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KOKOUKSEN AVAUS

17.2.2015

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.20.

Sh 2

§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

17.2.20 15

Esitys:
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta
on lähetetty hallituksen jäsenille 28.1.2015. Kokouskutsu-esityslista
liitteineen on lähetetty jäsenille 10.2.2015.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sh 3

§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

17.2.20 15

Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Paltto ja Petra Magga-Vars.

Tark.
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ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

17.2.20 15

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyj ärj estys:

5

§

Saamelaiskäräjien kertomus valtioneuvostolle vuodelta 2014

6 § Selvitys saamenkielisen oppimateriaalin valmistamiseksi osoitetun
valtionavustuksen käytöstä vuonna 2014
7

§

Selvitys saamelaisen kulttuurimäärärahan käytöstä vuonna 2013

8

§

Selvitys saamelaisen sosiaali- ja terveyspalvelumäärärahan käytöstä vuonna 2013

9

§ Lausunto alkuperäiskansajulistuksen toimeenpanosta

10

§

Lausunto Ylen hallintoneuvoston kertomuksesta eduskunnalle vuodelta 2014

11

§ Tilintarkastuksen yhteenvetoraportti

12

§

Outo Lintu Oy:n ehdotus hallitukselle

13 § Edustajan nimeäminen Sairaanhoitajaksi kampusalueella —hankkeen
ohj ausryhmään
14

§

Saamelaiskäräjien esitys puolueiden eduskuntavaaliohjelmaa varten

15

§

SPN:n nuorisolautakunnan toiminta vuonna 2015

16

§ Muut esille tulevat asiat

16.1

Tark.

§ Tenojoki-sopimuksen tilanne

17

§ Ilmoitusasiat

18

§ Kokouksen päättäminen
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Päätös:

Hyväksyttiin esitetty asioiden käsittelyjärjestys seuraavin muutoksin:
16.2 § Eron myöntäminen Ilmari Tapiolalle ja uuden jäsenen
nimeäminen sosiaali- ja terveyslautakuntaan

Tark.
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SAAMELAISKÄRÄOHEN KERTOMUS VALTIONEUVOSTOLLE
VUODELTA 2014

vuosittain
Saamelaiskäräjälain 7
§:n mukaisesti Saamelaiskäräjät laatu
valtioneuvostolle hallituksen kertomuksen laatimista varten kertomuksen siitä, mitä
merkittävää on tapahtunut saamelaisia erityisesti koskevien asioiden kehityksessä.
Oikeusministeriö on pyytänyt, että saamelaiskäräjät toimittaisi kertomuksen
viimeistään 25.2.2015. Kertomuksen pituus tulisi olla enintään viisi sivua.
Saamelaiskäräjien kertomus liitetään eduskunnalle aimettavaan Hallituksen
vuosikertomukseen vuodelta 2014.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 25 §:n 5 kohdan mukaan lakimiessihteerin tehtävänä
on laatia ko. kertomus. Lautakunnat ovat valmistelleet kukin omalta toimialaltaan
osionsa kertomusta varten.

Ma lakimiessihteerin esitys (KV):
Hallitus hyväksyy saamelaiskäräjien kertomuksen vuodelta 2014
saamelaiskäräjien kokoukselle esitettäväksi.

Päätös:
Hallitus hyväksyi saamelaiskäräjien kertomuksen muutoksin vuodelta
2014 saamelaiskäräjien kokoukselle esitettäväksi (liite 1).

Merkittiin, että Hannu Kangasniemija Riitta Orti-Berg saapuivat kokoukseen asian käsittelyn
aikana klo 10.30.

Tark.

SÅMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKJRJA 3/2015

Hallitus

17.2.2015

Sh 6

§

17.2.2015

sivu 6 (23)

SELVITYS SAAMENKIELISEN OPPIMATERIAALIN
VALMISTAMISEKSI OSOITETUN VALTIONAVUSTUKSEN
KÄYTÖSTÄ VUONNA 2014

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 11 §:n (kohta 9) mukaan koulutus- ja
oppimateriaalilautakunnan tulee laatia käräj ien kokoukselle vuosittain selvitys
saamelaisen oppimateriaalimäärärahan käytöstä. Lisäksi saamelaiskäräjien tulee
raportoida Opetushallitukselle saamenkielisen oppimateriaalin valmistamiseksi
osoitetun valtionavustuksen käytöstä 28.2.2015 mennessä ennen kuin vuoden 2015
valtionavustus voidaan maksaa saamelaiskäräjille.
Saamelaiskäräjät sai vuoden 2014 valtion talousarviosta yhteensä 400.000 euroa
saarnenkielisen oppimateriaalin valmistamiseen. Lisäksi oppimateriaalin myyntituloja
kertyi noin 20.000 euroa. Vuodelle 2014 osoitetuilla varoilla julkaistut oppimateriaalit
on lueteltu liitteessä 2a.
Oppimateriaalisihteeri on valmistellut saamelaiskäräj ien kokoukselle osoitetun
selvityksen oppimateriaalivaroj en käyttämisestä vuonna 2014.

Oppimateriaalisihteerin esitys (IIK):
Hallitus hyväksyy selvityksen saamenkielisen oppimateriaalin
valmistamiseksi osoitetun valtionavustuksen käytöstä 2014 esitettäväksi
saamelaiskäräj ien kokoukselle (liite 2).

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Merkittiin, että Hannu Kangasniemi poistui kokouksesta päätöksen teon jälkeen klo 10.53.

Tark.
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SELVITYS SAAMELAISEN KULTTUURIMAARARAHAN
KÄYTÖSTÄ VUONNA 2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna 2013 myöntänyt Saamelaiskäräjille
valtionavustuksena 182 000 euroa, josta 171 350 euroa käytettäväksi saamenkielisen
kulttuurin
edistämiseen ja
saamelaisj ärjestöjen toimintaan
(saamelainen
kulttuurimääräraha) sekä 10 650 euroa Utsjoen saamelaiskirkkotupien ylläpitoon.
Edelleen vuonna 2013 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Saamelaiskäräjille
valtionavustuksena 200 000 euroa käytettäväksi saamelaisen taiteen ja kulttuurin
edistämiseen. Määrärahasta sai käyttää enintään 23 000 euroa Pohjoismaisten
saamelaisjärjestöjen tukemiseen.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 13 §:n mukaan päätöksen saamelaisen
kulttuurimäärärahan jakamisesta tekee Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta.
Saamelaisen kulttuurimäärärahan jakamisesta on säädetty Saamelaiskäräjien
työjärjestyksen 5 luvussa, § 69
79. Lisäksi jakamisen perusteena käytetään
valtionavustuslakia ja kulttuurilautakunnan saamelaisesta kulttuurimäärärahasta
myönnettävien kulttuuriavustusten teknisiä ohjeita.
—

Kulttuurilautakunta on kokouksessaan 28.10.2013
yhteenvedon tiliselvityksistä.

§ 10 käsitellyt ja merkinnyt tiedoksi

Saamelaiskäräjät on toimittanut em. tiliselvityksen vuoden 2013 määrärahoista opetusja kulttuuriministeriöön 31.12.2014 mennessä.

Vs. kulttuurisihteerin esitys (ROB):
Hallitus hyväksyy kulttuurilautakunnan selvityksen vuoden 2013
saamelaisen kulttuurimäärärahan käytöstä esitettäväksi
saamelaiskäräj ien kokoukselle (liite 3).

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Merkittiin, että Riitta Orti-Berg poistui koko uksesta päätöksen teon jälkeen klo 10.58.

Tark.
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SELVITYS SAAMELAISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU
MÄÄRÄRAHAN KÄYTÖSTÄ VUONNA 2013

Eduskunta hyväksyi valtion vuoden 2013 talousarviossa 600.000 euron suuruisen
määrärahan käytettäväksi saamenkielisten päivähoito-, sosiaali- ja terveyspalvelujen
turvaamiseksi saamelaisten kotiseutualueen kunnissa.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 17 §:n 5 kohdan mukaan sosiaali- ja
terveyslautakunnan tulee laatia saamelaiskäräjien kokoukselle vuosittain selvitys
saamelaisen sosiaali- ja terveyspalvelumäärärahan käytöstä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 13.6.2014 hyväksynyt selvityksen
toimitettavaksi Lapin aluehallintoviranomaiselle.
Ma. hallintopäällikön esitys (PR):
Hallitus hyväksyy selvityksen vuoden 2013 saamelaisen sosiaali- ja
terveyspalvelumäärärahan käytöstä esitettäväksi saamelaiskäräjien
kokoukselle (liite 4).

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Merkittiin, että pidettiin tauko klo 10.56 11.05. Taun jälkeen paikalla olivat Klemetti
Näkkäläjärvi, Heikki Paltto, Ilmari Tapiolaja Petra Magga- Vars sekä hallinnosta Pia
Ruotsalaja Kalle Varis.
—

Tark.
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LAUSUNTO ALKUPERÄISKANSAJULISTUKSEN TOIMEENPANOSTA

17.2.20 15

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR) on pyytänyt Saamelaiskäräjiä
vastaamaan kyselylomakkeeseen YK:n alkuperäiskansajulistuksen toimeenpanosta
2.3.2015 mennessä.
Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi alkuperäiskansojen oikeuksia
koskevan julistuksen syyskuussa 2007. Suomi äänesti julistuksen hyväksymisen
puolesta. Julistus korostaa alkuperäiskansojen oikeutta kulttuurinsa, perinteidensä,
historiansa sekä pyrkimystensä arvostukseen ja moninaisuuteen. Julistuksella
tunnustetaan alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeus. Tämän perusteella ne voivat
vapaasti määrätä poliittisen asemansa ja kehittää taloudellisia, sosiaalisia ja
sivistyksellisiä olojaan.
YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista on tuonut pysyvästi alkuperäiskansojen
oikeuksiin vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen (free, prior and
informed consent) käsitteen. Julistuksessa tämä käsite pohjautuu alkuperäiskansojen
itsemääräämisoikeuteen. Laajemmassa kansainvälisoikeudellisessa kontekstissa se
liittyy kuitenkin
yleisemmin
alkuperäiskansojen
oikeuteen
kehitykseen,
syrjimättömyyteen, kulttuuriin sen laajassa merkityksessä sekä maiden ja alueiden
omistukseen, hallintaan ja käyttöön ja tämän myötä myös luonnonvaroihin.
Kansainvälisessä oikeudessa oikeutta vapaaseen ja tietoon perustuvaan
ennakkosuostumukseen tulkitaan siten, että valtioiden tulee vähintään vilpittömin
mielin konsultoida alkuperäiskansoja ennen hankkeisiin ja toimenpiteisiin ryhtymistä.
Julistus ei ole oikeudellisesti sitova eikä se sisällä uusia oikeuksia. Se kokoaa yhteen jo
muissa kansainvälisissä asiakirjoissa olevia oikeuksia ja periaatteita. Julistus heijastaa
alkuperäiskansoja koskevan kansainvälisen oikeuden kehitystä sekä valtioiden
sitoutumista edistämään, kunnioittamaanja toteuttamaan alkuperäiskansojen oikeuksia.
Julistus on hallitusten, alkuperäiskansojen ja muiden toimijoiden, kuten YK:n
erityisj ärj estöj en, yhteistyön väline.
Ma lakimiessihteerin esitys (KV):
Hallitus
hyväksyy
lausuntoluonnoksen
edelleen
esitettäväksi
saamelaiskäräj ien
kokoukselle
lausunnoksi
YK:n
alkuperäiskansajulistuksen täytäntöön panemiseksi Suomen kansallisessa
lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa.

Päätös:
Hallitus siirsi asian seuraavaan kokoukseen.

Tark.
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LAUSUNTO YLEN HALLINTONEUVOSTON KERTOMUKSESTA
EDUSKUNNALLE VUODELTA 2014

Yleisradio Oy:stä annetun lain 6 §:n mukaisesti Yleisradion hallintoneuvoston on
annettava vuosittain huhtikuun loppuun mennessä eduskunnalle kertomus 7 § :n
mukaisen julkisen palvelun toteutumisesta sekä ohjaus- ja valvontatehtäviensä
toteuttamisesta edellisen kalenterivuoden aikana. Ennen kertomuksen antamista tulee
kuulla saamelaiskäräjiä.
Yleisradio on pyytänyt saamelaiskäräjiltä lausuntoa Yleisradion hallintoneuvoston
kertomuksesta eduskunnalle vuodelta 2014 saamenkielisiä ohjelmia ja palveluita
koskevasta osuudesta.
Kieliturvasihteerin (SJ) esitys:
Hallitus hyväksyy lausuntoehdotuksen toimitettavaksi Yleisradiolle.
Päätös:
Hallitus hyväksyi lausunnon muutoksin toimitettavaksi Yleisradiolle
(liite 5).

Merkittiin, että Sun Jomppanen saapui kokoukseen klo 11.10 ennen asian käsittelyä ja poistui
kokouksesta päätöksen teon jälkeen klo 11.34.

Tark.
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TILINTARKASTUKSEN YHTEENVETORAPORTTI
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Saamelaiskäräjien tilikauden aikainen tarkastus suoritettiin Inarissa 24.—25.1 1.2014.
Tarkastuksen kohteena oli tilikauden aikainen kirjanpito osajärjestelmineen.
Tilintarkastajat Klaus Krokfors (JHTT) ja Risto J. Hyvönen (KHT) ovat laatineet
yhteenvetoraportin tilikauden aikaisesta tarkastuksesta.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):
Hallitus
1) keskustelee asiasta ja merkitsee raportin tiedoksi,
2) päättää mahdollisista j atkotoimenpiteistä.
Päätös:
Hallitus päätti antaa yhteenvetoraportissa armetuista
selvityksen tilintarkastaj ille maalis-huhtikuun kokouksessa.

Tark.
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OUTO LINTU OY:N EHDOTUS HALLITUKSELLE

17.2.20 15

Outo Lintu Oy on vuokrannut 1.6.2014 alkaen Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen
ravintolatilat. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Ravintolayrittäj ä on toimittanut
18.1.2015 hallitukselle ehdotuksen kulujensa vähentämiseksi.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):
Hallitus päättää asiasta.
Päätös:
Hallitus päätti pyytää neuvotteluja Senaattikiinteistön ja opetus- ja
kulttuuriministeriön kanssa Sajoksen käytön periaatteista ja
vuokraehdoista. Kulttuurikeskuksen markkinointia tulee voida tehostaa
siten, että toimitilat tulevat järkevästi hyödynnetyiksi.

Tark.
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAIRAANHOITAJAKSI KAMPUSALUEELLA
HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN

Sairaanhoitajaksi
kampusalueen
ulkopuolella —hanketta
hallinnoi
Lapin
ammattikorkeakoulu. Sen osatoteuttajia ovat Kittiln, Inarin, Sodankylänja Kemijärven
kunta sekä Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö. Hankkeen toiminta
käynnistyy 1.2.2015 ja päättyy 31.1.2018. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Diakonia
ammattikorkeakoulun hallinnoiman sairaanhoitajakoulutus —hankkeen (ESR) kanssa.
Sairaanhoitajaksi kampusalueen ulkopuolella -hanke perustuu vuonna 2013
valmistuneeseen Sairaanhoitajaksi kampusalueen ulkopuolella —esiselvitykseen (ESR).
Päätavoite
hankkeessa
on
luoda
toimintamalli,
joka
mahdollistaa
sairaanhoitajatutkinnon suorittamisen kampusalueen eli Kemi-Tornion ja Rovaniemen
ulkopuolella. Toimintamallin luomisesta ja pilotoitavasta koulutuksesta vastaa Lapin
animattikorkeakoulun Hyvinvointipalveluiden osaamisala.
Hankkeen
kohderyhmänä
on
toimintamallin
luomiseen
osallistuvat
sairaanhoitaj aopiskelij at,
mentoriksi
koulutettavat
hoitaj at,
opiskelun ja
oppimisympäristön
suunnitteluun
osallistuvat
henkilöt
sekä
Lapin
ammattikorkeakoulun Hyvinvointipalveluiden osaamisalan hankkeen koulutuksiin
osallistuvat opettajat.
Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli, joka mahdollistaa kouluttautua
sairaanhoitaj aksi kampusalueen ulkopuolella. Keskeisiä asioita toimintamallissa ovat
hoitotyön osaamista edistävä aluekoordinointi, hoitotyön opiskelua tukeva
mentorointijärjestelmä sekä kampusalueen ulkopuoliseen opetukseen valmentautunut
opettajisto.
Pitkällä
aikavälillä
on
tavoite
saada
aikaan
tasainen
sairaanhoitajatutkintojen tuotanto kampusalueen ulkopuolelle Lapissa.
Lapin animattikorkeakoulu on pyytänyt Saamelaiskäräjiä nimeämään edustajansa
hankkeen ohj ausryhinään.

Ma. hallintopaällikön esitys (PR):

Hallitus nimeää edustajan Sairaanhoitaj aksi kampusalueen ulkopuolella
—hankkeen ohjausryhmään.
Päatös:

Hallitus nimesi Pia Ruotsalan Saamelaiskäräjien edustajaksi
Sairaanhoitaj aksi kampusalueen ulkopuolella —hankkeen
ohj ausryhmään.
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SAAMELAISKÄRÄJTEN ESITYS PUOLUEIDEN
EDUSKUNTAVAALIOHJELMAA VARTEN

Eduskuntavaalit järjestetään
Saamelaiskäräjien hallitus päätti
19.4.20 15.
kokouksessaan 26.11.2014 pyytää lautakunnilta tiiviitä esityksiä omalta toimialaltaan
puolueiden eduskuntavaaliohjelmaa varten. Hallitus hyväksyy esitysten pohjalta
koostetun esityksen puolueille tammikuun kokouksessaan.
Lautakunnat ovat valmistelleet esitysluonnoksen saamelaiskäräjien esitystä varten.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus hyväksyy esitysluonnoksen puolueiden eduskuntavaaliohjelmaa
varten.

Päätös:

Hallitus hyväksyi esitysluonnoksen muutoksin puolueiden
eduskuntavaaliohjelmaa varten (liite 6).

Tark.
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SPN:N NUORISOLAUTAKUNNAN TOIMINTA VUONNA 2015

17.2.20 15

Elli-Marja Hetta osallistui SPN:n nuorisolautakunnan kokoukseen 17.1.2015, ElliKokouksessa käsiteltiin pohjoismaista saamelaisnuorten konferenssia sekä SPN:n
nuorisopoliittista ohjelmaa. Pohjoismainen saamelaisnuorten konferenssi pidetään
Luulaj assa 16.- 18.10.2015. Konferenssin teemana on välittäminen.
Vuoden 2015 aikana laaditaan SPN:n nuorisopoliittinen ohjelma, ehdotus ohjelmasta
tulisi antaa SPN:lle tämän vuoden lopussa. Ohjelman tekemisellä on kiire ja vastuu
ohjelman tekemisestä siirtyy Suomen Saamelaiskäräjille tänä keväänä.
Nuorisopoliittisen ohjelman valmistelua varten perustetaan työryhmä, jonka jäseninä
on yksi jäsen ja yksi varajäsen jokaisesta Saamelaiskäräjien nuorisolautakunnasta.
Valittavien henkilöiden tulee olla SPN:n nuorisolautakunnan jäseniä.
Nuorisosihteerin esitys (KTL):
Nuorisoneuvosto esittää nimettäväksi SPN:n nuorisopoliittista ohjelmaa
valmistelevaan työryhmään Elli-Marja Hettan ja varajäseneksi Niila
Rahkon. Nimeämisessä tulee ottaa huomioon sukupuolten välinen tasaarvo.

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Tark.
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

17.2.20 15

16.1

§ TENOJOKI -SOPIMUKSEN TILANNE

Saamelaiskäräjien Tenojoki -työryhmä on kokouksessaan (1/2014) 8.8.2014 todennut,
että “Tenojoen kalastussääntöä koskevien neuvotteluiden ajautuneen umpikujaan, josta
syystä olisi pikaisesti löydettävä neuvotteluyhteys norjalaisten kanssa, jotta sopimus
voitaisiin saada aikaan.” Neuvotteluissa ei ole edistytty.
Norjan saamelaiskäräj ien hallitus on käsitellyt Tenoj oki-sopimuksen tilannetta. Norjan
saamelaiskäräjät harkitsee tuleeko se esittämään Norjan valtiolle, että se irtautuisi Teno
sopimuksesta. Norjan saamelaiskäräjät on halukas keskustelemaan asiasta Suomessa
saamelaiskäräjien kanssa.
Ma lakimiessihteerin esitys (KV):
Hallitus
1) päättää, että Tenojoki-työryhmä kutsutaan välittömästi koolle
käsittelemään Tenoj oki-sopimuksen tilannetta. Tenoj oki-työryhmän
puheenjohtajana toimii elinkeino- ja oikeuslaitakunnan pj Nilla
Tapiola. Työryhmän on valmisteltava saamelaiskäräj ien pohj apaperi
Tenojoki.sopimuksesta ja Suomen saamelaisille tärkeistä säädöksistä
sopimuksessa.
2) valtuuttaa työryhmää neuvottelemaan välittömästi pohjapaperin
valmistumisen jälkeen Norjan saamelaiskäräjien kanssa Tenoj oki
sopimuksen tilanteesta tavoitteenaan löytää yhteinen näkemys Norjan
ja Suomen saamelaiskäräj ien välille.
Päätös:
Hallitus päätti, että esittää Norjan saamelaiskäräjille pidettäväksi
neuvottelut Suomen saamelaiskäräjien edustajien (Ilmari Tapiola ja
Asko Länsman) kanssa, minkä jälkeen Tenojoki -työryhmä kutsutaan
koolle jatkamaan asian käsittelyä neuvottelutulosten pohjalta.
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16.2 § ERON MYÖNTÄMINEN ILMARI TAPIOLALLE JA UUDEN
JÄSENEN NIMEÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN
Ilmari Tapiola on ilmoittanut sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 26.1.2015
eronsa sosiaali-ja lautakunnan jäsenyydestä.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 16 §:n mukaan käräjien kokous valitsee sosiaali- ja
terveyslautakuntaan
käräjien
vaalikaudeksi
kerrallaan
puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja viisi muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla käräjien varsinaisia jäseniä.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano: pj Ilmari Tapiola (Elle Aikio), varapj
Nihkolas Valkeapää (Ulla Magga), Heidi Eriksen (Pentti Morottaja), Pentti Valle (Laila
Aikio), Marjo Semenoff(Pauliina Feodoroff), Katja Magga (Tuula-Maija Magga-Hetta)
ja Pekka Pekkala (Marja Selkälä).

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):
Hallitus myöntää eron Ilmari Tapiolalleja esittää käräjien
kokoukselle, että se nimeäisi Ilmari Tapiolalle tilalle uuden jäsenen
sosiaali-ja terveyslautakuntaan sen jäljelle olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.

Tark.
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Ma. hallintopäällikön esitys (PR):
Merkitään tiedoksi seuraavat asiat:
1. Puheenjohtajan päätökset
Lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle hallituksen esityksestä HE
192/2014 uudeksi kalastuslaiksi,
Lausunto Metsähallitukselle UK-puisto-Sompio-Kemihaara —Natura-alueen
hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta,
Lausunto Lapin liitolle luonnoksesta Lapin matkailustrategiaksi vuosile 20 152018,
Muistutus
Pohjois-Suomen
aluehallintovirastolle
Maija
Vehviläisen
ympäristölupahakemuksesta koneellista kullankaivua ja imuruoppausta varten
valtauksilla Matinkiviniemi 1-111, Hoikan paikka ja Ruotsalaisten pankki II
Sotajoen varressa Inarissa, duro PSAVIJ49/04.08/2013,
Nimennyt
alkuperäiskansojen
maailmankonferenssin
pohjoismaiseen
seurantakokoukseen edustajaksi Global Indegenous Youth Caucus:ksen
puheenjohtajan Tuomas Aslak Juuson,
Esittänyt nimettäväksi Euroopan alueellisen yhteistyön kauden 20 14-2020
pohjoisen seurantakorniteaan Ulla Maggaa ja hänen varaedustajakseen Heikki
Palttoa, vaihtoehtoisesti nimettäväksi varsinaiseksi jäseneksi Heikki Palttoa ja
hänen varajäsenekseen Ulla Maggaa,
Esittänyt nirnettäväksi kirjastoapurahalautakuntaan varsinaisiksi jäseniksi vs.
kulttuurisihteeri Riitta Orti-Bergiä, kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Tauno
Haittaa, kirjailija Niillas Holmbergiaja opettaja Anna Morottajaa,
Lausunto
eduskunnan perustuslakivaliokunnalle perustuslakivaliokunnan
pykälämuutoksista
saamelaiskäräjistä
annetun
lain
muuttamiseen,
Perustuslakivaliokunnan kuuleminen 11.12.2014,
Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksistä HE
324/2014 vp laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi,
Perustuslakivaliokunnan kuulerninen 16.12.2014,
Lausunto
eduskunnan
sivistysvaliokunnalle
valtioneuvoston
ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta VNS 6/20 14 vp eduskunnalle vuodelta 2014,
Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle Ympäristövaikutusten arviointi
kaivoshankkeissa —oppaasta,
Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle malminetsintälupahakemuksesta
ML2014:0029,
Muistio ympäristöministeriölle Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja
käyttösuunnitelman vahvistamisesta,
Lausunto Sodankylän kunnalle koskien Kakslauttasen pysäköinti- ja
levähdysalueen ranta-asemakaavan muutosta asemakaavaksi,
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

Lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen esityksestä
HE 192/2014 uudeksi kalastuslaiksi, Maa-ja metsätalousvaliokunnan kuuleminen
15.1.20 15,
Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä
HE 264/2014 ILO 169-sopimuksen ratifioimiseksi, Työelämä- ja tasa
arvovaliokunnan kuuleminen 15.1 .20 15,
Lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokurmalle hallituksen esityksestä
HE
264/2014
169-sopimuksen
ratifioimiseksi,
ILO
Maaja
metsätalousvaliokunnan kuuleminen 15.1.2015,
Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä HE
264/2014 ILO 169-sopimuksen ratifioimiseksi,
Lausunto Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä
laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

1. 1 varapuheenjohtajan päätökset
-

-

-

-

Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Heikki Kallio-Mannilan
koneellisesta kullankaivusta Palsin Kultala-nimisellä kullanhuuhdonta-alueella
Palsinojalla Inarissa,
Esitys/kannanotto Opetus- ja kulttuuriministeriölle Valtioneuvoston 3.7.2014
periaatepäätöksestä toimenpideohj elmaksi saamen kielten elvyttämiseksi,
Lausunto Lapsiasiainvaltuutetulle lapsiasiainvaltuutetun vuosikirj asta 2015,
Lausunto Eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä laeiksi
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

2. II varapuheenjohtajan päätökset

3. Hallintopäällikön päätökset
-

-

-

-

-

Tark.

(t(2
/7

palkkasi Tarja Porsangerin alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skåbman
määräaikaisen suunnittelijan tehtäväiin 31.12.2015 saakka.
palkkasi Ulla Pirttijärvi-Länsmanin musiikkikeskuksen suunnittelijan siiaiseksi
12.10.2015 saakka.
Järjestelmäasiantuntija Pasi Aikion peruspalkan korottaminen 10 %
vaalilautakunnan lisääntyneiden tehtävien vuoksi.
Palkattoman virkavapauden myöntäminen kielipesäohjaaja Heli Aikiolle ajalle
29.-30.1.2015,
Palkattoman virkavapaan myöntäminen toiminnanohjaaja Petra Magga-Varsille
ajalle 1.2.—28.2.2015.
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4. Saapuneet kirjeet
-

-

-

-

-

-

Oikeusministeriön tiedote 27.11.20 14 ILO-sopimuksen ratifiointiesitys
eduskunnalle,
YK:n alkuperäiskansoj en maailmankonferenssin loppuasiakirj a,
Valtionneuvoston päätös EAY-ohjelmien seurantakomiteoiden suomalaisista
jäsenistä,
Metsähallituksenja Inarin ja Sodankylän kuntien yhteistyöryhmän kokousmuistio
27.11.2014,
Metsähallituksen ja Utsjoen kunnan yhteistyöryhmän kokousmuistio 21.1.2015,
Ympäristöministeriön
kirje
biologista
monimuotoisuutta
koskevan
yleissopimuksen alkuperäiskanojen perinnetietoa käsittelevän artikian 8j
kansallisen asiantuntijaryhmän toimikauden jatkamisesta.

5. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 26.1.2015
-

-

-

-

käsitteli Posken saamelaisyksikön tilannetta 2015,
hyväksyi Utsjoen kunnan muutosesityksen vuoden 2014 sopimukseen,
hyväksyi saamelaiskäräjälain 7 § mukaisen kertomusluonnoksen sote
lautakunnan toimialan osalta esitettäväksi saamelaiskäräj ien hallitukselle,
päätti esityksistä puolueiden eduskuntavaaliohjelmaa varten esitettäväksi
saamelaiskäräj ien hallitukselle.

6. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan päätökset 27.1.2015
-

-

-

-

Tark.

hyväksyi saamelaiskäräjien kokoukselle ja Opetushallitukselle osoitetun
selvityksen oppimateriaalin valmistamiseksi vuonna 2014 osoitettujen varojen
käytöstä ja oppimateriaalityön tuloksista,
päätti esityksestään osaksi saamelaiskäräjien eduskuntavaalivaikuttamista
koskevaa asiakirj aa,
päätti esityksestään osaksi saamelaiskäräjien kertomusta 2014,
Lautakunnan kokouksessa 21.11. ja 30.12.2013 valittujen projektityöntekij öiden
(Elenanne Sara, Onerva Länsman, Taarna Valtonen, Heini Wesslin, Merja
Fofonoff, Miina Seurujärvi ja Anna Katariina Feodoroff) lisäksi päätettiin
palkata Arla Magga 3kk:si kesätyöntekijäksi ja myöhemmin valitaan vielä
inarinsaamen kesätyöntekijä. Feodoroff työskentelee koltansaamenkielisen
oppimateriaalin kesätyöntekij änä.
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7. Kulttuurilautakunnan päätökset 22.—23.1.2014
—

—

—

—

—

—

—

hyväksyi vuoden 2013 saamelaisesta kulttuurimäärärahasta myönnettyjen
avustusten käytöstä annetut tiliselvitykset,
hyväksyi vuoden 2014 saamelaisesta kulttuurimäärärahasta myönnetyn
avustuksen siirtohakemus,
hyväksyi Vuoden 2014 saamelaisesta kulttuurimäärärahasta myönnettyjen
avustusten muutoshakemukset,
jakoi vuoden 2015 määrärahasta pohjoismaisten saamelaisjärjestöjen tukemiseksi
15 000 euroa,
myönsi Kansallispäiväjuhlan 6.2.20 15 järjestelyyn vuoden 2014 ilmoituskuluista
ja kulttuuriavustuksesta jäänyt yht. 2 300 €. Lisäksi jos jää tai palautetaan
vuodelta 2014 kulttuuriavustusrahoja, mikä selviää kun kulttuuriavustusten 2014
vuoden tiliselvityksen on toimitettu.
käsitteli vuoden 2015 kulttuurimäärärahahakemuksia. Talousarviossa on 176 000
euroa saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärj estöj en toimintaan,
mistä 10 340 euroa Utsjoen saamelaiskirkkotupien ylläpitoon, Ilmoituskuluihin 2
500 euroa. Määräaikaan mennessä tuli 90 hakemusta, haettu yhteensä 712 358
euron edestä kulttuuriavustusta, jaettu 163 160 euroa kulttuurimäärärahaa.
hyväksyi Saamelaiskäräjien kertomukseen vuodelta 2014 kulttuurilautakunnan
osuuden.

8. Nuorisoneuvoston päätökset 19.12.2014
—

—

—

—

hyväksyi lakimiessihteerin esityksen nuorisolain uudistamisesta,
päätti, että Ofela-toimintaa pyritään jatkamaan yhteistyössä Smi Allaskuvlan
kanssa vuonna 2016. Siihen haetaan rahoitusta eri paikoista vuoden 2015 aikana,
hyväksyi nuorisoneuvoston toimintasuurmitelman ja talousarvion vuodelle 2015,
pyrkii järjestämään vuoden 2015 saamenkielisiä nuorteniltoja yhteistyössä
saamelaisalueen kuntien kanssa.

9. Elinkeino- ja oikeuslautakunnan päätökset 22.1.2015
—

—

—

Tark.

hyväksyi saamelaiskäräjälain 7 § mukaisen kertomusluonnoksen elinkeino-ja
oikeuslautakunnan toimialan osalta esitettäväksi saamelaiskäräj ien hallitukselle,
päätti esityksistä puolueiden eduskuntavaaliohjelmaa varten esitettäväksi
saamelaiskäräj ien hallitukselle,
päätti pitää lautakunnan seuraavan kokouksen 10.3.20 15

SÅMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 3/20 15

Hallitus

17.2.2015

Sh 17

sivu 22 (23)

§ jatkuu...
10. Kielineuvoston päätökset 12.12.2014
hyväksyi Muistio/kirjelmän Opetus- ja kulttuuriministeriölle
toimenpideohj elmasta saamen kielten elvyttämiseksi,
hyväksyi Saamen kieltä koskevat esitykset vuoden 2015 eduskuntavaalien
vaaliohj elmiin ja hallitusohj elmaan.

—

11. Henkilöstöasiat
-

Luettelo saamelaiskäräjien palveluksessa olevista henkilöistä.
T-Iiitteisiin voi tutustua kokouspaikalla.

Päätös:
Hallitus merkitsi asiat tiedoksi.

Tark.
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.45.

Klemetti Näkkäläjärvi /
puheenjohtaja

Pia Ruotsala
pöytäkirj anpitäj ä

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjanja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Inarissa 17.2.2015

,

(;••

Heikki Paltto
pöytäkirjan tarkastaja

Tark.

Petra Magga-Vars
pöytäkirjan tarkastaja

