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SAAMELAISKÄRÄJIEN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2013

Aika ke 6. päivänä maaliskuuta 2013 klo 9.10 — 17.50

Paikka Sajos, kokoustila Solju, man

Läsnä! Klemetti Näkkäläjärvi puheenjohtaja x (skypen kautta, poist. 16.00)

poia Tiina Sanila-Aikio 1 varapuh. joht. x
Heikki Paltto II “ x (toimi kokouksen pj:na)

Petra Magga-Vars “ x
Anna Morottaja x
Ilmari Tapiola “ x (poist. 15.50)

Juha Guttorm pöytäkirj anpitäj ä x
hallintopäällikkö

Aimo Guttorm lakimiessihteeri x
Inga-Briitta Magga ma. ympäristösihteeri x §:ssä 16 ja 17
Sun Jomppanen saamen kieliturvasihteeri x § : ssä 14 ja 15
Inker-Anni Sara kulttuurisihteeri x §:ssä 14
Hannu Kangasniemi oppimateriaalisihteeri x §:ssä 18-20
Pia Ruotsala sosiaali-ja terveyssihteeri x §:ssä 15
Ulla Aikio-Puoskari koulutussihteeri x § : ssä 13
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Sh 1 § KOKOUKSEN AVAUS
6.3.2013

Kokouksen puheenjohtajana toiminut II vpj Heikki Paltto avasi kokouksen klo 9.10.

( Sh 2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
6.3.2013

Esitys:
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta
on lähetetty hallituksen jäsenille 12.2.2013. Kokouskutsu-esityslista on
lähetetty jäsenille sähköpostitse ja postitse 27.2.2013.

Päätös:

Todettiin.

Sh 3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
6.3.2013

Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Valittiin Anna Morottaja ja Tiina Sanila-Aikio.

tark.
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Sh 4 § ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
6.3.2013

Hallintopäällikön (JG) esitys:

Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyjärjestys:

5 § Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

6 § Lausunto saamenkielisten ohjelmien ja palveluiden osuudesta 2011 - 2012

7 § Lausunto luonnoksesta porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta

8 § Lausunto poronhoitovuodelta 2013/2014 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

9 § Saamelaiskäräjien kertomus valtioneuvostolle vuodelta 2012

10 § Saamelaiskäräjien palkkiosäännön tarkistaminen

11 § Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelma-talousarvio vuodeksi 2013

12 § Selvitys saamenkielisen oppimateriaalin valmistamiseksi osoitetun
valtionavustuksen käytöstä vuonna 2012

13 § Esitys saamenkielistä oppimateriaalityötä koskevaksi valtionavustukseksi
vuoden 2014 valtion talousarviossa

14 § Saamenkielisen oppimateriaalin pitemmän aikavälin tuotantosuunnitelma 2013 -

2016

15 § Edustajan nimeäminen kansalliseen toimikuntaan — Euroopan neuvoston
vihapuheen vastainen kampanja

16 § Edustajan nimeäminen Ivalon tulvasuoj eluvaihtoehtojaja niiden vaikutuksia
pohtivaan asiantuntij aryhmään

17 § Edustajan nimeäminen Melan kalastajien ja poronhoitajien neuvottelukuntaan

18 § Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013 —

2014

19 § Edustajan nimeäminen Nagoyan pöytäkirjan kansallista täytäntöönpanoa
valmistelevaan työrylimään

tark. .7..
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Sh4jatkuu...
63.2013

20 § Ehdokkaiden nimeäminen valtion taidetoimikuntien jäseniksi kaudelle
2013 —2014

21 § Esitys saamenkulttuurin tutkintotoimikuntaan nimettäviksi jäseniksi

22 § Muut esille tulevat asiat

23 § Ilmoitusasiat

24 § Kokouksen päättäminen

Päätös:

Hyväksyttiin seuraava asioiden käsittelyjärjestys:

5 § Saamelaiskäräjien palkkiosäännön tarkistaminen

6 § Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelma-talousarvio vuodeksi 2013

7 § Edustajan nimeäminen kansalliseen toimikuntaan — Euroopan neuvoston
vihapuheen vastainen kampanja

8 § Edustajan nimeäminen Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia
pohtivaan asiantuntijaryhmään

9 § Edustajan nimeäminen Melan kalastajien ja poronhoitajien neuvottelukuntaan

10 § Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi
2013 —2014

11 § Edustajan nimeäminen Nagoyan pöytäkirjan kansallista täytäntöönpanoa
valmistelevaan työryhmään

12 § Ehdokkaiden nimeäminen valtion taidetoimikuntien jäseniksi kaudelle
2013 —2014

13 § Esitys saamenkulttuurin tutkintotoimikuntaan nimettäviksi jäseniksi

14 § Lausunto saamenkielisten ohjelmien ja palveluiden osuudesta 2011 — 2012

15 § Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

tark. 44, .1..
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Sh4 §jatkuu...
6.3.2013

16 § Lausunto luonnoksesta porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta

17 § Lausunto poronhoitovuodelta 2013/2014 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

18 § Selvitys saamenkielisen oppimateriaalin valmistamiseksi osoitetun
valtionavustuksen käytöstä vuonna 2012

19 § Esitys saamenkielistä oppimateriaalityötä koskevaksi valtionavustukseksi
vuoden 2014 valtion talousarviossa

20 § Saamenkielisen oppimateriaalin pitemmän aikavälin tuotantosuunnitelma 2013 -

2016

21 § Saamelaiskäräjien kertomus valtioneuvostolle vuodelta 2012

22 § Muut esille tulevat asiat

23 § Ilmoitusasiat

24 § Kokouksen päättärninen

tark.
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Sh 5 § Saamelaiskäräjien palkkiosäännön tarkistaminen

Sh 5 § SAAMELAISKÄRÄJIEN PALKKJOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN
6.3.2013

Saamelaiskäräjälain 17 §:n mukaan saamelaiskäräjien jäsenille, muille
luottamushenkilöille, henkilöstölle ja asiantuntijoille maksetaan palkkiota,
matkakustannusten korvausta, päivärahaa ja muuta korvausta siten kuin
saamelaiskäräjien vahvistamassa palkkiosäännössä tarkemmin määrätään.

Voimassa oleva palkkiosääntö on vahvistettu 6. — 7.4.2004 pidetyssä
saamelaiskäräjien kokouksessa. Saamelaiskäräjien tilintarkastaj at suosittelivat
tilikautta 2011 koskevassa raportissaan 25.6.20 12 palkkiosäännön ajanmukaistamista
kaudella 2012.

Sittemmin saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan 7.11.2012, että
palkkiosäännön tarkistamista käsitellään saamelaiskäräjien vuoden 2013
ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessa.

Sihteeristössä on yhteistyössä valmisteltu ehdotus palkkiosäännön tarkistamiseksi.
Ehdotus sisältää vain ajanmukaistamisen kannalta välttämättömimmät
säännöstarkistukset sekä hallituksen kokouksessaan 7.11.2012 edellyttämän
määräyksen saamelaiskäräjien varapuheenjohtajille maksettavista
kuukausipalkkioista.

Hallintopäällikön (JG) esitys:

Hallitus hyväksyy sihteeristössä yhteistyössä valmistellun ehdotuksen
saamelaiskäräjien palkkiosäännön tarkistamiseksi, esitettäväksi käräjien
kokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös:

Käsittelyn alussa vpj:t Tiina Sanila-Aikio ja Heikki Paltto ilmoittivat
olevansa esteellisiä palkkiosääntöehdotuksen 3 a § :n käsittelyssä.
Päätettiin, että käsitellään ensin ehdotuksen 3 a § ja sen jälkeen ehdotus
muilta osin. Sen jälkeen Sanila-Aikio ja Paltto poistuivat kokouksesta,
mikä todettiin ja merkittiin.

Puheenjohtajana ehdotuksen 3 a §:n osalta toimi Klemetti Näkkäläjärvi,
ja pöytäkirjan tarkastajaksi Sanila-Aikion tilalle valittiin Ilmari Tapiola.

3 a §:n käsittely aloitettiin. Keskustelun kuluessa Petra Magga-Vars
esitti kyseisen säännöksen muuttamista niin, että kuukausipalkkion

tark. 7— .1..
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Sh5 §jatkuu...
6.3.2013

määrä vahvistetaan vuosittain käräjien talousarvion hyväksymisen
yhteydessä. Tätä ehdotusta kannatti Klemetti Näkkäläjärvi. Tapiola ja
Morottaja ilmoittivat tukevansa käsittelyn pohjana olevaa
hallintopäällikön ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty käsittelyn pohjana olevasta
ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota on kannatettu. Sen vuoksi
joudutaan suorittamaan äänestys asian ratkaisemiseksi. Päätettiin, että
hallintopäällikön ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Petra Magga
Varsin ehdotusta kannattavat äänestävät Ei.

Suoritettiin äänestys, jossa Jaa esityksen puolesta äänestivät Morottaja
ja Tapiola. Ei esityksen puolesta äänestivät Magga-Vars ja Näkkäläjärvi.
Todettiin, että molemmat ehdotukset ovat saaneet kaksi (2) ääntä ja että
äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, joten hallituksen
päätökseksi 3 a §:n osalta tuli Petra Magga-Varsin ehdotus.

3 a §:n pykälän käsittelyn jälkeen Sanila-Aikio ja Paltto palasivat
kokoukseen, mikä todettiin ja merkittiin. Paltto siirtyi kokouksen
puheenjohtajaksi.

Asian käsittelyä jatkettiin. Käsiteltiin palkkiosäännön muutosehdotuksen
muut kohdat, jotka hyväksyttiin korjattuna (liite 1).

Päätettiin pitää lounastauko klo 11.45 alkaen.

tark. T
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Sh 6 § Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelma-talousarvio vuodeksi 2013

Sh 6 § SAAMELAISKÄRÄJIEN TOIMINTASUUNNITELMA-TALOUSARVIO
6.3.2013 VUODEKSI 2013

Saamelaiskäräjien talousarvion rakennetta muutettiin v. 2011 niin, että menot on nyt
ryhmitelty toiminnanaloittain ja lisäksi talousarvion laadinnassa on noudatettu
budjetointiin liittyvää ns. täydellisyysperiaatetta, jonka mukaisesti talousarvioon on
otettu kaikki sen laadintahetkellä tiedossa olevat tulot ja menot. Aiempina vuosina
talousarvion ulkopuolelle ovat jääneet erillismäärärahat kuten
saamelaiskulttuurimääräraha sekä proj ektimäärärahat. Talousarvioon liittyvän
toimintasuunnitelman rakennetta ei ole muutettu.

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 23 §:n 7 kohdan mukaan hallintopäällikön
tehtävänä on laatia ehdotus käräjien talousarvioksi, jonka hyväksyy käräjien kokous (4
§:n 7 kohta).

Hallintopäällikön laatima ehdotus vuoden 2013 talousarvio-toimintasuunnitelmaksi
pohjautuu lautakuntien ja erillishankkeiden vetäjien esityksiin sekä vuoden 2012
talousarvioon ja sen alustaviin toteutumatietoihin.

Hallintopäällikön (JG) esitys:

Hallitus hyväksyy laatimani ehdotuksen saamelaiskäräjien
toimintasuunnitelma-talousarvioksi vuodeksi 2013, esitettäväksi käräjien
kokoukselle.

Päätös:

Lounastauon jälkeen kokousta jatkettiin klo 12.25. Todettiin, että läsnä ovat samat
jäsenet kuin ennen tauon alkamista.

Hallitus hyväksyi korjattuna hallintopäällikön esityksen päätökseksi
(liite 2).

Klemetti Näkkäläjärvi jätti tähän päätökseen kirjallisen eriävän
mielipiteensä (liite 3).

tark. 1p
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Sh 7 § Edustajan nimeäminen kansalliseen toimikuntaan — Euroopan neuvoston vihapuheen
vastainen kampanja

Sh 7 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KANSALLISEEN TOIMIKUNTAAN
6.3.20 13 EUROOPAN NEUVOSTON VIHAPUHEEN VASTAINEN KAMPANJA

Euroopan neuvoston aloitteesta toteutettavan vihapuheen vastaisen hankkeen
tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta verkossa tapahtuvan vihapuheen kielteisistä
vaikutuksista demokratian ja ihmisoikeuksien toteutumiselle sekä saada nuoret
aktiiviset mukaan edistämään ihmisoikeuksia erityisesti verkkoympäristössä.
Kampanjan ensisijaisena kohderyhmänä ovat nuoret.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa hankkeelle kansallisen toimikunnan ajaksi
1.3.2013 — 31.12.2014. Sähköpostillaan 22.2.2013 opetus- ja kulttuuriministeriö on
pyytänyt saamelaiskäräjiä/saamelaiskäräjien nuorisoneuvostoa nimeämään edustajan
kansalliseen toimikuntaan. Toimikunnan tehtävänä on suunnitella ja tukea hankkeen
kansallista toteutusta.

Edustaja toimikuntaan pyydetään nimeämään 8.3.2013 mennessä (liite 4).

Nuorisosihteerin esitys:

Hallitus nimeää edustajan kansalliseen toimikuntaan ajalle 1.3.2013 —

31.12.2014.

Päätös:

Hallitus nimesi Tuomas Aslak Juuson kyseiseen toimikuntaan kaudeksi
1.3.2013 — 31.12.2014.

tark. ft ,4y
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Sh 8 § Edustajan nimeäminen Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia
pohtivaan asiantuntij aryhmään

Sh 8 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN IVALON TULVASUOJELUVAIHTOEHTOJA
6.3.20 13 JA NIIDEN VAIKUTUKSIA POHTIVAAN ASIANTUNTIJARYHMÄÄN

Laissa tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja asetuksessa (659/2010) on säädetty
tulvariskien hallinnan järjestämisestä Suomessa. Ivalon alue on nimitetty
merkittäväksi tulvariskialueeksi vuonna 2011. Alueelle laaditaan tulvavaara- ja
tulvariskikartat sekä tehdään koko vesistöalueelle tulvariskien hallintasuunnitelma
vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2013 aikana Ivalon alueelle tehdään
monitavoitteinen arviointi tulvariskien hallintatoimenpiteistä. Työ tehdään yhdessä
Ivalojoen tulvaryhmän sekä sidostahoista koostuvan asiantuntijaryhmän kanssa.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää saarnelaiskäräjiä nimeämään
edustajan Ivalon tulvariskien hallinnan toimenpiteitä ja sen vaikutuksia pohtivaan
asiantuntijaryhmään (liite 5).

Hallintopäällikön (JG) esitys:

Hallitus nimeää edustajan Ivalon tulvariskien hallinnan toimenpiteitä ja
sen vaikutuksia pohtivaan asiantuntij aryhmään.

