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Sh 1 § KOKOUKSEN AVAUS
6.6.2016

Pj avasi kokouksen klo 9.5 8.

Sh 2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

6.6.2016

Esitys:
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta

on lähetetty 11.5.2016. Kokouskutsu-esityslista liitteineen on lähetetty

jäsenille 30.5.2016.

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sh 3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

6.6.2016

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat

ääntenlaskij oma.

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Magreta Sara ja Heikki Paltto.

Pöytäkirj antarkastaj at:
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Sh 4 § ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

6.6.2016

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyjärjestys:

5 § Puheenjohtajien katsaus tehtäviinsä liittyvistä toimista

6 § Saamelaiskäräj ien vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen

7 § Esitys saamelaisopetuksen kehittämiseksi ja saamenkielisen

oppimateriaalimäärärahan turvaamiseksi valtion talousarviossa vuonna 2018

8 § Esitys saamenkielisten varhai skasvatuspalveluj en ja kielipesätoiminnan

turvaamiseksi valtion talousarviossa vuonna 2018

9 § Esitys saamelaiseksi kulttuurimäärärahaksi valtion talousarviossa vuonna 2018

10 § Esitys saarnenkielisten sosiaali-ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja

kehittämiseksi valtion talousarviossa vuonna 2018

11 § Kullankaivu saamelaisten kotiseutualueella

12 § Lähetekeskustelu Saamelaiskäräjien kansainvälisestä strategiasta

13 § Alkuperäiskansojen maailmankonferenssin loppuasiakirjan kansallinen seuranta

14 § Ohjeistus esteellisyysperusteiden tunnistamiseksi Saamelaiskäräjien toimielinten

toiminnassa

15 § Saamelaiskäräjien osallistuminen arktisten alkuperäiskansojen opetusalan

kansainväliseen yhteistyöhön

16 § Pysyvän asiantuntijan nimeäminen kieliasiain neuvottelukuntaan

17 § Edustajien esittäminen saamelaisten kotiseutualueen kuntakohtaisiin neuvottelu

kuntiin

18 § Edustajan nimeäminen Lapin lastenkulttuuriverkoston ohi ausryhmään

19 § Edustajan nimeäminen Juutuan-Tuulispään erityisaluesuunnitelmaa laativaan

yhteistyöryhmään

Pöytäkirjantarkastajat:

(1p
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Sh 4 § jatkuu...

20 § Pohjoismaisen saamelaissopimuksen tilanne

21 § Saamelaiskäräjien avajaistilaisuuden valmistelutilanne

22 § Vaalilautakunnan asettaminen vuoden 2019 saamelaiskäräjävaalien

toimeenpanemista varten

23 § Muut esille tulevat asiat

23.1 § Ravintolayrittäj än irtisanoutumisilmoitus

23.2 § Pekka Pekkalan kirje sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan valinnasta

24 § Ilmoitusasiat

25 § Kokouksen päättärninen

Päätös:
Hallitus päätti käsitellä saamelaiskäräjien yleiskokoukselle menevät

ensin. Muihin asioihin lisättiin:
23.3 § Kalastuslain muutoksen tuomat epäkohdat

23.4 § Saamelaiskäräj ien osallistuminen EMRIP-asiantuntij amekanismin

istuntoon

Pöytäkirjantarkastajat:

W
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Sh 6 § SAAMELAISKÄRÄJIEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN

6.6.2016 HYVÄKSYMINEN

Saamelaiskäräjälain 3 a lukuun sisältyvät säännökset Saamelaiskäräjien kirjanpidosta

ja tilintarkastuksesta. Lain 18 b §:ssä säädetään tilikaudesta ja tilinpäätöksestä:

“Saamelaiskäräjien tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös,

joka käsittää tuloslaskeinian, taseen ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen.

Toimintakertomuksen tulee sisältää selvitys valtionavustuksen käytöstä ja

saamelaiskärq/ien toiminnasta tilikauden aikana. Tilinpäätöksen allekiijoittavat

saamelaiskäräjien hallituksen jäsenet. Tilinpäätös on saatettava saamelaiskäräjien

vahvistettavaksi kunkin vuoden kesäkuun loppuun mennessä.”

Saamelaiskäräjien tilintarkastajat Klaus Krokfors ja Risto Hyvönen suorittavat

vuositilintarkastuksen 26. — 27.5.2016. Tilintarkastaj ien yhteenvetoraportti valmistuu

vuositilintarkastuksen jälkeen, ja tuodaan hallituksen käsiteltäväksi.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus hyväksyy vuoden 2015 tilikauden tilinpäätöksen, joka käsittää

tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen ja

allekirjoittaa tilinpäätöksen esittäen sen saamelaiskäräjien kokoukselle

vahvistettavaksi.

Päätös:
Hallitus hyväksyi vuoden 2015 vuoden 2015 tilikauden tilinpäätöksen,

joka käsittää tuloslaskelman, taseenja niiden liitetiedot (liite 1) sekä

toimintakertornuksen (liite 2)ja allekirjoittaa tilinpäätöksen esittäen sen

saamelaiskäräj ien kokoukselle vahvistettavaksi.

Merkittiin, että Ulla A ikio-Puoskarija Hannu Kangasniemi saapuivat asian käsittelyn

aikana klo 10.25.

Merkiuiin, että Hilkka Kukkonen poistui kokouksesta päätöksenteonjälkeen klo 10.40.

Pöytäkirjantarkastaj at:
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Sh 7 § ESITYS SAAMELAISOPETUKSEN KEHITTÄMISEKSI JA

6.6.2016 SAAMENKIELISEN OPPIMATERJAALIMÄÄRÄRAHAN TURVAAMISEKSI

VALTION TALOUSARVIOSSA VUONNA 2018

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 11 §:n (kohta 13) mukaan koulutus- ja
oppimateriaalilautakunnan tulee laatia käräjien kokoukselle ehdotus vuosittaisesta
saamelaisesta oppirnateriaalimäärärahasta. Saamelaiskäräjät on vuodesta 2006 lähtien
esittänyt erillistä valtionavustusta myös saamelaisopetuksen kehittämiseen.

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta on päättänyt kokouksessaan 24.5.20 16 (3/20 16,
7 §) esityksestään saamelaisopetuksen kehittämistä, saamelaistiedon lisäämistä
opetuksessa ja saamenkielistä oppimateriaalityötä koskeviksi valtionavustuksiksi
vuoden 2018 talousarviossa.

Koulutussihteerin esitys (UAP):

Hallitus hyväksyy esityksen saarnelaisopetuksen kehittämiseksi ja
oppimateriaalimäärärahan turvaamiseksi valtion talousarviossa vuonna
2018 edelleen esitettäväksi saamelaiskäräj ien kokoukselle.

Piiiitös:
Hallitus hyväksyi esityksen lisäyksin saamelaisopetuksen kehittämiseksi

ja oppi materiaalimäärärahan turvaamiseksi valtion talousarviossa
vuonna 2018 edelleen esitettäväksi saamelaiskäräjien kokoukselle (liite

3).

Merkittiin, että Hannu Kangasniemi poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo

10.52.

Pöytkirjantarkastajat:

/2
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Sh 8 § ESITYS SAAMENKIELISTEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JA

6.6.20 16 KIELIPESÄTOIMINNAN TURVAAMISEKSI VALTION TALOUSARVIOSSA

VUONNA 2018

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 11 §:n (kohta 14) mukaan koulutus- ja

oppimateriaalilautakunnan tulee laatia käräj ien kokoukselle ehdotus vuosittaisesta

saamelaisesta päivähoitomäärärahasta. Saamen kielineuvoston tulee työjärjestyksen 15

§:n (kohta 11) laatia käräjien kokoukselle ehdotus vuosittaisesta saamelaisesta

kielipesämäärärahasta.

Saamelaiskäräj ien kielineuvosto on päättänyt kokouksessaan 20.5 .20 16 esityksestään

saamen kielipesätoirninnan valtionavustukseksi vuoden 2018 talousarviossa. Koulutus-

ja oppimateriaalilautakunta on päättänyt kokouksessaan 24.5.2016 (3/2016, 8 §)
esityksestään saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi osoitettavasta

valtionavustuksesta vuoden 2018 talousarviossa. Kielineuvoston ja lautakunnan

esittelijät ovat yhdistäneet esitykset yhdeksi asiakirjaksi. Yhteenvetotilasto saamelaisen

varhaiskasvatuksen lapsilukuj en kehittymisestä vuodesta 2012 vuoteen 2016.

Kieliturvasihteerin (SJ) ja koulutussihteerin (UAP) esitys:

Hallitus hyväksyy esityksen saamelaisen varhaiskasvatuksen

turvaamiseksi ja kehittämiseksi osoitettavasta valtionavustuksesta

vuoden 2018 talousarviossa esitettäväksi edelleen saamelaiskäräjien

kokoukselle.

Päätös:
Hallitus hyväksyi esityksen muutoksin saamelaisen varhaiskasvatuksen

turvaamiseksi ja kehittämiseksi osoitettavasta valtionavustuksesta

vuoden 201.8 talousarviossa esitettäväksi edelleen saamelaiskäräjien

kokoukselle (liite 4).

Merkittiin, että Riitta Orti-Berg saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 11.00

Me,kjttiin, että Ulla Aikio-Puoskari poistui kokouksesta päätöksenteonjälkeen klo

11.15.

Pöytäkirj antarkastaj at:
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Sh 9 § ESITYS SAAMELAISEKSI KULTTUURIMÄÄRÄRAHAKSI VALTION

6.6.20 16 TALOUSARVIOSSA VUONNA 2018

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen (13.6 §) mukaan kulttuurilautakunnan tehtävänä on

hallituksen alaisena laatia saamelaiskäräjien kokoukselle ehdotus vuosittaisesta

saamelaisesta kulttuurimäärärahasta.

Saamelaiskäräj ät laatu vuosittain esityksen saamelaiseksi kulttuurimäärärahaksi

käytettäväksi saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan

valtion sitä seuraavan vuoden budjettiin. Kulttuurilautakunta hyväksyi kokouksessaan

3.6.2015 esityksen saarnelaiseksi kulttuurimäärärahaksi valtion vuoden 2018

talousarvioon edelleen hallitukselle ja saamelaiskäräjien kokoukselle esitettäväksi.

Vs. kulttuurisihteerin esitys (ROB):

Hallitus hyväksyy esityksen saarnelaiseksi kulttuurimäärärahaksi valtion

talousarvioon 2018 edelleen esitettäväksi saamelaiskäräjien kokoukselle.

Päätös:
Hallitus hyväksyi esityksen muutoksin saamelaiseksi
kulttuurirnäärärahaksi valtion talousarvioon 2018 edelleen esitettäväksi

saamelaiskäräjien kokoukselle (liite 5).

Merkittiin, että Riitta OrIi-Berg poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo 1120.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 10 § ESITYS SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN

6.6.20 16 TURVAAMISEKSI JA KEHITTÄMISEKSI VALTION TALOUSARVIOSSA

VUONNA 2018

Valtion talousarviossa on vuodesta 2002 lähtien myönnetty erillinen valtionavustus

saamenkiel isten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi saamelaisten kotiseutualueella.

Tämä järjestely on edistänyt saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen perusoikeuksien

toteutumista sosiaali- ja terveydenhuol lossa.

Saamelaiskäräj ien työjärjestyksen 17.6 § mukaan, sosiaali-ja terveyslautakunnan tehtävänä

on hallituksen alaisena laatia käräj ien kokouksel le ehdotus vuosittaisesta saamelaisesta

sosiaali-ja terveyspalvelumäärärahasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy kokouksessaan 31.5.2016 esityksen

saamenkielisen sosiaali- ja terveyspalvelumäärärahaksi valtion talousarvioon vuonna

2018.

Sosiaali- ja terveyssihteerin esitys (ALM):

Hallitus hyväksyy esityksen saamelaiseksi sosiaali- ja
terveyspalvelumäärärahaksi valtion talousarvioon 2018 edelleen

esitettäväksi saamelaiskäräj ien kokoukselle.

Päiitös:
Hallitus hyväksyi esityksen saamelaiseksi sosiaali-ja
terveyspalvelumäärärahaksi valtion talousarvioon 2018 edelleen

esitettäväksi saamelaiskäräjien kokoukselle (liite 6).

Merkittiin, että Anne Länsinan-Magga saapui kokoukseen (skype) klo 11.22 ennen asian

käsittelyäja poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo 11.28.

Merkittiin, että pidettiin tauko klo 11.32 — 11.40. Tauon jälkeen paikalla olivat Tiina

Sanila-Aikio, Tuomas Aslak Juuso, Magreta Sara, Heikki Paltto ja hallinnosta Pia

Ruotsalaja Kalle Varis.

Pöytäkirj antarkastaj at:

(f/
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Sh 22 § VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2019

12.6.2014 SAAMELAISKÄRAJÄVAALIEN TOIMEENPANEMISTA VARTEN

Saamelaiskäräjien seuraavat vaalit toimitetaan syksyllä 2019. Näissä vaaleissa valitaan

uusi saamelaiskäräjät vaalikaudeksi 2020 — 2023.

Saamelaiskäräjälain (974/1995) 14 §:n mukaan saamelaiskäräjät asettaa vaaleja varten

vaalilautakunnan, jonka tehtävänä on saamelaiskäräjälain 20.1 §:n mukaan

toimeenpanna vaalit lainja vaaliohjesäännön mukaisesti.

Saamelaiskäräjälain 20.3 §:n mukaisesti vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja

neljä muuta jäsentä,joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnassa tulee

olla jäsen ja varajäsen jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta. Lautakunta

valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnalla on oikeus ottaa itselleen

sihteeri ja oikeusministeriön luvalla muuta tarvittavaa henkilökuntaa.

Lautakuntaa valittaessa on lisäksi otettava huomioon, mitä naisten ja miesten välisestä

tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) on säädetty naisten ja miesten edustuksesta eri

toimielimissä.

Saamelaiskäräj ien kokous asetti kokouksessaan 2/2014 vaalilautakunnan

valmistelemaan ja toimeenpanemaan saamelaiskäräj ien vuonna 2015 pidetyt

vaalit. Vaalilautakunnan kokoonpano oli seuraava:

Enontekiö: Janne Näkkäläjärvi, varajäsen Inker-Anne Magga

man: Veikko Feodoroff, varajäsen Tauno Haitta
Jouni Aikio, varajäsen Johanna Alatorvinen

Sodankylä: Birit Anni Magga. varajäsen Jouko Hetta

Utsjoki: Inga Guttorm, varajäsen Maarit K. Pieski

Vaalilautakunnan puheenjohtajan toimi Janne Näkkäläj ärvi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 22 § jatkuu...
6.6.2016

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus esittää saamelaiskäräjien kokoukselle, että se asettaisi

saamelaiskäräj ien vuoden 2019 vaalien valmistelua ja toimeenpanoa

varten vaalilautakunnan nimeten siihen

1) puheenjohtajan ja hänelle henkilökohtaisen varaj äsenen ja

2) neljä muuta jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen

ottaen huomioon, että vaalilautakunnassa tulee olla jäsen ja varajäsen

jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta ja, että jäseniä

nimettäessä tulee noudattaa tasa-arvolain säännöksiä naisten ja miesten

välisestä edustuksesta eri toimielimissä.

Lisäksi hallitus suosittaa, että vaalilautakunnan nimeämisessä

huomio idaan kaikki Suomessa puhutut saamen kieli- ja kulttuuriryhmät.

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajat:

c_p
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Sh 23.2 § PEKKA PEKKALAN KIRJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN

6.6.2016 PUHEENJOHTAJAN VALINNASTA

Saamelaiskäräjien jäsen Pekka Pekkala on 16.4.20 16 päivätyssä kirjeessään esittänyt,

että sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja Veikko Feodoroff toimisi

lautakunnan Puheenjohtajana niin kauan kuin Saamelaiskäräj ät

on valinnut Saamelaiskäräjien varsinaisen jäsenen sosiaali-ja terveyslautakunnan

puheenjohtajaksi.

Perusteluna Pekkala toteaa, että Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 16 § mukaan:

Saamelaiskäräj ien lautakuntien Puheenjohtajan

ja varapuheenjohtajan tulee olla käräjien varsinaisia jäseniä. Näin ollen siis

S aamelaiskäräj ien valinta sosiaali-ja terveyslautakunnan puheenjohtajaksi

toirnikaudeksi 2016-2019 ei ole Saamelaiskäräjien työjärjestyksen mukainen.

Nykyisen oikeustilan vaikutukset

Kuten Pekkala kirjeessään toteaa, ei sote -lautakunnan kokoonpano nykymuodossaan

vastaa voimassa olevan työj ärj estyksen vaatimuksia. Lautakunnan toimintakykyyn

asialla ei ole vaikutusta. Sen sijaan lautakunnan tekemien päätösten muodolliseen

oikeellisuuteen nykyisellä tilanteella voi olla vaikutuksia. Mikäli joku asianosainen

esimerkiksi valittaa lautakunnan valituskelpoisesta päätöksestä lautakunnan

kokoonpanoon vedoten, on todennäköistä, että päätöksen katsotaan syntyneen

virheellisessä järjestyksessä ja päätös kumoutuu.

Mahdolliset ratkaisumallit asiantilan korjaamiseksi

Hallintolain 8 luvun 50:n mukaan:
Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos:

1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen;

2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen;

3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai

4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

Päätös voidaan korjata 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa

asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi

edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen

suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut

asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan korjata 1 momentin 4 kohdassa

tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen eduksi.

Näin siis ensisijainen tapa korjata syntynyt työjärjestyksen vastainen tilanne olisi asian

käsitteleminen uudelleen Saamelaiskäräjien kokouksessa, joka korjaisi aiemmin

tekemäänsä ratkaisuun sisältyneen virheen hallintolain 50:n 1-3 kohtiin perustuenja

suorittaisi valinnan uudelleen. Mikäli virhettä ei edellä kuvatulla tavoin saada

ratkaistuksi, eli puheenjohtajaksi ei esimerkiksi löydetä sopivaa henkilöä, on

Pöytäkirj antarkastajat:
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Sh23.2 §jatkuu...

varapuheenjohtajan hoidettava tehtävää, kunnes sopiva puheenjohtaja löytyy.

Toisaalta Saamelaiskäräj ät on itse vahvistanut itselleen työj ärj estyksen, jota voidaan

samassa järjestyksessä myös muuttaa. Edellä kuvattu ongelma olisi siten myös

korjattavissa työjärjestyksen 16 §:ää muuttamalla, mikäli kyseinen työjärjestyksen

kohta esimerkiksi todettaisiin epätarkoituksenmukaiseksi. Muutokseksi riittäisi tällöin

se, että voimassa olevan työjärjestyksen 16:n ensimmäisen momentin viimeisen

lauseen loppuun lisättäisiin sanat “tai varajäsen”. viimeisen lauseen sanamuoto olisi

tällöin “Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla käräjien varsinaisia jäseniä tai

varajäseniä.”

Ma lakimiessihteerin esitys:

Hallitus esittää yleiskokoukselle asian ratkaisemistajomman kumman

edellä lyhyesti käsitellyistä ratkaisuvaihtoehdoista mukaisesti.

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen 6.6.2016 klo 12.05, koska kokous ei olisi ollut enää

päätösvaltainen. Kokousta päätettiin jatkaa ke 8.6.2016 klo 14.00.

Kokousta jatkettiin 8.6.2016 klo 14.09 ja paikalla olivat Tiina Sanila-Aikio, Heikki Paltto,

Tuomas Aslak Juuso (ikype,), Magreta Sara (skype,.) sekä hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle Varis,

Anni-Helena Ruotsala ja Esko Aikio.

Pöytäkirj antarkastajat:

(6?•9)
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Sh 11 § KULLANKAIVU SAAMELAISTEN KOTISEUTUALUEELLA
8.6.2016

Saamelaiskäräj ät käsittelee vuosittain satoja kullanhuuhdontaan liittyviä

lupahakernuksia ja -päätöksiä. Lisäksi Saamelaiskäräj ille tulee vuosittain muutama muu

kaivoslakiin liittyvä ilmoitus-, lausunto- tai päätösasia. Kullanhuuhdonta- ja

kaivosasioiden suuren määrän takia Saamelaiskäräjien olisi aiheellista linjata erilaisiin

kullanhuuhdonta- ja kaivosasioihin liittyvää suhtautumistaan. Tämä helpottaisi

huomattavasti esittelijöiden (ympäristösihteeri ja lakimiessihteeri) ja puheenjohtajiston

ja hallituksen toimintaa näissä asioissa. Tässä linjauksessaan saamelaiskäräjät

määrittäisi painopistealueet ja linjauksella voitaisiin vapauttaa esittelijöiden

työresursseja muihin tehtäviin. Saamelaiskäräjien hallitus on linjannut

kullanhuuhdontalupiin suhtautumistaan viimeksi 7.6.2012. Tämän jälkeen Korkein

hallinto-oikeus (KHO) on antanut merkittävän vuosikirjaratkaisun kaivoslain

tulkinnasta.

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 26.4.2016 (6 §) ja päätti siirtää asian

jatkovalmisteluun. Elinkeino- ja oikeuslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan

1.6.2016.

Vs. ympäristösihteerin esitys (EA):

Hallitus
1) keskustelee asiasta ja
2) päättää esittää käräjien kokoukselle, miten Saamelaiskäräjien tulisi

lähtökohtaisesti suhtautua erilaatuisiin kullankaivu-, ympäristölupa-,

ja vesitalouslupahakemuksiin, ottaen huomioon käräjien sihteeristön

nykyinen työmäärä suhteessa henkilöstöön.

Päätös:
Tuomas Aslak Juuso esitti, että laaditaan yleiskokoukselle kaikkea

kaivostoimintaa koskeva kaivospoliittinen linj aus.

Hallitus
1) keskusteli asiasta,
2) hyväksyi lisäyksin ja muutoksin liitteen 7 mukaisen linjauksen

esitettäväksi käräj ien kokoukselle.

Lisäksi hallitus päätti, että aletaan valmistella Saamelaiskäräj ien

kaivospoliittista linjausta.

Pöytäkirjantarkastajat:

(7/2
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Merkirtiin, että Petra Magga- Vars saapui kokoukseen (skype) klo 14.36 asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, että pidettiin tauko klo 16. JO — 16. 17. Tauon jälkeen paikalla olivat Tiina Sanila-A ikio,

Tuomas Asiak Juuso skjpe), Magre!a Sara (‘skype, Heikki Raitio, Petra Magga- Vars (‘skype,.) ja

hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle Varis ja Esko Aikio.

Pöytäkirj antarkastajat:
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Sh 14 § OHJEISTUS ESTEELLISYYSPERUSTEIDEN TUNNISTAMISEKSI

8.6.2016 SAAMELAISKÄRÄJIEN TOIMIELINTEN TOIMINNASSA

Yleisesti esteellisyydestä säädetään hallintolaissa. Hallintolain mukaan,

“Virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän

on esteellinen. Mitä virkamiehen esteellisyydestä säädetään, koskee myös

monijäsenisen toin2ieiimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa sekä

tarkastuksen suorittavaa tarkastajaa.”

Hallintolaki yleislakina koskee myös Saamelaiskäräjiä ja sen toimielimiä ja

esteellisyyskysymykset ovatkin nousseet aika-ajoin esille käräjien eri toimielinten

työssä. Näin ollen on katsottu hyödylliseksi ohjeistaa sekä virkamiehiä, että eri

luottamustoimiin valittuja edustajia tunnistamaan tilanteita, joissa esittelijä, muu

virkamies tai toimielimen jäsen, sihteeri tai muu toimihenkilö voi olla esteellinen.

Esteellisen henkilön tai henkilöiden osallistuminen yksittäisen asian käsittelyyn voi

johtaa asiasta tehtävän päätöksen muodolliseen virheellisyyteen mistä voi

muutoksenhaun johdosta seurata päätöksen kumoutuminen. Tästä syystä on tärkeää,

että sekä virkamiehet että luottamushenkilöt tunnistaisivat oman esteellisyytensä ja

pystyisivät monijäsenisen toimielimen ollessa kyseessä ratkaisemaan oikein

kysymyksen, jonkun toimielimen jäsenen mahdollisesta esteellisyydestä.

Vs. lakimiessihteerin esitys (KV):

Hallitus
1) käy läpi ma. lakimiessihteerin esittelystä esityslistan liitteen 13

mukaisen esityksen Saamelaiskäräjien virkamiehiin ja toimielimien

j äseniin sovellettavista esteellisyysperusteista ja

2) vie asian edelleen käräjien kokoukselle.

Päätös:
Hallitus
1) keskusteli lakimiessihteerin valmistelemasta asiakirj asta ja hyväksyi

sen muutoksin (liite 8)
2) päätti viedä asian lähetekeskusteluun käräjien kokoukselle

mahdo lii sten kehitystarpeiden tunnistamiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 12 § LÄHETEKESKUSTELU SAAMELAISKÄRÄJIEN KANSAINVÄLISESTÄ

8.6.2016 STRATEGIASTA

Saamelaiskäräj ien kokous on hyväksynyt Saamelaiskäräj ien toimintaohj elman 2016-

2019 kokouksessaan 15.4.2016. Toimintaohj elman sektorikohtaisissa

yksityiskohtaisissa tavoitteissa on 3.3.9 Kansainvälisen yhteistyön ja saamelaisen

parlamentaarisen neuvoston toiminnan kehittäminen-osio. Osion mukaan

Saamelaiskäräj ien kansainvälisen yhteistyön kehittämiseksi Saamelaiskäräjät laatu

kansainvälistä toimintaa koskevan strategian. Saamelaiskäräj ien hallitus on

kokouksessaan 2/2016 (25.4.2016) käsitellyt asiaa ja päättänyt, että puheenjohtajan

avustaj a valmistelee pohj apaperin kansainvälisen toimintastrategian lähetekeskustelua

varten. Lähetekeskustelu käydään seuraavassa Saamelaiskäräj ien täysistunnossa.

Kansainvälisen strategian tavoitteena on selkeyttää Saamelaiskäräjien kansainvälistä

toimintaa luomalla sille selkeä linjaus sekä paremmat toimintaedellytykset.

Kansainvälinen strategia mm. kokoaa yhteen osion 3.3.9 alla olevat tavoitteet sekä

Saamelaiskäräjien tämän hetkisen kansainvälisen toiminnan. Saamelaiskäräj ien

kansainvälisen toiminnan perustana on Saamelaiskäräjien tärkeimmän ja sille

perustuslaissa säädetyn tehtävän toteuttaminen kansainvälisellä tasolla, eli saamelaisen

kulttuuri-itsehallinnon toteuttaminen sekä saamelaisen alkuperäiskansakulttuurin

säilymisen ja kehittymisen turvaaminen.

Puheenjohtajan avustajan esitys (ISA):

Hallitus
1) keskustelee pohjapaperistaja
2) hyväksyy sen Saamelaiskäräjien täysistunnon lähetekeskustelua

varten.

Päätös:
Hallitus siirsi asian jatkovalmisteluun.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 13 § ALKUPERÄISKANSOJEN MAAILMANKONFERENSSIN

8.6.2016 LOPPUASIAKIRJAN KANSALLINEN SEURANTA

Alkuperäiskansoj en oikeuksia käsittelevä julistus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa

vuonna 2007. YK:n ensimmäinen korkean tason alkuperäiskansojen

maailmankonferenssin avausistunto hyväksyi vuonna 2014 alkuperäiskansoj en

oikeuksien edistämistä käsittelevän loppuasiakirjan, jonka tarkoituksena on edistää

alkuperäiskansojen oikeuksien täytäntöönpanoa. Suomi on osallistunut sekä YK:n

yleiskokouksessa että YK : n ihmisoikeusneuvostossa aktiivisesti maailmankonferenssin

seurantaa käsitteleviin keskusteluihin ja neuvotteluihin.

Ulkoasianministeriön Ihmisoikeuspolitiikan yksikkö on lähettänyt Saamelaiskäräj ille

sähköpostitse pyynnön 14.12.2015 päivittää taulukkoa Saamelaiskäräj ien

näkemyksellä. Ulkoasianministeriö on laatinut taulukon, jonka tavoitteena on verrata

YK:n alkuperäiskansojen maailmankonferenssin (World Conference on Indigenous

Peoples, WCIP) loppuasiakirjan sitournuksia meneillään oleviin kansallisiin toimiin.

Taulukko koostuu loppuasiakirjan artikioista, eli sitoumuksista, valtion

vastuuviranomaisen eli artiklaan toimeenpanoon liittyvän ministeriön suunnitelluista

toimenpiteestä sitoumuksen täytäntöönpanoksi, sekä Saamelaiskäräjien kommenteista

toimenpiteisiin liittyen.

Saamelaiskäräj ien esittelij ät ovat vastuualueittain valmistelleet Saamelaiskäräj ien

kommentit seurantataulukkoon. Saarnelaiskäräj ien sihteeristö järjestää

Saamelaiskäräjien jäsenille ja henkilöstölle koulutustilaisuuden alkuperäiskansojen

oikeuksia käsittelevän julistuksen toimeenpanosta Inarissa 14.6.2016.

Koulutustilaisuuden alustajana on John B. Henriksen. Henriksen on Norjan

saamelaiskäräjien kansainvälinen edustaja ja erikoistunut kansainväliseen oikeuteen.

Henriksenillä oli keskeinen rooli mm. YK: n alkuperäiskansoj en maailmankonferenssin

loppuasiakirjan sekä YK:n alkuperäiskansajulistuksen laadinnassa. Tarkoituksena on

tarvittaessa täydentää taulukkoa koulutustilaisuudessa ennen Saamelaiskäräjien

kokoukselle lähettämistä.

Puheenjohtajan avustajan esitys (ISA):

Hallitus
1) hyväksyy maailmankonferenssin loppuasiakirj an toimeenpanoa

koskevat kommentit,
2) päättää lähettää loppuasiakirjan toimeenpanoa koskevat

kommentit 14.6.2016 koulutuksen jälkeen Saamelaiskäräj ien

kokoukselle hyväksyttäväksi.

Pöytäkirj antarkastajat:
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Päätös:
Hallitus

1) hyväksyi maailmankonferenssin loppuasiakirjan toimeenpanoa
koskevat kommentit lisäyksin ja muutoksin (liite 9).

2) päätti lähettää loppuasiakirjan toimeenpanoa koskevat kommentit
14.6.2016 koulutuksen jälkeen Saamelaiskäräj ien kokoukselle
hyväksyttäväksi.

Merkittiin, että Magreta Sara putosi pois skype-linjalta klo 18.]4,jolloin Petra Magga- Vars

valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Saran tilalle kokouksen loppuajaksi.

Pöytkirjantarkastajat:

dP
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Sh 15 § SAAMELAISKÄRÄJIEN OSALLISTUMINEN ARKTISTEN
8.6.2016 ALKUPERÄISKANSOJEN OPETUSALAN KANSAINVÄLISEEN

YHTEISTYÖHÖN

Arktisten alueiden valtioiden opetusministeriöt ja alkuperäiskansojen omat
koulutusinstituutiot käynnistivät säännöllisen yhteistyön 1970-luvun alussa.
Yhteistyöhön on osallistunut ministeriöitäj a alkuperäiskansojen omia edustuksellisia ja
koulutushallinnon elimiä vaihtelevasti. Ensimmäinen tätä yhteistyötä johtanut
johtoryhmä (Steering Committee) asetettiin vuonna 1975. Yhteistyön alullepanijana oli
professori Frank Darnell (USA), jolla oli yhteyksiä sekä Yhdysvaltojen että Kanadan
alkuperäiskansoihin ja Grönlannin inuitteihin.

Suomen opetusministeriö kutsui saamelaisten koulutusasiainneuvoston (Sårniid
skuvlenåiidrådåi 1986-1996) edustajan mukaan yhteistyöhön vuonna 1992, jolloin
tärkeimmäksi yhteistyön muodoksi tullut opetuskonferenssi (Conference of the
Partners in Circumpolar Education) järjestettiin Koutokeinossa ja Karasjoella.
Konferenssin järjestäjänä tuolloin oli Norjan saamelaiskäräjät. Suomen
Saamelaiskäräjät järjesti yhteistyössä opetusministeriön kanssa konferenssin
Rovaniemellä vuonna 1999. Saamelaiskäräjien koulutussihteeri osallistui Kanadassa
(Quebec ja Kuujjuaq) järjestettyyn konferenssiin vuonna 2002 edustaen sekä
opetusministeriötä että Saamelaiskäräjiä. Koulutussihteeri vei konferenssille Suomen
opetusministeri Olli-Pekka Heinosen tervehdyksen. Suomen opetusministeriö ja
Saamelaiskäräjät eivät ole osallistuneet yhteistyöhön tämän jälkeen. Norjan
Saamelaiskäräj ät ja Sämi allaskuvia ovat osallistuneet aktiivisesti yhteistyöhön. Norjan
edustajana yhteistyön johtoryhmässä on ollut pitkään Jan Henry Keskitalo.

Norjan Saamelaiskäräjät ja Såmi allaskuvia järjestivät maaliskuussa 2016
Koutokeinossa arktisten alkuperäiskansoj en opetuskonferenssin (The A rctic Indigenous

Education Confernce/AIEC, !inps.//aiec2016.coin/) sekä neuvottelut (The Educational

Ministerial Meeting) yhteistyön saattamiseksi uudelle ja varmemmalle pohjalle.

Suomen Saamelaiskäräj illä ei ollut mahdollisuutta osallistua neuvotteluihin.

Koutokeinon konferenssin yhteydessä solmittiin sopimus tulevan yhteistyön

muodoista, järjestämisestä, aikatauluista ja yhteisestä ymmärryksestä koskien arktisten
alkuperäiskansojen opetusta ja sille asetettavia tavoitteita.

16.3.2016 solmitun sopimuksen allekirjoittivat Norjan Saamelaiskäräjien lisäksi
Kanadan itsehallintoalueet Nunavut ja Manitoba sekä Grönlanti. Lisäksi yhteistyöhön

on tulossa mukaan Kanadan Northwest Territories. Sopimuksen mukaan yhteistyöhön
osallistuvat tahot nimeävät neuvoston (council), joka vastaa yhteistyön käytännöistä.

Norjan Saamelaiskäräjiä uudessa neuvostossa edustaa Inger Eline Eira Buljo.
Sopimusosapuolet järjestävät opetuskonferenssin vuorotellen joka kolmas vuosi ja
maksavat yhteistyön ‘osal listumismaksuna’ vuosittain 7 500 Yhdysvaltain dollaria
(USD).

Pöytäkirjantarkastajat:
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Yhteistyöhön on mahdollista liittyä edelleen. Keskusteluissa Norjan Saamelaiskäräj ien

presidentti Aili Keskitalon kanssa on käynyt ilmi, että yhteistyöhön toivotaan mukaan

myös naapurimaiden Saamelaiskäräj iä.

Koulutus- ja oppimateriaal ilautakunta on päättänyt kokouksessaan 24.5.2016 (3/2016,

9 §) esittää hallitukselle, että se harkitsisi arktisten alkuperäiskansojen

opetusyhteistyöhön liittymistä vuoden 2017 alusta alkaen.

Koulutussihteerin esitys (UAP):

Hallitus harkitsee arktisten alkuperäiskansojen opetusyhteistyöhön

liittymistä vuoden 2017 alusta alkaen.

Päätös:
Hallitus siirsi asian seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirj antarkastaj at:
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Sh 16 § PYSYVÄN ASIANTUNTIJAN NIMEÄMINEN KIELIASIAIN

8.6.2016 NEUVOTTELUKUNTAAN

Valtioneuvosto on 17.3.2016 asettanut kielilain täytäntöönpanosta annetun

valtioneuvoston asetuksen (433/2004) mukaisesti oikeusministeriön yhteydessä

toimivan kieliasiain neuvottelukunnan toimikaudelle 1.4.2016 - 3 1.3.2020. Kieliasiain

neuvottelukunta on 27.4.2016 pitämässään j ärjestäytymiskokouksessa päättänyt pyytää

seuraavia tahoja nimittämään pysyvän asiantuntij ansa neuvottelukuntaan:

yhdenvertaisuusvaltuutettu, Saamelaiskäräjät, Svenska Finlands folkting -niminen

järjestö sekä Suomen Kuntaliitto ry (kaksi asiantuntijaa, joista ainakin toinen ruotsin

kieliseltä osastolta). Asiantuntija pyydetään ilmoittamaan oikeusministeriölle 6.6.20 16.

Pysyvän asiantuntijan matkakustannukset korvataan siltä osin kuin ne kohdentuvat

neuvottelukunnan järjestämiin kokouksiin ym. tapahtumiin osallistumiseen. Silloin kun

kokousmatkaan yhdistetään muita tapaamisia tai tapahtumia, matkakustannusten

korvaamisesta sovitaan tapauskohtaisesti.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus nimeää neuvottelukuntaan Saamelaiskäräj ien
asiantuntij aedustaj an.

Päätös:
Hallitus nimesi Saamelaiskäräj ien asiantuntij aedustaj aksi

kieliturvasihteerin.

Merkiitiin, että Magreta Sara saapui takaisin kokoukseen asian esittelyn aikana klo 18.26

(skype,).

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 17 § EDUSTAJIEN ESITTÄMiNEN SAAMELAISTEN KOTISEUTUALUEEN
8.6.2016 KUNTAKOHTAISIIN NEUVOTTELUKUNTIIN

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää 11.5.20 16 Saamelaiskäräjiltä ehdotuksia
Metsähallitusta koskevan lain 39 §:n 2 momentin mukaisten kuntakohtaisten
neuvottelukuntien nimittämiseksi 13.6.2016 mennessä.

Metsähallituslain (234/2016) 39:n 2 momentin mukaan Saamelaisten
kotiseutualueeseen kokonaisuudessaan kuuluvaan kuntaan asetetaan kuntakohtaiset
neuvottelukunnat, joiden tehtävänä on käsitellä valtion maa-ja vesialueiden sekä niihin
kuuluvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hoitoa.

Metsähallitusta koskevan asetuksen (247/2016) 6 § :n mukaan saamelaisten
kotiseutualueelle asetettavista neuvottelukunnista on säädetty seuraavaa:
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan
neuvottelukunnat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueille. Kuhunkin
neuvottelukuntaan kuuluu maa- ja metsätalousministeriön määräämä puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä, joilla kullakin on varajäsen.
Neuvottelukunnassa tulee olla Metsähallituksen, saamelaiskäräj ien, kunnan,
paliskuntien, kalatalousalueen, valtion metsätalousosakeyhtiöstä annetussa laissa
(235/2016) tarkoitetun osakeyhtiön, elinkeinoelämän ja kaupallisten kalastajien
edustus. Inarin kuntaan asetettavassa neuvottelukunnassa tulee olla myös kolttien
kyläkokouksen edustaja. (Asetuksen valmisteluasiakirj oj en mukaan
neuvottelukunnassa on 9 jäsentä, joista yksi nimetään puheenjohtajaksi ja yksi
varapuheenjohtajaksi. Kaikilla 9 j äsenellä olisi henkilökohtainen varaj äsen.
Valmisteluasiakirjan muotoilu selkeyttää asetuksen sanamuodon merkityksen.)

Saamelaisten kotiseutualueelle asetettavan neuvottelukunnan tehtävänä on asetuksen
mukaan antaa Metsähal litukselle lausuntoja ja tehdä Metsähallitukselle aloitteita
metsätaloutta, valtion maan myyntiä, ostoa, vaihtoa ja vuokrausta,
luonnonvarasuunnittelua, moottorikelkkareittien ja -unen suunnittelua, maastoliikenne,
metsästys- ja kalastuslupia sekä valtion vesien kalatalouskysymyksiä koskevissa
asioissa.

Neuvottelukuntien puheenjohtajuudet on tarkoitusjärj estää kiertoperiaatteella siten, että
ministeriö nimittäisi saamelaiskäräjien edustajan Utsjoen ja Inarin kuntien
neuvottelukuntien puheenjohtajaksi 15.6.2018 asti, minkä jälkeen he toimisivat
neuvottelukuntien varapuheenj ohtaj ina neuvottelukunnan nelivuotiskauden loppuun.
Kunnan edustajat toimisivat Utsjoen ja Inarin neuvottelukunnissa alkukauden
varapuheenjohtajina ja loppukauden puheenjohtajina. Enontekiön neuvottelukunnassa
kunnan edustaja toimisi puheenjohtajana 15.6.20 18 asti ja saamelaiskäräjien edustaja
varapuheenjohtajana. Loppukauden ajan saamelaiskäräj ien edustaja toimisi
puheenjohtajana ja kaupungin edustaja varapuheenjohtajana.

Pöytäkirjantarkastaj at:
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Puheenjohtajan ollessa estynyt, johtaisi puhetta varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan ollessa estynyt, toimisi varajäsen kokouksessa tahoaan edustavan
jäsenen roolissa.

Saamelaiskäräj iä pyydetään ehdottamaan;
Enontekiön ja Utsi oen neuvottelukuntaan

— saamelaiskäräjien edustajan, joka toimii puheenjohtajalvarapuheenjohtajan
tehtävässä sekä hänen varajäsenensä,

— toisen saamelaiskäräjien edustajan ja hänen varajäsenensä.
Inarin neuvottelukuntaan

— saamelaiskäräjien edustajan, joka toimii puheenjohtajalvarapuheenjohtajan
tehtävässä ja hänen varaj äsenensä.

Ehdotuksissa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain (609/1986 muut 232/2005) 4 §:n 1
mom. jonka mukaan valtion neuvottelukunnassa tulee olla sekä naisia että miehiä

kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämän

mukaisesti ehdotuksissa tulee olla tasapuolisesti sekä miehiä että naisia. Kustakin

ehdotettavasta henkilöstä tulisi esittää nimi, ammatti, työnantaja tai taho jota henkilö

edustaa, asuinkunta sekä yhteystieto.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus tekee ehdotuksen maa-ja metsätalousministeriölle
1) Enontekiön ja Utsjoen neuvottelukuntaan;

- Saamelaiskäräjien edustajasta, joka toimii
puheenjohtaja/varapuheenjohtajan tehtävässä sekä tämän
varaj äseiiestä,

- toisesta saamelaiskäräjien edustajasta sekä tämän varajäsenestä.

2) Inarin neuvottelukuntaan saamelaiskäräj ien edustaj asta, joka toimii
puheenj ohtaj alvarapuheenj ohtaj an tehtävässä sekä tämän
varaj äsenestä.

Päätös:
Hallitus siirsi asian Saamelaiskäräj ien kokoukselle päätettäväksi.

Pöytäkirj antarkastaj at:
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Sh 18 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LAPIN LASTENKULTTUURIVERKOSTON

8.6.2016 OHJAUSRYHMÄÄN

Lapin lastenkulttuuriverkoston toiminta on alkanut Taikalamppu- toiminnasta vuonna

2006, josta se on laajentunut koko ajan. Lapin lastenkulttuuriverkoston toiminnassa

mukana ovat Kemi, Kittilä, Kolari, Ranua, Rovaniemi. Sodankylä, Tornio ja

Saamelaiskäräj ät (Mnnu).

Lapin lastenkulttuuriverkoston yleisiä tavoitteita ovat lastenkulttuurin kehittäminen ja

toteuttaminen paikallisesti ja alueellisesti. Perustana on yhteisöllinen ja osallistava

toiminta, verkostoituminen ja saavutettavuus harvaanasutulla alueella Lapissa.

Taiteenalakohtaisesti jatketaan mediaan, sarjakuvaan ja saamelaiseen lastenkulttuuriin

liittyvän toiminnan kehittämistä ja toteuttamista. Jokaisella toimijalla on omat

erityisalansa, joita kehitetään ja vahvistetaan omalla kohdealueellaan.

Lapin lastenkulttuuriverkostossa toimii yhteinen koordinaattori, joka toimii

ohjausryhmän sihteerinä ja hoitaa Lapin lastenkulttuuriverkoston hallinnoinnin ja

raportoinnin. Lapin lastenkulttuuriverkoston toimintaa ohjaa ohj ausryhrnä.

Ohiausryhmän jäsenet vuonna 2015:
Antti Lassila Sivistyspalveluiden toimialaj ohtaj a, Rovaniemi (puheenjohtaja)

Outi Lohi Sivistystoimen johtaja, Ranua 30.8.2015 asti

Anitta Jaakola Vapaa-aikatoimen johtaja, Ranua 1.9.2015 alkaen

Merja Tervo Vapaa-aj anpalveluj en johtaja, Rovaniemi
Matti Molander Nuoriso- ja liikuntajohtaja, Kemi
Pia Ruotsala Hallintopäällikkö, Saamelaiskäräj ät
Marika Salminen Kulttuurisihteeri, Kittilä
Kyösti Satokangas Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, Kolari

Minna Helj ala Museonjohtaja, Tornio
Sirkka Pasma Koordinaattori (sihteeri)

Toiminnanohjaajan esitys (PMV):

Hallitus valitsee Lapin lastenkulttuuriverkoston ohj ausryhmään

varsinaisen jäsenen ja tälle varajäsenen.

Päätös:
Hallitus siirsi asian seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastaj at:
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Sh 19 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JUUTUAN-TUULISPÄÄN
8.6.2016 ERITYISALUESUUNNITELMAA LAATIVAAN YHTEISTYÖRYHMÄÄN

Metsähallitus aloittaa Juutuan-Tuul i spään virkistysmetsän erityisaluesuunnitelman
laatimisen. Metsähallitus pyytää Saamelaiskäräjiä nimeämään edustajan
erityisaluesuunnitelmaa laativaan yhteistyöryhmään.

Erityisaluesuunnitelma laaditaan Inarin Juutua - Tuulispää - alueen virkistysmetsään.
Alue siirtyi eduskunnan tekemällä tasesiirtopäätöksellä Metsähallituksen julkisten
hallintotehtävien taseesta liiketoiminnan taseeseen. Alueen metsien hoito ja käyttö on
metsätalousyhtiön vastuulla. Retkeilyrakenteiden ylläpidosta vastaa edelleen
luontopalvelut. Kokouksen tavoite on määrittää suunnittelun tavoitteet ja alueen
kehittämistarpeet. Siksi pyydämme teitä valmistelemaan n. 5 minuutin puheenvuoron
alueen nykykäytöstä ja suunnittelun tavoitteista. Kokouksessa on nähtävillä karttoja,
joissa näkyvät virkistysmetsien rajaus, retkeilyalueen kesä- ja talviretkeilyreitit ja
rakenteet sekä muut maankäyttömuodot.

Ensimmäinen kokous pidetään 14.6.2016 klo 10:00 Inarissa saamelaiskulttuurikeskus
Saj oksessa. Metsähallitus korvaa matkakulut valtion matkustussääntöä soveltaen niille
osallistujille, joilla ei ole mahdollisuutta laskuttaa työnantajaa tai edustamaansa
yhdistystä.

Hallintopaallikön esitys (PR):

Hallitus nimeää yhteistyöryhmään Saamelaiskäräj ien edustajan.

Päätös:
Hallitus nimesi yhteistyöryhmään Saamelaiskäräjien edustajaksi Oula
Kangasniemen.

Merkittiin, että Magreta Sara poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 18.31.

Pöytäkirj antarkastaj at:
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Sh 20 § POHJOISMAISEN SAAMELAISSOPIMUKSEN TILANNE
8.6.2016

Saamelaiskäräj ien edustajat Pohjoismaisen saamelaissopimuksen neuvottelukunnassa
ovat Heikki Paltto, Anne Nuorgam ja Juha Karhu sekä kansallisessa taustaryhmässä
Anu Avaskari. Nilla Tapiola ja Ulla-Maarit Magga. Saamelaiskäräjien sihteeristöstä
työhön osallistuu lakimiessihteeri.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus keskustelee Pohjoismaisen saamelaissopimuksen tämän
hetkisestä tilanteesta.

Päätös:
Hallitus siirsi asian seuraavan kokoukseen.

Pöytäkirj antarkastajat:
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Sh 21 § SAAMELAISKÄRÄJIEN AVAJAISTILAISUUDEN VALMISTELUTILANNE
8.6.2016

Saamelaiskäräjien hallitus on päättänyt järj estää saamelaiskäräjien vaalikauden 2016 —

2019 avajaistilaisuuden Sajoksessa 15.6.2016. Avajaistilaisuuden j ärj estämisvastuu
annettiin markkinointipäällikön tehtäväksi. Hallitus toimii j uhlatoimikuntana.
Avajaistilaisuuden budjetiksi hyväksyttiin 10 000 euroa.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus kuulee markkinointipäällikön katsauksen avajaistilaisuuden
valmistelutilanteesta.

Päätös:
Hallitus päätti olla käsittelemättä asiaa.

Pöytäkirjantarkastajat:

/J’t
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Sh 23 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
8.6.2016

Sh 23.1 § RAVINTOLAN IRTISANOUTUMISILMOITUS
8.6.2016

Sajoksen ravintolayrittäjä Outo Lintu oy on ilmoittanut kirjeellään 1.6.2016

irtisanovansa ravinto Lan vuokrasopimuksen kannattomana.

Vuokrasopimuksen mukaan osapuolilla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus kuuden (6)

kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla kuitenkin siten, että ensimmäinen

irtisanomispäivä on aikaisintaan kahden vuoden päästä alkuperäisen, vuoden 2014

toukokuussa laaditun sopimuksen allekirjoittamisesta. Vuokra-aika on alkanut

1.6.2014.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus esittää ravintolayrittäj älle, että irtisanomisaika päättyisi

1.7.2016 alkaen.

Päätös:
Hallitus päätti esittää ravintolayrittäj älle, että irtisanomisaika päättyisi

1.7.2016 alkaen. Hallitus valtuutti puheenjohtajan ja hallintopäällikön

neuvottelemaan ravintolaa koskevista asioista.

Pöytikirjantarkastajat:

(11
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Sh 23.3 § KALASTUSLAIN MUUTOKSEN TUOMAT EPÄKOHDAT
8.6.2016

Asia otettiin käsiteltäväksi Tuomas Aslak Juuson esityksestä.

Esitys:
Asia esitellään kokouksessa.

Päätös:

Hallitus siirsi asian seuraavan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastaj at:
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Sh 23.4 § SAAMELAISKÄRÄJIEN OSALLISTUMINEN EMRIP
8.6.2016 ASIANTUNTIJAMEKANISMIN ISTUNTOON

Ulkoasiainministeriö on pyytänyt 29.1.2016 Saamelaiskäräjiä halutessaan nimeämään
edustajansa ihmisoikeusneuvoston alkuperäiskansoj en oikeuksien
asiantuntijamekanismin (EMRIP) 9. istuntoon Genevessä 11. - 15.7.2016 (osana
Suomen valtuuskuntaa).

Ulkoasiaimninisteriö ei pysty kustantamaan Saamelaiskäräjien edustajaa kyseiseen
kokoukseen.

Esitys:
Asia esitellään kokouksessa.

Päätös:
Hallitus siirsi asian seuraavan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajat:

(7
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Sh 5 § PUHEENJOHTAJIEN KATSAUS TEHTÄVIINSÄ LIITTYVISTÄ TOIMISTA
8.6.2016

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 7 §:n 2 momentin mukaan puheenjohtaja antaa

tarpeen mukaan käräj ien ja hallituksen kokousten yhteydessä selvityksen tehtäviinsä
kuuluvista toimistaan.

HallintopUiI1ikön esitys (PR):

Hallitus kuulee puheenjohtajien katsaukset saamelaiskäräj ien
toiminnasta hallituksen 6/20 16 kokouksen jälkeen ja merkitsee
katsaukset tiedoksi.

Päitös:
Hallitus siirsi asian seuraavan kokoukseen.

Pöytäkirj antarkastaj at:

414/
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Sh 24 § ILMOITUSASIAT
8.6.2016

Hallintopäällikön esitys (PR): Merkitään tiedoksi seuraavat asiat:

1. Puheenjohtajan päätökset

- Lausunto Ympäristöministeriölle Ramsar-kosteikkotoimintaohjelmasta (Liite 1T)

- Lausunto Maa-ja metsätalousministeriölle valtioneuvoston asetusluonnoksesta

poronhoitovuodelta 2016-2017 maksettavasta eläinkohtaiseta tuesta (Liite 2T)

- Esitys Inarin kunnalle saamenkielisten palveluiden järjestämisestä (Liite 3 T)

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista

kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa, kullanhuuhdontalupahakemus

HL2012:0093 (Liite 4T)
- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista

kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa, kullanhuuhdontalupahakemus

HL2014:0010 (Liite 5T)
- Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle kullankaivuusta imuroimalla

Pyykkä-nimisellä kullanhuuhdonta-alueella Ivaloj oessa (Liite 6T)

- Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle kullankaivuusta Koskenniska 2-

nimisellä kullanhuuhdonta-alueella Sotaj oessa (Liite 7T)

- Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle koneellisen kullankaivun

lupamääräysten tarkistamisesta kaivospiirillä Miessin kulta (Liite 8T)

- Lausunto ympäristövalikunnalle kaivoslain muutosesityksen johdosta sekä esitys

kaivoslain toimeenpanoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi (Liite 9T)

- Yhteislausunto Tukesille kullanhuuhdontalupahakemuksista HL2O 14:0041 ja

HL2014:0042 (Liite 1OT)
- Vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien Anu Avaskarin valitusta

25.3.2016 johdosta (Liite 11T)
- Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle koneellisesta kullankaivuusta

Kultaselkä-nirnisellä kullanhuuhdonta-alueella Härkäselässä (Liite 12 T)

- Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle koneellisesta kullankaivuusta

Rautaojan kulta 1 ja Rautaojan kulta Il-nimisillä valtauksilla Sotajoen Rautaojassa

(Liite 13 T)
- Lausunto Tukesille kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2014:0043 (Liite 14 T)

- Lausunto Tukesille kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2014:0045 (Liite 15 T)

- Yhteisausunto Tukesille kullanhuuhdontalupahakemuksista HL2O 14:0046 ja

HL2014:0047 (Liite 16 T)
- Lausunto Tukesille kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2014:0048 (Liite 17T)

- Lausunto Tukesille kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2O 14:0049 (Liite 1 8T)

- Lausunto talousvaliokunnalle kaivoslain muutosesityksen johdosta sekä esitys

kaivoslain toimeenpanoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi (Liite 1 9T)

Pöytäkirj antarkastajat:
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2. 1 varapuheenjohtajan päätökset

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista

kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa, kullanhuuhdontalupahakemus HL2O 14:0008

(Liite 20T)
- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta

HL2014:0040 (Liite 21T)

3. II varapuheenjohtajan päätökset

4. Hallintopäällikön päätökset
- Palkannut nuorisosihteerin viransijaiseksi YTM Kati Eriksenin ajalle 2.5.20 16 —

22.3.2017.
- Myöntänyt hoitovapaata sosiaali- ja terveyssihteeri Anne Länsman-Maggalle 4.7.2016

—2.9.2017.
- Palkannut Aleksi Ahlakorven Saamelaismusiikkikeskuksen projektityöntekijäksi

ajalle 6.6.- 3 1.8.2016.

5. Muistiot

- Muistio lapsiasiainvaltuutetun kuntavierailusta ja saamelaisnuorten tapaamisesta

Inarissa 30.-31.3. (Liite 22T)
- Suomalais-Ugrilaisten kansoj en VII Maailmankongressia valmistelevien järjestöjen

kokous 29.2. Helsingissä ( Liite 23T)
- Neuvottelutilaisuus Saamelaiskäräjien kanssa valtion talousarvion ensimmäisestä

lisätalousarviosta 10.2. Helsingissä (Liite 24T)
- Muistio Lokkavaaran- ja siljaharkun ranta-asemakaava muutosten

viranomaisuneuvotteluista, Sodankylän kunta 12.4. (Liite 25 T)

6. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset
Kokous 3 1.5.2016:

- kävi lähetekeskustelun Saamelaisten sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

2016-2019 sisällöstä,
- hyväksyi esityksen saamenkieliseksi sosiaali- ja terveyspalvelumäärärahaksi vuodelle

2018,
- kuuli Eila-Marja Labban ja Pia Ruotsalan katsauksen Lapin sote-asiakasprosessityön

valmistelun tilanteesta ja ohj eisti j atkovalmistelun suhteen,
- päätti pitää lautakunnan 4/20 16 kokouksen Inarissa 20.6.2016.

Pöytäkirjantarkastajat:
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7. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan päätökset
Kokous 14.4.16:
- esittää hallitukselle, että se veisi Utsjoen ja Sirman koululaisten vanhempien

esityksen rajattoman saamelaiskoulun perustamisesta Saamelaisen Parlamentaarisen

Neuvoston (SPN) valmisteluun ja käsittelyyn;
- hyväksyä vuonna 2015 toteutetun saamen opetushenkilöstön koulutushankkeen

loppuselvityksen toimitettavaksi Opetushallitukselle;

- hyväksyä Enontekiön kunnan antaman tiliselvityksen saamenkielisen päivähoidon

turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käytöstä vuodelta 2015;

- hyväksyä maksettavaksi Enontekiön kunnalle 3. erän vuoden 2015 avustuksesta,

yhteensä 8 421,06€,
- hyväksyä Inarin kunnan antaman tiliselvityksen saamenkielisen päivähoidon

turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käytöstä vuodelta 2015;

- hyväksyä maksettavaksi Inarin kunnalle 3. erän vuoden 2015 avustuksesta, yhteensä

12 865,49€;
- hyväksyä Utsjoen kunnan antaman tiliselvityksen saamenkielisen päivähoidon

turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käytöstä vuodelta 2015;

- hyväksyä maksettavaksi Utsjoen kunnalle 3. erän vuoden 2015 avustuksesta,

yhteensä 18 713,46€;
- palkata kesätyöntekijöiksi valitut viisi henkilöä kunkin kahdeksi kuukaudeksi

oppimateriaalin projektityöntekijän tehtävään ja tarkistaa oppimateriaalityön

vuosibudjettia tältä osin. Lisäksi päätettiin tarkistaa oppimateriaalityön

palkkaj ärj estelmää;
- pyytää kirjailija Niilo Aikiolta uuden tarjouksen koskien pohjoissaamenkielisen

lastenkirjan Niga julkaisuoikeutta;
- selvittää mahdollisuuksia Anna Morottajan palkkaamiseksi inarinsaamenkielisen

oppimateriaalityön proj ektitehtäviin;
- valtuuttaa koulutussihteerin hoitamaan Varhaiskasvatusperusteiden luonnoksen

verkkokommentoinnin yhteistyössä saamen ki elipesä-asioita hoitavan saamen

kielineuvoston ja kieliturvasihteerin kanssa;

- että lautakunnan puheenjohtaja ja esittelijä käyvät keskustelemassa Inarin koulun

rehtorin kanssa hänen lautakunnalle tekemästään oppimateriaalityötä koskevasta

esityksestä;
- jatkaa digitaalisen oppimateriaalin valmistamisessa tarvittavien työvälineiden

selvittämistä;
- selvittää mikä biologian kirjasarja valitaan käännettäväksi, aluksi käännetään

inarinsaamen 8. luokan materiaali ja vuoden 2017 puolella pohjoissaamenkielinen

materiaali;
- selvittää mikä kirjasarja valitaan käännettäväksi 7 - 9 luokkien maantiedon

oppikirjasarjaksi;
- että koulutussihteeri kokoaa alustavan työryhmän suunnittelemaan saamen historian

ja yhteiskuntaopin materiaalia;
- valmistaa kirjain-kuvakortit äidinkielen opetusta varten kaikille saamen kielille,

tarvittaessa tehdään myös tekstausvihko;

Pövtäkirj antarkastajat:
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- maksaa Muka Lehtiselle ja Markus Juutiselle korvausta koltansaamen sanojen
taivutustaulukon laatirnisesta;

- jatkaa Tieto, Taito & Temppu -pelin käännöshankettaja neuvotella valmistajan
kanssa kustannuksista;

- selvittää Ella, Tatu ja Patu sekä Koirainäki -kirjojen julkaisukustannuksia saamen
kielillä;

- selvittää sopivien lastenfilmien kääntämistä saamen kielille;
- selvittää syksyyn mennessä mahdollisuutta valmistaa perinteisiä töitä käsitteleviä

filmejä yhdessä SAKK:in medialinjan kanssa;
- siirtää CålliidLågädus -kustantamolle myönnettävä tuki Aigin Lävra -Bossegohpi

geasset -kirjan julkaisemista varten seuraavalle vuodelle.

Kokous 24.5.16:
- hyväksyä selvityksen saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi osoitetun

määrärahan käytöstä vuonna 2015 toimitettavaksi Lapin aluehallintovirastolle ja

Saamelaiskäräjien hallitukselle;
- esityksestään saamelaisopetuksen kehittämistä, saamelaistiedon lisäämistä

opetuksessa ja saamenkie Listä oppimateriaalityötä koskeviksi valtionavustuksiksi

vuoden 2018 talousarviossa;
- esityksestään saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi osoitettavasta

valtionavustuksesta vuoden 2018 talousarviossa;
- esittää hallitukselle, että se harkitsisi arktisten alkuperäiskansojen opetusyhteistyöhön

liittymistä vuoden 2017 alusta alkaen;
- hyväksyä kirjailija Niilo Aikion tarkennetun tarjouksen Niga -kirjan julkaisemisesta

myös pohjoissaamen kielellä;
- järjestää Marja-Liisa Olthuisin esittämä oppimateriaalin kääntäjäkoulutus syksyllä

2016. Pyydetään Olthuisilta koulutuksen aikataulu- ja sisältösuunnitelma, jonka

pohjalta koulutuksesta on mahdollista tiedottaa. Lautakunta pitää lisäksi tärkeänä,

että koulutus palvelee käännöstyötä kaikille kolmelle saamen kielelle;

- valmistaa opettajan materiaalin Tyebbin tääbbinl Dieppe dåppe/ To’ben tääi’ben -

kirjaan kaikilla kolmella saamen kielellä;
- kääntää Otavan oppikirjat Elo (biologia) ja Maa (maantiede) inarinsaameksi vuoden

2016 aikana. Pohjoissaamen osalta asiasta päätetään sen jälkeen kun

inarinsaamenkielisten materiaalien käytöstä opetuksessa on saatu kokemuksia;

- ottaa Tatu ja Patu-, Ella- ja Koiramäki -lastenkirjat tuotantosuunnitelmaanja

käännättää ne kaikille kolmelle saamen kielelle (Koiramäen talossa on julkaistu jo

koltansaamen kielellä);
- käynnistää YLE Säpmin kanssa yhteistyö lastenfilmien dubbaamiseksi saamen

kielille, asian selvittämistä jatketaan;
- ottaa fysiikan Aikaja avaruus -nimisen digitaalisen oppimateriaalin

tuotantosuunnitelmaan (julkaisija Opetushallitus) ja selvittää löytyykö

Opetushallituksesta muita julkaisuja, joita voitaisiin kääntää saamen kielille.

Pöytäkirj antarkastajat:

/.
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8. Kulttuurilautakunnan päätökset
Kokous 21.4.2016
- hyväksyi Opetus-ja kulttuuriministerin erityisavustus “Kaupunkisaamelaiset nuoret

esillä Turun kirjamessuilla” käyttämisestä tehty tiliselvityksen.
- hyväksyi Opetus-ja kulttuuriministerin erityisavustus “Wold Indigenous Games, 1-

Games 2015” käyttämisestä tehty tiliselvityksen,
- päätti, kulttuurimääräraha 2015 on ylittynyt 1153,78 €, ylitys johtuu lehti-

ilmoituksista. Vuonna 2016 tuhat euroa siirretään vuoden 2015 ylityksen

kattamiseksi,
23.5.2016:
- Esitys saamelaiseksi kulttuurimäärärahaksi valtion vuoden 2018 talousarvioon,

- Vuoden 2015 saarnelaisesta kulttuurimäärärahasta myönnettyjen avustusten käytöstä

annetut tiliselvityksien hyväksyminen.

9. Nuorisoneuvoston päätökset

10. Elinkeino- ja oikeuslautakunnan päätökset

11. Kielineuvoston päätökset

12. Selvitykset

13. Muut

14. Henkilöstöasiat

- Luettelo saamelaiskäräjien palveluksessa olevista henkilöistä (liite 26 T).

Päätös:

Hallitus merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytkirjantarkastaj at:
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Sh 25 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
8.6.2016

Pj päätti kokouksen klo 18.40.

Tiina Sarnia-Aikio ia Ruotsäta
puheenjohtaja pöytäkirj anpitäj ä

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjanja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Inarissa 8.6.2016

7j

Heikki Paltto
pöytäkirj antarkastaj a

Inarissa /6.20 16

tk
Magr a Sara
pöytäkirjantarkastaja 1 - 4 §, 6 - 15 §, 22 §, 23.2 §

_____________

//6.2016
paikka aik

/ Petra Magga-Va&’ ‘
/ pöytäkirjantarkastaja 5 §, 13 §, 15 §, 16—21 §, 23.1, 23.3 §, 23.4 §, 25 §

Pöytäkirjantarkastajat:


