saamelaiskäräjälain mukainen neuvottelu koskien

Lappi — sopimuksen ja sen saamelaiskulttuuriosion valmistelua, järjestetään

tiistaina 22.11.2016 klo. 8.00 — 11.00 Inarissa. Paikalla neuvottelussa Lapin liiton

edustajina ovat yhteysjohtaja Maiju Hyry, kehittärnisjohtaja Päivi Ekdahl sekä

strategiapäällikkö Mervi Nikander.

Sihteeristö aloittaa Lappi — sopimuksen toimeenpanosuunnitelman 2017 — 2018

valmistelun hallituksen lähetekeskustelun pohj alta.

Kokouspaikalla nähtävillä olevat asiakiijat:
- Lappi-Sopimus — Lapin maakuntaohjelma 2014—2017.

- Lappi-Sopimus — Lapin inaakuntaolje1man toiineenpanosuunnitelma 2016-2017

- Saamelaiskäräjien lausunto Lappi-sopimus — Lapin maakuntaohjelmaan 2014 - 2017

Pöytäkirjantarkastaj at:
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Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus käy lähetekeskustelun Lappi — sopimuksen
toimeenpanosuunnitelman 2017 —2018 sisällöstä.

Päätös:
Hallitus siirsi asian seuraavaan kokoukseen.

Pöakirjantarkastajat:
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Sh 15 § JÄSENTEN NIMEÄMINEN AKWE:KON RYHMÄÄN MUDDUSJÄRVEN

3 1.10.2016 PALISKUNNAN ALUEELLE

Metsähallitus on sopinut Muddusj ärven paliskunnan kanssa 21.9.2016 seuraavaa:

Metsähallitus Metsätalous Oy laatu Muddusjärven paliskuiman alueelle jäljellä olevan

sopimuskauden (14 vuotta) kattavan toimintasuunnitelman, joka sisältää hakkuiden

sijoitussuunnitelman ja kesätiestön rakennus- ja peruskorjaussuuimitelman.

Metsähallitus laatu toimintasuunnitelman yhteistyössä Akwe: Kon työryhmän kanssa,

johon Metsähallitus Metsätalous oy pyytää Saamelaiskäräjiä nimeämään jäsenet.

Akwe:Kon työryhmän toiminnassa noudatetaan ja kehitetään Metsähallituksen ja

Saamelaiskäräjien sopimia menettelyjä Akwe:Kon työryhmän toiminnan osalta.

Toimintasuunnitelma pyritään laatimaan 31.5. 2017 mennessä.

Hakkuiden sijoitussuunnitelmalla määritetään kohteet, joihin tehdään tarkennetut

leimikkosuunnitelmat sopimuskauden aikana. Sijoitussuunnitelma kohdistuu vain

aiemman sopimuskartan metsämaille (vihreät alueet). Sopimuskauden mukaisilla

kitumailla (keltaiset alueet) ei toimita, eikä sopimuskauden aikana myöskään toiminnan

ulkopuolelle rajatuilla kohteilla (punaiset alueet). Näistä rajauksista voidaan poiketa

vain kummankin osapuolen yhteisellä päätöksellä.

Metsähallitus pyytää Saarnelaiskäräj iä nimeämään 15.11.2016 mennessä neljä

edustajaa toimintasuunnitelman Akwe: Kon työryhmään sekä esityksen ryhmän

sihteeristä. Sihteeri toimii asioiden valmistelijana ja kirjaa Akwe: Kon työryhmän

näkemykset suunnitelmasta. Valmistelija osallistuu Akw: Kon-työryhmän kokouksiin.

Sihteerin kustannusten korvaamisesta sovitaan erikseen. Metsähallitus on sitoutunut

käyttämään Akwe: Kon ohjeita saamelaisten kotiseutualueella laadittavien maankäytön

suunnitelmien valmistelussa.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus
1) nimeää Akwe: Kon työryhmään neljä jäsentä,
2) tekee esityksen työryhmän valmistelijasta.

Päätös:
Tiina Sanila-Aikio totesi olevansa esteellinen asian käsittelyn osalta.

Tämä todettiin ja merkittiin. Todettiin, että hallitus ei ole enää

päätösvaltainen.

n
71/’

Pöytäkirjantarkastajat: /
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Sh 16 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN METSÄHALLITUKSEN LAPIN MAAKUNNAN

3 1.10.2016 ALUEELLA TOIMIVAAN NEUVOTTELUKUNTAAN

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää kirjeellään 20.10.20 16 Saamelaiskäräjiä

nimeämään edustajan ja hänelle varajäsenen Metsähallituksen Lapin maakunnan

alueella toimivaan alueelliseen neuvottelukuntaan.

