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jatkuu.

Aikio Anne Kirste tulkki x
Magga Arla x
Aikio Heli x
Morottaj a Matti x
Harju Terhi x
Fofonoff Merja x
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SaKä 1 § Kokouksen avaus

SaKä 2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

SaKä 3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

SaKä 1 § KOKOUKSEN AVAUS
21.12.2015

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05.

SaKä 2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
21.12.2015

Esitys:
Ilmoitus kokouksesta on lähetetty jäsenille ja varajäsenille 5.11.2015
ja kokouskutsu-esityslista liitteineen 14.12.2015.

Kokous todettaneen lailliseksi ja päntösvaltaiseksi.

Paatös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

SaKä 3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
21.12.2015

Esits:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskij oma.

Päätös:
Pöytäkiijantarkastajiksi valittiin Ilmari Tapiola ja Anne Nuorgam.

Tark.
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SaKä 4 § Varsinaisten kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
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21.12.2015 hYVÄKSYMINEN

Esitys:

Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyjärjestys:

5 § Puheenjohtajien ja Saamelaiskäräjiä edustaneiden jäsenten katsaus

6 § Hallintopäällikön viran täyttäminen

7 § Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelma-talousarvio 2016

8 § Saamelaiskäräjien työjäijestyksen uudistaminen

9 § Selvitys saamelaisen ku1ttuurimäärirahan käytöstä 2014
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määrärahan käytöstä 2014

11 § Muut esille tulevat asiat

12 § Ilmoitusasiat

13 § Kokouksen päättäminen

Hyväksyttiin esityksen mukainen asioiden käsittelyjäijestys.

Tark.
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Sakä 5 § Puheenjohtajien ja Saamelaiskäräjiä edustaneiden jäsenten katsaus
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21.12.2015 JÄSENTEN KATSAUS

Ma haI1intopIIIikön esitys (i’R):
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etenernisestä Saamelaiskäräjien kokouksen 3/2015 jälkeiseltä ajalta.
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Saarnelaiskäräjien jäsenet antavat katsauksen saamelaisasioiden
etenemisestä Saarnelaiskäräjien kokouksen 3/2015 jälkeiseltä ajalta.

Piitös:
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tekivät katsauksen omaan toimintaansa saamelaiskäräjien kokouksen
3/2015 jälkeiseltä ajalta.
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Nuorgam, Ilmari lapiola ja Nilla I’apiola antoivat katsauksen
edustamistaan tilaisuuksista.

Saarnelaiskäräjien kokous merkitsi katsaukset tiedoksi.
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käsittell-’n aikana.

Tark.
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SaKä 6 § Hallintopäällikön viran täyttäminen

Sh 9 § HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN
11.12.2015

Saamelaiskäräj ien hallintopäällikön virka on ollut edellisen vakinaisen
hallintopäällikön irtinsanomisen jälkeen ollut tähän asti määräaikainen.
Saamelaiskäräjälakiuudistus olisi tuonut virkaan muutoksia, joten Saamelaiskäräjät
koki tarpeellisena odottaa mahdollista lakiuudistusta ennen viran täyttämistä. Koska
saamelaiskäräjälakiuudistus ei toteutunut, on saamelaiskäräjien hallituksen nykyisen
määräaikaisen hallintopäällikön virkasuhteen päättyessä 31.12.2015 tehtävä
Saamelaiskäräjien 21.12.2015 pidettävälle kokoukselle esitys uuden hallintopäällikön
nimeämiseksi toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Saamelaiskäräjien hallintopäällikön virka on julistettu haettavaksi 15.10.2015.
Ilmoitus virasta on julkaistu työvoimahallinnon sekä Saamelaiskäräjien internet
sivuilla sekä Lapin Kansa -sanomalehdessä. Hallintopäällikön virkaan haki
määräajassa kaksi henkilöä. Hakijoita ovat yhteiskuntatieteiden maisteri Irma
Toivonen Kemijärveltä, sekä nykyinen ma. hallintopäällikkö Pia Ruotsala Inarista,
joka on koulutukseltaan filosofian maisteri. Hakijoiden hakemusten perusteella
ainoastaan ma. hallintopäällikkö Ruotsala on saamenkielentaitoinen.

Hallintopäällikön päätehtävänä on johtaa Saamelaiskäräjien hallituksen alaisuudessa
Saamelaiskäräjien hallintoa, taloutta ja henkilöstöä, toimeenpanna Saamelaiskäräjien
päätöksiä sekä suunnitella ja kehittää käräjien toimintaa. Kelpoisuusvaatimuksena on
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys saamelaisasioihin ja
hallintotehtäviin. Lisäksi vaaditaan saarnen kielen taito (asetus 172 7/95). Tehtävän
menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää johtamistaitoa. kokemusta
henkilöstöhallinnosta. kykyä vaativaan ja vastuulliseen työskentelyyn.

Ma. lakimiessihteerin esitys (1(V):

Molemmilla virkaan hakeneista henkilöistä on katsottava olevan viran
menestyksellisen hoitamisen edellyttämä soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto. Hakijoista ainoastaan ma hailintopäällikkö Pia
Ruotsalalla on virkaan valittavalta asetuksen 1727/95 mukaan
edellytettävä saamen kielen taito. Ruotsala on myös osoittanut ma.
tehtävää hoitaessaan kelpoisuutensa ja toisaalta sopivuutensa kyseiseen
tehta’ aan Naot ollen koska toinen kahdesta hakijasta ei moskaan tavta
sLuKswa saWLICII KI1C!! usata ciaUtt a 1C1U15UUU!iLUU, ui±tUs

esittaakaaiei kekoukselle ma halbntopaaiikxo Pia Ruota aa
H1!!!!LLSdVdK !!a!i!1flUiJddHKU!! 1C1IL\’ckj’i

Päätös: ferkirriin, että ;na. /a//j;tomYäi/i/c//i Pia Ruonaiupuisrui asian käsittelyn

1 d r.
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Sh 9 § jatkuu.

I?uulsuiupuius/ kOkouk.eefl klo 1 7.00.

saka 6 § Halhtuiseil esitys:
21.12.2015

Saamelaiskäräjien kokous nimittää Pia Ruotsalan Saamelaiskäräjien
hailintopäällikön tehtävään toistaiseksi.

Päätös:
Pia Ruotsala ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta.
Merkittiin, että sihteerinä pykälän osalta toimi Kalle Varis.

Saamelaiskarajien kokous paatti esityksen mukaan.

Merkittiin, että Pia Ruotsala palasi kokouksen sihteeriksi klo 10.53.

Tark.
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SaKä 7 § Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelma-talousarvio 2016

Sh 12 § SAAMELAISKÄRÄJIEN TOIMINTASUUNNITELMA-TALOUSARVIO
11.12.2015 2016

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 23.7 § mukaan hallintopäällikön tehtävänä on laatia
ehdotus talousarvioksi, jonka hyväksyy saamelaiskäräjien kokous (4.7 §).

Ma hallintopäällikön laatima ehdotus pohjautuu lautakuntien ja projektityöntekijöiden
esityksiin, tilintarkastajien kommentteihin sekä vuoden 2015 talousarvioon ja sen
alustaviin toteutumatietoihin.

Ma hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus hyväksyy ehdotuksen saamelaiskäräjien toim intasuunniteima—
talousarvioksi vuodeksi 2016, esitettäväksi saamelaiskäräj ien
kokoukselle.

Piiiitös: Hallitus hyväksyi muutoksin ehdotuksen saameiaiskäräj ien
toimintasuuimteIma-taiousarvioksi vuodeksi 2016, esitettäväksi
saame1aiskaraien kokoukselle.

Sakä 7 § I-iaihtuisen esitys:
21.12.2015

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyy ehdotuksen saameiaiskäräj ien
toimintasuunnitelma-talousarvioksi vuodeksi 2016.

Päätös: Anne Nuoraarn esitti, että SiVU11C 10 kohtaan 2.3 lisätään pohjoissaarnen
kielen digitaalisanakirjan tuottaminen.

Tuomas Aslak Juuso esitti, että sivulle 5 kohdaksi 1 .7 lisätään YK:n
alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan loppuasiakiijan toimeenpano ja
sivulle 17 kohtaan 2.6 Yle Sapmin nauhoitearkiston digitalisoinnin
edistäminen. Tätä esitystä kannattivat Heikki Palttoja Anu Avaskari.

Antti Sujala esitti Anu Avaskarin ja Anna Morottajan kannattamana. että
sivulle 10 kohtaan 2.3 lisätään digitaalisanakijojen julkaisemista
kaikilla kolmella saamen kielellä.

iark.
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Sakä 7 § jatkuu...

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi lisäyksin ehdotuksen
saamelaiskäräj ien toimintasuunnitelma-talousarvioksi vuodeksi 2016
(liite 1).

Merkittiin, että pidettiin tauko klo 12.18 — 12.35. Tauon jälkeen läsnä olivat
Sanila-Aikio Tiina, Paltto Heikki, Avaskari Anu, Haltta Tauno, Heikkuri Pertti,
Länsman Asko, Morottaja Anna, Musta Yrjö, Nuorgam Anne, Tapiola llmari
Tapiola Nilla, Valkeapää Nihkolas, Sujala Antti, Pekka Pekkala Tuomas Aslak
Juusoja hallinnosta Ruotsala Pia, Varis Kalle, Kaisa Tapiola-Länsinan.

Tark.
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SaKä 8 § Saamelaiskäräjien työjärjestyksen uudistaminen

Sh 5 § SAAMELAISKÄRÄJIEN TYÖJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN
11.12.2015

Hallitus nimesi kokouksessaan 16.9.2014 (8 §) työjärjestyksen kokonaisuudistusta
valmistelevaan työryhmään saamelaiskäräjien puheenjohtajat, hallintopäällikön sekä
henkilöstön nimeämän edustajan. Työryhmän esittelijänä toimii lakimiessihteeri.
Työryhmän tuli kuulla kirjallisesti saamelaiskäräjien lautakuntia ja neuvostoja sekä
antaa näille mahdollisuudet lausua oman lautakunnanlneuvoston hallinnonalan
säädöksistä työjärjestyksessä. Työryhmän tuli myös vastata henkilöstön kuulemisesta
yhteistoimintalain mukaisesti asian valmistelun osalta ja käsitellä ehdotusta
henkilöstökokouksissa. Työryhmän tuli samassa ajassa saada valmiiksi esitys
saamelaiskäräjien palkkiosäännön tarkistamiseksi.

Työryhmä on kokouksissaan 28.9.2015 ja 5.10.2015 käsitellyt lautakunnilta sekä
Saamelaiskäräjien henkilöstöltä saamansa esitykset työjärjestyksen uudistamiseksi ja
näiden pohjalta laatinut luonnoksen Saamelaiskäräjien uudeksi työjärjestykseksi.
Luonnos on esitelty käräj ien henkilöstölle henkilöstökokouksessa 3.11.2015.
Henkilöstölle on varattu vielä tilaisuus esittää huomioita luonnoksen johdosta
maanantaihin 9.11.2015 asti. Vastaava mahdollisuus on varattu myös lautakunnille,
joiden esityksiä ei sellaisenaan ole työryhmän työssä hyväksytty jatkovalmisteluun,
osaksi työjärjestysluonnosta. Hallitus käsitteli työjärjestysluonnosta ensimmäisen
kerran kokouksessaan 13.11.2015.

Vs lakimiessihteerin esitys (KV):

Hallitus
1) päättää hyväksytäänkö henkilöstön tai lautakuntien huomioiden

sisältärniä ehdotuksia edelleen osaksi työjärjestysluonnostaja
2) päättää sen jälkeen työjärjestysluonnoksen hyväksymisestä edelleen

esitettäväksi käräjien kokoukselle.

Päätös:
Hallitus jatkoi työjärjestysluonnoksen loppuosan käsittelyn (22 - 89 §).

Merkittiin, että pidettiin tauko klo 12.00 — 15.27. Tauon jälkeen paikalla olivat Tiina
Sanila-Aikio (puheli.’n itse), Heikki Paltto, ilmari Tapiola, Anna Moroitaja ja
hallinnosta Pia Ruotsala, Esko Aikio ja Kalle Varis. Hallitus valitsi Anna Morottajan
pöytäkirjantarkastajaksi Petra Magga- Varsin tilalle tämän poissaolon ajaksi
(työjärjestysluonnos 31 § - 89 §).

Merkittiin, että Petra Magga- Vars saapui kokoukseen klo 15.47 työjärjestysluonnoksen
(64 §) käsittelyn aikana.. Merkittiin, että Petra Magga- Vars poistui kokouksesta 16.03
työjärjestysluonnoksen (77 )käsiftelyn aikana. Merkittiin, että Peira Magga- Vars
saapui kokoukseen klo 16.28 asian käsittelyn aikana ennen päätöksen tekoa.

Tark.
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Sh5 §jatkuu...

Hallitus
1) käsitteli henkilöstön tai lautakuntien huomiot

työjärjestysluonnokseen liittyen,
2) hyväksyi työjärjestysluonnoksen muutoksin (liite 1)ja päätti esittää

sen hyväksymistä edelleen käräjien kokoukselle.

Saka 8 § Hallituksen esitys:
21.12.2015

Saamelaiskäräj ien kokous hyväksyy työjärj estysluonnoksen
Saamelaiskäräjien työjärjestykseksi.

Päätös: Saamelaiskäräjien kokous aloitti työjärjestysluonnoksen käsittelyn.

Nihkolas Valkeapää esitti Anne Nuorgamin kannattamana, että
työjärj estykseen lisätään kohta Saamelaiskäräj ien kokouksella on
mahdollisuus arvioida puheenjohtajanja hallituksen luottamusta.

Pekka Pekkala pyysi kirjaamaan pöytäkiIaan, että saamelaiskäräjälain
11 luvun 11 §:n ja 13 §:n mukaan saamelaiskäräjien kokouksen ja
hallituksen puheenjohtajana voi toimia muukin henkilö kuin
saamelaiskäräjien päätoiminen puheenjohtaja. Antti Sujala kannatti
Pekka Pekkalan esitystä.

Anu Avaskari esitti, että 4 §:n kohdasta 13, 14 17 korvataan tuottaminen
sana järjestäminen sanalla.

Tuomas Aslak Juuso esitti, että 7 b § :n osalta että kohta 4 muutetaan
avustaa kansainvälisen toiminnan koordinoinnissa ja ylläpidossa.

Ilmari Tapiola esitti Anne Nuorgamin kannattamana, että 6 § 12
kohdasta kiireetön ja merkittävät sanat otetaan pois.

Anne Nuorgam esitti, että elinkeino- ja oikeuslautakunnan tehtäviin
lisätään saamelaisten aineetonta kulttuuriperintöä koskevat oikeudet ja
niiden suojeleminen.

Merkittiin, että pidettiin ruokatauko klo 14.00 -14.50. Tauon jälkeen läsnä olivat
Sanila-Aikio Tiina, Paino Heikki, Avaskari Anu, Haitta Tauno, Länsnzan Asko,
Morottaja Anna, Musta Yrjö, Nuorga,n Anne, Tapiola Ilmari Valkeapää Nihkolas,
Sigala Antti Pekka Pekkala, Tuomas Asiak Juuso ja hallinnosta Ruotsala Pia Varis
Kalle, Kaisa Tapiola-Länsman.

Merkilliin, että Pertti Heikkuri saapui kokoukseen klo 14.50 asian käsittelyn aikana.
Merkittiin, että Nilla Tapiola saapui kokoukseen klo 14.55 asian käsittelyn aikana.

Tark.
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Sakä 8 § jatkuu...

Nihkolas Valkeapää esitti, että 17 § kohtaan 13 lisätään saamelaisten
terveyttä ja hyvinvointia koskevaa tutkimustoimintaa. Anu Avaskari
esitti, että 17 § kohtaan 13 lisätään myös ennalta ehkäisevä toiminta.

Merkittiin, että Tauno Haitta poistui kokouksesta klo 15.25 — 15.35 väliseksi ajaksi
asian käsittelyn aikana.

Nilla Tapiola esitti, että 23 § kohta 13 siirretään hallituksen tehtäväksi.

Merkittiin, että Anna Morotiaja poistui kokouksesta klo 15.44. Merkittiin, että Nilla
Tapiola poistui kokouksesta klo 15.44— 15.54 väliseksi ajaksi asian käsittelyn aikana.

Anne Nuorgam esitti, että sihteerien nimikkeet muutetaan ja, että 36

§ :ään kielenkääntäjien tehtäviin lisätään terminologiatyö.Ilmari Tapiola
esitti, että terminologiatyötä ei lisätä Utsjoen kunnan asiakirjoja
kääntävien kääntäjien tehtäviin.

Merkittiin, että Asko Länsman poistui kokouksesta klo 15.55 asian käsittelyn aikana.

Ilmari Tapiola esitti, että tulevaisuudessa työjärjestyksessä
määriteltäjsjjn myös henkilöstön koulutusvaatimukset.

Merkittiin, että pidettiin tauko klo 16.05— 16.15. Tauon jälkeen läsnä olivat Sanila
Alkio Tiina, Avaskari Anu, Haitta Tauno, Musta Yrjö, Nuorgam Anne, Tapiola
Ilmari, Tapiola Nilla, Vaikeapää Nihkolas, Sujala Antti, Pekka Pekkala,
Tuomas Asiak Juusoja hallinnosta Ruotsala Pia, Varis Kalle.

Ilmari Tapiola esitti, että lautakuntien puheenjohtajilla ja
varapuheenjohtajilla olisi allekirjoitusoikeus (67.1 §).

Anu Avaskari esitti, että 73.4 § poistetaan. Ilmari Tapiola esitti, että 73.4
§:ssä sovelletaan hallintolain säännöksiä esteellisyydestä. Anne
Nuorgam esitti, että 73.4 § osalta 73.4 §:ssä käytetään yleisesti läheiset
sanaa puolisonja lasten sijaan.

Merkittiin, että Heikki Paltto saapui kokoukseen klo 16.30 asian käsittelyn aikana.

Anne Nuorgam esitti työjärjestykseen lisättäväksi maininta, että
saamelaiskäräj ien toimielinten pöytäkirj at tarkistetaan ja toimitetaan
toimielinten jäsenille kahden viikon sisällä kokouksesta.

Pekka Pekkala esitti Antti Sujalan kannattamana, että Saamelaiskäräjien
kokous valitsee hallitukselle puheenjohtajat.

Tark.
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Sakä 8 § jatkuu...

Merkittiin, että pidettiin tauko klo 16.55 — 17.05. Tauon jälkeen läsnä olivat Sanila
Aikio Tiina Paltto Heikki, Avaskari Anu, Haitta Tauno, Musta Yrjö, Nuorgain Anne,
Tapiola Ilmari, Tapiola Nilla, Valkeapää Nihkolas, Sujala Antti, Pekka Pekkala,
Tuomas Aslak Juusoja hallinnosta Ruotsala Pia, Varis Kalle.

Saamelaiskäräj ien kokous äänesti seuraavista esityksistä.

Nihkolas Valkeapää ja Anne Nuorgam esittivät työjärjestykseen
lisättäväksi seuraavaa: “Puheenjohtajiston ja/tai hallituksen erottaminen
on mahdollista kesken vaalikauden jos kaksi kolmasosaa käräjien
jäsenistä tuo asian käräjien kokouksen ratkaistavaksi. Asia on
käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista jälkimmäisessä
asiasta on äänestettävä.” Saamelaiskäräjien kokous äänesti Nihkolas
Valkeapään esityksestä. Äänestys toimitettiin nimenhuutona, jossa
hallituksen esitys oli jaa ja Valkeapään esitys ei. Aänestyksen tuloksena
todettiin, että hallituksen esitys sai seitsemän ääntä ja Valkeapään esitys
kuusi ääntä. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys tuli päätökseksi.
Nihkolas Valkeapää ja Anne Nuorgam jättivät asiasta eriävän
mielipiteen ja toimittavat sen kirjallisena sihteeristöön.

Pekka Pekkala esitti Antti Suj alan kannattamana, että saamelaiskäräjien
kokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Saamelaiskäräjien kokous äänesti Pekkalan esityksestä. Aänestys
toimitettiin nirnenhuutona, jossa hallituksen esitys oli jaa ja Pekkalan
esitys ei. Äänestyksen tuloksena todettiin, että hallituksen esitys sai
kymmenen ääntä, Pekkalan esitys kaksi ääntä ja tyhjää yksi.
Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys tuli päätökseksi.

Anu Avaskari esitti, että 4 §:n kohdasta 13, 14 17 korvataan tuottaminen
sana järjestäminen-sanalla. Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi esityksen
yksimielisesti.

Tuomas Aslak Juuso esitti, että 7 b § :n osalta että kohta 4 muutetaan
avustaa kansainvälisen toiminnan koordinoinnissa ja ylläpidossa.
Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Merkittiin. että Pekka Pekkala poistui kokouksesta klo 17.40.

