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kieliturvasihteeri 6 §
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.06.
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 .2 .20 16

Esitys:

Päätös:

Sh 3

§

Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen
ajankohdasta on päätetty hallituksen kokouksessa 19.1.2016.
Kokouskutsu-esityslista liitteineen on lähetetty jäsenille 26.1 .2016.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

2 .2 .20 16

Esitys:

Päätös:

Tark.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Paltto ja Ulla-Maarit Magga.
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ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

2.2 .20 16

Hallintopäiillikön esitys (PR):
Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyj äij estys:
5

§ Nuorisoneuvoston asettaminen toirnikaudeksi 2016—2017

6

§

Saamelaiskäräjien kertomus valtioneuvostolle vuodelta 2015

7

§

Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteista

8 § Edustajien nimeärninen Vätsärin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelrnan
Akw:Kon ryhmään

9

§ Edustajan nimeäminen oikeusministeriön tutkimushankkeen ohj ausryhmään

10 § KHO :n Saamelaiskäräj ien maksettavaksi määräämien oikeudenkäyntikulujen
korvaarni svelvo lii suus
11

§ Muut esille tulevat asiat

12

§ Kokouksen päättärninen

Päätös:

Tark.

Hallitus hyväksyi esitetyn asioiden käsittelyj ärj estyksen seuraavin
lisäyksin:
11.1. Markkinointipäällikön viran perustaminen
11.2. Kornissaari Corina Creun tapaarninen

SÄMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 2/2016

Hallitus

2.2.2016

Sh 5

§

sivu 4 (14)

NUORISONEUVOSTON ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2016-2017

2.2.2O6

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 17 a §:n mukaan: “Kärqjien kokous valitsee
nuorisoneuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan seitsemän jäsentä sekä jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen. Nuoriso neuvosto valitsee keskuudestaan neuvostoon
kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvoston
jäsenten tulee valituksi iiillesscian olla 18—28 -vuotiaita.
Nuorisoneuvosto voi valita neuvostolle kahdeksi vuodeksi kerrallaan enintään viisi
pysyvää asiantaintUaa. Nuorisoneuvoston asiantuntijoiden tulee valituksi tullessaan olla
15—17 -vuotiaita. Nuorisoneuvostossa voi olla omaan toimintaansa varten yksi tai
useampi alajaosto. Nuorisoneuvosto asettaa niääräajaksi alajaostot ja nimittää
jaostoon jäseniksi 15—28 -vuotiaita saainelaisnuoria. Neuvoston sekä neuvoston
asiantuntUoiden tulee edustaa mahdollisimman hyvin Suomen saamelaisten kielellisiä
ja alueellisia ryhmiä.
Saamelaiskäräj ien nuorisoneuvosto on kokouksessaan 1/2016 22.1.2016 (6 §) päättänyt
esittää saarnelaiskäräj ien kokoukselle nuorisoneuvostoon valittavat jäsenet ja
varajäsenet. Nuorisoneuvosto on ottanut esitystä laatiessaan huomioon:
se mitä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/86) on
säädetty naisten ja miesten edustuksesta toimielimissä. Lain mukaan
toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumiakin vähintään 40 %, jollei
erityisistä syistä muuta johdu.
Suomen saamelaisten kieliryhmät, saamelaisalue ja koko Suomi tulevat
mahdollisimmat hyvin edustetuiksi nuorisoneuvostossa.
Nuori soneuvoston ehdotukseen vaikutti myös mahdollisten jäsenten aktiivisuus, ikä
sekä halu vaikuttaa saamelaisnuorten asioihin.
—

—

Nuorisosihteerin esitys (KTL):

Hallitus esittää Saamelaiskäräjien kokoukselle, että se asettaa
nuorisoneuvoston toimikaudeksi 2016— 2017 ja valitsee siihen
nuorisoneuvoston esityksen mukaisesti (liite 1)
1) seitsemän jäsentä,
2) jokaiselle j äsenelle henkilökohtaisen varaj äsenen.
Paätös:

Hallitus päätti esityksen mukaan.
Merkittiin, että Kaisa Tapiola-Länsinan poistui koko uksesta päätöksen teon jälkeen klo 16.16.

Tark.

c72
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SAAMELAISKÄRÄJIEN KERTOMUS VALTIONEUVOSTOLLE
VUODELTA 2015

vuosittain
§:n mukaisesti Saamelaiskäräjät laatu
Saamelaiskäräjälain 7
valtioneuvostolle hallituksen kertomuksen laatimista varten kertomuksen siitä, mitä
merkittävää on tapahtunut saamelaisia erityisesti koskevien asioiden kehityksessä.
Oikeusministeriö on pyytänyt toimittamaan kertomuksen 1.3.2016 mennessä.
kertomus 1 iitetään eduskunnalle annettavaan Hallituksen
vuosikertornukseen vuodelta 2015. Kertomuksen pituus tulisi olla enintään viisi sivua.
S aamelaiskäräj ien

Saamelaiskäräj ien työj ärj estyksen 25 § :n 5 kohdan mukaan lakimiessihteerin tehtävänä
on laatia ko. kertomus. Lakimiessihteerin lisäksi kertomuksen valmisteluun ovat
osallistuneet kunkin lautakunnan esittelijä oman toimialansa osalta.
Saamen kielilain 29 § mukaan kielikertomus annetaan Saamelaiskäräjille kerran
vaalikaudessa. Valtioneuvoston saamen kielilain täytäntöönpanosta annetun asetuksen
4 §:n mukaan kielilakikertomus liitetään saamelaiskäräjälain 7 §:ssä tarkoitettuun
saarnelaiskäräj ien kertomukseen liitteeksi. Kertomuksessa tuodaan esille saamen kieltä
koskevan lainsäädännön soveltaminen, saamelaisten kielellisten oikeuksien
toteutuminen ja kieliol oj en kehittyminen.
Saarnelaiskäräjien hallitus käsitteli kertomusta kokouksessaan 19.1.2016 ja siirsi asian
päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.
Asiaan liittyvät asiakirjat, jotka nähtävillä kokouspaikalla:
Oikeusministeriön pjyntö 15. 1.20/6 Saamelaiskäräjälain 7,’:n mukaisen kertomuksen
toimittamiseksi.
—

Vs. lakimiessihteerin

esitys

(KV):

Hallitus hyväksyy saamelaiskäräjien kertomuksen vuodelta 2015 ja sen
liitteenä olevan kielilakikertornuksen saamelaiskäräj ien kokouksel le
esitettäväksi.
Päätös

Hallitus hyväksyi saamelaiskäräjien kertomuksen vuodelta 2015 (liite 2)
ja kertomuksen liitteenä olevan kielilakikertomuksen muutoksin (liite 2 a)
saamelaiskäräj ien kokoukselle esitettäväksi.

Merkittiin, että Petra Magga-Vars saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16.26.
Merkittiin, että Sun Joinppanen poistui kokouksesta päätöksen teon jälkeen klo 17.21.

Tark.
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LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON
PERUSTEISTA

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden perustamista ja
ja
terveysministeriön
ja
sosiaalivalmistellaan
aluehallintouudistusta
valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa, jota hallinnoidaan teknisesti sosiaalija terveysministeriössä. Sosiaali-ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät
Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtyrniltä sekä muilta j akelussa mainituilta tahoilta
lausunnot hallituksen 1 inj auksi sta. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköi sellä
kyselyllä, jossa on kohdennettuj a kysymyksiä hallituksen linj auksista. Lausuntoaikaa
on pidemietty 9.2.20 16 saakka.
Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla säädettävät kolme
itsehallintoaluetta tukeutuen lailla säädettävän työnjaon mukaisesti vaativimmissa
palveluissa muiden itsehallintoalueiden palvelurakenteisiin siten, että sosiaali- ja
terveydenhuollossa on maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla sote-palvelut
järjestetään. Hallituksen 1 inj auksen mukaan itsehallintoalueet muodostetaan
maakuntaj aon pohjalta.
Hallituksen rahoituksen uudistamista koskevan linjauksen mukaan kunnilla ei voi
jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali ja terveydenhuollon rahoituksesta.
Itsehallintoaluei den rahoitusta valmi stel 1 aan ensisij aisesti valtion rahoitusvastuun
pohjalta, minkä lisäksi myös osittain alueiden omaan verotusoikeuteen perustuvaa
ratkaisua selvitetään.
-

Saarnelaiskäräjien lausuntoluonnoksen ovat valmistelleet hallintopäällikkö ja vs.
lakimiessihteeri.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus hyväksyy lausuntoluonnoksen sosiaali- ja terveysministeriölle ja
valtiovarainministeriölle toimitettavaksi (liite 3).
Päätös:

Hallitus päätti esityksen mukaan.

Tark.
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EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VÄTSÄRIN ERÄMAA-ALUEEN HOITO- JA
KÄYTTÖSUUNNITELMAN AKW:KON RYHMÄÄN

Metsähallituksen Lapin luontopalvelut on aloittamassa Vätsärin erämaa-alueen hoitoja käyttösuunnitelman päivittämisen.
Metsähallitus pyytää Saarnelaiskäräj iä ja kolttien kyläkokousta kumpaakin nimeämään
kaksi edustajaa suunnitelman Akwe:Kon työryhmään ja tämän lisäksi Saamelaiskäräj iä
nirneärnään ryhmälle puheenjohtajan, joka toimii myös edustajana laajemmassa.
sidosryhmistä koostuvassa yhteistyöryhmässä. Lisäksi Metsähallitus pyytää esitystä
ryhmän sihteeristä. Sihteeri toimii asioiden valmistelijana ja kiijaa Akwe:Kon
työryhmän näkemykset suunnitelmasta. Sihteerin kustannusten korvaamisesta sovitaan
erikseen.
Yhteistyöryhmän jäsenen tehtävä on välittää tietoa oman taustayhteisönsä ja
suunnitteluprosessin välillä. Ryhmä kokoontunee kaksi kertaa. Ensimmäinen kokous
tullaan järjestämään helmi-maaliskuun vaihteessa. Metsähallituksen tavoitteena on
saada suunnitelma lausunnolle loppuvuodesta 2016.
Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus
1) nimeää ohj ausryhrnään kaksi 5 aarnelaiskäräj ien edustajaa,
2) nimeää työryhmälle puheenjohtajan,
3) esittää työryhmälle sihteeriä.

Päätös:

Hallitus
1) nimesi S aamelaiskäräj ien edustaj iksi Tiina Sanila-Aikion ja Osmo
Seuruj ärven,
2) nimesi työryhmän puheenjohtajaksi Veikko Feodoroffin
3) päätti esittää työryhmän sihteeriksi Jarmo Pyykköä. Mikäli Jarmo
Pyykkö ei ole käytettävissä sihteeriksi, silloin työryhmä ehdottaisi
itse sihteeriä.

Tark.

U c-W’
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN OIKEUSMINISTERIÖN
TUTKJMUSHANKKEEN OHJAUSRYHMAÅN
Oikeusministeriö pyytää Saamelaiskäräjiä nirneämään edustajansa “Mitä oppeja
kansainväliset sopimukset antavat alkuperäiskansa-asioista?” -ohj ausryhrnään
15.2.2016 mennessä.
Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteena
on varmistaa vahva ja horisontaalinen tietopohj a yhteiskunnallisen päätöksenteon
Valtioneuvoston kanslia osoittaa jokaiselle hankekokonaisuudelle
tueksi.
ohj ausryhmän, joka seuraa hankkeen edistymistä ja edesauttaa hankkeen tulosten
hyödyntämistä. Ohj ausryhmän puheenjohtajana toimii vastuurninisteriön edustaja.
ja
puhelintarvittaessa
mukaan,
tarpeen
kokoontuu
Ohjausryhmä
sähköpostikokouksina.
Ha1lintopäillikön esitys (PR):
Hallitus nimeää ohjausryhrnään Saarnelaiskäräj ien edustajan ja tälle
varaj äsenen.
Päitös:

Tark.

(J

Hallitus nimesi ohj ausryhmään Saamelai skäräj ien edustajaksi
lakimiessihteerin ja varaj äseneksi hallintopäällikön.
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KHO:N SAAMELAISKÄRÄJIEN MAKSETTAVAKSI MÄÄRÄÄMIEN
OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN KORVAAMISVELVOLLISUUS
Saamelaiskäräjien hallituksen vuoden 2015 vaalivalitusten hyväksymistä koskevan
ratkaisun johdosta tehtyj en valitusoikeudenkäyntien kulukorvausvelvollisuuden
oikeusperusteena korkein hallinto-oikeus on käyttänyt hallintolainkäyttölain 74:n 2.
mornentin oikeusohj etta, jonka mukaan “Harkittaessa julkisen asianosaisen
korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut
viranomaisen virheestä.’
Korkein hallinto-oikeus on siis katsonut Saamelaiskäräjien hallituksen toimineen po.
ratkaisun antaessaan virheellisesti, mutta ei omassa päätöksessään tarkemmin perustele
sanottua näkemystään. Toisaalta korkein hallinto-oikeus on tuominnut kaikkien
‘alitusten kohdalla kulukorvausten maksuvelvollisuuden samalla tavalla riippumatta
siitä, millainen valitus on ollut kyseessä ja millaisia kustannuksia sen laatimisesta on
aiheutunut. Hallintolainkäyttölaissa viitataan kulukorvausvelvo ilisuuden tarkemman
määrittelyn osalta oikeudenkäymiskaaren 21. luvun säädöksiin. OK 21. luvun 8 § :n
mukaan: “Korvattavia o ikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin vaim istelusta ja
asian tuomio istuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avust ajan palkkiosta
aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosai die
aihe uttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.”
Toisin sanoen muut mahdolliset kustannukset tai muilla perustein vaaditut erät eivät
kustannuksina.
korvattavina
piiriin
korvausvelvol lisuuden
kuulu
Kustannuksia arvioitaessa on oikeuskäytännössä tavanomaisesti edellytetty
kustannuksia vaatineelta osapuolelta selvitystä siitä, millaisia kustannuksia asiassa on
syntynyt ja kuinka paljon. jotta ne voitaisiin määrätä asianosaisen maksettavaksi.
Hallintolainkäyttölain 33 § :n perusteella hallintotuoniioistuimella voidaan katsoa olevan
Jopa velvollisuus tällaisen selvityksen hankkimiseen ennen asian ratkaisernista. Lisäksi
hallintolainkäyttölain 34:n mukaan “asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista
varattava tilaisuus antaa selityksensä muiden tekemistä vaatimuksista.’ Tässä
asian
sekä
laiminlyönyt
on
hallinto-oikeus
korkein
tapauksessa
selvittärnisvelvolli suutensa, että velvoitteensa kuulla näiden vaatimusten osalta
Saamelaiskäräj iä.
Näillä perustein korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu sisältää kulukorvausten
maksuvelvoitteen osalta sekä selkeän muotovirheen, että on samanaikaisesti myös
lakiin perustumaton, sillä Suomen oikeusjärj estys ei tunne mahdollisuutta, jonka
mukaan tuomioistuin voisi rangaistuksen luontoisesti määrätä asianosaisen
maksettavaksi kulukorvauksia, jotka eivät perustu todellisiin kustannuksiin, kuten nyt
kyseessä olevien useiden ratkaisuiden kohdalla on asian laita.

Tark.
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Sh 10 §jatkuu...
Vs. Lakimiessihteerin esitys (KV):

Hallitus ratkaisee tehdäänkö KHO:n ratkaisuiden johdosta
tuomiovirhekantelu tai purkuhakernus, jotka ovat käytettävissä olevia ns.
ylimääräisen muutoksenhaun keinoja.
Päätös:

Hallitus päätti tehdä purkuhakemuksen oikeudenkäyntikuluratkaisun
osalta.

Merkittiin, että Asko Länsnian saapui kokoukseen asian käsittein aikana ennen
päätöksentekoa klo 18.17.

Tark.

6Z2
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

§

2.2.2O6

Sh 11.1
2.2.2O6

§

MARKKINOINTIPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN

2000.
vuonna
kulttuurikeskushankkeen
käynnisti
Saamelaiskäräj ät
että
keskuksen
todetaan,
mietinnössä
koskevassa
tuurikeskusta
S aamelaiskult
tarkoituksena on osaltaan luoda saarnelaisille paremmat edellytykset omaehtoisesti
ylläpitää ja kehittää kieltään, kulttuuriaan ja elinkeinotoimintaansa, hoitaa ja kehittää
kulttuuri-itsehallintoaan sekä tukea saamelaisten yleisten elinkeinojen kehitystä.
Saamelaiskäräjät on Sajoksen päävuokralainen ja —toimija. Senaatti-kiinteistöt on
vuokrannut Saj oksen kiinteistön saamelaiskäräjille. joka on edelleen alivuokrannut
tiloja muille käyttäj ille. Saamelaiskäräj ien vuokrasopimuksen ensimmäinen
irtisanomispäivä on 31.12.2030. Sajoksen vuokrasopirnusvaltuutus on tehty valtion
kanssa kattaen saamelaiskäräjien ja valtiotoimijoiden vuokrat (1 481 000/vuosi).
Valtion vuoden 2016 talousarviossa vuokrasopirnusvaltuutus on kirjattu vuodesta 2021
lähtien olevan 1 481 000 €.
Sajoksen palveluyksikön toiminta rahoitetaan saarnelaiskäräjien vuoden 2016
talousarvion mukaan oikeusministeriön myöntämällä valtionavustuksella, vakituisilta
käyttäj äorganisaatioilta perittävillä vuokratuloilla ja palveluj en myyntituloilla sekä
kokoustilojen tilapäisestä vuokraamisesta saaduilla tuloilla ja siihen liittyvillä
palveluj en myynnistä saatavilla tuloilla.
Saamelaiskäräj ien työj ärj estyksen 21 b § :n mukaan saamelaisen kulttuuri-itsehallintoon
liittyvien tehtävien teknistä toteutusta varten toimii palveluyksikkö, joka vastaa
Saamelaiskäräj ien alaisuudessa muun muassa kulttuurikeskuksen markkinoinnista sekä
teknisestä ja logistisesta palvelutuotannostaj a kiinteistön ylläpitoon liittyvistä tehtävistä
sekä erilaisten tapahtumien järjestämisestä. Työjärjestyksen 21b § 1 kohdan mukaan
virkasuhteinen markkinointipäällikkö hoitaa Saj oksen kokoustiloj en markkinoinnin ja
myynnin lisäksi muun muassa kokousten ja tapahtumien tuottamiseen (järjestämiseen)
liittyviä käytännön asioita sekä vastaa palveluyksikön taloudesta ja toimii sen
esimiehenä. Markkinointipäällikön tehtäviin kuuluu lisäksi tehtäviinsä ja toimialaansa
kuuluvien esittelij ätehtävien suorittaminen Saamelaiskäräj ien hallitukselle ja käräj ien
kokoukselle
Saamelaiskäräjälain 16.2 § n mukaan saamelaiskäräj ien virkamiehiin, virkoihin ja
virkasuhteeseen sovelletaan, mitä valtion virkamiehistä, viroista ja virkasuhteesta
säädetäänja määrätään. Valtion virkamieslain (750/94) 4.1 §:n mukaan virkoja voidaan
perustaa palkkauksiin käytettävissä olevien määrärahoj en raj oissa. Virkamiesasetuksen
(97 1/94) 5.1 §:n mukaan virkaa perustettaessa on määrättävä viran nimi ja peruste,
jonka mukaan viran palkkaus määräytyy.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 4 §:n 13 kohdan mukaan käräjien kokous perustaa
käräjien virat. Työjärjestyksen 6 §:n 11 kohdan määräyksen mukaan viran täyttämisestä
taas päättää käräjien hallitus.
Tark.
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Sh 11.1 §jatkuu...
Markkinointipäällikön tehtävää on 18.11.2013 lukien määräaikaisesti hoitanut Johanna
Alatorvinen. Alatorvinen on irtisanoutunut tehtävästään 21.1.2016.
Hallintopäällikkö on julistanut viran haettavaksi 27.1.2016. Virka on työjärjestyksen
mukaisesti haettavana 30 päivän hakuajalla.
Asiaan liittyvät asiakirjat, jotka ovat nähtävillä kokouspaikalla:
Laki saamelaiskäräjistä (974/1995)
Valtion virkamieslaki (750/1994)
Valtion virkarniesasetus (971/1994)
Saamelaiskäräj ien työjärj estys
—

—

—

—

Hallintopäällikön esitys (PR):
Hallitus esittää saarnelaiskäräjien kokoukselle. että se
1) perustaa yleisen toimiston alaisuudessa toimivaan palveluyksikköön päätoimisen
markkinointipäällikön viran 1.3.2016 lukien,
palkkausjärj estelmän
saamelaiskäräj ien
palkkaukseksi
viran
2) määrää
vaativuustason IV ja siinä ryhmän 1 mukaisen kuukausipalkan.

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Tark.
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KOMISSAARI CORINA CRETUN TAPAAMINEN

Aluepolitiikasta ‘vastaava komissaari Corina
152.2016.

CIeU

saapuu vierailulle Rovaniemelle

Lapin liitto järjestää tapaamisen komissaarin kanssa kansalai skeskustelun merkeissä
Rovaniemellä Arktikumin auditorio salissa Aiheena tapaamisessa on mm.
.Palvelutuotanto harvaan asutuilla alueilla, matkailun näkyvyys ja saavutettavuus,
yritysten kilpailukyvyn a kasvun tukeminen.
.

Hallintopäällikön esitys (PR):
Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:
Hallitus nimesi Tiina Sanila-Aikion komissaarin tapaamiseen.

Tark.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

2.2.2016

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

Pia uotsala
pöytäkirjanpitäjä

Tiina Sanila-Aikio
puheenjohtaja

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjanja todeimeet sen vastaavan kokouksen kulkua.
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Heikki Paltto
pöytäkirj antarkastaj a

/
Paikka

Ulla-Maarit Magga
pöytäkirj antarkastaj a
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