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SAAMELAISKÄRÄJIEN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2013

€3

Aika

ti 14. pnä toukokuuta 2013 klo 8.50

Paikka

Sajos, kokoustila Sisti (3. kerros), man

Läsnä!
pcia

Klemetti Näkkäläjärvi
Tiina Sanila-Aikio

13.40

puheenjohtaja
1 varapuh. joht.

x (poist. 12.10)
x (saap. 9.10 ja poist.

Heikki Paltto
Asko Länsman
Petra Magga-Vars
Anna Morottaja
Ilmari Tapiola

II varapuh. joht.
jäsen

11.15)
x pj:na §:ssä 8-16
x (saap. 9.15)

Juha Guttorm

hallintopäällikkö,
pöytäkirj anpitäj ä
lakimiessihteeni!
saamen kielitunvasihteeri
sosiaali- ja terveyssihteeri
kulttuurisihteeri

Sun Jomppanen
Pia Ruotsala
Inker-Anni Sara
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KOKOUKSEN AVAUS

14.5.2013

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.50.

Sh 2

§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

14.5.2013

Esitys:
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta
on lähetetty hallituksen jäsenille 23.4.2013. Kokouskutsu-esityslista on
lähetetty jäsenille sähköpostitse ja postitse 7.5.2013.
Päätös:

Todettiin.

Sh 3

§

PÖYTÄKJRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

14.5.2013

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös:

Valittiin Heikki Paltto ja Anna Morottaja.

tark.
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ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

14.5.2013

Hallintopäällikön esitys (JG):

Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyjärjestys:
5

§ Nuorisosihteerin viran täyttäminen

6

§ Saamelaiskäräj ien toimintasuunnitelma-talousarviovuodeksi 2013

7 § Saarnelaiskäräjien ja Utsjoen kunnan välinen sopimus Utsjoen kunnan käännös- ja
tulkkauspalveluista
8

§ Saarnelaiskäräjien taide-, käsityö- ja kulttuuripoliittinen ohjelma

9 § Esitys saamelaisesta kulttuurimäärärahasta myönnettävien avustusten hakuajan
aikaistamiseksi saarnelaiskäräjien työj ärj estyksessä
10

§ Saamelainen varhaiskasvatus suunnitelma

11

§ Varhaiskasvatuksen hallinnonalasiirto

12

§ Kannanotto sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisesta

13

§ Edustajan nimeäminen Lapin liiton hallitukseen 2013 2016

14

§ Muut esille tulevat asiat

15

§ Ilmoitusasiat

16

§ Kokouksen päättärninen

-

Päätös:

Hyväksyttiin esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys ja lisäksi muissa
asioissa päätettiin käsitellä asiat:
14.1 § Edustajan nimeäminen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden
projektin valtuuskuntaan

tark.

14.2

§ Edustajan nimeäminen Lapin ELY-keskuksen neuvottelukuntaan

14.3

§ Paliskuntain yhdistyksen ja metsähallituksen yhteistyösopimus
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NUORISOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

14.5.2013

Saamelaiskäräjillä on sen työjärjestyksen 26 a §:n mukaan päätoiminen
nuorisosihteerin virka, jonka täyttäminen kuuluu työjärjestyksen 6 § :n 10 kohdan
mukaan hallituksen toirnivaltaan. Virka tuli avoimeksi sen vakituisen haltijan Nina
Siltalan sanouduttua irti tehtävästä 11.2.2013 lukien. Nuorisosihteerin virka on
sijoitettu yleiseen toimistoon.
Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö julisti 1.3.2013 työjärj estyksen 42 § :n noj alla
viran haettavaksi 30 päivän hakuajalla niin, että hakuaika päättyi 2.4.2013.
Viranhakuilmoitus julkaistiin Lapin Kansa —lehdessä 2.3.2013 ja se toimitettiin lisäksi
Ilmoitus julkaistiin myös
saamelaisalueen työvoimatoimistoille.
tiedoksi
työvoimahallinnon internetsivustolla www.mol.fi sekä saamelaiskäräjien omilla
kotisivuilla www.samediggi.fi. Lisäksi asiasta tiedotettiin YLE Såmi radiolle.
Hakuilmoituksessa määrättiin, että viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa. Hakuilmoitus liitteenä (liite 1).
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat HuK Ida Ikonen Oulusta, YTM Anurag
Lehtonen Inarista, KTM liris Mäenpää Tampereelta, merkonomi Inka Nuorgam
Utsjoelta ja HuK Kaisa Tapiola-Länsman Utsjoelta.
Liitteenä yhteenveto hakijoista (liite 2). Liitteenä myös työjärjestyksen 26 a
on määritelty nuorisosihteerin tehtävät (liite 3).