Metsähallituksesta annetun asetuksen (247/2016) 5 §:n mukaan Maa- ja

metsätalousministeriö asettaa enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnan

Lapin maakunnan alueelle, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueille sekä

Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle. Kuhunkin kolmeen neuvottelukuntaan kuuluu

maa- ja metsätalousministeriön määräärnä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä

yhdeksän muuta jäsentä, joilla kullakin on varajäsen (siis yhteensä 11 jäsentä ja 11

varajäsentä). Neuvottelukuntaan kuuluvienjäsenten tulee edustaa monipuolisesti alueen

väestöä, metsätaloutta, elinkeinoelämää, ympäristönsuoj eluaj a kansalaisjärj estöj ä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:
1) antaa Metsähallitukselle lausuntoja merkittävistä valtion maa-ja vesialueiden

käyttöön liittyvistä kysymyksistä;
2) tehdä Metsähallitukselle aloitteita paikallisen väestön aseman huomioon

ottamiseksi ja toimintojen yhteensovittarniseksi Metsähallituksen toimintaa

suunniteltaessa.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus nimeää neuvottelukuntaan edustajan ja hänelle varajäsenen.

Päitös:

Pentti Pieski esitti edustajaksi Nilla Tapiolaaja varajäseneksi Heikki

Palttoa.

Hallitus nimesi neuvottelukuntaan edustajaksi Nilla Tapiolan ja hänelle

varajäseneksi Heikki Palton.

••7fl) f
Pöytäkirjantarkastajat: [ /fr’ /
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Sh 17 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KOLTTAKULTTUURIKESKUKSEN

31.10.2016 HALLITUKSEEN

Kolttakulttuurisäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää kolttasaamelaista kulttuuria.

Kolttakulttuurisäätiön asioita hoitaaja sitä edustaa neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan

valittu hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Vähintään viiden jäsenen on oltava

saamelaissyntyisiä Suomen kansalaisia. Säätiön hallituksessa ovat edustettuina

Saamelaismuseosäätiö - Såmi Museum, Näätämön ja NellimKeväjärven kolttien

kyläkokoukset, Saamelaiskäräjät, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inarin kunta,

Ortodoksinen kirkko ja Metsähallitus sekä kolttien luottamusmies puheenjohtajana.

Hallitus kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Kolttakulttuurisäätiön vuosien 2013 - 2016 hallituskausi on päättymässä.

Kolttakulttuurisäätiö pyytää Saamelaiskäräjiä nimeämään edustajan hallituskaudelle

2017-2020.

Kokouspaikalla nähtävillä olevat asiakiijat:
- Kolttakulttuurisäätiön nineämispyvntö 29.9.2016

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus nimeää kolttakulttuurikeskuksen hallitukseen Saamelaiskäräj ien

edustajan.

Päätös:
Hallitus nimesi Saamelaiskäräj ien edustaj aksi Neeta Jääskön.

Pöytäkirj antarkastajat:
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Sh 18 § PUHEENJOHTAJIEN KATSAUS TEHTÄVIINSÄ LIITTYVISTÄ TOIMISTA
31.10.2016

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 7 §:n 2 momentin mukaan puheenjohtaja antaa

tarpeen mukaan käräjien ja hallituksen kokousten yhteydessä selvityksen tehtäviinsä

kuuluvista toimistaan.

Ha11intopial1ikön esitys (PR):

Hallitus kuulee puheenjohtajien katsaukset saamelaiskäräj ien
toiminnasta hallituksen 11/2016 kokouksen jälkeen ja merkitsee
katsaukset tiedoksi.

Päätös:
Hallitus kuuli Tiina Sanila-Aikion, Heikki Palton ja Tuomas A Juuson

katsaukset saamelaiskäräj ien toiminnasta hallituksen 11/2016 kokouksen

jälkeen ja merkitsi katsaukset tiedoksi.

Merkittiin, että Tuomas A Juuso palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana

skypen välityksellä klo 19.14.

.. .

Poytakirj antarkastajat:
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Sh 19 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
31.10.2016

19.1 § MYÖHÄSTYNEEN MATKALASKUN KORVAAMINEN

Anna Näkkäläjärvi-Länsmanin matkalasku koskien
- osallistumisesta saamelaisen lastenkulttuurikeskuksen toimintaan on saapunut

sihteeristöön 15.9.2016 yli kahden kuukauden päästä matkan päättymisestä

(6.2.2016) ja
- osallistumisesta elokuvakeskuksen lastenpäiville 21.1 .2016 on saapunut

sihteeristöön 15.9.20 16 yli kahden kuukauden päästä matkan päättymisestä.

Marjaana Aikion matkalasku koskien osallistumista Giellagaldun kokoukseen 24. —

25.5.20 16 on saapunut sihteeristöön 5.9.20 16 yli kahden kuukauden päästä matkan

päättymisestä.

Saamelaiskäräj ien palkkiosäännön 7 § :n mukaan vaatimus matkakustannusten

korvauksestaj a päivärahasta on tehtävä kahden kuukauden sisällä matkan päättymisestä

ja vaatimus ansionmenetyksen korvauksesta kuuden kuukauden kuluessa kokouksen

päättymisestä. Ansionmenetyksenja kustannusten korvausta (5 §) on vaadittava kuuden

kuukauden kuluessa kokouksen päättymisestä tai vastaavan vaatimuksen

syntyperusteesta.

Hakija menettää oikeutensa palkkioon, korvaukseen ja päivärahaan ellei vaatimus ole

saapunut käräjien yleiseen toimistoon määräajassa. Palkkiosäännön 11 §:n mukaan

Saamelaiskäräj ien hallitus tulkitsee palkkiosäännön määräyksiä.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus hyväksyy
1) Anna Näkkäläj ärvi-Länsmanin matkalaskun maksettavaksi,

2) Marjaana Aikion matkalaskun maksettavaksi.

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

Pöytäkiijantarkastajat:
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19 §jatkuu...

19.2 § OIKEUSKANSLE1ULLE TEHDYN KANTELUN TILANNE

Asia otettiin käsiteltäväksi Pentti Pieskin esityksestä.

Esitys:

Hallitus kuulee vs lakimiessihteerin selostuksen asiasta.

Päätös:

Hallitus merkitsi lakimiessihteerin selostuksen tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 20 § ILMOITUSASIAT
31.10.2016

Hallintopäällikön esitys (PR): Merkitään tiedoksi seuraavat asiat:

1. Puheenjohtajan päätökset

- Nimennyt edustajaksi Luonrionvarakeskuksen poronhoitoalueen pohjoisosassa

olevien pysyvien j äkälälaidunten koealueiden inventointi -hankkeen ohjausryhrnään

Anni-Helena Ruotsalan (Liite 1).
- Päättänyt, että Saamelaiskäräjät osallistuu monilukutaidon kehittämishankkeen

yhteistyöverkostoon, mikäli hankkeelle saadaan valtionavustus (Liite 2).

- Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle arviomuistiosta postilain muuttamisesta

(Liite 3).
-Saamelaiskäräj ien kommenttipuheenvuoro ulkoasiainministeriön rahoittaman

hankkeen kuulemistilaisuuteen Inarissa 30.9.20 16 (Liite 4).

2. 1 varapuheenjohtajan päätökset

- Selvitys ja esitys saamen kielten asema ja saamenkielisen opetuksen tilanne Inarin

koulussa (Liite 5).

3. II varapuheenjohtajan päätökset

4. Hallintopäällikön päätökset

- Myöntänyt Riitta Orti- Bergille hänen hakemuksestaan mahdollisuutta työskennellä

lyhennetyllä työajalla (80%) 15.9.-15.10.2016 välisenä aikana.

- Myöntänyt Irma Laitille palkatonta, virka-ajasta 20%:n virkavapautta ajalle

1.10.2016-28.2.2017 yksityisasioiden hoitamista varten.

- Palkannut FM Riitta Lehtolan määräaikaiseksi suunnittelijaksi ajalle 19.9. —

31.10.2016 tehtävänään valmistella Saamelaiskäräj ien henkilöstöpoliittinen ohjelma

2016-2019 ja saamelaisten sosiaali- ja tervveysalan kehittämisohjelma 2016-2019

- Palkannut OTM Antti Aikion rnääräaikaiseksi lakirniessihteeriksi ajalle 11.-

3 1.10.2016 tehtävänään valmistella Saamelaiskäräjien maakuntauudistusta koskeva

lausunto.

5. Muistiot

- Muistio Ympäristöministeriölle Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu

Puljun erärnaan Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta (Liite 6).

- Taustarnuistio Oikeusministeriön kieliasiain neuvottelukunnalle; Saamen kielen

opetuksen mahdollisuudet ja mahdottomuudet (Liite 7).

Pöytäkirj antarkastajat:
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Sh 20 § jatkuu...

6. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 17.10.2016

- käsitteli hallituksen esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon järj estämisuudistukseksi,

- käsitteli Posken saarnelaisyksikön tilannetta.

7. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan päätökset

8. Kulttuurilautakunnan päätökset

9. Nuorisoneuvoston päätökset

- Päätti hakea 10 000 € Opetus- ja kulttuuriministeriöltä nuorisoalan kansainvälisen

toiminnan kehittämisavustusta hankkeelle — UUSI VUOSISATA

SAAMELAISYHTEISTYÖTÄ Yhteissaamelainen saamelaisnuorten konferenssi

Trondheimissa 8.2.20 17.

10. Elinkeino- ja oikeuslautakunnan päätökset

11. Kielineuvoston päätökset

12. Selvitykset

- Selvitys Opetus- ja kulttuuriministeriölle; Saamelaiskäräj ät/Alkuperäiskansoj en

elokuvakeskus Skbma: S aamelaislasten medialukutaidon edistäminen -hankkeeseen

osoitetun valtionavustuksen käytöstä vuonna 2015.

13. Muut

14. Henkilöstöasiat

- Luettelo saamelaiskäräjien palveluksessa olevista henkilöistä (Liite 8 T).

T-liitteisiin voi tutustua koko aispaikalla.

Päätös:
Hallitus merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
31.10.2016

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.26.

J9s
Tiina Sanila-Aikio ja Ruotsala
puheenjohtaja pöytäkirj anpitäj ä

Olemme tarkastaneet tämän pöy’täkiijan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Inarissa 3 1.10.2016

Pntti Pieski
pöytäkirjantarkastaja 1 — 7 §, 9 — 21 §

Heikki Paltto
pöytäkirj antarkastaj a

1

Nilla Täpiola
pöytäkirjantarkastaja 8 §

Pöytäkirjantarkastaj at:


