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SAAMELAISKÄRÄJIEN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015

Aika pe 20.pnä maaliskuuta 2015 klo 11.00— 13.30.

Paikka Solju, Sajos, man

LisniJ
pcicca Tiina Sanila-Aikio 1 varapuh. joht. x

Heikki Paltto II” x
Asko Lnsman jäsen x
n•4•,

x
Ilmari Tapiola x

Pia Ruotsala ma ha1lintopiällikkö, x
pöytäkiijanpitäjä

Kalle Varis ma lakimiessihteeri x

Maria Sotia Aikio tulkki x
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Sh 1 § KOKOUKSEN AVAUS
20.3.2015

1 varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.00.

Sh 2 § KOKOUKSEN LAILLISIJUS JA PÄÄTÖSVALTAISTJUS
20.3.2015

Esitys:
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus
kokouksesta on lähetetty hallituksen jäsenille 11.3.2015.
Kokouskutsu-esityslista liitteineen on lähetetty jäsenille 12.3.2015.

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sh 3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTA.JIEN VALINTA
20.3.2015

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkiijan tarkastajiksi valittiin Heikki Palttoja Anna Morottaja.

/P
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Sh 4 § ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
20.3.2015

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hyväksytäm seuraava asioiden käsittelyjätjestys:

5 § Eron myöntäminen Klemetti Näkkäläjärvelle saamelaiskäräjien puheenjohtajan
tehtävästä

6 § Uuden puheenjohtajan valinta eronneen Klemetti Näkkäläjärven tilalle

7 § ILO 169-sopimuksen mahdollinen ratifiointi ja sen edellyttämät
toimenpiteet vallitsevissa olosuhteissa

8 § Akwe: kon —ryhmän nimeäminen Käsivarren erämaa-alueen ja Saanan alueen
hoidon ja käytön suunnitteluhanklceeseen

9 § Edustajien nimeäminen Suomen IPBES-paneeliin

10 § Edustajan nimeäminen Karigasniemi-Utsjoki moottorikelkkareitin
talousvaikutusten arvioinnin ohjausryhmän

11 § Edustajan nimeäminen Ailegas giellasiida-hankkeen ohjausryhmäiin

12 Yhdyshenkilön nimeäminen Suomen Maailmanmuisti —komitean jäseneksi

13 § Taloussihteeri Hilkka Kukkosen palkankorotusesitys

14 § Oppimateriaalisuunnittelija Anni Näkkäläjärven palkan vaativuustason
tarkistaminen

15 § Saamelaiskäräjien tilinkäyttöoikeuden myöntäminen Laila Aikiolle

16 § Lausunto alkuperäiskansajulistuksen toimeenpanosta

17 § SPN:n puheenjohtajuus

18 § Muut esille tulevat asiat

18.1 § Edustajan nimeäminen kestävän kaivostoiminnan ydinryhmän verkostoon

19 § Ilmoitusasiat

(2



SÄMEDIGGI PÖYTÄKIRJA 5/2015
SAAMELAISKÄRÄJÄT

Hallitus 20.3.2015 sivu 4 (23)

Sh4 §jatkuu...

20 § Kokouksen päättäminen

Piätös:
Hallitus hyväksyi esitetyn asioiden käsittelyj ärj estyksen seuraavin
muutoksin:

- muihin asioihin lisättiin:
18.2 § Alkuperäiskansa-asioiden pysyvän foorumin 14. istunto

p4
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Sh 5 § ERON MYÖNTÄMINEN KLEMETTI NÄKKÄLÄJÄRVELLE
20.3.2015 SAAMELAISKÄRÄJIEN PuHEENJOhTAJAN TEHTÄVÄSTÄ

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti NLikkäläjärvi on 10.3.2015 päivätyllä
kirjeellään eronpyynnön Saamelaiskliräjille puheenjohtajan tehtävästä, hallituksen
jäsenyydestä ja kaikista luottamustehtävistä. Klemetti Näkkäläjärvi on pyytänyt
valtioneuvostolta 10.3.2015 pitivätyllä kirjeellään eroa saamelaiskäräjien jäsenyydestä.

Saamelaiskäräjälain (974/1995) 10 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvosto määrää
saamelaiskäräjien vaalien tuloksen perusteella saamelaiskäräjien jäsenet ja varajäsenet
tehtäväänsä, myöntää pyynnöstä eron tehtävästä ja määrää mainittujen vaalien
tuloksen perusteella uuden jäsenen ja varajäsenen sen tilalle, joka on vaailkauden
aikana lakannut olemasta jäsen tai varajäsen.

Saamelaiskäräjien työjäijestyksen 3 §:n mukaan käräjien kokous valitsee käräjien
varsinaisista jäsenistä päätoimisen puheenjohtajan.

Ma. hallintopaällikön esitys (PR):

Hallitus esittää saamelaiskäräjien kokoukselle, että se myöntää eron
Klemetti Näkkäläjärvelle saamelaiskäräjien puheenjohtajan tehtävästä,
hallituksen j äsenyydestä ja kaikista luottamustehtävistä.

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

CJf/f
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Sh 6 § UUDEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA ERONNEEN KLEMETTI
20.3.20 15 NÄKKÄLÄJÄRVEN TILALLE

Saamelaiskäräjälain (974/1995) 10 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvosto määrää
saamelaiskäräjien vaalien tuloksen perusteella saamelaiskäräjien jäsenet ja varajäsenet
tehtäväänsä, myöntää pyynnöstä eron tehtävästä ja maaraa mainittujen vaalien
tuloksen perusteella uuden jäsenen ja varajäsenen sen tilalle, joka on vaalikauden
aikana lakannut olemasta jäsen tai varajäsen.

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen mukaan (3 §) käräjien kokous valitsee käräjien
varsinaisista jäsenistä päätoimisen puheenjohtajan.

Valtioneuvosto on myöntänyt 19.3.2015 Klemetti Näkkäläjärvelle pyynnöstä eron
saamelaiskäräjien jäsenen tehtävästä sekä määrännyt hänen tilalleen saamelaiskäräjien
jäsenen tehtävään saamelaiskäräjien varajäsenen Janne Oula Näkkäläjärven ja hänen
tilalleen saamelaiskäräjien varajäsenen tehtävään Tuomas Aslak Juuson
saamelaiskäräjien toimikaudesta jäljellä olevaksi ajaksi eli 3 1.12.2015 saaklca.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus esittää saamelaiskäräjien kokoukselle, että se valitsee
saamelaiskäräjien varsinaisista jäsenistä uuden päätoimisen
puheenjohtajan.

Päätös: Hallitus päätti esittää saamelaiskäräjien kokoukselle, että se valitsee
työjärjestyksen 3 §:nja 5 §:n mukaisesti saamelaiskäräjien varsinaisista
jäsenistä päätoimisen puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan
ja/tai uuden hallituksen jäsenen.

-
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Sh 7 § ILO 169-SOPIMUKSEN MAHDOLLINEN RATIFIOINTI JA SEN
20.3.2015 EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET VALLITSEVISSA OLOSURTEISSA

Itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskeva Kansainvälisen työjärjestön
(ILO) yleissopimus nro 169, jäljempänä yleissopimus, hyväksyttiin Genevessä 7—28
päivänä kesäkuuta 1989 pidetyssä 76. Kansainvälisessä työkonferenssissa.

Yleissopimuksen keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että allcuperäis- ja heimokansat
voivat nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia ilman esteitä ja syrjintää sekä
osallistua sellaisten asioiden valmisteluun, jotka voivat vaikuttaa välittömästi niihin.
Hallituksen esitys HE 264/2014 annettiin eduskunnalle 27.11.2014. Lopullinen
käsittely oli eduskunnassa 13.3.20 15.

Ma lakimiessihteerin esitys (KV):

Mikäli eduskunta päättää ratifioida ILO 169 -sopimuksen,
saamelaiskäräjien hallitus harkitsee mitä toimenpiteitä se esittää
saamelaiskäräj ien kokoukselle suoritettavaksi ratifioinnin johdosta.

Päätös:
Hallitus päätti, että Saamelaiskäräjät jatkaa työtä ILO 169-sopimuksen
ratifioimiseksi ja tavoitteena on saada kirjaus sopimuksen ratifioimisesta
seuraavaan hallitusohjelmaan.
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Sh 8 § AKWE: KON -RYHMÄN NIMEÄMINEN KÄSIVARREN ERÄMAA
20.3.2015 ALUEEN JA SAANAN ALUEEN HO1T)ON JA KÄYTÖN

STJLiNNITTELU1IANKKEESEEN

Metsähallitus pyytää saamelaiskäräjiä nimeämään Käsivarren erämaa-alueen ja
Saanan alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten Akwe: Kon ryhmän. Lisäksi
pyydetään ehdotusta henkilöstä, joka voisi toimia ryhmän sihteerinälvalmistelijana.

Lapin luontopalvelut aloitti vuonna 2012 Käsivarren suojelualueiden hoidon ja käytön
suunnittelun. Suunnittelutyö keskeytyi vuodeksi, kun yrnpäristöministeriö antoi
luontopalveluiden tehtäväksi selvittää Käsivarren kansallispuiston perustamis
edellytyksiä. Suunnittelun tueksi perustettiin vuonna 2012 yhteistyöryhmä, joka
koostuu alueen käyttäjistä ja keskeisistä sidosryhmistä. Koska Akwe: Kon -ohjeita
vasta kehitettiin, saarnelaiskäräjiä pyydettiin nirneämään neljä jäsentä
yhteistyöryhmään. Saamelaiskäräjät nimesi tuolloin edustajikseen Per-Oula Juuson,
Lars-Jona Valkeapään, Anne-Maret Labbanja Tuomas Aslak Juuson

Suunnitteluhanke jatkuu nyt tauon jälkeen ja tästä eteenpäin noudatetaan yhdessä
hyväksyttyjä Akwe: Kon -ohjeita, joilla varmistetaan saamelaisten osallistuminen
suunnitelmien valmisteluun, vaikutusten arviointiin ja päätöksentekoon. Akwe: Kon -

ryhmän tehtävänä on osallistua suunnitteluprosessin ajan saamelaiskulttuurille
aiheutuvien vaikutusten arviointiin.

Metsähallitus osoittaa saamelaiskäräjille resurssit Akwe: Kon -prosessiin
osallistumista varten. Käytännössä tämä tarkoittaa työryhmän jäsenten matkakulujen
ja ansionmenetysten korvaaniista sekä kokouspalkkiota. Jäsenten kulujen
korvaamisessa käytetään samoja palkkioperiaatteita kuin mitä saamelaiskäräjät
käyttää luottamusmiestoiminnassaan. Yhteistyöryhmän seuraava kokous on
suunniteltu pidettäväksi Kilpisjärvellä 9.4.20 15.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus nimeää edustajat Käsivarren erämaa-alueen ja Saanan alueen
Akw:koa-ryhmään

Päätös:
Hallitus nimesi Käsivarren erämaa-alueen ja Saanan alueen Akw:kon
ryhmään Per-Oula Juuson, Lars-Jona Valkeapään, Anne-Maret Labban,
Tuomas Aslak Juuson ja Per Ande Labban. A1cw:kon-ryhmä esittää
työryhmälle sihteerin.

(7P
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Sh 9 § SUOMEN IPBES-PANEELIN JÄSENTEN NIMEÄMISPYYNTÖ
20.3.2015

Ympäristöministeriö pyytää saamelaiskäräjiä ilmoittamaan ehdokkaansa kansallisen
IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) —

paneelin jäseneksi kaudelle 2015-2018. Paneelia asetettaessa on otettava huomioon
tasa-arvoa koskevan lainsäädännön vaatimukset, minkä vuoksi pyydetään nimeämään
sekä nais- että miesehdokkaat. Ehdotukset pyydettiin toimittamaan 12.3. mennessä,
mutta saamelaiskäräjät on saanut ehdotuksen tekemiselle lisäaikaa 19.3.2015 asti.

Hallitusten välinen biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita koskeva tieteen ja
politiikan välinen IPBES-paneeli perustettiin 21.4.2012 annetulla, YK:n
ympäristöohjehnan (UNEP) isännöimän kokouksen päätöslauselmalla. Se on
riippumaton hallitusten välinen elin. Sen tarkoituksena on vahvistaa tieteen ja
politiikan vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita
koskevissa kysymyksissä monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön
edistämiseksi sekä ihmisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen turvaamiseksi
pitkällä aikavälillä. LPBESin jäsenenä on tällä hetkellä 123 valtiota (ks.

.ipbcs.net). Suomen yhteystahona toimii ympäristöministeriö.

Suomen IPBES-paneeli tulee käsittelemään kansallisia tietotarpeita ja muita IPBESin
kannalta ajankohtaisia asioita sekä tunnistamaan prioriteetteja, joita Suomen tulisi ajaa
kansainvälisessä IPBES-yhteistyössä. IPBES-paneeli osallistuu myös Suomen
kantojen ja näkemysten kokoaniiseen ja esittämiseen JPBESin arviointiraporttien
luonnoksiin niiden kommentointivaiheessa, osallistuu IPBESin täysistunnoissa
käsiteltävien asioiden valmisteluun, tekee omalta osaltaan IPBESiä ja sen työn
tuloksia tunnetuksi Suomessa sekä edistää asiantuntijoiden osallistumista työhön
kansallisesti ja kansainvälisesti. Paneelilla tulee olemaan keskeinen rooli myös
IPBESin työohjelman toteuttamiseen liittyvien kansallisten hankkeiden suunnittelussa.

Suomen IPBES-rakenne on kaksiosainen. Se koostuu noin 20 tahoa käsittävästä
IPBES-paneelista ja laajasti eri sidosryhmät osallistavasta IPBES-foorumista.
Asetettavan 1PBES-paneelin on määrä pohtia tarkemmin laajemman fooruniin
kokoonpanoa ja toimintatapoja. Suomen IPBES-paneelin puheenjohtajaksi on erillisen
ilmoittautumismenettelyn kautta valittu professori Jari Niemelä Helsingin yliopistosta.
Ensimmäisen kauden ajan paneelin sihteerinä tulee toimimaan vanhempi tutkija Kaisu
Aapala Suomen ympäristökeskuksesta.

Paneelin työhön osallistumisesta ei makseta erillistä palkkiota. Osallistuvien tahojen
odotetaan kattavan edustajansa osallistumisesta aiheutuvat matkakulut.
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Ma. hallintopaallikön esitys (PR):

Hallitus nimeää nais- ja miesehdokkaan edustajakseen kansalliseen
IPBES-paneeliin kaudelle 2015-2018.

Päätös:
Hallitus päätti, että Saamelaiskäräjien taloudellisen tilanteen vuoksi
saamelaiskäräjät ei pysty kattamaan edustajansa osallistumiskuluja.
Mikäli ympäristöministeriö kattaa saamelaiskäräjien edustajan kulut,
saamelaiskäräjät esittää edustajakseen ympäristösihteeri Anni-Helena
Ruotsalaa.
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Sh 10 § EDUSTAJAN NIMEÄ1flNEN KARJGASNIEMJ-UTSJOKI
20.3.2015 MOOTTO1UKELKKAREITIN TALOUSVAIKUTUSTEN ARVIO11’4TN

OHJAUSRYHMÄN

Utsjoen kunta on toteuttanut 15.8.2011 - 1.9.2012 esiselvityshanklceen Kangasniemi
Utsj old -moottorikelkkareitin tarpeesta, vaikutuksista ja linj ausvaihtoehdoista. Utsj oen
kunta aikoo toteuttaa Kanigasniemi-Utsjoki moottorikelkkauran-/reitin
talousvaikutusten arvioinnin.

Talousvaikutusten arvioinnin toteuttamisen tueksi nirnetään ohjausiyhmä:
elinkeinolautakunnan puheenjohtaja (pj.), kunnanhallituksen edustaja,
Metsähallituksen edustaja, Paistuntunin paliskunnan edustaja, Saamelaiskäräjien
edustaja, Saamelaismatkailu ja yrittäjät ry:n edustaja, Tenonlaakson yrittäjät ry:n
edustaja ja Utsjoen kunnan rakennustarkastaja. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö
toimii kokouksen esittelijänä ja elinkeinosihteeri toimii kokouksen sihteerinä.
Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidetäin Utsjoella 25.3.20 15.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus nimeää ohjausryhmään Saamelaiskäräjien edustajanja tälle
varajäsenen.

Päätös:
Hallitus nimesi ohjausryhmään Urpo Vuolabin varsinaiseksi jäseneksi ja
hänen varajäsenekseen Jorma Harlinin.

,...44)
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Sh 11 § EDUSTAJAN MMEÄMINEN ÄILEGAS GIELLASIIDA-HANKKEEN
20.12015 OHJAUSRYHMÄÄN

Utsj oen kunta on saanut rahoituksen Åilegas giellasiida: saamenkielisten palveluiden
kehittäminen hankkeelle. Hanketta rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus ja rahoitusohjelma on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma. Hanke toteuttaa rahoitusohjelman toimintalinjaa työllisyys ja
työvoiman liilckuvuus ja sen erityistavoitetta tuottavuuden ja työhyvinvoinnin
parantaminen. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2015 - 31.12.2017.

Hankkeen ideana on kehittää Utsjoen kuntaa palveluorganisaationa ja vahvistaa
työntekijöiden työhyvinvointia monikielisen ja -kulttuurisen toimintaympäristön
näkökulmasta. Näiden tavoitteiden kautta parannetaan pitkällä aikavälillä erityisesti
saamenkielisen ja saamelaiskulttuurin mukaisen palvelutuotannon laatua, tuottavuutta
sekä määrää.

Hankkeen päätoimenpiteitä ovat mm. työn johtamiseen ja organisointiin liittyvä
kehittämis- ja oppimisprosessi, henkilökunnan kieli-, kulttuuri- ja
asiakaspalveluosaamisen lisääminen työssä oppimalla sekä työntekijöiden
perehdytyskäytäntöjen kehittäminen.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus nimeää ohjausyhmään Saamelaiskäräjien edustajan ja tälle
varaj lisenen.

Päätös:
Hallitus nimesi ohjausryhmäiin varsinaiseksi jäseneksi Anna Morottajan
ja hänen varajäsenekseen Tiina Sanila-Aikion.

(7
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Sh 12 § YHDYSI{ENKILÖN NIMEÄMINEN SUOMEN MAAJLMANMUISTI
20.3.2015 KOMITEAN JÄSENEKSI

Unescon Maailman muisti -ohjelma (Memory of the World) on vuodesta 1992
koonnut rekistereihinsä tärkeimpiä asiakirja- ja kiijastoaarteita. Ehdotuksista
rekisteriin vastaavat usein Maailman muisti —ohjehnan kansalliset komiteat, jollainen
Suomeen on perustettu keväällä 2014. Kansallisarkisto pyytää Saamelaiskäräjiä
nimeämään yhdyshenkilön Suomen Maailman muisti -komitean jäseneksi.

Kansallisten komiteoiden tehtävät on Unescon ohjeissa maantelty melko vapaasti.
Komiteat voivat mm. valmistella ehdotuksia Uneseolle uusiksi rekisteröitäviksi
aineistoiksi. Lisäksi kansallinen komitea voi pitää omaa rekisteriä kansallisesti
merkittävistä aineistoista. Nämä eivät välttämättä täytä Unescon määritelmää
kansainvälisesti merkittävästä aineistosta, mutta niillä on kuitenkin kansallisesti suurta
arvoa. Tätä tarkoitusta varten olemme jo rekisteröineet verkko-osoitteen
“maailmanmuisti.fi”, johon suomalaisen arkisto-ja kirjastoperinteenkansallisia aarteita
voidaan koota. Komitean tarkoitus on miettiä, mikä on Suomen tapa tavoiteohjelman
kolmea päätavoitetta: dokumenttiperinnön suojelua, saavutettavuuden parantamista ja
dokumenttiperinnön olemassa olon ja merkityksen kirkastamista.

Osallistujat vastaavat itse omista kokous- yms. kustannuksistaan.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus nimeää saamelaiskäräjien edustajan Suomen Maailman muisti—
komiteann.

Päätös:
Hallitus nimesi saamelaiskäräjien edustajaksi Suomen Maailman muisti—
komiteaan Pauliina Feodoroffin ja hänen varajäsenekseen
saamelaiskäräjien kulttuurisihteerin.

Saamelaiskäräjien taloudellisen tilanteen vuoksi Saamelaiskäräjät esittää
Kansallisarkistolle, että se kattaisi saamelaiskäräjien edustajan kulut.

(7O41
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Sh 13 § TALOUSSIHTEERI HILKKA KUKKOSEN PALKANKOROTUSESITYS
20.3.2015

Taloussihteeri Hilkka Kukkonen anoo 10 % korotusta peruspallckaan takautuvasti
1.1.2015 alkaen lisääntyneen työmäärän vuoksi.

Saamelaiskäräjien päätöksen (päätös henkilöstön palkkausjärjestelmästä 24.1.2006,
4 §) mukaan peruspalkkaa voidaan korottaa virkaan erillispäätöksellä lisättyjen
tehtävien vuoksi enintään 20 %. Vakituisten virkamiesten osalta korotuksesta päättää
hallitus.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus päättää korottaa Hilkka Kukkosen peruspalkkaa 10 %:lla
lisääntyvien tehtävien vuoksi ajalla 1.4.2015—31.12.2015 edellyttäen,
että taloussihteerillä on osoittaa hankekohtaisella työajanseurannalla
hankkeille tehty työ. Peruspalkan korotus katetaan hankkeiden
budjetista.

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

/
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Sh 14 § OPPIMATERL4ALISUUNNITTELIJA ANM NÄKKÄLÄJÄRVEN PALKAN
20.3.2015 VAATIVIJUSTASON TARKISTAMINEN

Oppimateriaalisuunnittelija Anni Näkkäläjärvi on siirtynyt vakituiseksi virkamieheksi
2.10.2006. Hänen palkkausluokaksi on tuolloin maantelty vaativuustaso V ja ryhmä II
(peruspallcka

____

L€). Kaikille muille koulutus- ja oppimateriaalitoimistossa
työskenteleville oppimateraa1isuunnitte1ijle pallckaluokaksi on määritelty
vaativuustaso IVja ryhmä TV (peruspa1kki

Saanielaiskäräjien päätöksen (päätös henkilöstön palkkausjärjestelmästä 24.1.2006,
4 §) mukaan vakituisten virkamiesten peruspalkan korotuksesta päättää hallitus.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus päättää korottaa oppimateriaalisuunnittelija Armi Näkkäläjärven
palkkausluokkaa samalle tasolle (TV/TV) kuin muilla
oppimateriaalisuunnittelijoilla. Palkkaluokan korotus katetaan
koulutussihteerin virkavapausaikana säästyneestä palkasta.

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

c4
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Sh 15 § SAAMELAISKÄRÄJIEN TILINKÄYTTÖOIKEV])EN MYÖNTÄMINEN
20.3.2015 LAILA AIKEOLLE

Saamelaiskäräjien hallitus hyväksyi 12.6.2014 hankittavaksi Nordea pankin Business
Mastercard 10 000 euron limiitillä 1kk. Luottokortin käyttöoikeus on taloussihteerillä.

Taloussihteerin poissa ollessa laskuja ja tilauksia ei voida hoitaa.
14

Ma. hallintopäallikön esitys (PR):

Hallitus myöntää Nordea pankin Business Mastercard luottokortin
tilinkäyttöoikeuden toimistosihteeri Laila Aikiolle.

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.
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Sh 16 § LAUSUNTO ALKUPERÄISKANSAJULISTUKSEN TOTMEENPANOSTA

24.2.2015

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR) on pyytänyt Saarnelaiskäräjiä

vastaamaan kyselylomakkeeseen YK:n alkuperäiskansajulistuksen toimeenpanosta.

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi alkuperäiskansojen oikeuksia

koskevan julistuksen syyskuussa 2007. Suomi äänesti julistuksen hyväksymisen

puolesta. Julistus korostaa alkuperäiskansojen oikeutta kulttuurinsa, perinteidensä,

historiansa sekä pyrkimystensä arvostukseen ja moninaisuuteen. Julistuksella

tunnustetaan alkuperäiskansojen itsemäliräämisoikeus. Tämän perusteella ne voivat

vapaasti määrätä poliittisen asemansa ja kehittää taloudellisia, sosiaalisia ja

sivistyksellisiä oloj aan.

YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista on tuonut pysyvästi alkuperäiskansojen

oikeuksiin vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen (free, prior and

informed consent) käsitteen. Julistuksessa tämä käsite pohjautuu alkuperäiskansojen

itsemääräämisoikeuteen. Laajemmassa kansainvälisoikeudellisessa kontekstissa se

liittyy kuitenkin yleisemmin alkuperäiskansojen oikeuteen kehitykseen,

syrjimättömyyteen, kulttuuriin sen laajassa merkityksessä sekä maiden ja alueiden

omistukseen, hallintaan ja käyttöön ja tämän myötä myös luonnonvaroihin.

Kansainvälisessä oikeudessa oikeutta vapaaseen ja tietoon perustuvaan

ennakkosuostumukseen tulkitaan siten, että valtioiden tulee vähintään vilpittömin

mielin konsultoida alkuperäiskansoja ennen hankkeisiin ja toimenpiteisiin ryhtymistä.

Julistus ei ole oikeudellisesti sitova eikä se sisällä uusia oikeuksia. Se kokoaa yhteen

jo muissa kansainvälisissä asiakiijoissa olevia oikeuksia ja periaatteita. Julistus

heijastaa alkuperäiskansoja koskevan kansainvälisen oikeuden kehitystä sekä

valtioiden sitoutuinista edistämään, kunnioittamaan ja toteuttamaan

alkuperäiskansojen oikeuksia. Julistus on hallitusten, alkuperäiskansojen ja muiden

toimijoiden, kuten YK:n erityisjärjestöjen, yhteistyön väline.

Saainelaiskäräjien hallitus käsitteli lausuntoluonnosta kokouksessaan 24.2.2015.

Kokouksen jälkeen hallituksen jäsenet sopivat lopullisen lausunnon vahvistamisesta

vielä seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Ma lakimiessihteerin esitys (1(V):

Hallitus vahvistaa lausunnon YK:n alkuperäiskansajulistuksen

täytäntöön panemiseksi Suomen kansallisessa lainsäädännössä ja

viranomaistoiminnassa.

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.
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Sh 17 § SPN:N PUHEENJOHTAJUUS
20.3.2015

Norjan. Ruotsin ja Suomen saamelaiskäräjät johtavat saamelaisten parlamentaarista
neuvostoa 16 kuukauden kausissa. Sihteeristönä toimii se saamelaiskäräjät, jolla
johtamisvastuu aina kulloinkin on. Suomen Saamelaiskäräjille puheenjohtajuus oli
alun perin suunniteltu siirtyvän touko-kesäkuussa 2015. Sittemmin suunnitelmaa
muutettiin puheenj ohtajuuden vastaanottamiseksi 19.3.2015 Oulussa pidettävässä
SPN:n kokouksessa. Nykyisessä tilanteessa olisi järkevää siirtää puheenjohtajuuden
vastaanottaminen alkuperäisen suunnitelman mukaiseksi jo pellcästään taloudellisista
syistä.

Saamelaiskäräjille on myönnetty vuodelle 2015 yhteensä 64 000 euroa Pohjoismaisen
saamelaissopimuksen edistämisestä, työjärjestyksen ja palkkausjärjestyksen
uudistamiseksi sekä SPN:n toimintaa varten.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus päättää SPN:n puheenjohtajuuden vastaanottamisesta.

Päätös:
Hallitus päätti ottaa SPN:n puheenjohtajuuden vastaan 1.6.2015 alkaen.
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Sh 18 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
20.3.2015

18.1 § Edustajan nimeämmen kestävän kaivostoiminnan ydinryhmän verkostoon

Puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärven ilmoitettua erostaan saamelaiskäräjiltä ja

käräjien puheenjohtajuudesta sekä muista luottamustehtävistään, tulee hallituksen

suorittaa tarvittavat uudelleen nimitykset tehtäviin ja toimiin, joissa Näkkäiäjärvi on

ollut saamelaiskäräjien nimeämänä edustajana. Tähän asti kestävän kaivostoiminnan

verkostossa saamelaiskäräjien nimeämänä edustajana on toiminut Klemetti

Näkkäläjärvija varajäsenenä Heikki Paltto.

Ydinryhmän kokouksiin on osallistunut kaksi kertaa ma lakimiessihteeri Kalle Varis,

molempien nimettyjen edustajien ollessa estyneenä. Ydinryhmältä on tullut

yhteydenotto 12.3.2015 edustajan nimeämistä koskien sekä sähköpostiviesti koskien

kyselyä paikallisten toimintamallien työryhmälin osallistumisesta. Itse ydinryhmän

seuraava kokoontuminen on 19.3.15, joten nimeäminen tulisi tämän vuoksi suorittaa

pikimmiten.

Ma lakimiessihteerin esitys (1(V):

Hallitus nimeää uuden edustajan Kestävän kaivostoiminnan

ydinryhmään Klemetti Näkkäläjärven sijasta.

Päätös:
Hallitus nimesi Kestävän kaivostoirninnan ydinryhmään varinaiseksi

jäseneksi saamelaiskäräjien puheenjohtajan ja jäsenien avustajaksi

lakimiessihteerin.
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Sh 18 §jatkuu...

18.2 § Alkuperäiskansa-asioiden pysyvän foorumin 14. istunto

Ulkoasiainministeriö on kokoainassa valtuuskuntaa alkuperäiskansa-asioiden pysyvän
foorumin 14. istuntoon New Yorkiin 20.4. — 1.5.2015. Ministeriö tiedustelee
Saamelaiskäräjien halukkuutta nimetä edustajansa Suomen valtuuskuntaan.
Ministeriöllä on mahdollisuus rahoittaa yhden henkilön matkat, majoitus ja päivärahat.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus päättää Saarnelaiskäräjien osallistumisesta alkuperäiskansa
asioiden pysyvän foorumin 14. istuntoon New Yorkiin.

Päätös:
Hallitus päätti, että Saamelaiskäräjät osallistuu Suomen valtuuskunnan
mukana alkuperäiskansa-asioiden pysyvän foorumin 14. istuntoon New
Yorkissa sillä edellytyksellä, että Saamelaiskäräjien edustajalla on
mahdollisuus puheenvuoroon, jossa tuodaan esille saamelaisasioiden
tilanne Suomessa. Hallitus nimesi edustajaksi saamelaiskäräjien
puheenjohtajan.

,1,
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Sh 19 § ILMOITUSASIAT
20.3.2015

Ma. hallintopaallikon esitys (PR):

Merkitään tiedoksi seuraavat asiat:

1. Puheenjohtajan päätökset

- Vastaselvitykseen yhtyminen Inarin Luonnonystävät ry:n valitukseen koskien
Ukonjärven osayleiskaavan hyväksymistä Inarin kunnanvaltuuston päätöksellä
13.12.2012 § 65,

- Muistutus Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle koskien ympäristölupaa- sekä
täytäntöönpanohakemusta koneelliselle kullankaivulle kaivospiirillä RN:o
5354/1,

- Muistio Opetus- ja kulttuuriministeriölle saamen kielten elvytysohjelman
toimeenpanosta, seurannasta ja vaikuttavuudesta.

2. 1 varapuheenjohtajan päätökset

- Esitys/kannanotto Opetus- ja kulttuuriministeriölle valtioneuvoston 3.7.2014
periaatepäätöksestä toimenpideohj elmaksi saamen kielten elvyttämiseksi.

3. II varapuheenjohtajan päätökset

4. Hallintopäällikön päätökset

- on palkannut 11.2.2015 OuIa Guttormin musiikkikeskuksen määräaikaisen
suunnittelijan sijaiseksi eronneen Ulla Pirttijärvi-Länsmanin tilalle 12.10.2015
saakka.

- on palkannut 4.3.2015 Irmeli Moilasen määräaikaiseksi esittelijäksi hoitamaan
saamelaisen sote-palvelumääriirahan hallinnointiin liittyviä käytännön tehtäviä
19.6.2015 saakka.

5. Saapuneet kirjeet

- Työ- ja elinkeinoministeriön päätös nimetä Suomen edustajat Euroopan
alueellinen yhteistyö —tavoitteen Pohjoisen ohjelman hallintokomiteoihin
kaudelle 2014-2020,

- Luonnonvarakeskuksen ilmoitus Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitteen
kalanistutuksista vuonna 2015.

.7 /7
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Sh 19 §jatkuu...

6. Henkilöstöasiat

- Luettelo saamelaiskäräjien palveluksessa olevista henkilöistä.

T-liitteisiin voi tutustua kokouspaikalla.

Päätös:
Hallitus merkitsi asiat tiedoksi.
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Sh 20 § KOKOUKSEN PÄiTTÄMTNEN
20.3.2015

1 varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30

‘

Tiina Sanila-Aikio Pia Ruotsala
1 varapuheenjohtaja pöytäkiijanpitäjä

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Inarissa 20.3.20 15

—
/

/
Heikki Paltto Anna Morottaja
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkiijan tarkastaja




