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Alkio Anne Kirste tulkki x
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Harju Terhi x
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Pöytäkirjantarkastajat:



SÅMEDIGGI PÖYTÄKIRJA 3/2016
SAAMELAISKÄRÄJÄT

Saamelaiskäräjien kokous 21.6.2016 sivu 3 (48)

SaKä 1 § Kokouksen avaus

SaKä 2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

SaKä 3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

SaKä 1 § KOKOUKSEN AVAUS
21.6.2016

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05.

SaKä 2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
21.6.2016

Esitys:
Ilmoitus kokouksesta on lähetetty jäsenille ja varajäsenille 11.5.2016
ja kokouskutsu-esityslista liitteineen 10.6.2016.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

SaKä 3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
21.6.2016

Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa

myös ääntenlaskijoina.

Päätös:
Pöytäkirj antarkastaj iksi valittiin Jan Saij ets ja Petra Magga-Vars,
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoma.

Pöytäkirjantarkastajat:

t2r
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SaKä 4 § Varsinaisten kokousasioiden käsittelyj ärj estyksen hyväksyminen

SaKä 4 § VARSINAISTEN KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN
21.6.2016 HYVÄKSYMINEN

Hallituksen esitys:

Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyj ärj estys:

5 § Puheenjohtajien ja Saamelaiskäräjiä edustaneiden jäsenten katsaus

6 § Saamelaiskäräjien vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen

7 § Esitys saamelaisopetuksen kehittämiseksi ja saamenkielisen
oppimateriaalimäärärahan turvaamiseksi valtion talousarviossa vuonna 2018

8 § Esitys saamenkielisten varhaiskasvatuspalvelujenja kielipesätoiminnan
turvaamiseksi valtion talousarviossa vuonna 2018

9 § Esitys saamelaiseksi kulttuurimäärärahaksi valtion talousarviossa vuonna 2018

10 § Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja
kehittämiseksi valtion talousarviossa vuonna 2018

11 § Kullankaivua koskeva katsaus ja Saamelaiskäräjien linjaus kullanhuuhdontalupa
asioihin liittyen

12 § Alkuperäiskansojen maailmankonferenssin loppuasiakirjan kansallinen seuranta

13 § Ohjeistus esteellisyysperusteiden tunnistamiseksi Saamelaiskäräjien toimielinten
toiminnassa

14 § Pekka Pekkalan kirje sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan valinnasta

15 § Edustajien esittäminen saamelaisten kotiseutualueen kuntakohtaisiin neuvottelu
kuntiin

16 § Vaalilautakunnan asettaminen vuoden 2019 saamelaiskäräjävaalien
toimeenpanemista varten

17 § Muut esille tulevat asiat

18 § Ilmoitusasiat

19 § Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjantarkastajat:
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SaKä4 §jatkuu...

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukainen asioiden käsittelyj ärj estys.

Pöytäkrjantarkastajat:

(
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SaKä 5 § Puheenjohtajien ja Saamelaiskäräjiä edustaneiden jäsenten katsaus

SaKä 5 § PUHEENJOHTAJIEN JA SAAMELAISKÄRÄJIÄ EDUSTANEIDEN
21.6.2016 JÄSENTEN KATSAUS

Esitys:
Saamelaiskäräj ien puheenjohtajat antavat katsauksen saamelaisasioiden
etenemisestä Saamelaiskäräj ien kokouksen 2/2016 j älkeiseltä ajalta.

Saamelaiskäräjiä erilaisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa edustaneet
Saamelaiskäräj ien jäsenet antavat katsauksen saamelaisasioiden
etenemisestä Saamelaiskäräj ien kokouksen 2/2016 j älkeiseltä ajalta.

Päätös:
Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, 1 varapuheenjohtaja Heikki Paltto ja II
varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso tekivät katsauksen omaan
toimintaansa saamelaiskäräjien kokouksen 2/20 16 jälkeiseltä ajalta.

Saamelaiskäräj ien kokous merkitsi katsaukset tiedoksi.

Merkittiin, että Anne Nuorgam saapui kokoukseen klo 10.28 asian käsittelyn aikana.
Merkittiin, että Neeta Jääskö saapui kokoukseen klo 10.33 asian käsittelyn aikana.
Merkittiin, että Pentti Pieski saapui kokoukseen klo 10.36 asian käsittelyn aikana.
Merkittiin, että Tuomas Aslak Juuso saapui kokoukseen klo 10.39 asian käsittelyn aikana.

Pöytäkirjantarkastajat:,,4



SÄMEDIGGI PÖYTÄKIRJA 3/2016
SAAMELAISKÄRÄJÄT

Saamelaiskäräjien kokous 21.6.2016 sivu 7 (48)
SaKä 6 § Saamelaiskäräjien vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen

Sh 6 § SAAMELAISKÄRÄJIEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN
6.6.20 16 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 tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen.
Toimintakertomuksen tulee sisältää selvitys valtionavustuksen käytöstä ja
saamelaiskäräjien toiminnasta tilikauden aikana. Tilinpäätöksen allekirjoittavat
saamelaiskäräjien hallituksen jäsenet. Tilinpäätös on saatettava saamelaiskäräjien
vahvistettavaksi kunkin vuoden kesäkuun loppuun mennessä.”

Saamelaiskäräjien tilintarkastajat Klaus Krokfors ja Risto Hyvönen suorittivat
vuositilintarkastuksen 26. — 27.5.2016. Tilintarkastajien yhteenvetoraportti valmistuu
vuositilintarkastuksen jälkeen.

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
toimintakertomuksen (liite 2)ja allekirjoitti tilinpäätöksen esittäen sen
saamelaiskäräj ien kokoukselle vahvistettavaksi.

Sakä 6 § Hallituksen esitys:
21.6.2016

Saamelaiskäräj ien kokous käsittelee tilintarkastuskertomuksen
tilikaudelta 2015 ja vahvistaa saamelaiskäräjien tilinpäätöksen
tilikaudelta 2015.

Pöytakirjantarkastajat:
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Sakä 6 § jatkuu...

Päätös:
Anu Avaskari esitti, että tilinpäätöstä ei hyväksytä

lastenkulttuurikeskuksen osalta. Kari Kyrö kannatti Avaskarin esitystä.

Pigga Keskitalo esitti, ettei Saarnelaiskäräj ät hyväksy vaaliprosessissa

syntyneitä kuluja, vaan hallituksen jäsenet vastaavat niistä

henkilökohtaisesti. Kari Kyrö kannatti Keskitalon esitystä.

Aslak Holmberg ja Pentti Pieski esittivät, että tilinpäätös hyväksytään.

Tuomas Aslak Juuso, Ulla-Maarit Magga, Neeta Jääskö ja Anne

Nuorgam kannattivat Holmbergin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi vastakkaista esitystä, joita on

kannatettu, jolloin asiasta tulee äänestää.

Petra Magga-Vars ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta

äänestyksen ja päätöksenteon ajaksi klo 11.35-11.40. Pöyläkirjan

tarkastajaksi valittiin tämän pykälän ajaksi Aslak Holmberg.

Äänestys päätettiin toteuttaa nimenhuutona. Avaskari esitys on ei ja

hallituksen esitys on jaa. Ääniä annettiin 17, joista jaa ääniä 12, ei ääniä

3 ja tyhjää 2. Äänestysluettelo liitteenä 1. Puheenjohtaja totesi, että

äänestyksen tuloksesi tuli hallituksen esitys.

Anu Avaskari ilmoitti jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen.

Seuraavaksi äänestettiin Keskitalon esityksestä, jossa Keskitalon esitys

on eija hallituksen esitys jaa. Ääniä annettiin 18, joista jaa ääniä 13 ja ei

ääniä 5. Äänestysluettelo liitteenä 2. Puheenjohtaja totesi, että

äänestyksen tuloksesi tuli hallituksen esitys.

Anu Avaskari ja Pigga Keskitalo ilmoittivat jättävänsä asiasta eriävän

mielipiteen.

Saamelaiskäräj ien kokous käsitteli tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta

2015 (liite 3) ja vahvisti saarnelaiskäräjien tilinpäätöksen tilikaudelta

2015 (liite 4).

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sakä 6 § jatkuu...

Merkittiin, että Hilkka Kukkonen poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo
1145.

Merkittiin, että pidettiin tauko klo 11.45 — 11.57.
Tauon jälkeen paikalla olivat Tiina Sanila-Aikio, Heikki Paltto, Tuomas Aslak
Juuso, Anu Avaskari, Veikko Feodoroff Aslak Holmberg, Neeta Jääskö, Pigga
Keskitalo, Kirsti Kustula, Kari Kyrö, Ulla Magga, Petra Magga- Vars, Pentti
Pieski, Janne Saets, Magreta Sara, Sujala Antti, Pekka Pekkalaja hallinnosta
Pia Ruotsala, Kalle Varis, Ulla Aikio-Puoskari, Sun Joinppanen, Anne
Länsman-Magga.

Merkittiin, että Anne Nuorgam saapui kokoukseen klo 11.58 ennen seuraavan
asian käsittelyä.

Pöytakirjantarkastajat:
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SaKä 7 § Esitys saamelaisopetuksen kehittämiseksi ja saamenkielisen oppimateriaalimäärärahan

turvaamiseksi valtion talousarviossa vuonna 2018

Sh 7 § ESITYS SAAMELAISOPETUKSEN KEHITTÄMISEKSI JA
6.6.2016 SAAMENKIELISEN OPPIMATERIAALIMÄÄRÄRAHAN TURVAAMISEKSI

VALTION TALOUSARVIOSSA VUONNA 2018

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

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta on päättänyt kokouksessaan 24.5.2016 (3/2016,
7 §) esityksestään saamelaisopetuksen kehittämistä, saamelaistiedon lisäämistä
opetuksessa ja saamenkielistä oppimateriaalityötä koskeviksi valtionavustuksiksi
vuoden 2018 talousarviossa.

Koulutussihteerin esitys (UAP):

Hallitus hyväksyy esityksen saamelaisopetuksen kehittämiseksi ja
oppimateriaalimäärärahan turvaamiseksi valtion talousarviossa vuonna
2018 edelleen esitettäväksi saamelaiskäräjien kokoukselle.

Päätös:
Hallitus hyväksyi esityksen lisäyksin saamelaisopetuksen kehittämiseksi
ja oppimateriaalimäärärahan turvaamiseksi valtion talousarviossa
vuonna 2018 edelleen esitettäväksi saamelaiskäräj ien kokoukselle.

Sakä 7 § Hallituksen esitys:

Saamelaiskäräj ien kokous hyväksyy esityksen saamelaisopetuksen
kehittämiseksi ja oppimateriaalimäärärahan turvaamiseksi valtion
talousarvioon vuonna 2018 opetus- ja kulttuuriministeriölle
toimitettavaksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SaKä7 §...

Päätös:

Aslak Holmberg esitti saamelaisen opetussuunnitelman lisäämistä
esitykseen. Pentti Pieski ja Pigga Keskitalo kannattivat Holmbergin
esitystä.

Saamelaiskäräj ien kokous hyväksyi esityksen lisäyksin
saamelaisopetuksen kehittämiseksi ja oppimateriaalimäärrahan
turvaamiseksi valtion talousarvioon vuonna 2018 opetus- ja
kulttuuriministeriölle toimitettavaksi (liite 5).

Merkittiin, että Neeta Jääskö poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo
12.33. — 12.48.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SaKä 8 § Esitys saamenkielisten varhaiskasvatuspalvelujen ja kielipesätoiminnan turvaamiseksi

valtion talousarviossa vuonna 2018

Sh 8 § ESITYS SAAMENKIELISTEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JA

6.6.2016 KIELIPESÄTOIMINNAN TURVAAMISEKSI VALTION TALOUSARVIOSSA

VUONNA 2018

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

oppimateriaalilautakunnan tulee laatia käräjien kokoukselle ehdotus vuosittaisesta

saamelaisesta päivähoitomäärärahasta. Saamen kielineuvoston tulee työjärjestyksen

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

kielipesämäärärahasta.

Saamelaiskäräjien kielineuvosto on päättänyt kokouksessaan 20.5.2016 esityksestään

saamen kielipesätoiminnan valtionavustukseksi vuoden 2018 talousarviossa.

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta on päättänyt kokouksessaan 24.5.20 16 (3/2016,

8 §) esityksestään saarnenkielisen päivähoidon turvaamiseksi osoitettavasta

valtionavustuksesta vuoden 2018 talousarviossa. Kielineuvoston ja lautakunnan

esittelijät ovat yhdistäneet esitykset yhdeksi asiakirjaksi. Yhteenvetotilasto

saamelaisen varhaiskasvatuksen lapsilukujen 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 2018 talousarviossa esitettäväksi edelleen saamelaiskäräjien

kokoukselle.

Sakä 8 § Hallituksen esitys:
21.6.2016

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyy esityksen saamenkielisten
varhaiskasvatuspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi valtion
talousarvioon vuonna 2018 opetus- ja kulttuuriministeriölle
toimitettavaksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sakä8 §jatkuu....

Päätös:
Pigga Keskitalo esitti, että Peltovuoman saamenkielisen päivähoidon
tiedot korjataan Saamelaiskäräj ien varhaiskasvatusta koskevaan tilastoon
ja huomioidaan Peltovuoman päivähoito tulevaisuuden suunnitelmissa.

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi esityksen saamenkielisten
varhaiskasvatuspalveluj en turvaamiseksi ja kehittämiseksi valtion
talousarvioon vuonna 2018 opetus- ja kulttuuriministeriölle
toimitettavaksi (liite 5).

Pöytäkirjantarkastajat:
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SaKä 9 § Esitys saamelaiseksi kulttuurimäärärahaksi valtion talousarviossa vuonna 2018

Sh 9 § ESITYS SAAMELAISEKSI KULTTUURIMÄÄRÄRAHAKSI VALTION
6.6.2016 TALOUSARVIOSSA VUONNA 2018

Saamelaiskäräjien työj ärjestyksen (13.6 §) mukaan kulttuurilautakunnan tehtävänä on
hallituksen alaisena laatia saamelaiskäräj ien kokoukselle ehdotus vuosittaisesta
saamelaisesta kulttuurimäärärahasta.

Saamelaiskäräjät laatu vuosittain esityksen saamelaiseksi kulttuurimäärärahaksi
käytettäväksi saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen
toimintaan valtion sitä seuraavan vuoden budjettiin. Kulttuurilautakunta hyväksyi
kokouksessaan 3.6.2015 esityksen saamelaiseksi kulttuurimäärärahaksi valtion vuoden
2018 talousarvioon edelleen hallitukselle ja saamelaiskäräjien kokoukselle
esitettäväksi.

Vs. kulttuurisihteerin esitys (ROB):

Hallitus hyväksyy esityksen saamelaiseksi kulttuurimäärärahaksi valtion
talousarvioon 2018 edelleen esitettäväksi saamelaiskäräjien kokoukselle.

Päätös:
Hallitus hyväksyi esityksen muutoksin saamelaiseksi
kulttuurimäärärahaksi valtion talousarvioon 2018 edelleen esitettäväksi
saamelaiskäräj ien kokoukselle.

Sakä 9 § Hallituksen esitys:
21.6.2016

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyy esityksen saamelaiseksi
kulttuurimäärärahaksi valtion talousarvioon 2018 opetus- ja
kulttuuriministeriölle toimitettavaksi (liite 6).

Päätös:

Saamelaiskäräjien kokous päätti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajat:

/
—Jy414
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SaKä 10 § Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi

valtion talousarviossa vuonna 2018

Sh 10 § ESITYS SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN
6.6.2016 TURVAAMISEKSI JA KEHITTÄMISEKSI VALTION TALOUSARVIOSSA

VUONNA 2018

Valtion talousarviossa on vuodesta 2002 lähtien myönnetty erillinen valtionavustus
saamenkiel isten sosiaali- ja terveyspalveluj en turvaamiseksi saamelaisten
kotiseutualueella. Tämä järjestely on edistänyt saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen
perusoikeuksien toteutumista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Saamelaiskäräj ien työj ärj estyksen 17.6 § mukaan, sosiaali- ja terveyslautakunnan
tehtävänä on hallituksen alaisena laatia käräjien kokoukselle ehdotus vuosittaisesta
saamelaisesta sosiaali-ja terveyspalvelumäärärahasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy kokouksessaan 3 1.5.2016 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 saamelaiskäräjien kokoukselle.

Päätös:
Hallitus hyväksyi esityksen saamelaiseksi sosiaali- ja
terveyspalvelumäärärahaksi valtion talousarvioon 2018 edelleen
esitettäväksi saamelaiskäräjien kokoukselle.

Sakä 10 § Hallituksen esitys:
21.6.2016

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyy esityksen sosiaali- ja
terveyspalvelumäärärahaksi valtion talousarvioon vuonna 2018 sosiaali-

ja terveysministeriölle toimitettavaksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sakä 10 §...

Päätös:

Merkittiin, että Anne Nuorgain poistui kokouksesta asian esittelyn aikana 13.43
- 13.47 väliseksi ajaksi.

Merkittiin, että Neeta Jääskö poistui kokouksesta esittelyn aikana klo 13.43
13.49 väliseksi ajaksi.

Merkittiin, että Pentti Pieski poistui kokouksesta asian esittelyn aikana klo
13.51 - 13.56 väliseksi ajaksi.

Merkittiin, että Jan Saets poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo
14.07- 14.13 väliseksi ajaksi.

Anne Nuorgam esitti, että saamelaisten vammaisten palveluihin
kiinnitetään huomiota ja, että Saamelaiskäräjät tekee selvityksen
saamelaisten vammaisten, mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tarpeista.
Tuomas Aslak Juuso kannatti esitystä. Kari Kyrö esitti esitykseen
lisättäväksi 60 000 € kyseiseen selvitykseen.

Tuomas Aslak Juuso esitti, että tulevaisuudessa otetaan huomioon YK:n
alkuperäiskansajulistus, maailmankonferenssin loppuasiakirj a ja TSS
sopimus. Pigga Keskitalo kannatti esitystä.

Anu Avaskari esitti, että sivulle 4 lisätään sana “riittävästi” sekä
maininta sote- ja maakuntauudistuksesta ja valinnanvapaudesta. Pigga
Keskitalo kannatti esitystä.

Ulla-Maarit Magga esitti saamen kielen ja kulttuurin taitaville hoitajille
maksettavaa palkanlisää.

Saamelaiskäräjien kokous lisäsi asiakirjaan
- Avaskarin esityksen mukaisesti: “Kunnilla ei ole riittävästi

tietoa.”
- Nuorgamin esityksen mukaisesti saamelaisten vammaisten,

mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tarpeiden kartoittamiseksi
60 000 euroa.

Saamelaiskäräjien kokous antoi sihteeristölle valtuutuksen muotoilla
esitykseen Avaskarin esittämä sote- ja maakuntauudistusasia.

Saamelaiskäräjien kokous päätti edistää Ulla-Maarit Maggan esitystä
palkanlisän osalta saamen kielten elvytysohj elman periaatepäätöksen
toimeenpanon yhteydessä.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sakä 10 §...

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi esityksen muutoksin ja lisäyksin
sosiaali- ja terveyspalvelumäärärahaksi valtion talousarvioon vuonna
2018 sosiaali- ja terveysministeriölle toimitettavaksi (liite 7).

Merkittiin, että pidettiin ruokatauko klo 14.50 -15.55.

Tauon jälkeen paikalla olivat Tiina Sanila-Aikio, Heikki Paltto, Tuomas Aslak
Juuso, Anu Avaskari, Veikko Feodoroff Aslak Holmberg, Neeta Jääskö, Pigga
Keskitalo, Kirsti Kustula, Kari Kyrö, Ulla Magga, Petra Magga- Vars, Anne
Nuorgam, Pentti Pieski, Magreta Sara, Sujala Antti, Pekka Pekkalaja
hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle Varis,

Merkittiin, että Jan SaUets saapui kokoukseen klo 15.57.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SaKä 11 § Kullankaivua koskeva katsaus ja Saamelaiskäräjien linjaus kullanhuuhdontalupa

asioihin liittyen

Sh 11 § KULLANKAIVUA KOSKEVA KATSAUS JA SAAMELAISKÄRÄJIEN
8.6.2016 LINJAUS KULLANHUUHDONTALUPA-ASIOIHIN LIITTYEN

Saamelaiskäräjät käsittelee vuosittain satoja kullanhuuhdontaan liittyviä
lupahakemuksia ja -päätöksiä. Lisäksi Saamelaiskäräjille tulee vuosittain muutama
muu kaivoslakiin liittyvä ilmoitus-, lausunto- tai päätösasia.

Kullanhuuhdonta- ja kaivosasioiden suuren määrän takia Saamelaiskäräjien olisi
aiheellista linjata erityyppisiin kullanhuuhdontalupa-asioihin liittyvää
suhtautumistaan. Tämä helpottaisi huomattavasti esittelijöiden (ympäristösihteeri ja
lakimiessihteeri) ja puheenjohtajiston sekä hallituksen toimintaa näissä asioissa. Tässä
linjauksessaan saamelaiskäräjät määrittäisi painopistealueet ja linjauksella voitaisiin
vapauttaa esittelij öiden työresurssej a muihin töihin. Valmistellun kaltaisen linj auksen
myötä tehostettaisiin Saamelaiskäräjien sihteeristön työtä, jolloin resursseja voitaisiin
mahdollisesti käyttää paremmin myös tähän, järjestelmän yleistä kehitystä ja
ongelman pysyvämpää ratkaisua edistävään työhön.

Kullanhuuhdonnan saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutuksien arviointi ja
osoittaminen on työlästä ja vaatii laajan asiantuntemuksen hankkimista muun muassa
vesistöjen tilasta ja vesiluonnon muutoksista, ajantasaista tietoa eri alueiden
maankäytön ja luonnonympäristön tilasta. Saamelaiskäräj ien nykyiset
henkilöstöresurssjt eivät riitä tällä hetkellä riittävän kattavaan vaikutusten arviointiin,
eivätkä usein myöskään kovin yksityiskohtaista argumentointia sisältävään lausunto
/valitusmenettelyyn yksittäisessä asiassa. Tämän vuoksi Saamelaiskäräjät on myös
esittänyt vaikutusten arvioinnin asianmukaiseksi suorittamiseksi kokonaan uuden,
riippumattoman arviointielimen perustamista. Liitteessä kuvatun kaltaisen linj auksen
myötä tehostettaisiin Saamelaiskäräjien sihteeristön työtä, jolloin resursseja voitaisiin
mahdollisesti käyttää paremmin myös tähän, järjestelmän yleistä kehitystä ja
ongelman pysyvämpää ratkaisua edistävään työhön.

Saamelaiskäräj ien hallitus on linj annut kullanhuuhdontalupiin suhtautumistaan
viimeksi 7.6.2012. Nykyinen hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 26.4.2016 (6 §) ja
siirsi asian jatkovalmisteluun. Elinkeino- ja oikeuslautakunta jatkovalmisteli 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 käräj ien sihteeristön
nykyinen työmäärä suhteessa henkilöstöön.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Päätös:
Tuomas Aslak Juuso esitti, että laaditaan yleiskokoukselle kaikkea
kaivostoimintaa koskeva kaivospoliittinen linj aus.

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

esitettäväksi käräj ien kokoukselle.

Lisäksi hallitus päätti, että aletaan valmistella Saamelaiskäräj ien
kaivospoliittista linj austa.

Sakä 11 § Hallituksen esitys:
21.6.2016

Saamelaiskäräj ien kokous hyväksyy liitteen mukaisen linj auksen
saamelaisten kotiseutualuetta koskevien kullanhuuhdontalupa-asioiden
osalta.

Päätös:
Merkittiin, että Petra Magga- Vars poistui kokouksesta asian esittelyn aikana
klo 16.04 — 16.05 väliseksi ajaksi.

Kirsti Kustula ilmoitti, että ei kannata linjanmuutosta ja esitti, että asia
palautetaan takaisin jatkovalmisteluun. Jan Saijets, Neeta Jääskö, Veikko
Feodoroff ja Ulla-Maarit Magga kannattivat esitystä.

Kari Kyrö esitti, että sivulta 2 poistetaan kullanhuuhdonnan
lieveilmiöistä kultaturismi.

Tuomas Aslak Juuso esitti, että ryhmästä 2 otetaan pois koneellinen
kaivuu silloin, kun kysymyksessä pienimuotoinen toiminta ja ryhmästä 2
viittaus ryhmään 1 otetaan pois.

Tuomas Aslak Juuso esitti, että lisätään oikeudenhaltijoiden asema.
Aslak Holmberg kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että äänestetään hallituksen esityksen ja Kirsti
Kustulan esityksen välillä. Hallituksen esitys onjaaja Kustulan esitys ei.
Aänestys päätettiin toteuttaa nimenhuutona. Ääniä annettiin 18, joista jaa
ääniä 3 ja ei ääniä 15. Äänestysluettelo liitteenä 8. Puheenjohtaja totesi,
että äänestyksen tulokseksi tuli Kirsti Kustulan esitys.

Saanielaiskäräjien kokous päätti siirtää asian jatkovalmisteluun.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Merkittiin, että pidettiin tauko klo 17.30 — 17.45.

Tauon jälkeen paikalla olivat Tiina Sanila-Aikio, Heikki Paltto, Anu Avaskari,
Veikko Feodoroff Aslak Holmberg, Neeta Jääskö, Pigga Keskitalo, Kirsti
Kustula, Kari Kyrö, Jan Saets, Petra Magga- Vars, Pentti Pieski, Magreta
Sara, Sujala Antti, Pekka Pekkalaja hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle Varis,
Ulla Aikio-Puoskari, Sun Jomppanen, Anne Länsman-Magga.

Pöyulkirjantarkastajat:
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SaKä 12 § Alkuperäiskansoj en maailmankonferenssin loppuasiakirj an kansallinen seuranta

Sh 13 § ALKUPERÄISKANSOJEN MAAILMANKONFERENSSIN
8.6.2016 LOPPUASIAKIRJAN KANSALLINEN SEURANTA

Alkuperäiskansojen 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 Saamelaiskäräjille
sähköpostitse pyynnön 14.12.2015 päivittää taulukkoa Saamelaiskäräjien
näkemyksellä. Ulkoasianministeriö on laatinut taulukon, jonka tavoitteena on verrata
YK:n alkuperäiskansoj en maailmankonferenssin (World Conference on Indigenous
Peopies, WCIP) loppuasiakirjan sitoumuksia meneillään oleviin kansallisiin toimiin.
Taulukko koostuu loppuasiakirjan artikioista, eli sitoumuksista, valtion
vastuuviranomaisen eli artiklaan toimeenpanoon liittyvän ministeriön sui.mnitelluista
toimenpiteestä sitoumuksen täytäntöönpanoksi, sekä Saamelaiskäräjien kommenteista
toimenpiteisiin liittyen.

Saamelaiskäräjien esittelijät ovat vastuualueittain valmistelleet Saamelaiskäräjien
kommentit seurantataulukkoon. Saamelaiskäräj 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
saamelaiskäräj ien kansainvälinen edustaja ja erikoistunut kansainväliseen oikeuteen.
Henriksenillä oli keskeinen rooli mm. YK:n alkuperäiskansojen
maailmankonferenssin loppuasiakirj an sekä YK:n alkuperäiskansaj ulistuksen
laadinnassa. Tarkoituksena on tarvittaessa täydentää taulukkoa koulutustilaisuudessa
ennen Saamelaiskäräjien kokoukselle lähettämistä.

Puheenjohtajan avustajan esitys (ISA):

Hallitus
1) hyväksyy maailmankonferenssin loppuasiakirjan toimeenpanoa

koskevat kommentit,
2) päättää lähettää loppuasiakirjan toimeenpanoa koskevat

kommentit 14.6.2016 koulutuksen jälkeen Saamelaiskäräj ien
kokoukselle hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Päätös:
Hallitus

1) hyväksyi maailmankonferenssin loppuasiakirj an toimeenpanoa
koskevat kommentit lisäyksin ja muutoksin,

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

Sakä 12 § Hallituksen esitys:
21.6.2016

Saamelaiskäräj ien kokous hyväksyy maailmankonferenssin
loppuasiakirj an toimeenpanoa koskevan asiakirj an toimitettavaksi
ulkoasianministeriölle (liite 9).

Päätös:
Merkittiin, että Anne Nuorgam saapui kokoukseen klo 17.48 asian esittelyn
aikana. Merkittiin, että Tuomas Aslak Juusoja Ulla Magga saapuivat
kokoukseen klo 17.50 asian esittelyn aikana.

Jan Saij ets esitti, että sivulta 20 pykälästä 24 poistetaan jälkimmäinen
kappale.

Aslak Holmberg esitti, että lisätään
- pykälään 3 lause, että saamelaiskäräjälain 9 § :n mukainen

neuvotteluvelvoite ei vastaa alkuperäiskansajulistuksen FPIC
periaatetta.

- pykälään 3 lause, että Suomi on hyväksynyt
alkuperäiskansaj ulistuksen kokonaisuudessaan ilman varauksia ja
siksi sitä tulisi noudattaa kaikilta osin ei vain soveltuvin osin.

Petra Magga-Vars esitti kohtiin lisättäväksi
- pykäläänlO; tieteelliset tutkimustulokset tulee palauttaa

saamelaisyhteisölle
- pykälään 14; ensimmäiseen lauseeseen lisätään perinteinen tieto.

Saamelainen lastenkulttuurikeskus hyvänä esimerkkinä kielen,
kulttuurin ja identiteetin tukij ana.

- pykälään 19; koulukiusaamisenja asuntolakokemukset
- pykälään 25; saamen käsityö saamelaiselinkeinona,
- pykälään 25; SAKK:n koulutuksen ja kurssien sisältöjen pitää

perustua ja ne pitää varmistaa vastaamaan saamelaisyhteisön
tarpeita saamelaisten eettiset periaatteet huomioon ottaen.

Pöytäkirjantarkastajat:



SÅMEDIGGI PÖYTÄKIRJA 3/2016
SAAMELAISKÄRÄJÄT

Saamelaiskäräiien kokous 21.6.2016 sivu 23 (48)

Sakä 12 §...
Anne Nuorgam esitti kohtiin lisättäväksi

- pykälään 25; kalastus
Nuorgam esitti, että saamelaiskäräjien toimintaohjelma sisällytetään
kokonaisuudessaan asiakirj an mukana.

Kari Kyrö ja Tuomas A Juuso kannattivat Nuorgamin esitystä
kalastuksen osalta.

Anu Avaskari esitti, että
- pykälään 18; Saamelaiskäräjät edellyttää omassa toiminnassaan

että se ei syrji omaa alkuperäiskansaa. Kari Kyrö kannatti
Avaskarin esitystä.

- pykälään 6; Ilo sopimuksen ratifioinnin osalta Saamelaiskäräjillä
ei ole hyväksytty kaikkia saamelaisia saamelaiskäräjien
vaaliluetteloon ja Ilo-sopimusta ei tule ratifioida ennen kuin
alkuperäiskansaan kuuluvat henkilöt ovat tulleet hyväksytyksi
saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.

Merkittiin, että pidettiin tauko klo 18.30 — 18.50. Tauon jälkeen paikalla olivat
Tiina Sanila-Aikio, Heikki Paltto, Anu Avaskari, Veikko Feodoroff Aslak
Holmberg, Tuomas Aslak Juuso, Neeta Jääskö, Pigga Keskitalo, Kirsti Kustula,
Kari Kyrö, Ulla Magga, Jan SaUets, Petra Magga- Vars, , Magreta Sara,
Siyaia Antti, Pekka Pekkalaja hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle Varis, Sun
Jomppanen, Ulla Aikio-Puoskari.

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi asiakirjaan lisättäväksi:
Aslak Holmberg esitys:

- pykälään 3 lause, että saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen
neuvotteluvelvoite ei vastaa alkuperäiskansajulistuksen FPIC
periaatetta.

- pykälään 3 lause, että Suomi on hyväksynyt
alkuperäiskansajulistuksen kokonaisuudessaan ilman varauksia ja
siksi sitä tulisi noudattaa kaikilta osin ei vain soveltuvin osin.

Petra Magga-Vars esitys:
- pykäläänll; tieteelliset tutkimustulokset tulee palauttaa

saamelaisyhteisölle
- pykälään 14; ensimmäiseen lauseeseen lisätään perinteinen tieto.

Saamelaiskäräjien kokous äänesti Petra Magga-Varsin esityksestä
lisättäväksi pykälään 14; “Saamelainen lastenkulttuurikeskus hyvänä
esimerkkinä kielen, kulttuurin ja identiteetin tukUana.” Hallituksen
esitys on jaa ja Magga-Varsin esitys ei. Aänestys suoritettiin
nimenhuutona. Ääniä annettiin 18, joista jaa ääniä 4 ja ei ääniä 13, yksi
tyhjä ääni. Äänestysluettelo liitteenä 10. Puheenjohtaja totesi, että
päätökseksi tuli Magga-Varsin esitys.

Pöytäkirjantarkastajat:

/
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Petra Magga-Vars esitys:
- pykälään 25; saamenkäsityötä tulee tukea yhdenvertaisena

saamelaiselinkeinona,

Saamelaiskäräjien kokous äänesti Petra Magga-Varsin esityksestä
lisättäväksi pykälään 25; “SAKK:n koulutuksen ja kurssien sisältöjen
pitää perustua ja ne pitää varmistaa vastaamaan saamelaisyhteisön
tarpeita saamelaisten eettiset periaatteet huomioon ottaen.”
Hallituksen esitys on jaa ja Magga-Varsin esitys ei. Aänestys suoritettiin
nimenhuutona. Ääniä annettiin 18, joista jaa ääniä 13 ja ei ääniä 5.
Äänestysluettelo liitteenä 11. Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli
hallituksen esitys.

Anne Nuorgam esitys:
- pykälään 25; kalastus
- saamelaiskäräjien toimintaohjelma sisällytetään

kokonaisuudessaan asiakirj an mukana.

Saamelaiskäräj ien kokous äänesti Anu Avaskarin esityksestä lisättäväksi
pykälään 25;”Saamelaiskäräjät edellyttää omassa toiminnassaan että se
ei syrji omaa alkuperäiskansaa.” Hallituksen esitys on jaa ja Avaskarin
esitys ei. Äänestys suoritettiin nimenhuutona. Ääniä annettiin 18, joista
jaa ääniä 13 ja ei ääniä 5. Äänestysluettelo liitteenä 12. Puheenjohtaja
totesi, että päätökseksi tuli hallituksen esitys.

Saamelaiskäräjien kokous äänesti Anu Avaskarin esityksestä lisättäväksi
pykälään 6;” Ilo sopimuksen ratifioinnin osalta Saamelaiskäräjillä ei ole
hyväksytty kaikkia saamelaisia saamelaiskäräjien vaaliluetteloon ja Ilo-
sopimusta ei tule ratifioida ennen kuin alkuperäiskansaan kuuluvat
henkilöt ovat tulleet hyväksytyksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon”
Hallituksen esitys on jaa ja Avaskarin esitys ei. Äänestys suoritettiin
nimenhuutona. kniä annettiin 18, joista jaa ääniä 14, ei ääniä 3, tyhjää
yksi. Äänestysluettelo liitteenä 13. Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi
tuli hallituksen esitys.

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi muutoksin ja lisäyksin
maailmankonferenssin loppuasiakirj an toimeenpanoa koskevan
asiakirjan toimitettavaksi ulkoasianministeriölle (liite 14).

Anu Avaskari jätti asiasta eriävän mielipiteen pykäliin 6 ja 18 ja pyysi
liitettäväksi eriävän mielipiteen pöytäkirjan liitteeksi. Kari Kyrö yhtyi
Avaskarin eriävään mielipiteeseen.

Pöytäkirjantarkastajat:

// /5
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SaKä 13 § Ohjeistus esteellisyysperusteiden tunnistamiseksi Saamelaiskäräjien toimielinten
toiminnassa

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
monäsenisen toimielimen 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 valittuj a edustajia tunnistamaan tilanteita, joissa esittelij ä, 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 virkamiehiinja toimielimien
j äseniin sovellettavista esteellisyysperusteista ja

2) vie asian edelleen käräjien kokoukselle.

Päät6s:
Hallitus
1) keskusteli lakimiessihteerin valmistelemasta asiakirjastaja hyväksyi

sen muutoksin,
2) päätti viedä asian lähetekeskusteluun käräjien kokoukselle

mahdollisten kehitystarpeiden tunnistamiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat:

/&/V
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Sakä 13 § Hallituksen esitys:
21.6.2016

Saamelaiskäräj ien kokous
1) käy lähetekeskustelun Saamelaiskäräjien virkamiehiin ja

toimielimien jäseniin sovellettavista esteellisyysperusteista vs.
lakimiessihteerin esittelyn pohjalta,

2) päättää onko käräj ien toimintaan sovellettavaa hallintomenettelyä,
tässä tapauksessa erityisesti esteellisyysperusteita, syytä esittää
kehitettäväksi saamelaiskäräj älain uudistamisen yhteydessä.

Päätös:
Saamelaiskäräjien kokous päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.

Pöytkirjantarkastajat:

v /5
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SaKä 14 § Pekka Pekkalan kirje sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan valinnasta

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 Saamelaiskäräjät
on valinnut Saamelaiskäräjien varsinaisen jäsenen sosiaali- ja terveyslautakunnan
puheenjohtajaksi.

Perusteluna Pekkala toteaa, että Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 16 § mukaan:
Saamelaiskäräjien lautakuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla
käräjien varsinaisia jäseniä. Näin ollen siis Saamelaiskäräjien valinta sosiaali- ja
terveyslautakunnan puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2016-2019 ei ole
Saamelaiskäräj ien työj ärj estyksen mukainen.

Kuten Pekkala kirjeessään toteaa, ei sote -lautakunnan kokoonpano nykymuodossaan
vastaa voimassa olevan työjärjestyksen 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.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh23.2 §jatkuu...

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 perustuen ja
suorittaisi valinnan uudelleen. Mikäli virhettä ei edellä kuvatulla tavoin saada
ratkaistuksi, eli puheenjohtajaksi ei esimerkiksi löydetä sopivaa henkilöä, on
varapuheenjohtajan hoidettava tehtävää, kunnes sopiva puheenjohtaja löytyy.

Toisaalta Saamelaiskäräjät on itse vahvistanut itselleen työjärjestyksen, 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
varaj äseniä.”

Vs lakimiessihteerin esitys (KV):

Hallitus esittää yleiskokoukselle asian ratkaisemistajomman kumman
edellä lyhyesti käsitellyistä ratkaisuvaihtoehdoista mukaisesti.

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Sakä 14 § Hallituksen esitys:
21.6.2016

Saamelaiskäräjien kokous ratkaisee työjärjestyksen vastaisen tilanteen
joko
1) kumoamalla aiemman puheenjohtajan valintaa koskevan päätöksen

ja suorittamalla valinnan uudelleen tai
2) muuttamalla voimassa olevaa työjärjestystä siten, että 16 §:n

ensimmäisen momentin viimeisen lauseen loppuun lisätään sanat “tai
varaj äsen”.

Päätös:

Pentti Pieski esitti, että asia ratkaistaan kohdan 2 mukaisesti. Aslak
Holmberg kannatti Pieskin esitystä.

Anu Avaskari esitti, että asia ratkaistaan kohdan 1 mukaisesti. Pigga
Keskitalo ja Antti Suj ala kannattivat Avaskarin esitystä.

Pöytäkirjantarkastajat:

1
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Anne Nuorgam kannatti, että asia ratkaistaan kohdan 2 mukaisesti sillä
lisäyksellä, että 16 § :n lisäksi sama lause muutetaan kaikkien
lautakuntien osalta. Aslak Holmberg kannatti Nuorgamin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että äänestetään vaihtoehtojen 1 ja 2 välillä, jossa
vaihtoehto 1 on jaa ja vaihtoehto 2 ei. Äänestys suoritettiin
nimenhuutona. Ääniä annettiin 18, joista jaa ääniä 7, ei ääniä 6, tyhjää 5.

Äänestysluettelo liitteenä 15. Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli
vaihtoehto 1 tuli päätökseksi.

Saamelaiskäräj ien kokous kumosi aiemman puheenjohtajan valintaa
koskevan päätöksen ja päätti suorittaa valinnan uudelleen.

Merkittiin, että pidettiin neuvottelutauko 20.20 — 20.26. Tauon jälkeen paikalla
olivat Tiina Sanila-Aikio, Heikki Paltto, Anu Avaskari, Veikko Feodoroff Aslak
Holmberg, Tuomas Aslak Juuso, Neeta Jääskö, Pigga Keskitalo, Kirsti Kustula,
Ulla Magga, Jan SaUets, Petra Magga- Vars, Anne Nuorgm, Pentti Pieski, Kari
Kyrö, Magreta Sara, Sujala Antti, Pekka Pekkalaja hallinnosta Pia Ruotsala,
Kalle Varis.

Anne Nuorgam esitti puheenjohtajaksi Veikko Feodoroffia,
varapuheenjohtajaksi Ulla Maggaja varajäseneksi Nihkolas Valkeapää.
Tuomas Aslak Juuso kannatti esitystä.

Kari Kyrö esitti puheenjohtajaksi Pigga Keskitaloa. Anu Avaskari
kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska kyseessä on henkilövaali äänestetään
lippuäänestyksellä Veikko Feodoroffin ja Pigga Keskitalon välillä.

Suoritettiin vaali nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Ääntenlaskijat
laskivat ja tarkistivat äänet. Aäntenlaskijat totesivat, että ääniä annettiin
18 ääntä. Veikko Feodoroff sai 13 ääntä ja Pigga Keskitalo sai 4 ääntä
ja yksi tyhjä ääni. Puheenjohtajaksi on valittu Veikko Feodoroff.

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi tulee valita varapuheenjohtaja.

Anu Avaskari esitti varapuheenjohtajaksi Pigga Keskitaloa.

Anne Nuorgam esitti varapuheenjohtajaksi Ulla Magga.

Suoritettiin vaali nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Ääntenlaskij at
laskivat ja tarkistivat äänet. Ääntenlaskij at totesivat, että ääniä annettiin
18 ääntä. Ulla Magga sai 13 ääntä ja Pigga Keskitalo sai 4 ääntä ja yksi
tyhjä ääni. Varapuheenjohtajaksi on valittu Ulla Magga.

Pöytäkirjantarkastajat:

,A/VV
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Anu Avaskari totesi, että valinta ei täytä naisten ja miesten tasa-arvolain
mukaista vaatimusta.

Saamelaiskäräj ien kokous päätti kumota valinnan tasa-arvolain
vastaisena, jolloin valinta tulee tehdä uudestaan.

Anu Avaskari esitti varapuheenjohtajaksi Kari Kyröä.

Aslak Holmberg esitti varapuheenjohtajaksi Tuomas Aslak Juusoa.

Suoritettiin vaali nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Ääntenlaskij at
laskivat ja tarkistivat äänet. Ääntenlaskijat totesivat, että ääniä annettiin
18 ääntä. Tuomas Aslak Juuso sai 13 ääntä ja Kari Kyrö sai 4 ääntä ja
yksi tyhjä ääni. Varapuheenjohtajaksi on valittu Tuomas Aslak Juuso.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SaKäl 5 § Edustajien esittäminen saamelaisten kotiseutualueen kuntakohtaisiin neuvottelu

kuntiin

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
kotjseutualueeseen 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
neuvottelukuimat 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 valmisteluasiakirjojen mukaan
neuvottelukunnassa on 9 jäsentä, joista yksi nimetään puheenjohtajaksi ja yksi
varapuheenjohtajaksi. Kaikilla 9 jäsenellä olisi henkilökohtainen varajäsen.
Valmisteluasiakirjan muotoilu selkeyttää asetuksen sanamuodon merkityksen.)

Saamelaisten kotiseutualueelle asetettavan neuvottelukunnan tehtävänä on asetuksen
mukaan antaa Metsähallitukselle 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 tarkoitus järjestää kiertoperiaatteella siten,
että ministeriö nimittäisi saamelaiskäräjien edustajan Utsjoen ja Inarin kuntien
neuvottelukuntien puheenjohtajaksi 15.6.20 18 asti, minkä jälkeen he toimisivat
neuvottelukuntien varapuheenj ohtaj ina neuvottelukunnan nelivuotiskauden loppuun.
Kunnan edustajat toimisivat Utsjoen ja Inarin neuvottelukunnissa alkukauden
varapuheenjohtaj ina ja loppukauden puheenj ohtaj ina. Enontekiön neuvottelukunnassa
kunnan edustaja toimisi puheenjohtajana 15.6.2018 asti ja saamelaiskäräjien edustaja
varapuheenjohtajana. Loppukauden ajan saamelaiskäräj ien edustaja toimisi
puheenjohtajana ja kaupungin edustaja varapuheenjohtajana.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sh 17 §jatkuu...

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

Saamelaiskäräj iä pyydetään ehdottai-naan;
Enontekiön ja Utsj oen neuvottelukuntaan

— saamelaiskäräjien edustajan, joka toimii puheenjohtajalvarapuheenjohtajan
tehtävässä sekä hänen varaj äsenensä,

— toisen saamelaiskäräjien edustajan ja hänen varajäsenensä.
Inarin neuvottelukuntaan

— saamelaiskäräj ien edustajan, joka toimii puheenjohtaja/varapuheenjohtajan
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) Enontekiönja Utsjoen neuvottelukuntaan;

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

- toisesta saamelaiskäräjien edustajasta sekä tämän varajäsenestä.
2) Inarin neuvottelukuntaan saamelaiskäräj ien edustaj asta, joka toimii

puheenjohtaja/varapuheenjohtajan tehtävässä sekä tämän
varaj äsenestä.

Päätös:
Hallitus siirsi asian Saamelaiskäräjien kokoukselle päätettäväksi.

Pöytäkirjantarkastajat:

t4v
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Sakä 15 § Hallituksen esitys:
21.6.2016

Saamelaiskäräj ien kokous tekee ehdotuksen maa-ja
metsätalousministeriölle
1) Enontekiön ja Utsjoen neuvottelukuntaan;

- Saamelaiskäräjien edustajasta, joka toimii
puheenj ohtaj alvarapuheenj ohtaj an tehtävässä sekä tämän
varaj äsenestä,

- 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:
Tuomas Aslak Juuso esitti Enontekiön osalta
- puheenjohtaja/varapuheenjohtajan tehtävään Ulla Maggaa ja
varajäseneksi Juha Maggaa,
- toiseksi edustajaksi Tuomas Salomon Palojärveä ja varajäseneksi Berit
Siilasjoki.

Saamelaiskäräjien kokous päätti yksimielisesti Tuomas Aslak Juuson
esityksen mukaan.

Petra Magga-Vars esitti, että maa-ja metsätalousministeriölle
esitetään myös Lapin paliskunnan osalta edustajia. Saamelaiskäräjät
päätti pyytää asiassa saamelaiskäräj älain 9 § :n mukaisia neuvotteluja

Antti Suj ala esitti Utsjoen osalta
- puheenjohtaja/varapuheenjohtajan tehtävään Anne Nuorgamia ja

varajäseneksi Inga Länsmania,
- toiseksi edustajaksi Aslak Holmbergiaja varajäseneksi Nilla

Tapiolaa.

Pentti Pieski esitti puheenjohtaja/varapuheenjohtajan tehtävään Nilla
Tapiolaaja Anne Nuorgamia jäseneksi.

Puheenjohtaja totesi, että koska on kyseessä henkilövaali, suoritetaan
lippuäänestys. Suoritettiin vaali nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä.
Aäntenlaskijat laskivat ja tarkistivat äänet. Ääntenlaskijat totesivat, että
ääniä annettiin 18 ääntä. Anne Nuorgam sai 10 ääntä ja Nilla Tapiola sai
5 ääntä ja 3 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja/varapuheenjohtajan tehtävään on
valittu Anne Nuorgam.

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi valitaan Utsjoen kunnan osalta
varsinainen jäsen.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Pentti Pieski esitti Nilla Tapiolaa varsinaiseksi jäseneksi ja Aslak
Holmbergia varaj äseksi.

Antti Suj ala uusi aiemman esityksensä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on kyseessä henkilövaali, suoritetaan
lippuäänestys. Suoritettiin vaali nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä.
Aäntenlaskijat laskivat ja tarkistivat äänet. Aäntenlaskijat totesivat, että
ääniä annettiin 18 ääntä. Aslak Holmberg sai 10 ääntä ja Nilla Tapiola
sai 5 ääntä ja 2 tyhjää ääntä ja yksi hylätty ääni. Toiseksi edustajaksi on
valittu Aslak Holmberg.

Puheenjohtaja totesi, että varajäseniksi on valittu-fnka Länsmanja Nilla
Tapiola.

Pekka Pekkala esitti Inarin osalta puheenjohtaja/varapuheenjohtajan
tehtävään Kari Kyröä ja varajäseneksi Anu Avaskaria,

Neeta Jääskö esitti puheenjohtaja/varapuheenjohtajan tehtävään Heikki
Palttoa ja varaj äseneksi Kirsti Kustulaa.

Kari Kyrö esitti puheenjohtaja/varapuheenjohtajan tehtävään Anu
Avaskaria.

Anu Avaskari vetäytyi vaalista pois, jolloin puheenjohtaja totesi, että
henkilövaali suoritetaan Kari Kyrön ja Heikki Palton välillä. Suoritettiin
henkilövaali nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Ääntenlaskij at
laskivat ja tarkistivat äänet. Aäntenlaskijat totesivat, että ääniä annettiin
18 ääntä. Heikki Paltto sai 13 ääntä ja Kari Kyrö sai 4 ääntä ja yksi
hylätty ääni. Toiseksi edustajaksi on valittu Heikki Paltto.

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi valitaan varajäsen. Pekka Pekkala
on esittänyt varajäseksi Anu Avaskaria.

Anu Avaskari esitti varaj äseneksi Kari Kyröä.

Neeta Jääskö esitti varajäseneksi Kirsti Kustulaa.

Anu Avaskari vetäytyi ehdokkuudesta jolloin puheenjohtaja totesi, että
henkilövaali suoritetaan Kari Kyrön ja Kirsti Kustulan välillä.
Suoritettiin henkilövaali nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä.
Ääntenlaskij at laskivat ja tarkistivat äänet. Ääntenlaskijat totesivat, että
ääniä annettiin 18 ääntä. Kirsti Kustula sai 13 ääntä ja Kari Kyrö sai 4
ääntä ja yksi hylätty ääni. Toiseksi edustajaksi on valittu Kirsti Kustula.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Merkittiin, että pidettiin tauko klo 21.40—21.56.

Tauon jälkeen paikalla olivat Tiina Sanila-Aikio, Heikki Paltto, Anu Avaskari,
Veikko Feodoroff Aslak Holmberg, Tuomas Aslak Juuso, Neeta Jääskö, Pigga
Keskitalo, Kirsti Kustula, Ulla Magga, Jan SaUets, Petra Magga- Vars, Anne
Nuorgm, Pentti Pieski, Kari Kyrö, Magreta Sara, Sujala Antti, Pekka Pekkala
ja hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle Varis.

Pöytkirjantarkastajat:
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SaKä 16 § Vaalilautakunnan asettaminen vuoden 2019 saamelaiskäräjävaalien toimeenpanemista

varten

Sh 22 § VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2019

12.6.2014 SAAMELAISKÄRÄJÄVAALIEN 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 lain ja vaaliohjesäännön mukaisesti.

Saamelaiskäräj älain 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.

Saamelaiskäräjien kokous asetti kokouksessaan 2/2014 vaalilautakunnan

valmistelemaan ja toimeenpanemaan saamelaiskäräjien vuonna 2015 pidetyt

vaalit. Vaalilautakunnan kokoonpano oli seuraava:

Enontekiö: Janne Näkkäläj ärvi, varaj äsen 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 Näkkäläjärvi.

Pöytäkirjantarkastajat:i9-.,_y”
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Sh22 §jatkuu...
6.6.2016

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus esittää saamelaiskäräjien kokoukselle, että se asettaisi

saamelaiskäräjien vuoden 2019 vaalien valmisteluaja 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

huomioidaan kaikki Suomessa puhutut saamen kieli-ja kulttuuriryhmät.

Päatös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Sakä 16 § Hallituksen esitys:
21.6.2016

Saamelaiskäräjien kokous asettaa saamelaiskäräjien vuoden 2019

vaalien valmisteluaja toimeenpanoa varten vaalilautakunnan nimeten

siihen

1) puheenjohtajan ja hänelle henkilökohtaisen varaj äsenen ja

2) neljä muuta jäsentä henkilökohtaisine varaj äsenineen

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 sekä hallituksen suosituksen eri

kieli-ja kulttuuriryhmien huomioon ottamisesta.

Päätös:
Ulla Magga esitti lautakunnan jäseksi ja puheenjohtajaksi Janne

Näkkäläj ärveä.

Tuomas Aslak Juuso esitti Janne Näkkäläjärven varajäsenksi Inker-Anni

Magga.

Pöytäkirjantarkastajat:
‘3A1f—
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Anu Avaskari esitti Enonteki5n osalta jäseneksi Pigga Keskitaloa, Inarin

kunnan osalta jäseneksi Pekka Pekkalaa ja varajäseneksi Ritva Hirvelä,

Utsjoen kunnan osalta jäseneksi Riitta Aikio.

Neeta Jääskö esitti Inarin kunnan osalta jäseneksi Jouni Aikionja

varajäseneksi Johanna Alatorvinen.

Magreta Sara esitti Sodankylän kunnan osalta jäseneksi Birit-Anni

Maggaaja varajäseneksi Jouko Hettaa.

Anne Nuorgam esitti Utsjoen kunnan osalta jäseneksi Inga Guttormiaja

varajäseneksi Aslak Pieskiä.

Pigga Keskitalo esitti Enontekiön kunnan osalta varajäseneksi Sirpa-

Liisa Korvaa, Utsjoen kunnan osalta jäseneksi Riitta Aikio ja

varajäseneksi Antti Ilmari Wuopio.

Anu Avaskari esitti Inarin kunnan osalta jäseneksi Veikko Feodoroffin

ja varajäseneksi Tauno Haitta.

Saamelaiskäräjien kokous valitsi yksimielisesti vaalilautakunnan

puheenjohtajaksi Janne Näkkäläjärven.

Puheenjohtaja totesi, että Enontekiön kunnan osalta varajäseneksi on

esitetty Inker-Anni Maggaja varajäseneksi Sirpa-Liisa Korva. Anu

Avaskari esitti Enontekiön kunnan osalta varajäseneksi Pigga

Keskitaloa.

Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan henkilövaali Inker-Anni Maggan,

Sirpa-Liisa Korvan ja Pigga Keskitalon välillä. Suoritettiin henkilövaali

nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Ääntenlaskij at laskivat ja

tarkistivat äänet. Ääntenlaskijat totesivat, että ääniä annettiin 18 ääntä.

Inker-Anni Magga sai 13 ääntä, Sirpa-Liisa Korva 0 ääntä ja Pigga

Keskitalo 5 ääntä. Enontekiön kunnan osalta Janne Näkkäläjärven

varajäseneksi on valittu Inker-Anni Magga.

Saamelaiskäräjien kokous valitsi yksimielisesti Sodankylän kunnan

osalta varsinaiseksi jäseneksi Birit-Anni Magga ja varajäseneksi Jouko

Hetta.

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi valitaan Inarin kunnan jäsenet.

Saamelaiskäräjien kokous valitsi yksimielisesti varsinaiseksi jäseneksi

Veikko Feodoroffinja varajäseneksi Tauno Haltan.

Anu Avaskari esitti neuvottelutaukoa.

Pöytäkirjantarkastajat:

/
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Merkittiin, että pidettiin neuvottelutauko klo 22.20 — 22.26. Tauon jälkeen

paikalla olivat samatjäsenet kuin ennen taukoa.

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi äänestetään Inarin kunnan

varsinaisesta jäsenestä Pekka Pekkalan ja Jouni Aikion välillä.

Suoritettiin henkilövaali nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä.

Ääntenlaskijat laskivat ja tarkistivat äänet. Åäntenlaskijat totesivat, että

ääniä annettiin 18 ääntä. Jouni Aikio sai 13 ääntä ja Pekka Pekkala 5

ääntä. Inarin kunnan osalta varsinaiseksi jäseneksi on valittu Jouni Aikio.

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi valitaan Jouni Aikion varaj äsen.

Varajäseneksi on esitetty Johanna Alatorvista ja Ritva Hirvelää.

Suoritettiin henkilövaali nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä.

Ääntenlaskijat laskivat ja tarkistivat äänet. Ääntenlaskijat totesivat, että

ääniä annettiin 18 ääntä. Johanna Alatorvinen sai 13 ääntä, Ritva Hirvelä

4 ääntä ja yksi tyhjä ääni. Inarin kunnan osalta Jouni Aikion

varajäseneksi on valittu Johanna Alatorvinen.

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi valitaan Utsjoen kunnan jäsenen

valintaan. On esitetty varsinaiseksi jäseneksi Inga Guttorm ja Riitta

Aikio. Suoritettiin henkilövaali nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä.

Ääntenlaskijat laskivat ja tarkistivat äänet. Ääntenlaskijat totesivat, että

ääniä annettiin 18 ääntä. Inga Guttorm sai 13 ääntä, Riitta Aikio 4 ääntä

ja yksi tyhjä ääni. Utsj oen kunnan osalta varsinaiseksi jäseneksi on

valittu Inga Guttorm.

Puheenjohtaja totesi että seuraavaksi valitaan Utsjoen kunnan varajäsen.

Varajäseneksi on esitetty Aslak Pieskiä ja Antti Ilmari Wuopiota.

Suoritettiin henkilövaali nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä.

Ääntenlaskijat laskivat ja tarkistivat äänet. Ääntenlaskijat totesivat, että

ääniä annettiin 18 ääntä. Aslak Pieski sai 14 ääntä, Antti Ilmari Wuopio

3 ääntä ja yksi tyhjä ääni. Utsjoen kunnan osalta Inga Guttormin

varajäseneksi on valittu Aslak Pieski.

Puheenjohtaja totesi, että vaalilautakunnan kokoonpano on 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 Aslak Pieski

Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Janne Näkkäläj ärvi.

Pöytäkirjantarkastajat: 1
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SaKä 17 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
21.6.2016

Ei ollut muita asioita.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SaKä 18 § ILMOITUSASIAT
21.6.2016

Hallituksen esitys:

Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat.

1. Hallituksen päätökset

Hallitus on kokouksessaan 25.-26.4.2016

- Päättänyt ottaa käyttöön sihteeristön esitykset luottamuselinten ja sihteeristön yhteistyön
toimintamuodoksi koskien työhyvinvontia

- Päättänyt esittää yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukuntaan Pentti Pieskiäja Neeta Jääsköä
- Nimennyt Lapin vammaistyörylimään sosiaali- ja terveyssihteerin edellyttäen, että kokouksiin

voi osallistua etänä
- Päättänyt, että varapuheenjohtajille maksetaan palkkiot ajalle 1.1 .-22.2.20 16
- Päättänyt siirtää avajaistilaisuuden pidettäväksi 15.6.2016
- Antanut puheenjohtajalle valtuudet arvioida kokouksien tulkkauksen tarpeen

Hallitus on kokouksessaan 9.5.2016

- Valinnut Oula Guttormin saamelaismusiikkikeskuksen suimittelij aksi
- Hyväksyi raportin pysyvän foorumin 15.istuntoon New Yorkiin

Hallitus on kokouksessaan 6.6.201 6ja 8.6.2016

- Päättänyt laatia Saamelaiskäräjille kaivospoliittisen linjauksen
- Nimennyt kieliasiain neuvottelukuntaan pysyväksi asiantuntij aksi kieliturvasihteeri Sun

Jomppasen
- Nimennyt Juutua-Tuulispään erityisaluesuunnitelmaa laativaan työryhmään edustaj akseen

Oula Kangasniemen
- On valtuuttanut puheenjohtajan ja hallintopäällikön neuvottelemaan ravintolaa koskevissa

asioissa

2. Puheenjohtajan päätökset

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemusesta
HL2014:0022 (Liite 1 T)

- Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävää ja
rahoitusta arvioivasta parlamentaarisesta työryhmästä (Liite 2 T)

Pöytäkirjantarkastajat:
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- Vastaus Ympäristöministeriölle valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta

(Liite 3 T)
- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kaivoslain (621/2011) mukaisesta

kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa, HL2O 13:0032 ja HL2O 13:0042 (Liite 4 T)

- Nimennyt Urho Kekkosen kansallispuiston neuvottelukuntaan Saamelaiskäräjien edustajaksi

Nilla Hirvasvuopion ja varaedustaj akseen Tuula-Maija Magga-Hettan (Liite 5 T)

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta

HL2O1 1:0034 (Liite 6 T)
- Lausunto Ympäristöministeriölle Ramsar-kosteikkotoimintaohjelmasta (Liite 7T)

- Lausunto Maa-ja metsätalousministeriölle valtioneuvoston asetusluonnoksesta

poronhoitovuodelta 2016-2017 maksettavasta eläinkohtaiseta tuesta (Liite 8T)

- Esitys Inarin kunnalle saamenkielisten palveluiden järjestämisestä (Liite 9 T)

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

kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa, kullanhuuhdontalupahakemus HL2O 12:0093 (Liite

1OT)
- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista

kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa, kullanhuuhdontalupahakemus HL2O 14:0010 (Liite

11T)
- Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle kullankaivuusta imuroimalla Pyykkä

nimisellä kullanhuuhdonta-alueella Ivalojoessa (Liite 12T)

- Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle kullankaivuusta Koskenniska 2-nimisellä

kullanhuuhdonta-alueella Sotajoessa (Liite 13T)

- Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle koneellisen kullankaivun lupamääräysten

tarkistamisesta kaivospiirillä Miessin kulta (Liite 14T)

- Lausunto ympäristövalikunnalle kaivoslain muutosesityksen johdosta sekä esitys kaivoslain

toimeenpanoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi (Liite 1 5T)

- Yhteislausunto Tukesille kullanhuuhdontalupahakemuksista HL2014:0041 ja HL2014:0042

(Liite 15T)
- Vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien Anu Avaskarin valitusta 25.3.2016

johdosta (Liite 16T)
- Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle koneellisesta kullankaivuusta Kultaselkä

nimisellä kullanhuuhdonta-alueella Härkäselässä (Liite 17 T)

- Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle koneellisesta kullankaivuusta Rautaoj an

kulta 1 ja Rautaojan kulta Il-nimisillä valtauksilla Sotajoen Rautaojassa (Liite 18 T)

- Lausunto Tukesille kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2014:0043 (Liite 19 T)

- Lausunto Tukesille kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2014:0045 (Liite 20 T)

- Yhteisausunto Tukesille kullanhuuhdontalupahakemuksista HL2O 14:0046 ja HL2O 14:0047

(Liite 21T)
- Lausunto Tukesille kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2014:0048 (Liite 22T)

- Lausunto Tukesille kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2014:0049 (Liite 23T)

- Lausunto talousvaliokunnalle kaivoslain muutosesityksen johdosta sekä esitys kaivoslain

toimeenpanoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi (Liite 24T)

Pöytäkirjantarkastajat:
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3. 1 varapuheenjohtajan päätökset

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

kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa, kullanhuuhdontalupahakemus HL2O 14:0008 (Liite

20T)
- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolie kullanhuuhdontalupahakemuksesta

HL2014:0040 (Liite 21T)

4. II varapuheenjohtajan päätökset

5. Hallintopäällikön päätökset
- Palkannut nuorisosihteerin viransijaiseksi YTM Kati Eriksenin ajalle 2.5.20 16 — 22.3.20 17.

- Myöntänyt hoitovapaata sosiaali- ja terveyssihteeri Anne Länsman-Maggalle 4.7.20 16 —

2.9.2017.
- Palkannut Aleksi Ahlakorven Saamelaismusiikkikeskuksen proj ektityöntekijäksi ajalle 6.6.-

31.8.2016.

6. Muistiot

- Muistio lapsiasiainvaltuutetun kuntavierailusta ja saamelaisnuorten tapaamisesta Inarissa 30.-

31.3. (Liite 22T)
- Suomalais-Ugrilaisten kansojen 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)

7. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset
Kokous 2/20 16:
- hyväksyi saamelaisalueen kuntien antamat tiliselvitykset vuoden 2015 sote-määrärahan

käytöstä,
- hyväksyi Posken saamelaisyksikön kertomuksen vuodelta 2015,

- käsitteli Lapin sote-valmistelua.
Kokous 3/2016:
- kävi lähetekeskustelun Saamelaisten sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohj eiman 2016-

2019 sisällöstä,
- hyväksyi esityksen saamenkieliseksi sosiaali-ja terveyspalvelumäärärahaksi vuodelle 2018,

- kuuli Eila-Marja Labbanja Pia Ruotsalan katsauksen Lapin sote-asiakasprosessityön

valmistelun tilanteesta ja ohjeisti jatkovalmistelun suhteen.

Pöytäkirjantarkastajat: f
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8. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan päätökset

Kokous 14.4.16:
- esittää hallitukselle, että se veisi Utsjoenja 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

projektityöntekij än tehtävään ja tarkistaa oppimateriaalityön vuosibudjettia tältä osin. Lisäksi

päätettiin tarkistaa oppimateriaalityön palkkaj ärjestelmää;

- pyytää kirjailija Niilo Aikiolta uuden tarjouksen koskien pohjoissaamenkielisen lastenkirjan

Niga julkaisuoikeutta;
- selvittää mahdollisuuksia Anna Morottaj an palkkaamiseksi inarinsaamenkielisen

oppimateriaalityön proj ektitehtäviin;

- valtuuttaa koulutussihteerin hoitamaan Varhaiskasvatusperusteiden luonnoksen

verkkokommentoinnin yhteistyössä saamen kielipesä-asioita hoitavan saamen kielineuvostonja

kieliturvasihteerin kanssa;
- että lautakunnan puheenjohtaja ja esittelij ä 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;
- maksaa Muka Lehtiselle ja Markus Juutiselle korvausta koltansaamen sanojen taivutustaulukon

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

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

- selvittää sopivien lastenfilmien kääntämistä saamen kielille;

Pöytäkirjantarkastajat:
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- selvittää syksyyn mennessä mahdollisuutta valmistaa perinteisiä töitä käsitteleviä filmejä

yhdessä SAKK:in medialinjan kanssa;

- siirtää CälliidLågådus -kustantamolle myönnettävä tuki Aigin Låvra -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

saamenkielistä 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 tiiäi’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 -lastenkirj at tuotantosuunnitelmaan ja käännättää ne

kaikille kolmelle saamen kielelle (Koiramäen talossa on julkaistu jo koltansaamen kielellä);

- käynnistää YLE Såpmin kanssa yhteistyö lastenfilmien dubbaamiseksi saamen kielille, asian

selvittämistä jatketaan;
- ottaa fysiikan Aika ja avaruus -nimisen digitaalisen oppimateriaalin tuotantosuunnitelmaan

(julkaisija Opetushallitus) ja selvittää löytyykö Opetushallituksesta muita julkaisuja, joita

voitaisiin kääntää saamen kielille.

9. 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,

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

- Vuoden 2015 saamelaisesta kulttuurimäärärahasta myönnettyjen avustusten käytöstä annetut

tiliselvityksien hyväksyminen.

10. Nuorisoneuvoston päätökset
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11.Elinkeino- ja oikeuslautakunnan päätökset

12. Kielineuvoston päätökset

13. Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen päätökset

14.Muistiot

- Muistio lapsiasiainvaltuutetun kuntavierailusta ja saamelaisnuorten tapaamisesta Inarissa 30.-

3 1.3. (Liite 27T)
- Suomalais-Ugrilaisten kansojen VII Maailmankongressia valmistelevien järjestöjen kokous

29.2. Helsingissä ( Liite 28T)
- Neuvottelutilaisuus Saamelaiskäräj ien kanssa valtion talousarvion ensimmäisestä

lisätalousarviosta 10.2. Helsingissä (Liite 29T)

- Muistio Lokkavaaran- ja silj aharkun ranta-asemakaava muutosten viranomaisuneuvotteluista,

Sodankylän kunta 12.4. (Liite 30 T)

15. Sidosryhmätoiminta

Kertaluonteinen:

- Kansanedustaja Ville Niinistön tapaaminen Inarissa Sajoksessa 2.4. (Tiina Sanila-Aikio,

Tuomas Aslak Juuso)
- Ranskan senaattorin vierailu Inarissa Saj oksessa 7.4. (Riitta Orti-Berg, Neeta Jääskö, Tiina

Sanila-Aikio, InkaSaara Arttijeff)
- Yk:n OHCHR työ- ja asiantuntijakokous Genevessä 2.-6.4. (Tuomas Aslak Juuso)

- Eduskunnan puhemiehen vierailu 8.4. Inarissa (Pia Ruotsala, Tiina Sanila-Aikio, Heikki

Paltto)
- Kongressimessut Helsingissä 12.- 15.4. (Katariina Guttorm)

- Riistakeskuksen suurpetotapaaminen Rovaniemellä 16.4. (Heikki Paltto)

- Perustuslakivaliokunnan vierailu Inarissa 26.4. (Tiina Sanila-Aikio, Kalle Varis, Pia

Ruotsala, Magreta Sara, Heikki Paltto, Pentti Pieski, Tuomas Aslak Juuso, Petra Magga

Vars, Anu Avaskari, Kirsti Kustula, Aslak Holmberg, Jouni Aikio)

- Tapaaminen Saksan suurlähettilään kanssa Inarissa 27.4. (Riitta Orti-Berg, Tiina Sanila

Aikio)
- neuvottelu ympäristöasioista Ruotsin Saamelaiskäräjien edustajien kanssa Inarin Sajoksessa

27.4. (Tiina Sanila-Aikio, Esko Aikio)
- Kuuleminen kaivoslain muutosesityksestä ympäristövaliokunnassa Helsingissä 28.4. (Kalle

Varis)
- UNPFII ja UNGA:Consultations enhancing the Indigenous Peoples participation, USA 10-

19.5.2016 (Tuomas Aslak Juuso)
- Ministeri Tiilikaisen tapaaminen 9.5 Helsingissä (Kalle Varis, Tiina Sanila-aikio, Anne

Nuorgam, Heikki Paltto, Pentti Pieski ja Juha Karhu)
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- Barentsin alueen nuoria käsittelevän teoksen 1 am Fire but my Environment is the Lighter

julkistamistilaisuus, Vasatokka man, 13.5.2016 (Laura Pieski ja Kati Eriksen)

- Pääministeri Sipilä vierailu Saamelaiskäräjille 15.5. (Tiina Sanila-Aikio, Heikki Paltto,

Magreta Sara, Pia Ruotsala)
- Kielilainsäädäntöä koskeva seminaari Helsingissä 17.5. (Neeta Jääskö, Pia Ruotsala)

- Neuvottelu Metsähallituksen kanssa Inarin Siidassa 17.5. (Tiina Sanila-Aikio, Pentti Pieski,

Esko Aikio)
- neuvottelu Tukesin kanssa GTK:n malminetsintäluvasta Hetassa 17.5. (Ulla Maarit Magga,

Esko Aikio etäyhteydellä)

- eduskunnan talousvaliokunta kaivoslain muutosesityksestä Helsingissä 20.5. (Esko Aikio)

- haastattelu Arktisten makeiden vesien merkityksestä, tilasta ja käytöstä, ARWAT-hanke

Helsingissä 20.5. (Esko Aikio)

16. Henkilöstöasiat

- Luettelo Saamelaiskäräjien palveluksessa olevista henkilöistä (Liite 31 T).

T-liitteisiin voi tutustua kokouspaikalla.

Päätös:
Saamelaiskäräjien kokous merkitsi asiat tiedoksi.
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