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SAAMELAISKÄRÄJIEN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016

Aika

ma 7.pnä maaliskuuta 2016 klo 9.01

Paikka

Solju, Sajos, man / skype

Läsnä!
poi

Tiina Sanila-Aikio
Heikki Paltto
Tuomas Aslak Juuso
Petra Magga-Vars
Pentti Pieski
Magreta Sara

—

23.25, jatkuen 8.3.2016 klo 9.00

puheenjohtaja
1 varapuh. joht.
II
jäsen
“

-

X
X
X
X (saapui klo 9.07)

X (skype kio 9.23)
X

1..T:IL,

Kalle Varis
Sun Jomppanen
Ulla Aikio-Puoskari
San Ridell
Anna Morottaja
Esko Aikio
Kati Eriksen

hallintopäällikkö,
pöytäkirj anpitäj ä
vs lakimiessihteeri
kieliturvasihteeri 5 §
koulutussihteeri 5 §
asiantuntija 6 §
asiantuntija 14 §
vs ympäristösihteeri
ma. esittelijä

Anne Kirste Aikio
Saammal Morottaja

tulkki
tulkki

Pia Ruotsala

X
X
X

(poistui klo 10.54)
X (poistui klo 10.20)

X
X
X
X

X
X

(läsnä 11.05-12.24)

(poistui klo 10.54)
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KOKOUKSEN AVAUS

7.3.2016

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01.

Sh 2

§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

7.3.2016

Esitys:
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksen
ajankohdasta on lähetetty 25.2.2016. Kokouskutsu-esityslista liitteineen
on lähetetty jäsenille 29.2.2016.
Paätös:

Sh 3

§

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMEN VALP4TA

7.3.2016

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
ääntenlaskij oma.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Paltto ja Tuomas Aslak Juuso.

Pöytäkirjantarkastajat:
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ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

7.3.2016

Hallintopaällik6u esitys (PR):

Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyj ärj estys:

5

§ Katsaus Saamelaiskäräjien toimintaan

6

§ Saamelaiskäräjien työhyvinvoinnin kehittäminen

7

§ Saamelaiskäräjien vaalikauden avajaistilaisuuden järjestäminen

8

§ Saamelaiskäräjien vuoden 2016 toimintasuunnitelma-talousarvion tarkistaminen

9

§ Tilintarkastuksen yhteenvetoraportti

10

§ Edustajan nirneäminen alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmään

11 § Edustajan nimeäminen Pohjoismaiseen saamelaisasiain virkamieselimeen
toimikaudeksi 2016 2020
-

12 § Edustajan nimeäminen biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen
tieteellis-teknisen asiantuntij aryhmän kokoukseen
13 § Edustajan nimeäminen alkuperäiskansoja koskeviin YK-foorumeiden kokouksiin
vuonna 2016
14

§ Sosiaali- ja terveys sihteerin viran täyttäminen

15

§ Markkinointipäällikön viran täyttäminen

16 § Saamelaiskäräjien tilinkäyttöoikeuden myöntäminen ja luottokortin hankkiminen
puheenjohtajalle ja hallintopäällikölle
17

§ Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen maakunnan yhteistyöryhmään (MYR)

18

§ Saamelaiskäräjienja hallituksen seuraavat kokoukset

19

§ Muut esille tulevat asiat

19.1 § Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston (SPN) täysistunnonja hallituksen
jäsenen nimeäminen

Pöytkirjantarkastajat:
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20

§ Ilmoitusasiat

21

§ Kokouksen päättäminen

Päätös:

Hallitus hyväksyi esitetyn asioiden käsittelyj ärj estyksen seuraavin
lisäyksin:
19.2 § Ympäristötiedon paikallishavainnointi Suomen arktisilla alueilla
—hanke
19.3. § Metsähallituslain tilanne
19.4 § Hallituksen työskentelytavasta sopiminen
19.5 § Pohjoismaisen saamelaissopimuksen tilanne
19.6 § YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva julistus ja
loppuasiakirjan toimeenpano ja siihen liittyvä koulutus
19.7 § Edustajan nimeäminen Lapin Suomi 100 ohjausryliniään

Merkittiin, että Petra Magga-Vars saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9.07.

Pöytäkirjantarkastajat:
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KATSAUS SAAMELAISKÄRÄJIEN TOIMINTAAN

7.3.2016

Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso on esittänyt sihteeristölle,
että hallituksen kokouksessa käytäisiin läpi saamelaiskäräjien toimintaa, jotta uudet

jäsenet saisivat kokonaiskuvan siitä, mitä prosesseja käynnissä ja mitä toimenpiteitä on
tehty.
Hallintopäällikkö on pyytänyt toimistojen esimiehiä valmistelemaan katsauksen
saamelaiskäräjien toimintaan toimistonsa osalta sekä lakimiessihteeriä oikeus- ja
elinkeinolautakunnan toimialaa koskien.

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus
1) kuulee toimistojen esimiesten katsauksen toimistojen osalta,
2) kuulee lakimiessihteerin katsauksen oikeus- ja elinkeinolautakunnan
toimialaa koskien.
3) kuulee puheenjohtajan ja 1 varapuheenjohtajan katsauksen
saamelaiskäräj ien toiminnasta,
4) keskustelee asiasta ja merkitsee katsaukset tiedoksi.
Päätös:
Hallitus
1) kuuli Ulla Aikio-Puoskarinja Sun Jomppasen katsaukset,
2) kuuli lakimiessihteerin katsauksen oikeus- ja elinkeinolautakunnan
toimialaa koskien,
3) päätti käsitellä yleisen toimiston, puheenjohtajan ja 1
varapuheenjohtajan katsaukset seuraavassa kokouksessa,
4) keskusteli ja merkitsi katsaukset tiedoksi.

Merkittiin, että Pentti Pieski saapui skypeyhteyksin kokoukseen asian käsittelyn aikana klo
9.23.
Merkittiin, että Ulla Aikio-Puoskari poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 10.20.
Merkittiin, että pidettiin tauko klo 10.54— 11.05. Tauon jälkeen läsnä olivat Tiina Sanila
Alkio, Heikki Paltto, Tuomas Aslak Juuso, Petra Magga- Vars, Magreta Sara, Pentti Pieskija
hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle Varis sekä asiantuntjja San Rideil.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SAAMELAISKÄRÄJIEN TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN

7.3.2016

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki tarkastuksen
Saamelaiskäräj ille 20.11.2013. Samaan aikaan sihteeristö oli muutosvaiheessa
sihteeristössä ilmenneen työturvallisuustapauksen johdosta.
Saamelaiskäräjät sai 14.5.2014 valtiokonttorista Kaiku-työelämän kehittämisrahaa
13 000 € Hyvinvointia muutokseen —hankkeeseen. Hanlckeen tarkoituksena oli
kehittää
muutosvaiheessa
henkilöstön
työhyvinvointia
ja
parantaa
esimiestyötäljohtamista. Konsulttina hankkeessa toimi työyhteisövalmentaj a San
Ridell. Hankkeessa järjestettiin kehittämistilaisuuksia henkilöstölle ja esimiehille,
laadittiin työhyvinvointikysely raportteineenjajohtamisen käsikirja esimiestyön tueksi.
Lisäksi Saamelaiskäräjillä on otettu käyttöön varhaisen puuttumisen malli vuonna 2011.
Hallitus käsitteli tuloksia ja tilannetta kokouksessaan 17.4.2015 (5 §) ja antoi
työhyvinvointia koskevien kehittämistoimenpiteiden valmistelun henkilöstöpoliittisten
asiakirjojen toteutumisen seurantaryhmän tehtäväksi.
Henkilöstöpoliittisten
asiakirjojen toteutumista varten asetettu seurantaryhmä toimi 2011 2015, jossa oli
edustettuna edustajat saamelaiskäräjien henkilöstöstä (Pasi Aikio), hallituksesta (Heikki
Paltto), työsuojelupäällikkö (Pia Ruotsala), työsuojeluvaltuutettu (Kaisa Tapiola
Länsman) sekä edustajat esimiehistä (Sun Jomppanen). Työryhmä kokoontui
19.5.2015 käsittelemään työhyvinvointikyselyn kehittämisehdotuksia ja päätti tekee
seuraavassa kokouksessa konkreettiset ehdotukset kehittämistoimenpiteistä sekä niiden
toteuttamisesta hallitukselle.
-

Asiaan liittyvät asiakirjat, jotka nähtävillä kokouspaikalla:
Työsuojelutarkastuksen kertomus 10.12.2013.
Saamelaiskäräjien työkyvyn hallinnan, seurannanja varhaisen tuen malli
—

—

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus
1) kuulee työyhteisövalmentaja San Ridellin esityksen,
Saamelaiskäräj ien työhyvinvoinnin tilasta ja kehittämistarpeista,
2) päättää menettelystä yhteisen tekemisen ja työnjaon pelisääntöjen
tarkentamiseksi Saamelaiskäräj ien luottamuselinten ja sihteeristön
välillä,
3) keskustelee raportin konkreettisista kehittämisehdotuksista.

Pöytäkirjantarkastajat:

SÄMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 3/2016

Hallitus

7.-8.3.2016

sivu 7 (30)

Sh 6 § jatkuu...
Päätös:
Hallitus
1) kuuli työyhteisövalmentaja San Ridellin esityksen (liite 1),
Saamelaiskäräj ien työhyvinvoinnin tilasta ja kehittämistarpeista,
2) päätti, että puheenjohtaja ja hallintopäällikkö tuovat seuraavan
hallituksen kokoukseen ehdotuksen menettelystä yhteisen tekemisen
ja työnjaon pelisääntöjen tarkentamiseksi Saamelaiskäräjien
luottamuselinten ja sihteeristön välillä,
3) keskusteli raportin konkreettisista kehittämisehdotuksista

Merkittiin, että kokous keskeytettiin asiantuntUan kuulemisen ajaksi klo 11.05— 12.24.
Merkittiin, että Esko Aikio saapui kokoukseen klo 11.51 asian käsittelyn aikana.
Merkittiin, että San Rideil poistui kokouksesta klo. 12.24.
Merkittiin, että pidettiin ruokatauko klo 13.10— 13.55. Tauon jälkeen läsnä olivat Tiina
Sanila-Aikio, Heikki Paltto, Tuomas Aslak Juuso, Petra Magga- Vars, Magreta Sana Pentti
Pieskija hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle Varis.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SOSIAALI- JA TERVEYSSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

7.3.2016

Sosiaali- ja terveyssihteerin virkaa aiemmin hoitanut Pia Ruotsala irtisanoutui virasta
6.1.2016. Saamelaiskäräjät julisti sosiaali-ja terveyssihteerin viran yleisesti haettavaksi
8.1.2016 niin, että hakuaika päättyi 8.2.2016. Hakuilmoitus julkaistiin
työvoimahallinnon internetsivustolla www.mol.fi sekä Saamelaiskäräjien omilla
kotisivuilla www.samediggi.fi. Lisäksi virasta tiedotettiin YLE Smi radiolle.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 6 §:n 11 kohdan mukaan hallitus nimittää ko.
virkamiehen. Sosiaali- ja terveyssihteerin tehtävistä on määrätty saamelaiskäräjien
työjärjestyksen 26 §:ssä. Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran
edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95).
Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto, hyvä
saamelaisen sosiaali- ja terveysalan tuntemus. Hyvä hallinnollisten tehtävien tuntemus
katsotaan eduksi.
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat terveydenhoitaja Lahja Eriksen Oulusta,
terveydenhoitaja Maana Sarivaana Karigasniemeltä, sosionomi Anu Avaskari Ivalosta,
KM Irmeli Moilanen Inaristaja FM Anne Länsman-Magga Nunnasesta.

hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus
1) haastattelee kelpoisuusehdot täyttävät hakijat,
2) tutustuu esittelymuistioon,
3) päättää sosiaali- ja terveyssihteerin viran täyttämisestä. Viran
täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
4) antaa hallintopäällikölle valtuudet sopia virkaan nimitetyn kanssa
viran vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista
Päätös:

Tuomas Aslak Juuso esitti, että hallitus haastattelee myös Anne Länsman
Maggaa. Magreta Sara, Pentti Pieski ja Petra Magga-Vars kannattivat
Juuson ehdotusta. Hallitus päätti kutsua Anne Länsman-Maggan
haastatteluun.
Merkittiin, että Anna Morottajaja Saarninal Morottaja saapuivat kokoukseen klo
15.15.

Pöytäkirjantarkastajat:

SÄMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKJRJA 3/2016

Hallitus

7.-8.3.2016

sivu 9 (30)

Sh 14 §jatkuu...
Merkittiin, että hallitus keskeytti kokouksen Anu Avaskarin haastattelun ajaksi
klo 15.25 16.20.
—

Hallitus jatkoi kokousta klo 1 6.20ja läsnä olivat Tiina Sanila-Aikio, Heikki
Paltto, Tuomas Aslak Juuso, Petra Magga-Vars, Pentti Pieski, Magreta Saraja
hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle Varis.

Hallitus kuuli asiantuntija Anna Morottajan arvion Anu Avaskarin
inarinsaamen kielen taidosta.
Merkittiin, että asiantuntUa Anna Morottajaja Saammal Morottaja poistuivat
kokouksesta klo 16.24.
Merkittiin, että hallitus keskeytti kokouksen Maana Sarivaaran ja Lahja
Eriksenin haastattelun ajaksi klo 16.24 17.44.
—

Hallitus keskeytti asian käsittelyn markkinointipäällikön virkaa hakeneiden
haastattelun ajaksi klo 17.44—20.18.
Hallitus keskeytti kokouksen Anne Länsman-Maggan haastattelun ajaksi klo
20.18 21.10.
—

Merkittiin, että pidettiin tauko klo 21.10 21.25. Tauon jälkeen läsnä olivat
Tiina Sanila-A ikio, Heikki Paltto, Tuomas Aslak Juuso, Petra Magga- Vars,
Pentti Pieski, Magreta Saraja hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle Varis.
—

Hallitus jatkoi asian käsittelyä klo 21.25. Hallitus haastatteli hakijoista
Anu Avaskarin, Maana Sarivaaran, Lahja Erikseninja Anne Länsman
Maggan. Hallitus tutustui esittelymuistioon ja päätti täyttää sosiaali- ja
terveyssihteerin viran.
Pentti Pieski esitti valittavaksi sosiaali- ja terveyssihteerin virkaan Anne
Länsman-Maggan.
Tiina Sanila-Aikio esitti valittavaksi sosiaali- ja terveyssihteerin virkaan
Lahja Eriksenin.
Puheenjohtaja totesi, että virkaan on esitetty kahta eri henkilöä, jolloin
suoritetaan vaali. Hallitus päätti suorittaa valinnan avointa vaalitapaa
käyttäen. Vaalissa annettiin kuusi (6) ääntä, joista Anne Länsman-Magga
sai neljä (4) ääntä ja Lahja Eriksen kaksi (2) ääntä. Vaalin tuloksena
puheenjohtaja totesi Anne Länsman-Maggan tulleen valituksi sosiaali- ja
terveyssihteerin virkaan. Hallitus katsoi, että Länsman-Magga on sopivin
sosiaali- ja terveyssihteerin tehtävään

Pöytäkirjantarkastajat:
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Länsman-Maggan kieltäytymisen varalle hallitus valitsi 1. varasij alle
Lahja Eriksenin.
Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Hallitus antoi hallintopäällikölle valtuudet sopia virkaan nimitetyn
kanssa viran vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista
Lisäksi hallitus päätti antaa luvan Anne Länsman-Maggalle hoitaa virkaa
Saamelaiskäräjien Hetan toimipaikasta käsin.

Pöytakirjantarkastajat:
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MARKKINOINTIPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

7.3.2016

Saamelaiskäräjien kokous perusti markkinointipäällikön viran kokouksessaan 23.
24.2.2016 (24 §).

—

Markkinointipäällikön tehtävää määräaikaisesti hoitanut Johanna Alatorvinen on
irtisanoutunut tehtävästään 21.1.2016. Saamelaiskäräjät julisti viran haettavaksi
27.1.2016 niin, että hakuaika päättyy 29.2.2016. Hakuilmoitus julkaistiin
työvoimahallinnon internetsivustolla www.mol.fi sekä Saamelaiskäräjien omilla
kotisivuilla www.samediggi.fi. Lisäksi virasta tiedotettiin YLE Simi radiolle.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 6 §:n 11 kohdan mukaan hallitus nimittää ko.
virkamiehen. Markkinointipäällikön tehtävistä on määrätty saamelaiskäräjien
työjärjestyksen 21 b §:ssä. Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran
edellyttämä koulutusja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä
hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto, markkinointialan ja
saamelaiskulttuurin hyvä tuntemus sekä hyvä englannin kielen taito. Tehtävän
hoitamisessa tarvitaan yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, markkinointihenkisyyttä,
organisointi- ja j ohtamiskykyä sekä paineenhallintaa.
Hallintopaällikön esitys (PR):

Hallitus
1) haastattelee kelpoisuusehdot täyttävät hakijat,
2) tutustuu esittelymuistioon,
3) päättää markkinointipäällikön viran täyttämisestä. Viran täyttämisessä
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
4) antaa hallintopäällikölle valtuudet sopia virkaan nimitetyn kanssa
viran vastaanottarniseen liittyvistä käytännön asioista.
Päätös:
Merkittiin, että pidettiin tauko klo 17.44— 18.00.
Hallitus jatkoi kokousta klo 18. OOja läsnä olivat Tiina Sanila-Aikio, Heikki
Paltto, Tuomas Asiak Juuso, Petra Magga- Vars, Pentti Pieski, Magreta Saraja
hallinnosta Pia Ruotsala, Kalle Varis.
Merkittiin, että hallitus keskeytti kokouksen Katariina Guttormin, Maija-Riitta
Lukkarin, Jenni Mattilan ja Jaana Seipiharjun haastattelun ajaksi klo 18.05
20.15.

—

Merkittiin, että Saammal Morottaja saapui kokouksen tulkiksi klo 19.10—
19.45 väliseksi ajaksi.

Pöytäkiijantarkastajat:
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Hallitus keskeytti 15 §:n asian käsittelyn sosiaali-ja terveyssihteerin virkaa
hakeneen Anne Länsman-Maggan haastattelun ajaksi klo 20.18.

Hallitus jatkoi asian käsittelyä klo 22.00. Hallitus haastatteli hakijoista
Katariina Guttormin, Marja-Riitta Lukkarin, Jenni Mattilan ja Jaana
Seipiharjun. Hallitus tutustui esittelymuistioon ja päätti täyttää
markkinointipäällikön viran.
Hallitus päätti yksimielisesti valita markkinointipäällikön virkaan
Katariina Guttormin. Hallitus katsoi, että Katariina Guttorm on sopivin
markkinointipäällikön tehtävään. Guttormin kieltäytymisen varalle
hallitus valitsi 1. varasijalle Jaana Seipiharjun.
Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Hallitus antoi hallintopäällikölle valtuudet sopia virkaan nimitetyn
kanssa viran vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SAAMELAISKÄRÄJIEN VAALIKAUDEN AVAJAISTILAISUUDEN
JÄRJESTÄMINEN

Saamelaiskäräjät on uuden vaalikauden alkavana vuonna järjestänyt vaalikauden
avajaistilaisuuden. Avajaistilaisuuden valmistelua varten on aikaisempina kertoina
palkattu vuoden alusta määräaikainen suunnittelija neljäksi kuukaudeksi. Vaalikauden
avajaisten kustannukset ovat olleet vuonna 2008 ja 2012 noin 20 000 euroa.
Saamelaiskäräjien vuoden 2016 talousarviossa ei ole tiukan taloudellisen tilanteen takia
varattu määrärahaa avaj aistilaisuuden järjestämiseen, eikä suunnittelijaa ole vielä
palkattu. Suunnittelijan palkkakulut sivukuineen olisivat kuukaudessa 3040 €.

Hallintopäallikön esitys (PR):
Hallitus päättää saamelaiskäräjien vaalikauden 2016 —2019
avaj aistilaisuuden järjestämisestä.
Päätös:
Hallitus siirsi asian käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Pöytakirjantarkastajat:
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SAAMELAISKÄRÄJIEN VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMA-TALOUSARVION TARKISTAMINEN

Saamelaiskäräj ien kokous on hyväksynyt saamelaiskäräjien toimintasuunnitelma
talousarvion vuodelle 2016 21.12.2015.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen mukaan
hallitus vastaa käräjien kokouksen alaisena käräjien taloudesta (6.4 §)
hallintopäällikön johtaa hallituksen alaisena saamelaiskäräjien taloutta ja
tarkistaa sitä, jos siihen varainhoitovuoden aikana ilmenee tarvetta (23 §)
taloussihteeri seuraa käräjien vuotuisen talousarvion toteutumista (27 §)
-

-

-

Saamelaiskäräjien talousarvio ei ole toteutumassa sutmnitelman mukaisesti.
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston toimintaan (SPN) ja Pohjoismaisen
saamelaissopimuksen neuvottelukuluihin ei ole saatu haettua valtionavustusta.
Oikeusministeriö on myöntänyt 25 000 € käytettäväksi SPN:nja saamelaissopimuksen
kuluihin vuonna 2016. Saamelaiskäräjät on hakenut SPN:n toimintaan 60 000 euroaja
saamelaissopimuksen neuvottelukuluihin 15 000 €. Vuodelta 2015 siirtyy SPN:n
toimintaan myönnettyä avustusta 13 238,27 euroa käytettäväksi vastaavaan toimintaan
vuonna 2016.
Korkein hallinto-oikeus on määrännyt Saamelaiskäräjien maksettavaksi hallituksen
vuoden 2015 vaalivalitusten hyväksymistä koskevan ratkaisun johdosta tehtyjen
valitusoikeudenkäyntien kuluja yhteensä 13 500 euroa. Saamelaiskäräjien näkemyksen
mukaan kyseiset kulut kuuluvat vaalimomenttirahoituksen piiriinja sitä kautta edelleen
Saamelaiskäräjille korvattavaksi. Oikeusministeriön mukaan oikeudenkäyntikulut eivät
kuulu vaalikuluihin.
Hallintopaällikön esitys (PR):

Hallitus
1) päättää 25 000 euronjakautumisesta SPN:nja saamelaissopimuksen
kesken,
2) kuulee lakimiessihteerin selostuksen oikeudenkäyntikulujen osalta,
3) tarkistaa vuoden 2016 talousarviota SPN:nja
saamelaissopimusneuvottelujen osalta.
Päätös:

Hallitus siirsi asian käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
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TILINTARKASTUKSEN YHTEENVETORAPORTTI

7.3.2016

Saarnelaiskiräjien tilikauden aikainen tarkastus suoritettiin Inarissa 19. 20.10.2015.
Tarkastuksen kohteena oli tilikauden aikainen kirjanpito osajärjestelmineen.
Tilintarkastaj at Klaus Krokfors (JHTT) ja Risto J. Hyvönen (KHT) ovat laatineet
yhteenvetoraportin tilikauden aikaisesta tarkastuksesta.
-

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus keskustelee raportista ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös:
Hallitus siirsi asian käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ALUEELLISEEN KALATALOUDEN
YHTEISTYÖRYHMÄÄN VUOSIKSI 2016 2020
-

Lapin ELY-keskus pyytää 12.2.2016 Saamelaiskäräjiä nimeämään varsinaisen jäsenen
ja varajäsenen, sekä antamaan tiedon siitä, kumman yhteistyöryhmän toimintaan
edustaja osallistuu vuosiksi 2016—2020. Organisaatio voi nimetä edustajansa
molempiin yhteistyöryhmiin, mikäli sen toimialue ulottuu niiden alueelle. Lisäaikaa
edustajan nimemisel1e on annettu 7.3.20 16 saakka.
ELY-keskukset asettavat kalastuslain (379/2015) 33 §:n nojalla toimialueelleen
alueellisia kalatalouden yhteistyöryhmiä avustamaan alueen kalatalousasioiden
hoitamisessa, näkemysten yhteensovittamisessa sekä tutkimustiedon hyödyntämisessä.
Yhteistyöryhmä asetetaan viideksi vuodeksi kerrallaan ja se koostuu
kalatalousalueiden, kalatalous- ja ympäristöj rj estöjen, tutkimuksen, hallinnon,
maakuntien liittojen sekä saamelaisten kotiseutualueella Saamelaiskäräjien edustajista.
Yhteistyöryhmä toimii ELY-keskuksen ohjauksessa ja sen tehtävänä on tehdä esityksiä
ja aloitteita kalastuksen järj estämisestäja kalakantojen hoidosta. Yhteistyöryhmä arvioi
käyttö- ja hoitosuunnitelmia ja niissä esitettyjä käyttö- ja hoitotoimenpiteitä sekä tekee
esityksiä eri alueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa sekä valtakunnallisissa kalavarojen
hoitosuunnitelmissa esiteltyj en toimenpiteiden yhteensovittamiseksi. Yhteistyöryhmä
tekee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ehdotuksen toimialueensa
kalatalousaluejaoksi.
Yhteistyöryhmän keskeisin tehtävä vuonna 2016 on tehdä ehdotus kalatalousaluejaosta.
Ehdotus tulee jättää ELY-keskukselle vuoden 2016 loppuun mennessä. Esityksessä ei
tarvitse noudattaa tarkasti yhteistyöryhmien toimialuetta tai hallinnollisia rajoja.
Kalastuslain 129 § :n perusteella ehdotuksen tekemiseen osallistuvat vanhan
kalastuslain mukaisten kalastusalueiden edustajat. Lapin ELY-keskuksen
kalatalousviranomaisen toimialueelle kolmen maakunnan alueelle asetetaan kaksi
alueellista kalatalouden yhteistyöryhmää (karttaliite).
Kalastusalueiden edustajat nimetään vuodeksi 2016 ja kalastusalueiden osallistumisen
muoto yhteistyöryhmään kalatalousalueiden perustamiseen saakka sovitaan
myöhemmin.
Hallintopäallikön esitys (PR):
Hallitus päättää edustajan nimeämisestä.
Päätös:
Hallitus nimesi Saamelaiskäräjien edustajaksi Nilla Tapiolan ja
varajäseneksi Asko Länsmanin.
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOISMAISEEN SAAMELAISASIAIN
VIRKAMIESELIMEEN TOIMIKAUDEKSI 2016 2020
-

Pohjoismainen saamelaisasiain virkamieselimen toiminta perustuu Pohjoismaiden
neuvoston suosituksen no 13/1962. Virkamieselin muodostuu Suomen, Ruotsin ja
Norjan valtuuskunnista, joissa kussakin on vähintään kolme virkamiestä asianomaisen
maan hallitusta ja saamelaiskäräjiä edustamassa. Suomen valtuuskunta on asetettu
neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Merkittävä osa virkamieselimessä esillä olleista asioita asioista kuuluu maa- ja
metsätalousministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan. Tähän nähden
oikeusministeriö pyytää opetus-ja kulttuuriministeriötä, maa-ja metsätalousministeriötä
ja saamelaiskäräjiä nimeämään 29.2.2016 mennessä edustajansa virkamieselimen
Suomen valtuuskunnan jäseneksi seuraavaksi toimikaudeksi.
Ruotsi toimii virkamieselimen puheenjohtajamaana vuonna 2016. Tänä vuonna jaetaan
myös saamenkielen palkinto Gollegiella. Palkinto jaetaan saamelaisasioista vastaavien
ministereiden ja saamelaiskäräj ien puheen johtajien kokouksen yhteydessä Ruotsissa
8.11.2016. Virkamieselimen tehtäviin kuuluu valmistella kyseinen kokous.
Valtuuskuntaan ovat 31.3.2016 päättyvällä toimikaudella kuuluneet neuvotteleva
virkamies,
Camilla
Busck-Nielsen,
oikeusministeriö,
puheenjohtaja
kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, opetus- ja kulttuuriministeriö hallitusneuvos Timo
Tolvi, maa- ja metsätalousministeriö lakimiessihteeri Aimo Guttorm, saamelaiskäräjät
sekä hänen virkavapautensa aikana saamelaiskäräjien vs lakimiessihteeri Kalle Varis.
Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus nimeää edustajan Pohjoismainen saamelaisasiain
virkamieselimeen.
Päätös:

Hallitus nimesi Saamelaiskäräjien edustajaksi hallintopäällikön.
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN BIOLOGISTA MONIMUOTOISUUTTA
KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN TIETEELLIS-TEKNISEN
ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUKSEEN

Suomi on allekirjoittanut biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen
(Convention on Biological Diversity, CBD), joka on keskeisin luonnon
monimuotoisuutta turvaava sopimus. Sopimus astui voimaan 1993. Sopimuksen
tavoitteena on ekosysteemien ja kasvi- ja eläinlajien suojelu, luonnonvarojen kestävä
käyttö sekä geenivarojen saatavuudesta koituvien hyötyjen oikeudenmukainen ja
tasapuolinen jako. Monimuotoisuutta turvataan toimilla, jotka lisäävät alkuperäisen
luonnon, eliölajienja niiden geenivarojen arvoa.
Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tieteellis-tekninen
asiantuntij aryhmän (SBSTTA-20) kokous 25. -30.4.2016 ja toimeenpanoelimen kokous
(SBI-1) pidetään 2.-6.5.2016, Montrealissa, Kanadassa. Ympäristöministeriö tulee
tekemään esityksen CBD sihteeristölle Suomen valtuuskuntaa asettamista varten.
Tämän vuoksi ympäristöministeriö pyytää Saamelaiskäräjiä nimeämään edustajansa ko.
kokouksiin 10.3.2016 mennessä.
Biodiversiteettisopimuksen organisaation tärkeimmät elimet ovat osapuolten kokous
(Conference of the Parties, COP), sopimuksen toimeenpaneva sihteeristö (CBD
Secretariat) sekä tieteellisiä ja teknisiä neuvoja antava elin (Subsidiary Body on
Scientific, Technical and Technological Advice; SBSTTA). Osapuolikokous COP
kokoontuu kahden vuoden välein ja päättää mm. sopimuksen ja pöytäkirjojen
mahdollisista muutoksista, käy läpi uutta tutkimustietoa ja päättää sopimukseen
liittyvästä raportoinnista ja kehittämistarpeista.
Kokousten asiakirjat löytyvät CBD sopimuksen kotisivulta:
https://www.cbd.int/doc/?meeting=sbstta-20 ja https ://www.cbd.int!doc/?rneetingSBl
01
Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus päättää edustajan nimeämisestä.
Paätös:

Hallitus päätti nimetä Saarnelaiskäräjien edustajaksi Pentti Pieskin
edellyttäen, että ympäristöministeriö kustantaa Saamelaiskäräjien
osallistumiskulut.
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EDUSTAJAN NIrVEEÄMINEN ALKUPERMSKANSOJA KOSKEVIIN YK
FOORUMEIDEN KOKOUKSIIN

Ulkoasiainministeriö pyytää kirjeellään 29.1.2016 Saamelaiskäräjiä halutessaan
nimeämään edustaj ansa seuraaviin alkuperäiskansoj a koskeviin YK-foorumeiden
kokouksiin vuonna 2016:
alkuperäiskansoj en oikeuksien asiantuntij amekanismin (EMRIP) tarkastelua
käsittelevään asiantuntijakokoukseen Genevessä 4.-5.4.2016,
alkuperäiskansa-asioiden pysyvän foorumin (UNPFII) 15. istunto New
Yorkissa 9.5 20.5.20 16 (osana Suomen valtuuskuntaa),
ihmisoikeusneuvoston alkuperäiskansojen oikeuksien asiantuntij amekanismin
(EMRIP) yhdeksäs istunto Genevessä 11. 15.7.20 16 (osana Suomen
valtuuskuntaa),
YK:n ihmisoikeusneuvoston 33. istunto Genevessä 13.9 30.9.20 16 (osana
Suomen valtuuskuntaa),
—

—

-

—

-

-

—

ihmisoikeuspolitiikan yksiköllä on mahdollisuus rahoittaa yhden henkilön
osallistuminen virkamatkapohjalta, jolloin yksikkö maksaa henkilön matkat,
majoituksen sekä päivärahat valtion matkustusäännön mukaisesti.
Riippumatta Saamelaiskäräj ien mahdollisuudesta osallistua yllä mainittuihin
kokouksiin, ulkoasiainministeriö kuulee Saamelaiskäräjien näkemyksiä niissä
käsiteltävistä asioista sekä kirjallisesti että UNPFII:n osalta myös ennen istuntoa
iän estettävässä kokouksessa.
Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus päättää edustajan nimeämisestä.
Päätös:

Hallitus nimesi Saamelaiskäräjien edustajaksi Tuomas Aslak Juuson.
Lisäksi hallitus päätti, että pysyvän foorumin osalta selvitetään korvaako
ulkoasiainministeriö Saamelaiskäräjien toisen edustajan
osallistumiskulut. Toiseksi edustajaksi alkuperäiskansa-asioiden
pysyvään foorumiin nimettiin puheenjohtaja.
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SAAMELAISKÄRÄJIEN TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN JA
LUOTTOKORTIN HANKIUMINEN PUHEENJOHTAJALLE JA
HALLINTOPÄÄLLIKÖLLE

Saamelaiskäräjien tilinkäyttöoikeus ja luottokortin käyttöoikeus Nordea pankin tilille
on voimassa taloussihteeri Hilkka Kukkosella ja toimistosihteeri Laila Aikiolla siihen
asti kunnes heidän palvelusuhteensa nykyisessä tehtävässään päättyy saamelaiskäräjiin.
Tilinkäyttöoikeus on aikaisempina vaalikausina ollut myös hallintopäälliköllä ja
puheenjohtajalla. Kortilla voi maksaa vain saamelaiskäräjien kuluja. Kortissa on
käyttörajoitus.

Vs. lakimiessihteerin esitys (1(V):

Hallitus päättää myöntää puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikiolle ja
hallintopäällikkö Pia Ruotsalalle tilinkäyttöoikeuden ja luottokortin
käyttöoikeuden Saamelaiskäräjien Nordea pankin tilille siihen asti,
kunnes heidän palvelusuhteensa nykyisessä tehtävässään päättyy
saarnelaiskäräj iin.
Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaan.
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JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN MAAKUNNAN
YHTEISTYÖRYHMÄÄN (MYR)

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä on rakennerahasto-ohjelmien maakunnassa
tapahtuvaa toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden
yhteensovittamista varten perustettu toimielin. Siitä on säädetty rakennerahasto
ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetussa laissa 1353/1999 ja -asetuksessa
1354/1999.
Yhteistyöryhmän asettaa Lapin liiton hallitus eri osapuolten ehdottamista ehdokkaista.
Yhteistyöryhmän toimikausi alkoi 16.4.2007 ja jatkuu ohjelmakauden 2007-2013
loppuun, kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt toimenpideohjelman
täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen. Toimikautta voidaan jatkaa, jos
yhteistyöryhmän tehtävien hoitaminen sitä vaatii.
Maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajat valitaan liiton ja sen jäsenkuntien
valtuustojen toimikaudeksi. Saamelaiskäräjien edustaja valitaan saamelaiskäräjien
toimikaudeksi.
Vaalikaudella 2012
2015 Saamelaiskäräjien edustajana toimi Anna Morottaja ja
varajäsenenä Heikki Paltto.
—

Hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus nimeää jäsenen ja varajäsenen Lapin maakunnan
yhteistyöryhmään.
Päätös:
Hallitus päätti nimetä Saamelaiskäräjien edustajaksi Magreta Saran ja
varajäseneksi Petra Magga-Varsin.
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SAAMELAISKÄRÄJIEN JA HALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET

7.3.2016

Saamelaiskäräjien tulee toimittaa oikeusministeriölle saamelaiskäräjien
valtionavustusesityksen vuodelle 2017 viimeistään 15.4.2016.

Hallintopaallikön esitys (PR):
Hallitus päättää huhtikuussa pidettävien hallituksen ja saamelaiskäräjien
kokouksen aj ankohdista.
Päätös:

Hallitus päätti pitää seuraavan kokouksen Inarissa 1.4.20 16.

Hallitus keskeytti kokouksen 7.3.20 16 klo 23.25 ja päätti jatkaa
kokousta ti 8.3.20 16 klo 9.00, jolloin läsnä olivat Tiina Sanila-Aikio,
Heikki Paltto, Tuomas Aslak Juuso, Petra Magga-Vars, Pentti Pieski
(skype), Magreta Sara ja hallinnosta Kalle Varis.
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Kokousta jatkettiin 8.3.2016 klo 9.23, läsnä Tiina Sanila-Aikio, Heikki Paltto, Tuomas
Aslak Juuso, Petra Magga-Vars, Pentti Pieski (skype), Magreta Sara ja hallinnosta
Kalle Varis ja Esko Aikio.
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§

POHJOISMAISEN SAAMELAISSOPIMIJKSEN TILANb4E

Asia otettiin käsiteltäväksi Tuomas Aslak Juuson esityksestä.

Esitys:

Hallitus keskustelee asiasta.

Päätös:

Hallitus keskusteli asiasta ja päätti, että seuraavaan kokoukseen kutsutaan neuvottelijat
kertomaan sopimuksen tilanteesta ja sopimaan sopivasta raportointimallista
tulevaisuudessa.
()
Heikki Paltto poistui klo. 11.00.
Pöytäkirjan tarkastajaksi tästä eteenpäin valittiin Magreta Sara.

19.2

§

YMPÄRISTÖTIEDON PAIKALLISHAVAINNOINTI SUOMEN ARKTISILLA
ALUEILLA -HANKE

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Saamelaisalueen koulutuskeskus ovat toteutta
massa hankkeen “Ympäristötiedon paikallishavainnointi Suomen arktisilla alueilla”.
Hankkeen toteuttamiseen osallistuisivat myös Saamelaiskäräjätja Ympäristöministeriö.
Yhteistyötahoina toimivat lisäksi mm. Saamelaismuseo Siida, Lapin yliopisto! Arktinen
keskus, Lumimuutos Osuuskunta, Lapin ELY-keskus ja luonnontieteellinen
keskusmuseo Suomesta sekä Arktinen neuvosto ja sen jäsenmaat, Saamelaisneuvosto
ja USA:n ympäristövirasto.
Hankkeen pitkäaikaistavoitteena on vahvistaa paikallistiedon saatavuutta sekä hyödyn
tämistä eri tasoilla, ml. paikallisen ja kansallisen tason päätöksenteossa. Lisäksi
hankkeen tavoitteena on lisätä paikallistiedon saatavuutta ilmastonmuutokseenja siihen
sopeutumiseen tähtäävässä tutkimuksessa. Hanke kestäisi 2 vuotta alkaen toukokuussa
2016.
Hankkeen välittöminä tavoitteina ovat:
1) Toteuttaa paikallishavaintojen kerääminen pilottihankkeena. Kerääminen toteutetaan
saamelaisten kotiseutualueella raj atuilla kohteilla ja raj atulla tehtävällä vesihavain
topönttöjen avulla.

Pöytäkirjantarkastajat:
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2) Kehittää yhteistyötä muiden Arktisen neuvoston maiden ja pysyvien osallistujien
kanssa, ml. arktisen workshopin järjestäminen kesäkuussa 2016 Inarissa.
3) Selvittää mahdollisuudet laajemmalle hankkeelle yhteistyössä muiden maiden
(erityisesti Pohjoismaiden) kanssa ja identifioida sille rahoitusmahdollisuuksia.
Hanke liittyy läheisesti Arktisen neuvoston yhteistyöhön, jonka puheenjohtajuuteen
siirtyy Suomelle, ja ilmastonmuutokseen. Paikallishavainnointien keskeinen tavoite on
kerätä havaintoja, jotka kertovat ilmastonmuutoksestaja muista syistä johtuvista muu
toksista. Havainnointityöt tehdään osana Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ympä
ristöosaamisen opetusta.
Ehdotus hanklceeseen on tullut USA:n ympäristövirastolta. USA:ssa vastaavaa projektia
toteutetaan Alaskassa, jossa aloite havainnointijärjestelmästä on tullut alkuperäis
kansoilta. Hankkeelle haetaan rahoitusta Ulkoasiainministeriöltä. Mahdollisesti
rahoitusta saadaan myös USA:lta ja Ruotsilta. Alustava hanke-ehdotus jätetään 31.3.
mennessä, jonka jälkeen tehdäiin varsinainen hanke-hakemus. Saamelaiskäräjille
kustannuksia aiheutuu ympäristösihteerin ja muiden virkamiesten työpanoksena
hankkeessa eli henkilöstökuluina, joiden arvioidaan olevan 0,3 htkk/vuosi.
Saamelaiskäräjät osallistuisi lähinnä paikallishavaintojen keräämisen toteuttamiseen,
yhteistyön käynnistämiseen Norjan, Ruotsin ja Venäjän saamelaisalueiden kanssa ja
hankkeen kokemusten ja tulosten arviointiin sekä mahdollisen jatkohankkeen
suunnitteluun. Saamelaiskäräjien taloudellisen tilanteen vuoksi saamelaiskäräj illä ei ole
mahdollisuutta osoittaa hankkeeseen omaa rahoitusta.

Vs. ympäristösihteerin esitys (EA):
Hallitus keskustelee hankkeesta ja päättää, että
1) Saamelaiskäräjät osallistuu Ympäristötiedon paikallishavainnointi
Suomen arktisilla alueilla —hankkeeseen,
2) Saamelaiskäräjien henkilöstö voi käyttää hankkeeseen 0,3 htkklvuosi ja
600 €/vuosi sidosryhmäyhteistyö/hanketapaamisten matkoihin
hankkeen rahoituksella.
Päätös:

19.1

§

Päätettiin esityksen mukaan.

SAAMELAISEN PARLAMENTAARISEN NEUVOSTON (SPN)
TÄYSISTUNNON JA HALLITUKSEN JÄSENEN NIMEÄMINEN

SPN:n yhteistyösopimuksen artiklan kuusi (6) mukaan:
“Joka maan saamelaiskäräjät valitsevat Saamelaiseen parlamentaariseen neuvostoon
neljän (4) vuoden toimikaudeksi viisi (5) edustajaa. Valinnan tulee tapahtua
ensimmäisessä täysistunnossa uusien saamelaiskäräjävaalien jälkeen. Lisäksi
saamelaiskäräjien poliittisten johtajien tulee aina kuulua jäseninä Saamelaisen
parlamentaarisen neuvoston täysistuntoon. Samoin joka maan saamelaiskäräjien
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hallitus/neuvosto valitsee yhden (1) edustajan Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston
täysistunnon jäseneksi.”
Artikia seitsemän (7) mukaan:
“Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston toimeenpanevana j ohtoelimenä on
yhteishallitus, jossa on kuusi (6) jäsentä. Siihen kuuluvat saamelaiskäräjien poliittiset
johtajat. Kolme (3) muuta jäsentä valitsee Saamelainen parlamentaarinen neuvosto
siten, että eli kunkin maan saamelaiskäräjistä on yksi (1) edustaja.”
Artikian kuusi mukaan Saamelaiskäräjien puheenjohtaja on automaattisesti SPN:n jäsen
ja SPN:n puheenjohtaja silloin, kun Suomen Saamelaiskäräjillä on puheenjohtajuus
neuvostossa. Lisäksi Saamelaiskäräjien hallituksen tulee valita yksi edustaja
täysistunnon jäseneksi.
Yhteistyösopimuksen seitsemännen artikian mukaan SPN:n täysistunto valitsee kolme
muuta jäsentä SPN:n hallitukseen. Käytännössä tämä ei ole toteutunut, koska SPN:n
täysistuntoja järjestetään vain kerran vuodessa tai kerran puheenjohtajuuskauden
aikana. Käytännöksi onkin muotoutunut, että Saamelaiskäräjien hallitukset nimeävät
toisen jäsenen SPN:n hallitukseen niidenjäsenten kesken, jotka on valittu täysistuntoon.
Hallintopaallikön esitys:
Hallitus nimeää yhden jäsenen Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston
täysistuntoon. Edelleen hallitus nimeää yhden jäsenen SPN:n hallitukseen
niiden jäsenten kesken, jotka ovat valittu SPN:n täysistuntoon.
Päätös:

19.3.

§

Päätettiin nimetä SPN:n täysistuntoon jäseneksi Heikki Paltto ja
varajäseneksi Nilla Tapiola, Tiina Sanila-Aikion varajäseneksi Kirsti
Kustulaja SPN:n hallitukseen jäseneksi Tuomas Aslak Juuso sekä Heikki
Paltto hallituksen jäsenten yhteiseksi varajäseneksi.

METSÄHALLITUSLAIN TILANNE

Asia otettiin käsiteltäväksi puheenjohtajan esityksestä.

Esitys:

Hallitus keskustelee asiasta.

Päätös:

Hallitus päätti keskusteltuaan asiasta, lähettää vetoomuksen
kansanedustajille ja valtuutti puheenjohtajan hoitamaan asian. Lisäksi
hallitus päätti pyytää tapaamisia eduskuntaryhmien kanssa.
Tapaamisissa Saamelaiskäräj iä edustaa 1 varapuheenjohtaja Heikki
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Paltto ja hallituksen jäsen Pentti Pieski. Hallitus päätti myös laatia
valituksen YK:lle ja valtuutti professori Martin Scheininin laatimaan
valitustekstin. Hallitus päättää valituksen hyväksymisestä sähköpostitse.
Petra Magga-Vars poistui kokouksesta klo 12.46.

19.4

§

HALLITUKSEN TYÖSKENTELYTAVASTA SOPIMINEN

Asia otettiin käsiteltäväksi Tuomas Aslak Juuson esityksestä.

19.6

§

Esitys:

Hallitus keskustelee asiasta.

Päätös:

Päätettiin siirtää asia seuraavaan kokoukseen.

YK:N ALKUPERÄISKANSOJEN OIKEUKSIA KOSKEVAN
JULISTUSTUKSEN JA LOPPUASIAKIRJAN TOIMEENPANO JA SIIHEN
LIITTYVÄ KOULUTUS

Asia otettiin käsiteltäväksi Tuomas Aslak Juuson esityksestä.

Esitys:

Hallitus keskustelee asiasta.

Päätös:

Päätettiin vakuuttaa hallintopäällikkö ja II varapuheenjohtaja
valmistelemaan asiaa.
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LAPIN SUOMI 100 OHJAUSRYHMAÄN
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 valmistelua johtaa valtioneuvoston kanslian
Suomi
100-sihteeristö.
Lisäksi maakuntien ja suurimpien kaupunkien
aluekoordinaattorit muodostavat koko Suomen kattavan alueverkoston.
Lapissa alueellisesti toimintaa hallinnoi Lapin Liitto ja operatiivisesti
aluekoordinaattori. Alueellista toimintaa ohjaa ohjausryhmä. Ohjausryhmä luo
toiminnalle raamit joiden pohjalta muodostetaan se kuva miten Lapissa juhlavuotta
vietetään ja juhlitaan. Ohjausryhmä niin ikää raamittaa miten alueellista hankerahaa
jaetaan alueellisillejuhlavuoden ohjelmasisällöille. Tämän lisäksi ohjausryhmä jäsenet
toimivat omalla alallaan ja verkostoissaan Suomi 100 —juhlavuoden puolestapuhujina
ja lähettiläinä.
Lapin liitto pyytää Saamelaiskäräjien nimeämään edustajan Lapin Suomi 100
ohjausryhmän.

Esitys:

Hallitus nimeää ohjausryhmään edustajan edellyttäen, että Lapin liitto
vastaa Saamelaiskäräjien edustajan osallistumiskuluista tai
vaihtoehtoisesti ohjausryhmän kokouksiin voi osallistua etäyhteyksin.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan nimetä ohjausryhmään Oula Guttorm.
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ILMOITUSASIAT

8.3.2016

Hallintopäällikön esitys (PR): Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
1. Puheenjohtajan päätökset

-Vastaesitys Vaasan hallinto-oikeudelle hakijan vastineeseen valituksesta koskien
ympäristö- ja vesitalouslupaa PSA VI/930/2015 koneelliselle kullankaivulle
Ninnunränni ja Harrinränni-nimisillä
kullanhuuhdonta-alueille (Liite 1 T)
-Lausunto Perustuslakivaliokunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisoitinta
koskevaksi lainsäädännöksi (Liite 2 T)
Lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista (Liite 3 T)
Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle linjauksista itsehallintoaluej aon perusteiksi
ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi (Liite 4 T)
Lausunto Maa- ja metsätalousvaliokunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia
koskevaksi lainsäädännöksi (Liite 5 T)
-Lausunto
Ympäristövaliokunnalle
Metsähallituksen
uudelleenorganisointia
koskevaksi lainsäädännöksi (Liite 6 T)
-Hakemus
Ympäristöministeriölle
osallistumisesta
kansainvälisiin
ympäristökokouksiin vuonna 2016 osana Suomen delegaatiota (Liite 7 T)
-Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle koneellisesta kullankaivusta
Hengeton IV-nimisellä kullanhuuhdonta-alueella Harrijoen varressa Inarissa (Liite 8 T)
Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle esityksestä laiksi postilain muuttamiseksi
(Liite 9 T)
-Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta
HL2013:0042 (Liite 10 T)
-Lausunto Ympäristöministeriölle ilmastonmuutosta koskevan Pariisin sopimuksen
allekirj oittamisesta (Liite 11 T)
-Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaisesta
kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa, asianumero HL2O1 1:0042 (Liite 12 T)
-

-

-

-

2. 1 varapuheenjohtajan päätökset

3. II varapuheenjohtajan päätökset

4. Hallintopäällikön päätökset
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5. Muistiot
Muistio kieliyhteistyön kehittämiseen tarvittavista resursseista kehyskaudella 20172020 (Liite 13 T)
Muistio Arktisen ympäristövaikutusten arvioiimista Suomen puheenjohtajan puolesta
Arktisessa neuvostossa 13.1.2016 (Liite 14 T)
Muistio Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisista neuvotteluista koskien
valtaktmnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinvestoinneista (Liite 15 T)
Muistio Pohjois-Suomen SOTE-työkokouksesta 3.2.20 16 (Liite 16 T)
-

-

-

-

6. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset

7. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan päätökset

8. Kulttuurilautakunnan päätökset

9. Nuorisoneuvoston päätökset

10. Elinkeino- ja oikeuslautakunnan päätökset

11. Kielineuvoston päätökset

12. Muut

13. Henkilöstöasiat
-

Luettelo saamelaiskäräjien palveluksessa olevista henkilöistä (liite 17 T).
T-liitteisiin voi tutustua kokouspaikalla.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Pöytakirjantarkastajat:

LLLS

SÄMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 3/2016

Hallitus

7.-8.3.2016

Sh 21

§

sivu 30 (30)

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

8.3.16

Puheenjohtaja päätti kokouksen 8.3.2016 klo 12.55.

Tiina Sanila-Aikio
puheenjohtaja

Pia Ruotsala
pöytäkirjanpitäjä 1 —20

§

Kalle Varis
pöytäkirjanpitäjä 19—21

§

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
Inarissa 8.3.20 16

Heikki Paltto
pöytäkirj antarkastaj a
,,

§ 1-18 ja 19.5

.7,

Tuomas Aslak Juuso
pöytäkirjantarkastaj a

Magreta Sara
Pöytäkirjantarkastaja §19.2, §19.1, §19.3, §19.4, §19.6 ja §19.7
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