Päätös:

Hallitus nimesi Bigga-Helena Maggan kyseiseen asiantuntijaryhmään.

tark. Tft
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Sh 9 § Edustajan nimeäminen kalastajien ja poronhoitajien neuvottelukuntaan

Sh 9 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MELAN KALASTAJIEN JA
6.3.2013 PORONHOITAJIEN NEUVOTTELUKUNTAAN

Saamelaiskäräjien hallitus nimesi kokouksessaan 21.1.2011 Melan kalastajien ja
poronhoitajien neuvottelukuntaan saamelaiskäräjien edustajaksi Antti Näkkälän. Antti
Näkkälän poismenon johdosta neuvottelukuntaan nimettäneen uudet edustajat.

Saamelaiskäräjien toimintaohjelmassa 2012 - 2015 on sosiaali- ja terveyspalvelujen
osalta sektorikohtaisiin yksityiskohtaisiin tavoitteisiin asetettu mm. edellytysten
luominen saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittajien työterveyshuollolle,
sijaisavulle ja toimeentulolle.

Sosiaali- ja terveyssihteerin esitys:

Hallitus nimeää edustajan ja tälle varaedustajan Melan kalastajien ja
poronhoitajien neuvottelukuntaan.

Päätös:

Hallitus nimesi Pentti Vallen varsinaiseksi jäseneksi ja Pia Ruotsalan
varaj äseneksi kyseiseen neuvottelukuntaan.

tark. ]3W
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Sh 10 § Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013 —2014

Sh 10 § KALATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTON HALLITUKSEN
6.3.203 1 NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI 2013 — 2014

Inarin kunnan kalatalouden kehittämisrahaston säännön 6 § :n mukaan “Rahaston
asioista päättää hallitus, johon neljäksi vuodeksi kerrallaan valitaan kolme edustajaa
kunnasta, kaksi edustajaa maa- ja metsätalousministeriöstä sekä Lapin
ympäristökeskuksesta, Metsähallituksesta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta,
Inarin kalastusalueestaja saamelaiskäräjistä yksi edustaja kustakin”.

Inarin kunta pyytää saamelaiskäräjiä nimeämään rahaston säännön mukaisen
edustajansa kalatalousrahaston hallitukseen toimikaudeksi 2013 — 2016
(mahdollisuuksien mukaan mies- ja naisedustajat) (liite 6).

Hallintopäällikön (JG) esitys:

Hallitus nimeää rahaston säännön mukaisen edustajansa kalatalouden
kehittämisrahaston hallitukseen toimikaudeksi 2013 —2016
(mahdollisuuksien mukaan mies- ja naisedustajat).

Päätös:

Hallitus asetti kalastaja Jouni Aikion ja opettaja Anna Morottajan
ehdolle nimettäväksi kyseiseen hallitukseen kaudeksi 2013 —2016.

tark.
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Sh 11 § Edustajan nimeäminen Nagoyan pöytäkirjan kansallista täytäntöönpanoa
valmistelevaan työryhmään

Sh 11 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN NAGOYAN PÖYTÄKIRJAN KANSALLISTA
632013 TÄYTÄNTÖÖNPANOA VALMISTELEVAAN TYÖRYHMÄÄN

Nagoyan pöytäkirja on uusi kansainvälinen sopimus, joka hyväksyttiin 2010.
Pöytäkirjan määräykset täsmentävät yleissopimuksen yleisluontoisia tavoitteita
geenivarojen saatavuudesta ja niiden käytöstä saatavien hyötyjen tasapuolisesta ja
oikeudenmukaisesta jaosta. Euroopan unioni, Suomi ja useat muut unionin
jäsenvaltiot allekirjoittivat Nagoyan pöytäkirjan 23.6.20 1 1.

Nagoyan pöytäkirjan määräykset voidaan täytäntöönpanon kannalta jakaa kahteen
pilariin; sitovaan määräysten noudattamista koskevaan pilariin, ja osittain
vapaaehtoiseen geenivarojen saatavuutta koskevaan pilariin. Komissio on 4.10.2012
antanut ehdotuksen asetukseksi, jolla täytäntöönpantaisiin Nagoyan pöytäkirjan
määräysten noudattamista koskevat pilarin määräykset unionissa. Pöytäkirjan
saatavuuspilarin määräykset, mukaan lukien ennakkosuostumusta ja hyötyj enj akoa
koskevat määräykset, jäisivät jäsenvaltion kansallisen harkinnan varaan.

Ympäristöministeriö pyytää kirjeellään (liite 7) saamelaiskäräjiä nimeämään
edustajansa Nagoyan pöytäkirjan kansallista hyväksymistä ja täytäntöönpanoa
valmistelevaan työryhmään. Työryhmän toimikausi on 15.3.2013 —3 1.12.2014 ja sen
keskeisimmät tehtävät ovat kansallisen lainsäädännön valmisteleminen koskien
Nagoyan pöytäkirj an hyväksymistä, pöytäkirj an saatavuuspilarin täytäntöönpanoa ja
komission geenivara-asetuksesta j ohtuvia säädöstarpeita.

Hallintopäällikön (JG) esitys:

Hallitus nimeää edustajansa Nagoyan pöytäkirjan kansallista
hyväksymistä ja täytäntöönpanoa valmistelevaan työryhmään
toimikaudeksi 15.3.2013 —31.12.2014.

Päätös:

Hallitus nimesi Klemetti Näkkäläjärven saarnelaiskäräjien
edustajaksi kyseiseen työryhmään kaudeksi 15.3.2013 — 31.12.2014.

tark. 54
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Sh 12 § Ehdokkaiden nimeäminen valtion taidetoimikuntien jäseniksi toimikaudelle 2013 —

2014

Sh 12 § EHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN VALTION TAIDETOIMIKIJNTIEN JÄSE
6.3.20 13 NIKSI TOIMIKAUDELLE 2013 — 2014

Laki (657/2012) ja asetus (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta tulivat voimaan
1.1.2013. Lain 2 § :ssä säädetään, että Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä toimii
taideneuvosto. Taideneuvoston tehtävänä on muun muassa päättää valtion
taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määrästä, nimetä valtion taidetoimikuntien
ja alueellisten taidetoimikuntien puheenjohtajat ja muut jäsenet sekä asettaa
tarvittaessa valtion taidetoimikuntiin vertaisarviointiin liittyviä asioita valmistelevia
j aostoj a.

Taiteen edistämiskeskus pyytää kirjeellään (liite 8) saamelaiskäräjiä tekemään Taiteen
edistämiskeskuksen taideneuvostolle ehdotuksen henkilön nimeämisestä valtion
taidetoimikunnan jäseneksi kaudelle 2013 — 2014. Toimikunnan jäsenellä tulee olla
hyvä taiteellinen asiantuntemus ja ehdotuksen jäsenestä tulee sisältää sekä nais- että
miesehdokkaan. Esitystä laatiessa pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että
toimikuntien toimintaa koskevat hallintolain 27 ja 28 §:ien säädökset esteellisyydestä.
Suositus on myös se, että toimikuntien jäsenet eivät toimikauden aikana hae itse
Taiteen edistämiskeskuksen apurahoja.

Ehdotukset jäsenestä pyydetään toimittamaan 18.3.2013 mennessä.

Hallintopäällikön (JG) esitys:

Hallitus nimennee sekä nais- että miesehdokkaan valtion taidetoimi
kunnan jäseneksi kaudeksi 2013 —2014.

Päätös:

Hallitus asetti Ilmari Tapiolan ja Aune Mustan ehdolle nimettäväksi
kyseiseen toimikuntaan kaudeksi 2013 — 2014.
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Sh 13 § Esitys saamenkulttuurin tutkintotoimikuntaan nimettäväksi jäseneksi

Sh 13 § ESITYS SAAMENKULTTUURIN TUTKINTOTOIMIKUNTAAN NIMETTÄ
6.3.20 13 VÄKSI JÄSENEKSI

Opetushallitus pyytää kirjeellään 21.1.2013 (liite 9) saamelaiskäräjiä tekemään
esityksen S aamenkulttuurin tutkintotoimikuntaan nimettävistä jäsenistä.
Saamelaiskäräjiltä pyydetään esitystä kahdesta työnantajia edustavasta jäsenestä
toimikaudelle 1.8.2013 — 31.7.2016. Esitykset pyydetään tekemään 31.3.2013
mennessä. Nykyisten tutkintotoimikuntien kolmivuotinen toimikausi päättyy
31.7.2013.

Tutkintotoimikunnat ovat opetushallituksen yhteydessä toimivia luottamuselimiä,
joiden vastuulla on joko yksi tai useampia näyttötutkintoja. Liitteessä 10 on lueteltu
saamenkulttuurin tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot ja toimikunnan
kokoonpano 1.8.2010 — 31.7.2013. Tutkintotoimikunnat huolehtivat mm.
näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä antavat todistukset.

Koulutussihteerin esitys:

Hallitus esittää opetushallitukselle kahta työnantajia edustavaa jäsentä
saamenkulttuurin tutkintotoimikuntaan toimikaudelle 1.8.2013 —

31.7.2016.

Päätös:

Hallitus päätti esittää, että Ilmari Tapiola ja Aune Musta nimettäisiin
kyseiseen toimikuntaan kaudeksi 1.8.2013 — 31.7.2016.
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Sh 14 § Lausunto saamenkielisten ohjelmien ja palveluiden osuudesta 2011 ja 2012

Sh 14 § LAUSUNTO SAAMENKIELISTEN OHJELMIEN JA PALVELUIDEN
6.3.20 13 OSUUDESTA 2011 JA 2012

Yleisradiolain 6 §:n mukaisesti Yleisradion hallintoneuvoston on annettava vuosittain
huhtikuun loppuun mennessä eduskunnalle kertomus 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 vuosilta 2011 ja 2012 saamenkielisten ohjelmien ja
palveluiden osuudesta (liite 11).

Saamen kieliturvasihteerin ja kulttuurisihteerin esitys:

Hallitus hyväksyy lausuntoehdotuksen toimitettavaksi Yleisradiolle.

Päätös:

Hallitus hyväksyi korjattuna lausuntoehdotuksen päätökseksi (liite 12).
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Sh 15 § Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

Sh 15 § LAUSUNTO KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA
6.3.2013

Hallitus linjasi kunta- ja palvelurakenneuudistusten jatkoa iltakoulussaan 5.6.2012
sekä antoi 6.6.2012 tiedonannon eduskunnalle kuntauudistuksen etenemisestä.
Linj austen mukaan hallitus määrittele kuntauudistusta ohj aavan rakennelain
valmistelun pohjaksi kriteerit, joiden pohjalta kunnat voivat käynnistää tarvittavat
selvitykset ja muodostaa uudet kunnat. Kriteerien valmistelu annettiin
kuntarakennelakityöryhmän tehtäväksi. Työryhmän valmistelemat tarkemmat
kriteerit vahvistettiin hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä 27.6.2012,
muistio liitteenä 13.

Kyseessä oleva kuntarakenneluonnos on valmisteltu hallituksen linjausten pohjalta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nykyistä kuntajakolakia, ja samalla lain nimike
muutettaisiin kuntarakennelaiksi. Lakiin lisättäisiin säännökset kuntien
selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista ja niistä poikkeamisesta sekä muutettaisiin
kuntien yhdistymisen taloudellista tukea koskevia säännöksiä. Lisäksi ehdotetaan
kielilain muuttamista eräiltä osin.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa (liite 14) mm. saamelaiskäräjiltä
kuntarakennelakiluonnoksesta yleisesti sekä erityisesti seuraavista kysymyksistä:
- selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja

selvitysvelvollisuuden sisällöstä:
- esityksen sisältämistä määräajoista ja menettelyistä,
- valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon muuttamisesta,
- yhdistämisavustuksien ehdoista ja määrästä,
- sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon

palvelurakennetta koskevien linj austen mukaisesti.

Liitteenä saamelaiskäräjien lausunto 1.4.2012 kunnallishallinnon rakennetyöryhmän
selvityksestä (liite 15) ja muistio saamelaiskäräjien ja valtionvarainministeriön
tapaamisesta 28.9.2012 koskien kunnallishallinnon rakenneuudistuksen
jatkovalmistelua (liite 16).

Saamen kieliturvasihteerin (SJ) esitys:

Hallitus hyväksyy lausuntoehdotuksen toimitettavaksi
valtiovarainministeriöön.

Päätös:
Hallitus kävi asiasta lähetekeskustelun. Todettiin, että lausuntoehdotus
vaatii edelleen kehittämistä. Päätettiin, että jäsenet toimittavat omat
kehittämisehdotuksensa asian esittelijä Sun Jomppaselle
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Sh 15 §jatkuu...
6.3.2013

mahdollisimman pian, viimeistään to 7. pnä maaliskuuta. Päätettiin, että
hallitus pitää lausunnon käsittelyä ja hyväksymistä varten puhelin-
kokouksen pe 8. pnä maaliskuuta 2013 klo 10.00.

Merkittiin, että jäsen Ilmari Tapiola poistui kokouksesta (klo 15.50) tämän pykälän
käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että pj Klemetti Näkkäläjärvi poistui kokouksesta (klo 16.00) tämän
pykälän käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.
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Sh 16 § Lausunto luonnoksesta porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta

Sh 16 § LAUSUNTO LUONNOKSESTA POROTALOUTTA KOHDANNEIDEN
6.3.20 13 VAHINKOJEN KORVAAMISESTA

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää saamelaiskäräjiltä lausuntoa luonnoksesta
valtioneuvoston asetukseksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta
8.3.2013 mennessä (ohessa lausuntopyyntöasiakirj at, liite 17). Asetuksella
annettaisiin tarkemmat säännökset tuhoista, joiden vahinkoja korvattaisiin, sekä
korvattavista vahingoista samoin kuin menettelystä tuhon ja vahingon toteamisessa
sekä korvausmenettelystä.

Lausuntoehdotuksen on valmistellut saamelaiskäräjien toimeksiannosta Kaisa
Korpij aakko-Labba.

Ma. ympäristösihteerin (I-BM) esitys:

Hallitus hyväksyy lausuntoehdotuksen toimitettavaksi maa- ja
metsätalousministeriöön.

Päätös:

Hallitus hyväksyi korj attuna lausuntoehdotuksen päätökseksi (liite
18).
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Sh 17 § Lausunto asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2013/2014 maksettavasta
eläinkohtaisesta tuesta

Sh 17 § LAUSUNTO ASETUSLUONNOKSESTA PORONHOITOVUODELTA 2013/
6.3.2013 2014 MAKSETTAVASTA ELÄINKOHTAISESTA TUESTA

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto pyytää saamelaiskäräjien lausuntoa
valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2013/2014 maksettavasta
eläinkohtaisesta tuesta viimeistään 7.3.2013 (ohessa lausuntopyyntöasiakirj at, liite
19).

Porojen eläinkohtaista tukea ehdotetaan maksettavaksi tukialueilla C3 ja C4
poronhoitoa harjoittaville ruokakunnille. Tuen saamisen edellytyksenä olisi, että
ruokakuntaan kuuluvat henkilöt omistavat poronhoitovuoden päättyessä vähintään 80
eloporoa. Tuen määräytymisperusteisiin ei ehdoteta muutoksia. Tuen suuruudeksi
ehdotetaan 28,50 euroa eloporoa kohti. Tuen myöntämisperusteisiin ei esitetä
muutoksia vuoteen 2012 verrattuna.

Lausuntoehdotuksen on valmistellut saamelaiskäräjien toimeksiannosta Kaisa
Korpij aakko-Labba.

Ma. ympäristösihteerin (I-BM) esitys:

Hallitus hyväksyy lausuntoehdotuksen toirnitettavaksi maa- ja
metsätalousministeriöön.

Päätös:
Hallitus hyväksyi korj attuna lausuntoehdotuksen päätökseksi (liite
20).
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Sh 18 § Selvitys saamenkielisen oppimateriaalin valmistamiseksi osoitetun valtionavustuksen
käytöstä vuonna 2012

Sh 18 § SELVITYS SAAMENKIELISEN OPPIMATERIAALIN VALMISTAMISEKSI
6.3.20 13 OSOITETUN VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ VUONNA 2012

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 11 §:n (kohta 9) mukaan koulutus- ja
oppimateriaalilautakunnan tulee laatia käräjien kokoukselle vuosittain selvitys
saamelaisen oppimateriaalimäärärahan käytöstä.

Saamelaiskäräjät sai vuoden 2012 valtion talousarviosta yhteensä 290.000 euroa
saamenkielisen oppimateriaalin valmistamiseen. Lisäksi oppimateriaalin myyntituloja
kertyi noin 26.000 euroa. Vuodelle 2012 osoitetuilla varoilla julkaistut
oppirnateriaalit on lueteltu liitteessä 21.

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta hyväksyi kokouksessaan 29.1.2013 (1/2013, 6

§) saamelaiskäräjien kokoukselle osoitetun selvityksen oppimateriaalivarojen
käyttämisestä vuonna 2012.

Oppimateriaalisihteerin esitys:

Hallitus hyväksyy olevan koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan
antaman selvityksen esitettäväksi edelleen saamelaiskäräjien
kokoukselle.

Päätös:

Hallitus päätti esityksen mukaisesti (liite 22).

tark.



SÄMEDIGGI PÖYTÄKIRJA 3/2013
SAAMELAISKÄR-UÄT

Hallitus 6.3.20 13 sivu 22 (28)
Sh 19 § Esitys saamenkielistä oppimateriaalityötä koskevaksi valtionavustukseksi vuoden
2014 valtion talousarviossa

Sh 19 § ESITYS SAAMENKIELISTÄ OPPIMATERIAALITYÖTÄ KOSKEVAKSI
6.3.2013 VALTIONAVUSTUKSEKSI VUODEN 2014 VALTION TALOUSARVIOSSA

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 11 §:n (kohta 10) mukaan koulutus- ja
oppimateriaalilautakunnan tulee laatia käräjien kokoukselle ehdotus vuosittaisesta
saamelaisesta oppimateriaalimäärärahasta.

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta hyväksyi kokouksessaan 29.1.2013 (1/2013, 8

§) saamelaiskäräjien kokoukselle osoitetun ehdotuksen saamenkielistä
oppimateriaalityötä koskevaksi valtionavustukseksi vuoden 2014 valtion
talousarviossa.

Oppimateriaalisihteerin esitys:

Hallitus hyväksyy liitteenä olevan koulutus- ja
oppimateriaalilautakunnan ehdotuksen esitettäväksi edelleen
saamelaiskäräjien kokoukselle.

Päätös:

Hallitus hyväksyi esityksen korjattuna päätökseksi (liite 23).
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Sh 20 § SAAMENKIELISEN OPPIMATERIAALIN PITEMMÄN AIKAVÄLIN
6.3.20 13 TUOTANTOSUUNNITELMA 2013 - 2016

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 4 §:n (kohta 11) mukaan käräjien kokouksen
tehtävänä on mm. hyväksyä pitemmän aikavälin suunnitelma saamenkielisen
oppimateriaalin tuottamisesta. Työjärjestyksen 11 §:n (kohta 11) mukaan koulutus- ja
oppimateriaalilautakunnan tulee laatia käräjien kokoukselle ehdotus pitemmän
aikavälin suunnitelmaksi saamenkielisen oppimateriaalin tuottamisesta.

Koulutus-ja oppimateriaalilautakunta asetti kokouksessaan 3/2012 (15.08.2012, 10 §)
työryhmän valmistelemaan saamenkielisen oppimateriaalin pitemmän aikavälin
tuotantosuunnitelmaa. Työryhmään nimettiin jäseniksi Rauni Aärelä, Inker-Anne
Magga, Eeva-Liisa Rasmus ja Marjaana Aikio ja sihteeriksi oppimateriaalisihteeri
Hannu Kangasniemi.

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen saamenkielisen
oppimateriaalin pitemmän aikavälin tuotantosuunnitelmaksi kokouksessaan
29.01.2013 (1/2013, 15 §).

Oppimateriaalisihteerin esitys:

Hallitus hyväksyy liitteinä olevan saamenkielisen oppimateriaalin
pitemmän aikavälin tuotantosuunnitelman 2013 - 2016 esitettäväksi
edelleen saamelaiskäräjien kokoukselle.

Päätös:

Hallitus hyväksyi esityksen korjattuna päätökseksi (liitteet 24 ja 25).
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Sh 21 § Saamelaiskäräjien kertomus valtioneuvostolle vuodelta 2012

Sh 21 § SAAMELAISKÄRÄJIEN KERTOMUS VALTIONEUVOSTOLLE
6.3.2013 VUODELTA 2012

Saamelaiskäräjälain (974/95) 7 §:n mukaan saamelaiskäräjät laatu vuosittain
valtioneuvostolle hallituksen kertomuksen laatimista varten kertomuksen siitä, mitä
merkittävää on tapahtunut saamelaisia erityisesti koskevien asioiden kehityksessä.

Käräjien työjärjestyksen 25 §:n 7 kohdan mukaan lakimiessihteerin tehtävänä on laatia
käräjälain 7 §:n tarkoittama kertomus.

Lakimiessihteerin (AG) esitys:

Hallitus hyväksyy valmistelemani ehdotuksen saamelaiskäräjälain 7 §:n
tarkoittamaksi kertomukseksi valtioneuvostolle vuodelta 2012 ja saattaa
sen saamelaiskäräjien kokouksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Hallitus päätti esityksen mukaisesti (liite 26).
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Sh 22 § MUUT ESILLE TULLEET ASIAT
6.32013

Muita esille tulleita asioita ei ollut.
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Sh 23 § Ilmoitusasiat

Sh 23 § ILMOITUSASIAT
6.3.2013

Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

1. II varapuheenjohtajan päätökset

- Lausunto Puljun erämaalain Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta (liite 1
T)

- Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston
asetukseksi riistavahingoista (liite 2 T),

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2O1 1:0010) Tolosjoelle (liite 3 T),

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:0042) Eskottijoelle (liite 4 T),

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:0027) Tolosjoelle (liite 5 T),

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:0023) Lismajoelle (liite 6 T),

- Lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle koskien viiden suden lisäämistä
poikkeusluvalla sallittuun suden metsästyksen saaliskiintiöön poronhoitoalueen
ulkopuolella metsästysvuonna 2012-2013 (liite 7 T),

- Vastaus Lapin liiton esitykseen poronhoitoalueen karhukannan DNA
tutkimukseksi (liite 8 T),

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2O12:0028) Tolosjoelle (liite 9 T),

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2O12:0029) Tolosjoelle (liite 10 T),

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:0030) Tolosjoelle (liite 11 T),

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:0033) Palsinojalle (liite 12 T),

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:0034) Palsinojalle (liite 13 T).

2. Saapuneet kirjeet

- Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Utsjoen
kalatalousneuvottelukunnan asettamisesta (liite 14 T),

- Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Enontekiön
kalatalousneuvottelukunnan asettamisesta (liite 15 T),
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- Ympäristöministeriön kirje biologista monimuotoisuutta koskevan
yleissopimuksen alkuperäiskansojen perinnetietoa käsittelevän artikia 8j :n
kansallisen asiantuntijatyöryhmän asettamisesta (liite 16 T),

- Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Inarin
kalatalousneuvottelukunnan asettamisesta (liite 17 T).

3. Henkilöstöasiat

- Irtisanoutumisilmoitus (liite 18 T),
- Luettelo saamelaiskäräjien palveluksessa olevista henkilöistä (liite 19 T).

T-liitteisiin voi tutustua kokouspaikalla.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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Sh 24 § Kokouksen päättäminen

Sh 24 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
6.3.2013

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.

-

Heikki Paltto /$horm
puheenjohtaja (5 § :ssä osittain) / 7pöytäkirjanpitäj ä

K %
Klemetti Näkkäläjärvi /

puheenjohtaja 5 §:ssä (osittain)

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Inarissa / / 3 2013

j
Anna Mor aja Tiina Sanila-Aikio
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja (5 §:ssä osittain)

Utsjoella fö 2013

ilman Tapiola
pöytäkirjan tarkastaja 5 § :ssä (osittain)