§, jossa

Saamelaiskäräj ien nuorisoneuvosto on kokouksessaan 26.4.2013 esittänyt
hallintopäällikölle, että hakijoista Inka Nuorgam, liris Mäenpää ja Kaisa Tapiola
Länsman kutsuttaisiin haastatteluun hallitukseen kokoukseen (liite 4).
Hallintopäällikkö on sittemmin kutsunut nämä henkilöt haastatteluun hallituksen
kokoukseen 14.5.2013.

Hallintopäällikön esitys (JG):

Hallitus päättää vakinaisen nuorisosihteerin viran täyttämisestä. Viran
täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Lisäksi hallitus antaa hallintopäällikölle valtuudet sopia virkaan
nimitetyn kanssa viran vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.
Päätös:
Merkittiin, että 1 vpj Tiina Sanila-Aikio saapui kokoukseen klo 9.10 tämän pykälän
käsittelyn alussa, ennen päätöksentekoa. Samoin jäsen Asko Länsman klo 9.15.

tark.

Merkittiin, että jäsen Ilmari Tapiola ilmoitti olevansa asiassa esteellinen ja poistui
sitten kokouksesta ennen asian käsittelyä. Tämä todettiin ja merkittiin.
.1..
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§ jatkuu...

14.5.2013

Suoritettiin kolmen hakijan haastattelu nuorisoneuvoston ehdotuksen
mukaisesti niin, että ensin haastateltiin Inka Nuorgamia, sitten Jiris
Mäenpäätä ja viimeiseksi Kaisa Tapiola-Länsmania.
Asiasta keskusteltiin. Hallitus nimitti Kaisa Tapiola-Länsmanin yleisen
toimiston vakinaiseen nuorisosihteerin virkaan kuuden (6) kuukauden
koeajalla.
Lisäksi hallitus antoi hallintopäällikölle valtuudet sopia virkaan
nimitetyn kanssa viran vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.
Merkittiin, että Tiina Sanila-Aikio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja
päätöksenteon jälkeen klo 11.15.
Merkittiin, että jäsen Ilmari Tapiola palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ja
päätöksenteon jälkeen.

tark.
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SAAMELAISKÄRÄJIEN TOIMINTASUUNNITELMA-TALOUSARVIO
VUODEKSI 2013

Saamelaiskäräjien hallitus hyväksyi kokouksessaan 6.3.2013 esityksensä käräjien
kokoukselle saamelaiskäräjien toimintasuunnitelma-talousarvioksi vuodeksi 2013.
Saamelaiskäräjien kokous käsitteli ehdotusta kokouksessaan 2 1.3.2013, jossa se päätti
lykätä asian käsittelyn seuraavaan kokoukseensa.
Hallitus käsitteli asiaa edellisessä kokouksessaan 22.4.2013 ja päätti tuolloin siirtää
asian seuraavaan kokoukseensa, johon puheenjohtaja ja hallintopäällikkö yhdessä
valmistelevat ehdotuksensa vuoden 2013 talousrvioksi.

Hallintopäällikön esitys:

Hallitus hyväksyy puheenjohtajan ja hallintopäällikön valmisteleman
ehdotuksen tarkistetuksi toimintasuunnitelma-talousarvioksi vuodeksi
2013, esitettäväksi käräjien kokoukselle.
Päätös:

Hallitus hyväksyi ehdotuksen mukaisen toimintasuunnitelma
talousarvion vuodeksi 2013 tarkistettuna niin, että ympäristöasioihin
lisätään vielä 16 000 euroa, jolloin sille sektorille on osoitettu yhteensä
86 000 euroa. Hallitus antoi hallintopäällikölle valtuudet tehdä käräjien
kokoukselle ehdotuksensa siitä, miltä momenteilta vastaava summa
vähennetään (liite 5).

tark.
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SAAMELAISKÄRÄJIEN JA UTSJOEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS
UTSJOEN KUNNAN KÄÄNNÖS- JA TULKKAUSPALVELUISTA

18.12.2012
Saarnelaiskäräjien tilintarkastaj at ovat tilintarkastusraportissaan
kiinnittäneet huomiota saamelaiskäräjien ja Utsjoen kunnan väliseen sopimukseen
13.6.1996, jonka 5 §:n mukaan Utsjoen kunnalle annettavat käännös- ja
tulkkauspalvelut ovat maksuttornia.
Saamelaiskäräjien ja Utsjoen kunnan välinen sopimus vuodelta 1996 on edelleen
voimassa. Saamelaiskäräjien ja kunnan kesken on sovittu, että saamelaiskäräjät
sijoittaa vähintään yhden kielenkäiintäjä-tulkin viran Utsjoen kuntaan ja käännös- ja
tulkkauspalvelut ovat maksuttomia.
Tällä hetkellä saamelaiskäräjillä on neljä (4) pohjoissaamen kääntäjän virkaa, kolme
(3) kääntäjää kääntää Utsjoen kunnan asiapapereita.

Saamen kieliturvasihteertn esitys (SJ):

Hallitus
1) tutustuu laatimaani selvitykseen ja
2) keskustelee asiasta ja päättää j atkotoirnenpiteistä.
Päätös:

Hallitus merkitsi tiedokseen kieliturvasihteerin selvityksen (liite
6) ja päätti palauttaa asian valmistelun saarnen kielineuvostolle.
Lisäksi hallitus nimesi Anna Morottajan, Ilmari Tapiolan, Sun
Jomppasen ja Juha Guttormin käräjien edustajiksi Utsjoen kunnan ja
oikeusministeriön kanssa mahdollisesti käytäviä neuvotteluja varten.
Merkittiin, että pj Klemetti Näkkäläjärvi poistui kokouksesta klo 12.10 tämän pykälän
käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen ja että kokouksen puheenjohtajana jäljellä olevien
asioiden osalta toimii II vpj Heikki Paltto. Palton tilalle pöytäkirjan tarkastajaksi
valittiin Asko Länsman jäljellä olevia asioita varten.

tark.
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SAAMELAISKÄRÄJIEN TAIDE-, KÄSITYÖ- JA KULTTUURIPOLIITTINEN OHJELMA

5 aamelaiskäräj ien hallitus antoi kokouksessaan 7.6.2012 kulttuurilautakunnalle
tehtäväksi valmistella saamelaiskäräjien taide- ja kulttuuripoliittisen ohjelman.
Sittemmin ohjelman nimi on täsmentynyt saamelaiskäräjien taide-, käsityö- ja
kulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi. Kulttuurisihteeri on valrnistellut kyseisen
ohj elmaluonnoksen hallituksen kokouspäätöksen 7.6.2012 mukaisesti.
Kulttuurilautakunta on kokouksessaan 29.10.2012 § 10 käsitellyt kulttuurisihteerin
käsityö- ja
taide-,
saamelaiskäräjien
valmisteleman
ohj elmaluonnoksen
kulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi.

Kulttuurisihteeri esitys (I-AS):

käsittelemän
kulttuurilautakunnan
hyväksynee
Hallitus
ja
käsityötaide-,
saamelaiskäräjien
ohjelmaluonnoksen
saamelaiskäräj ien
esitettäväksi
ohj elmaksi,
kulttuuripoliittiseksi
kokoukselle.
Päätös:

Hallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseensa.

tark.
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ESITYS SAAMELAISESTA KULTTUURIMÄÄRÄRAHASTA
MYONNETTAVIEN AVUSTUSTEN HAKUAJAN AIKAISTAMISEKSI
SAAMELAISKÄRÄJIEN TYÖJÄRJESTYKSESSÄ

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 71 §:n mukaan avustusta saamelaisesta
kulttuurimäärärahasta on haettava käräjien kulttuurilautakunnalta edellisen vuoden
marraskuun loppuun mennessä. Esimerkiksi avustusten hakijat ovat esittäneet, että
hakuaikaa voitaisiin aikaistaa niin, että kulttuurilautakunta tekisi päätökset
avustuksista vuodenvaihteeseen mennessä. Hakuaj an aikaistaminen mahdollistaisi
hakemusten käsittelemisen kuluvan vuoden loppuun mennessä, jolloin jakokokous ja
avustusten maksatus voisi tapahtua heti seuraavan vuoden tammikuussa.
Kulttuurilautakunta on kokouksessaan 28.5.2012 tehnyt asiasta esityksen käräjien
hallitukselle, jota hallitus käsitteli edellisessä kokouksessaan 22.4.2013 ja päätti
tuolloin siirtää asiaan seuraavaan kokoukseensa.

Kulttuurilautakunnan esitys:

Kulttuurilautakunta esittää saamelaiskäräj ien hallitukselle, että
hakuaika
muutettaisiin
kulttuuriavustusten
saamelaiskäräjien
saamelaiskäräjien työjärjestyksen 71 §:ään siten, että avustusta on
haettava käräjien kulttuurilautakunnalta edellisen vuoden syyskuun
loppuun mennessä.
Päätös:

Hallitus päätti lautakunnan esityksen mukaisesti kuitenkin niin, että
hakuaika päättyisi lokakuun viimeisenä päivänä.

tark.
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SAAMELAINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

14.5.2013

Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu saamelaisten kotiseutualueen
sosiaalipalveluj en
saamelaisten
yhteisessä
saamelaiskäräj ien
kuntien ja
2009 yhteisten koulutus- ja
kehittämisyksikkö —hankkeessa vuosina 2008
kehittämispäivien yhteydessä sekä erillisessä varhaiskasvatuksen kehittämistiimissä,
saamenkielisten
johon kuuluivat Inarin kunnasta päivähoidon ohjaaja,
päivähoitoyksiköiden ja kielipesien vastaavat hoitajat, Utsjoen kunnan saamenkielinen
varhaiskasvatusohj aaj a, Enontekiön kunnan Touhulan saamenkielinen hoitaja, Posken
saamelaisyksikön suunnittelija, Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeri ja
hankekoordinaattori. Suunnitelman tekemiseen ovat osallistuneet myös lasten
vanhemmat vanhernpainiltoj en kautta. Asiantuntija-apua suunnitelman teossa ovat
antaneet mm. Aimo Aikio, Helena Guttorm, Asta Baltto, Petra Magga-Vars, Petra
Kuuva, Satu Moshnikoff. Suunnitelma on otettu eritasoisesti käyttöön saamelaisten
kotiseutualueen saamenkielisissä päivähoito- ja kielipesäyksiköissä vuonna 2009.
-

Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt suunnitelmaa
kokouksessaan 27.10.2009. Saamelaiskäräj ien puheenjohtaja suositteli suunnitelman
käsittelemistä uudessa sosiaali- ja terveyslautakunnassa sekä kielineuvostossa ennen
hallitus- ja yleiskokouskäsittelyä. Sosiaali- ja terveyslautakunta ja kielineuvosto
käsittelivät suunnitelmaa yhteisessä kokouksessaan 28.1.2013. Kokous piti
Suunnitelmaan esitettiin huomioon
suunnitelmaa perusteellisena ja hyvänä.
aloituskappaleeksi muutettuna
kappale
viimeinen
Esipuheen
otettavaksi seuraavaa:
“Saamelaisen varhaiskasvatuksen tärkein tehtävä on antaa lapselle perustaitoja ja
tietoja saamen kielestä ja saamelaisten elämäntavoista sekä luonnon olosuhteista,
jotta lapset harjaantuvat pienestä pitäen pärjäämään saamen kielellä alueellaan.”
Lisäksi todettiin, että kirjoitettu kieli tuli tehdä vielä enemmän näkyvämmäksi.
-

Saamelaisten sosiaali- ja
Saamelaiskäräjien yhteydessä toimii SaKaste
31.10.2013), jossa
terveyspalvelujen kehittämisrakenne -hanke (1.10.2012
Varhaiskasvatuksen
kehittämiskohteena.
yhtenä
on
varhaiskasvatus
varhaiskasvatussuunnitelman
kehittämistoimmnnan painopisteenä ovat saamelaisen
toimeenpano ja juurruttaminen saamelaisalueen kunnissa, pohjois-, inarin- ja
varhaiskasvatuksen
luominen
nettimateriaalipankin
koltansaamenkielisen
työntekijöille ja vanhemmille, työmenetelmien ja välineiden tuottaminen
saamenkieliseen lastenneuvolatoimintaan (monikielisyyden ja -kulttuurisuuden
Varhaiskasvatussuunnitelman
mittaaminen).
puheenkehityksen
tukeminen,
toimeenpanoa varten hankkeessa toimiva kehittäj äasiantuntij atiimi, joka koostuu
saamelaisalueen saamenkielisten päivähoito- ja kielipesäyksiköiden vastaavista
työntekijöistä, valmistelee hankkeessa arjen käytäntöjen opasta. Arj en käytäntöj en
opas tulisi olemaan muuntuva asiakirja, joka toimii yksiköissä pohjana lapsen ja
lapsiryhmän varhaiskasvatussuunnitelmalle, perehdytyksen ja pedagogisen johtamisen
työvälineenä.
—

—

.1..
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Asia oli esillä hallituksen edellisessä kokouksessa 22.4.20 13, jossa se päätettiin siirtää
seuraavaan kokoukseen.

Sosiaali- ja terveyssihteerin esitys:

Hallitus hyväksyy saamelaisen varhaiskasvatussuunnitelman
esitettäväksi käräjien kokoukselle.
Päätös:

Hallitus päätti siirtää asian alkusyksyn 2013 kokoukseensa.

1.—
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VARHAISKASVATUKSEN HALLINNONALASIIRTO

14.5.2013

Vuoden 2013 alusta lukien varhaiskasvatuksen ja päivähoidon lainsäädännön
valmistelu, hallinto ja ohjaus on siirtynyt sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja
kulttuuriministeriöön. Päivähoito ei kuulu enää sosiaalihuoltolain 17 § :n mukaisiin
sosiaalipalveluihin. Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaisesti varhaiskasvatuslain
valmistelun yhteydessä valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle
päivähoitoon soveltuva lainsäädäntö.
Hallinnonalasiirron myötä siirrettiin 120 000 euroa saarnenkielisten sosiaali- ja
opetusja
määrärahasta
tarkoitetusta
turvaamiseksi
terveyspalvelujen
päivähoidontarpeisiin.
saamenkielisen
pääluokkaan
kulttuuriministeriön
Saarnelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta on huolehtinut saamenkielisen
päivähoidon turvaamiseksi ja saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaan
tarkoitettujen valtionavustusten hallinnoinnista vuodesta 2002 lähtien.
Varhaiskasvatuksen lakattua olemasta sosiaalihuoltolainsäädännön mukainen
sosiaalipalvelu olisi tarkoituksenmukaista siirtää myös saamelaiskäräjillä
saamenkielistä päivähoitoa ja kielipesätoimintaa koskeva valmistelu ja hallinto pois
sosiaali-ja terveyssihteerinja sosiaali-ja terveyslautakunnan tehtävistä.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan
kuuluvat sosiaali- ja terveysasiat ja koulutus- ja oppimateriaalilautakunta hoitaa
opetusta koskevia asioita. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan
6.5.2013.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys:

Hallitus siirtää saamenkielistä päivähoitoa ja
hallinnon
ja
valmistelun
koskevan
oppimateriaalilautakunnalle.

kielipesätoirnintaa
koulutusja

Päätös:

Hallitus palautti asian valmistelun siihen yhteyteen kun saamelais
käräjien työj ärjestystä tarkistetaan uudistettavan saamelaiskäräjälain
myötä.

tark.
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KANNANOTTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENTEEN UUDISTAMISESTA

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti maaliskuussa 2012 työryhmän, jonka tehtävänä
oli valmistella ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi sekä
valmistella lakia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, rahoittamisesta,
kehittämisestä ja valvonnasta. Työryhmäntoimikausipäättyi 31.12.2012.
Palvelurakennetyöryhmän työn valmistelua täydentämään asetettiin marraskuussa
2012 selvityshenkilöryhmä Suomen kuntakentän alueellisten erojen ja
huomioonottamiseksi.
kielellisten
olosuhteiden
erityispiirteiden
sekä
Selvityshenkilötyöryhmän tehtäväksi annettiin yhteistyössä kentän toimijoiden
kanssa tukea palvelurakenneuudistuksen valmistelua selvittämällä alueellisesti
parhaita, hallitusohjelman ja sosiaali- ja terveyspoliittisen ministerityöryhmän 15.11.
ja 13.12.2012 tekemiin linjauksiin perustuvia sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenneratkaisuja. Työryhmä julkisti ehdotuksensa sote-huollon palvelurakenteen
uudistamiseksi 19.3.2013 (1 78-sivuiseen ehdotukseen voi tutsutua kokouspaikalla).
Selvityshenkilötyöryhmän esityksestä ei ole järjestetty luvattua lausuntokierrosta.
Sosiaali- ja terveysrninisteriöasetti 11.4.2013 sosiaali- ja terveydenhuollon
valmsitelutyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon
laadittu ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi, joka sisältää
kuntauudistuksen edellyttämät välttämättömät säännökset sote-palveluiden
järjestämisestä ja rahoittamisesta. Valmisteluryhmän toimikausi on 8.4.
31.12.2013. Väliraportti laaditaan 30.6.2013 mennessä.
-

Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan
6.5.2013.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys:
Hallitus hyväksyy
toirnitettavaksi.

kannanoton

sosiaali-

ja

terveysministeriölle

Paätös:
Hallitus palautti asian uudelleen valmisteluun sosiaali- ja
terveyslautakunnalle.

tark.
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LAPIN LIITON HALLITUKSEEN
TOIMIKAUDEKSI 2013 2016
-

Lapin liitto on kirjeellään 2.5.2013 pyytänyt saamelaiskäräjiä nimeämään
asiantuntijaedustajan liiton hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi 2013 2016 (liite
7). S aamelaiskäräjien edustaj alla on läsnäolo- ja puheoikeus liiton hallituksessa.
-

Nyt päättyvällä kaudella saamelaiskäräjien edustajana liiton hallituksessa on toiminut
Klemetti Näkkäläjärvi varsinaisena ja Erkki Lumisalmi varaedustajana.

Hallintopäällikön esitys (JG):

Hallitus nimeää asiantuntijaedustajan ja tälle varahenkilön Lapin liiton
hallitukseen sen seuraavaksi toimikaudeksi 2013 —2016.
Päätös:

Hallitus nimesi Lapin liiton hallitukseen Anna Morottajan varsinaiseksi
edustajaksi ja Anne Nuorgamin varaedustajaksi.

tark.
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MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

14.5.2013

Sh 14.1 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100VUOTISJUHLAVUODEN PROJEKTIN VALTUUSKUNTAAN

Valtioneuvoston kanslia on kirjeellään 2.5.2013 pyytänyt mm. saamelaiskäräjiä
nimeärnään yhden edustaja otsikossa mainitun projektin valtuuskuntaan (liite 8).
Ehdotus edustajasta pyydetään toimittarnaan valtioneuvostoon 24.5.20 13 mennessä.

Hallintopäallikön esitys (JG):

Hallitus nimeää yhden edustajan kyseiseen valtuuskuntaan.
Päätös:

Hallitus nimesi hallintopäällikkö Juha Guttormin kyseiseen
valtuuskuntaan.

tark.
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Sh 14 §jatkuu...
14.5.2013

Sh 14.2 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LAPIN ELY-KESKUKSEN
NEUVOTTELUKUNTAAN
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kirjeellään 6.5.2013 pyytänyt mm.
saamelaiskäräjiä nimeämään edustajansa otsikossa mainittuun neuvottelukuntaan sen
seuraavaksi 1.9.2013 alkavalle ja 31.8.2016 päättyvälle toimikaudelle (liite 9).
Tasa-arvolain säännösten noudattamiseksi ministeriö pyytää esittämään sekä miesettä naisehdokkaita.
Ehdotus tulee toimittaa Lapin ELY-keskukseen 3 1.5.2013 mennessä.
Edellisellä kaudella saamelaiskäräjiä edustivat Klemetti Näkkäläjärvi varsinaisena
jäsenenä ja Petra Magga-Vars varajäsenenä.

Hallintopäällikön esitys (JG):

Hallitus ehdottaa kyseiseen neuvottelukuntaan yhden naisedustajan ja
yhden miesedustajan sen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
Päätös:

Hallitus nimesi Ilmari Tapiolan varsinaiseksi jäseneksi ja Heikki Palton
varaj äseneksi kyseiseen neuvottelukuntaan.

tark.
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Sh 14 §jatkuu...
14.5.2013

Sh 14.3 § PALISKUNTAIN YHDISTYKSEN JA METSÄHALLITUKSEN
VÄLINEN SOPIMUS

Saamelaiskäräjien saamien tietojen mukaan Paliskuntain yhdistys on sopinut
metsähallituksen kanssa eräistä poronhoitoon liittyvistä kysmiyksistä koskien koko
poronhoitoaluetta neuvottelematta asiasta saarnelaiskäräjien kanssa.

Päätös:

Hallitus päätti pyytää asiasta neuvotteluja metsähallituksen kanssa. Sitä
ennen saamelaiskäräjät kuulee asiasta saamelaisalueen paliskuntia.

3
C

tark.
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ILMOITUSASIAT

14.5.2013

Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

1. Puheenjohtajan päätökset
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tark.

Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriön muistion mukaisesta esityksestä jakaa
sanomalehdistön tuki vuonna 2013 (liite 1 T),
Lausunto Turvallisuus- ja kernikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2O 12:0075) MattitRavadakselle (liite 2 T),
Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:0076) Eskottijoelle (liite 3 T),
Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:0043) Palsinojalle (liite 4 T),
Lausunto Turvallisuus- ja kernikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:0056) Hopiaojalle (liite 5 T),
Lausunto uudistettavasta Suomen arktisesta strategiasta (liite 6 T),
Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:0067) Lauttaojalle (liite 7 T),
Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:0078) Sotaojalle (liite 8 T),
Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:0079) Ivalojoelle (liite 9 T),
Lausunto Turvallisuus- ja kernikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:0080) Palsinojalle (liite 10 T),
Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:0082) Ivalojoelle (liite 11 T),
Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:0083) Zelberginojalle (ilite 12 T),
Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:0084) Tolosjoelle (liite 13 T),
Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2O12:0058) Jääskeläisenojanja Palsinojan varteen (liite 14 T),
Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakernuksesta
(HL2012:0035) Korhosenojalle (liite 15 T),
Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:008l) Sotajoelle (liite 16 T),
Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:0087) Katajaojalle (liite 17 T),
Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:0088 ja HL2O12:0089) (liite 18 T),
Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontahakemuksesta
(HL2012:0095jaHL20l2:0091) (liite 19 T) ja
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§ jatkuu...

14.5.2013

-

Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle Pohjois-Suomen aluehallintoviraston
lupapäätöksestä, koneellinen kullankaivu Sotajoen varrelle (liite 20 T).

2. Muistiot
-

-

Muistio Johtaja Jari Rajasen tapaamiseen 11.4.2013 opetusministeriössä
saamenkielen päivähoidon ja kielipesätoirninnan saamelaiskulttuurin
mukaisuuden kehittämisestä (liite 21 T) ja
Muistio eduskunnan perustuslakivaliokunnalle saamelaisten perus- ja
ihmisoikeuksien toteuturnisesta (liite 22 T).

3. Saapuneet kirjeet
-

-

Muistio saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisesta neuvottelusta 12.3.2013
Sodankylän Kakslauttasen Kultaojan asemakaavasta (liite 23 T) ja
Muistio neuvotteluista saamelaisalueen kiintiöpäätöksistä (liite 24 T).

4. Henkilöstöasiat
-

Luettelo saamelaiskäräjien palveluksessa olevista henkilöistä (liite 25 T).

T-liitteisiin voi

tutustua

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

tark.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

14.5.2013

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40.

‘f’y
Klemetti Näkkäläj iffvi
puheenjohtaja 1-7 §:ssä

7&c4

—‘

pöytäkirj anpitäj ä

liW
Heikki Paltto
puheenjohtaja 8-16 §:ssä

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Inarissa 14.5.2013

Heikki Paltto
pöytäkirj an tarkastaja
1-7 §:ssä

ksko Länsman
pöytäkirjan tarkastaja 8-16 §:ssä

pöytäkirjan tari