Nilla Tapiola esitti Tuomas Asiak Juuson kannattamana 5 §:ään
lisättäväksi maininta, että hallituksen neljälle jäseneile valitaan
varajäsenet. Saamelaiskäräjien kokous ääiesti Tapiolan esityksestä.
Äänestys toimitettiin nirnenhuutona, jossa hallituksen esitys oli jaa ja
Tapiolan esitys ei. Äänestyksen tuloksena todettiin, että hallituksen
esitys sai kahdeksan ääntä Tapiolan esitys kolme ääntä ja tyhjää yksi.
Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys tuli päätäkseksi.

Tark.
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Ilmari Tapiola esitti Anne Nuorgamin kannattamana, että 6 § 12
kohdasta kiireettömissä ja merkittävissä asioissa sanat otetaan pois.
Saamelaiskäräj ien kokous hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Merkittiin, että Nilla Tapiola poistui kokouksesta klo 17.55 asian käsittelyn aikana.

Anne Nuorgam esitti, että elinkeino- ja oikeuslautakunnan tehtäviin 9
§:n kohtaan 2 lisätään saamelaisten aineetonta kulttuuriperintöä koskevat
oikeudelliset kysymykset. Saamelaiskäräj ien kokous hyväksyi esityksen
yksimielisesti.

Nihkolas Valkeapää esitti, että 17 § kohtaan 13 lisätään saamelaisten
terveyttä ja hyvinvointia koskevaa tutkimustoimintaa. Saamelaiskäräjien
kokous hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Merkittiin, että Nilla Tapiola saapui kokoukseen klo 18.10 asian käsittelyn aikana.
Merkittiin, että Riitta Orti-Berg saapui kokoukseen klo 18.10.

Anu Avaskari esitti Yrjö Mustan ja Nilla Tapiolan kannattamana, että 23

§ kohta 13 muutetaan niin, että hallintopäällikkö voi ottaa virkamiehen
enintään vuodeksi. Saamelaiskäräjien kokous äänesti Avaskarin
esityksestä. Äänestys toimitettiin nimenhuutona, jossa hallituksen esitys
oli jaa ja Avaskarin esitys ei. Äänestyksen tuloksena todettiin, että
hallituksen esitys sai kolme ääntä, Avaskarin esitys yhdeksän ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Avaskarin esitys tuli päätökseksi.

Anne Nuorgam esitti, että 36 § :äan kielenkääntäjien tehtäviin lisätään
terminologiatyö. Saamelaiskäräj ien kokous hyväksyi esityksen
yksimielisesti.

Anu Avaskari esitti Antti Suj alan ja Tauno Haltan kannattamana, että
73.4 § poistetaan. Nihkolas Valkeapää esitti, että 73.4 § muutetaan niin,
että kulttuurilautakunnan jäsenen hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi.
Saamelaiskäräjien kokous äänesti Avaskarin ja Valkepään esityksistä.
Äänestys toimitettiin nimenhuutona, jossa Avaskarin esitys oli jaa ja
Valkeapään esitys ei. Äänestyksen tuloksena todettiin, että Avaskarin
esitys sai viisi ääntä, Valkeapään esitys viisi ääntä ja kaksi tyhjää ääntä.
Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee, jolloin Valkeapään esitys
tuli päätökseksi. Tuomas Aslak Juuso, Anne Nuorgam ja Anu Avaskari
jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

Seuraavaksi äänestettiin Nihkolas Valkeapään ja hallituksen esityksestä.
Äänestys toimitettiin nimenhuutona, jossa hallituksen esitys oli jaa ja
Valkeapään esitys ei. Äänestyksen tuloksena todettiin, että hallituksen
esitys sai neljä ääntä, Valkeapään esitys viisi ääntä ja kolme tyhjää
ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Valkeapään esitys tuli päätökseksi.

Tark.
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Anne Nuorgam esitti työjärjestykseen lisättäväksi maininta: “Pöytäkirja

on tarkistettava ja toimitettava toimielimen jäsenille sekä julkaistava

Saamelaiskäräjien internetsivuilla kahden viikon kuluessa kokouksen

pitämisestä. Kuitenkin, jos pöytäkirjan tarkastajat eivät ole yksimielisiä

pöytäkirjan sisällöstä, pöytäkirja tulee saattaa kyseisen toim ielimen

seuraavan kokouksen päätettäväksi, jolloin kahden viikon määräaika

lasketaan kokouksesta, jona pöytäkirjan sisällöstä on päästy

yksimielisyyteen.” Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi esityksen

yksimielisesti.

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi muutoksin työjärjestysluonnoksen

Saamelaiskäräjien työjärjestykseksi 1.1.2016 alkaen (liite 2).

Tark.
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SaKä 9 § Selvitys saamelaisen kulttuurimäärärahan käytöstä 2014

Sh 10 § SELVITYS SAAMELAISEN KULTTUURIMAARARAHAN KÄYTÖSTÄ 2014

11.12.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna 2014 myöntänyt Saamelaiskäräjille

valtionavustuksena 176 000 euroa, josta 162 160 euroa käytettäväksi saamenkielisen

kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan (saamelainen

kulttuurimäiiräraha) sekä 10 340 euroa Utsjoen saamelaiskirkkotupien ylläpitoon.

Edelleen vuonna 2014 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Saamelaiskäräjille

valtionavustuksena 193 000 euroa käytettäväksi saamelaisen taiteen ja kulttuurin

edistämiseen. Määrärahasta sai käyttää enintään 15 000 euroa Pohjoismaisten

saamelaisjärjestöjen tukemiseen.

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 13 §:n 3 kohdan mukaan päätöksen saamelaisen

kulttuurimäärärahan j akamisesta tekee Saamelaiskäräj ien kulttuurilautakunta.

Saamelaisen kulttuurimäärärahan jakamisesta on säädetty Saamelaiskäräjien

työjärjestyksen 5 luvussa, § 69 — 79. Lisäksi jakamisen perusteena käytetään

valtionavustuslakia ja kulttuurilautakunnan saamelaisesta kulttuurimäiirärahasta

myönnettävien kulttuuriavustusten teknisiä ohjeita. Saamelaiskäräjien työjärjestyksen

13 §:n 5 kohdan mukaan kulttuurilautakunta laatu käräjien kokoukselle vuosittain

selvityksen saamelaisen kulttuurimäärärahan käytöstä.

Saamelaisen kulttuurimäärärahan vuoden 2014 j akoprosessi eteni seuraavasti.

Määrärahasta myönnettävät avustukset julistettiin haettaviksi 30.10.2013 siten, että

hakuaika päättyi 30.11.2013 klo 16.15. Ilmoitus avustusten hausta julkaistiin Lapin

Kansassa, Pohjolan Sanomissa ja Saamelaiskäräjien verkkosivuilla kaikilla kolmella

saamenkielellä ja suomeksi sekä lisäksi hausta informoitiin Yle Sämi Radion

lähetyksissä.

Kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 1/2014/23.1. — 24.1.2014 § 6 yhteensä 176

000,00 euroa: Vuoden 2014 kulttuurimäärärahasta kulttuurilautakunta varasi 3 500

euroa ilmoituskuluihin, 10 340 euroa Utsjoen kirkkotupayhdistys ry:n toiminta

avustukseen sekä 162 160 euroa jaettiin kokouksessa. Määräaikaan mennessä

Saamelaiskäräjien toimistoon saapui 80 hakemusta, joissa avustuksia haettiin yhteensä

754 025,25 euron edestä.

Vs. kulttuurisihteerin esitys (ROB):

Hallitus hyväksyy kulttuurilautakunnan selvityksen vuoden 2014

saamelaisen kulttuurimäärärahan käytöstä esitettäväksi

saamelaiskäräjien kokoukselle.

Tark.
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Päätös: Hallitus hyväksyi kulttuurilautakunnan selvityksen vuoden 2014

saamelaisen kulttuurimäärärahan käytöstä esitettäväksi
saamelaiskäräj ien kokoukselle.

Merkittiin, että Riitta Orti-Berg saapui kokoukseen puhelimitse klo 17. OOja poistui

kokouksesta 17.10 päätöksen teon jälkeen.

SaKä 9 § Hallituksen esitys:
21.12.2015

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyy kulttuurilautakunnan selvityksen

vuoden 2014 saamelaisen kulttuurimäärärahan käytöstä (liite 3).

Päätös:

Saamelaiskäräjien kokous päätti esityksen mukaan.

Merkittiin, että Riitta Orti-Berg poistui kokouksesta klo 19.58.

Tark.
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SaKä 10 § Selvitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetun

määrärahan käytöstä 2014

Sh 11 § SELVITYS SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN

11.12.2015 TURVAAMISEKSI OSOITETUN MÄÄRÄRAHAN KÄYTÖSTÄ 2014

Eduskunta hyväksyi valtion vuoden 2014 talousarviossa 480.000 euron suuruisen

määrärahan käytettäväksi saamenkielisten 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 18.6.2015 hyväksynyt selvityksen

toimitettavaksi Lapin aluehallintoviranomaiselle.

Ma. hallintopäällikön esitys (PR):

Hallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan selvityksen vuoden

2014 saamelaisen sosiaali- ja terveyspalvelumäärärahan käytöstä

esitettäväksi saamelaiskäräj ien kokoukselle.

Päätös: Hallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyslautakunnan selvityksen vuoden

2014 saamelaisen sosiaali- ja terveyspalvelumäärärahan käytöstä

esitettäväksi saamelaiskäräjien kokoukselle (liite 3).

SaKä 10 § Hallituksen esitys:
21.12.2015

Saarnelaiskäräjien kokous hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan

selvityksen vuoden 2014 saamelaisen sosiaali- ja

terveyspalvelurnäärärahan käytöstä (liite 4).

Päätös:
Saamelaiskäräjien kokous päätti esityksen mukaan.

Tark.
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SaKa 11 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
21.12.2015

Ei ollut muita asioita.

Tark.



SÅMEDIGGI PÖYTÄKIRJA 4/2015
SAAMELAISKÄRÄJÄT

Saamelaiskäräjien kokous 21.12.2015 sivu 20 (33)
SaKä 12 § Ilmoitusasiat

SaKä 12 § ILMOITUSASIAT
21.12.2015

Hallituksen esitys:

Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat.

1. Hallituksen päätökset

Hallitus on kokouksessaan 2. -3.8.2015

- Nimennyt Giellagåldu-hankkeen ohjausryhmään ehdokkaaksi Ulla-Maarit Maggan ja
ohjausrybmän jäseneksi Marko Marjomaan,

- Nimennyt ehdokkaaksi Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston Suomen
Saamelaiskäräjien edustajaksi Anna Morottajanja varaedustajaksi Ulla-Maarit Maggan,

- Päättänyt hakea purkua Korkeimmalta hallinto-oikeudelta Saamelaiskäräjien hallituksen
vuonna 2011 tekemästä päätöksestä,

- Päättänyt ratkaista vaalilautakunnan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset.
- Päättänyt valtuuttaa puheenjohtajan vastaamaan niihin Korkeinirnan hallinto-oikeuden

lausuntopyyntöihin. joissa valittajat eivät ole tuoneet asiassaan esille mitään uutta
Saamelaiskäräjien hallituksen 2 .-3 .8.201 5 käsittelemiin oikaisuvaatimuksiin nähden.
Hallitus vastaa muihin KHO:n iausuntopyyiitöihin.

Ilallitus on kokouksessaan 19. —24.8. 201i

- IvIcrkinnyt ticdoksi tarkastusraportin Pohjois-Suomcn sosiaalialan osaamiskcskuksen
toiminnasta.

Ilullitus on kokouksessaan 4.9.2015

- Hyväksynyt purkuhakemuksen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saamelaiskäräjien
1. . — — f1 1 ,1—:ai itii.Seu v]14)flna LU 1 1 tCIEil lista )tUt4)IiStd,

...-.i1• . 1. -.. •11 17”(Y)r
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- Paattaiiyt ettei hallitus oi luovuttaa Yle Si1iiiiliie se pyytainia asiakiijoja utateli asiassa
saaiiiwiaisiarajalain L ‘.aafl

— Hyväksynyt nuorisoneuvoston aloitteen saamelaisten käsityön ja taiteen tuonnin ja viennin
rajoitteiden poistamiseksi lisäyksin toirnitettavaksi Saamelaisneuvostolle,

- Merkinnyt tiedoksi Ylen vastauksen neuvottelupyyntöön Yle Spniin tilanteesta,
- Merkinnyt tiedoksi Saameiaiskäräj ien talouden toteumaraportin aalta 1 .1 .-30.7.201 5.
- Myöntänyt tiiinkäyttöoikeuden Saamelaiskäräjien tilille toimistosihteeri Laila Aikiolle,
- Päättänyt, että Suomen Saamelaiskäräjät osallistuu Suomalais-ugrilaisten kansojen VII

..i•... .2... ir 11• “-.‘ 11
flIctctf iiIIaHI\uIIgI NSIIiI 1 .3.— /.U.LIJ 1 Li Idi1Us5d ja iaiiettaa caeiieeii jI lwudvaksi ddiIieia1se1i

parlamentaarisen neuvoston hallitukselle.
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SaKä 12 §jatkuu...

Hallitus on kokoulcessaan 30.9.2015

- Päättänyt tiedottaa, että Saamelaiskäräjät pitää mahdollisena, että Korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaisulinja loukkaa saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia ja Saamelaiskäräjät
näin ollen ryhtyy jatkotoimenpiteisiin asiassa,

- Päättänyt valtuuttaa puheenjohtaja hankkimaan alan parhaat asiantuntijat Korkeimman
hallinto-oikeuden vaaliluetteloon hyväksymistä koskevien ratkaisuiden johdosta, tarvittaviin
jatkotoimenpiteisiin ryhtymiseksi ja kartoittamiseksi sekä laatimaan tarvittavat asiakirjat.
Asiakirjat toimitetaan hallituksen jäsenten nähtäväksi sähköpostitse käytössä olevien
aikarajojen puitteissa, ennen niiden toimittamista.

Hallitus on kokouksessaan 2.10.2015

- Päättänyt laatia YK:n ihrnisoikeuskomitealle valituksen Korkeimman hallinto-oikeuden
vaaliluetteloon hyväksymistä koskevien ratkaisuiden johdosta. Samalla hallitus on päättänyt
myöntää puheenjohtajalle valtuuden hyväksyä valitus toimitettavaksi YK:n
ihmisoikeuskomitealle sekä päättää parhaaksi katsomallaan tavalla siitä pyydetäänkö
komiteaa samalla antamaan asiassa kiireellinen turvaamispäätös.

1-lailitus on kokouksessaan 30.10.2015

- Keskustellut kaivosvastuujärjestelmästä ja päättänyt, että verkoston hallituksen ja laajan
kokoonpanon seuraavaa kokousta varten laaditaan lausunto, jossa Saamelaiskäräjät
irtisanoutuu kestävän kaivostoiminnan verkoston yhteistyösitoumuksesta,

- Nimennyt koitansaamen kääntäjän vakinaiseen virkaan Meija Fofonoffin noudattaen kuuden
kuukauden koeaikaa,

- Hyväksynyt lausunnon postilain uudistamisesta,
- Tutustunut Senaatti-kiinteistön laatimaan selvitykseen Sajoksen turvallisuutta koskien ja

kuullut paiveiuyksikön selostuksen Sajoksen toiminnasta ja siinä ilmenevistä puutteista sekä
päättänyt, että turvallisuutta koskevat viat ja muut viat tulee korjata välittömästi. Mikäli
vikoja ei korjata, Saamelaiskäräjät vaatii vuokran alennusta,

- Nimennyt Lapin alueelliseen liikuntaneuvostoon toirnikaudeksi 2016-2019 jäseneksi Aslak
Holmbergin ja varajäseneksi kulnuurisihtecrin,

- Kuullut nuorisoneuvoston jäsen Niila Rahkon ideoita Saamelaiskäräjien some-näkyvyyden
lisäämiseksi ja keskustellut asiasta,

- Nimennyt Posken s’iameliisyksikon suunnittelijan vakmaiseen virkaan Eiia-Maij Lobu

nuuuattdwn kuuucn v. uutauuen kuei1Kta,

- Hyväksynyt Saamelaiskäräjien matkustusohjeen,
- 1 uflsh1nut SaamelasKarajen talouaen toteumai aportL111 1 1 -3 I U 1 ja mci kmnt sen

tUbK1.

- 1aattanyt pitaa flaiiitffi;seri seuraavan RoFou1sen Inanssa Ii. 11 .2U 1 D.

Tark.
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SaKä 12 §jatkuu...

Hallitus on kokouksessaan 13.11.2015

- Käsitellyt Saamelaiskäräjien työjärjestysluonnosta ja siirtänyt loppuosan käsittelyn
seuraavaan kokoukseen,

- Valtuuttanut puheenjohtajan ja ma hallintopäällikön muotoilemaan lopullisen
Saarnelaiskäräj ien määrärahaehdotuksen tarkennuksen vuosille 2017-2020,

Hallitus on kokouksessaan 18.11.2015

- Määrännyt vuoden 2015 vaalit uudelleen toimitettaviksi 20.8.2015 lainvoimaiseksi todettua
vaaliluetteloa käyttäen, lisäksi päättänyt, ettei oikaisuvaatimuksen tehneiden nimiä julkaista
(Henkilötietolaki 3. luku 11 §, 1 kohta),

- Todennut, että Yle Stpmin tilanne on johtanut saamenkielisten mediapalvelujen
merkittävään vähenemiseen. Hallitus on päättänyt, että puheenjohtaja on yhteydessä
Yleisradioon. Saamelaiskäräj ät seuraa tilannetta,

- Keskustellut metsähallituslakiluonnoksesta annettavasta lausunnosta. Valmisteltavassa
lausunnossa tulee mm huomioida saamelaisia koskevien pykälien palautus sekä, että
saamelaisten kotiseutualueen valtion hallinnoimat maa- ja vesialueet liitetään
kokonaisuudessaan luontopalvelujen taseeseen.

Hallitus on kokouksessaan 4.12.2015

- Hyväksynyt lausunnon kullanhuuhdontahakemuksesta HL2012:0099,
- Päättänyt olla lausumatta kullanhuuhdontahakemuksesta HL2012:0101,
- Hyväksynyt lausunnon kullanhuuhdontahakemuksista HL2O 13:0016 ja HL2O 13:0047,
- Päättänyt tarkasella palkkajärjestelmän uudistamisen yhteydessä henkilöstön palkkausta

yleisesti. Joonas Saaren hanketyöstä johtuva lisääntynyt työ tulee kattaa hankkeen
rahoituksesta vuonna 2015.

- Päättänyt määrärahan käyttötarkoituksen muuttamisesta koitansaarnen sanakirjahankkeeseen
- Päättänyt, että taloudellisen tilanteen vuoksi käännöspalveluista saadut tulot käytetään

Saamelaiskäräjien varsinaiseen toimintaan.
- Päättänyt hyväksyä myöhästyneen maksalaskun maksettavaksi.

2. Puheenjohtajan päätökset

- Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle koneeliiseen kuilankaivuun oikeuttavan
ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevasta hakemuksesta Lemnienjoen
kansallispuistossa,

- Suomen Saamelaiskäräjien Tenon toimikunnan esitykset Noijan Saamelaiskäräjille,
- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastoile kullanhuuhdontalupahakemuksista

HL2OII:0053, HL2O1I:0019. HL2O1I:0020.HL2012:OO2OjaHL2Oll:0023,
- Yhteisvalitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivosiain (621/2011) mukaisia

kullanhuuhdontalupia koskevassa asiassa (HL2O 12:0033 ja HL2O 12:0034)
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- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta
HL2O 12:0022

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista
kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa (HL2O 12:0058)

- Lausunto Norjan Saamelaiskäräjille Saamelaiskäräjän tiedotteen valmistelu
korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista
kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa (HL2O 12:0083)

- Muistutus Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksesta koneellista
kullankaivua varten Ninnuränni ja Harrinränni —nimisillä kullanhuuhdonta-alueilla Harrijoen
varrella sekä valmistelulupahakemuksesta, man, dnro: PSAVI/930/20 15

- Esitys Helsingin kaupungille osallistumisesta saamelaisten kielipesätoiminnan rahoitukseen
- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaisia

kullanhuuhdontalupia koskevassa asiassa (HL2O 12:0062 ja HL2O 12:0061)
- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista

kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa (HL2O1 1:0053)
- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista

kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa (HL2O1 1:0023)
- Nimennyt metsäneuvoston jäsenehdokkaaksi Anu Avaskarin ja varajäsenehdokkaaksi Keijo

Pirttijärven,
- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (62 1/201 1) mukaisia

kullanhuuhdontalupia koskevassa asiassa (HL2O 11:0019 ja HL2O 11:00)
- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista

kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa (HL2O 12:0020)
- Esitys Maa- ja metsätalousministeriölle metsäneuvoston kokoonpanoa koskien
- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista

kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa (HL2O 12:0022)
- Lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esityksestä laeiksi porotalouden ja

luontaiselinkeinojen rakennetuesta annetun lain, kolttalain ja eräiden niihin liittyvien lakien
muuttamisesta

- Esitys Ulkoasiainministeriölle uusien kestävän kehityksen tavoitteiden laatimisessa
- Lausunto Metsähallitukselle UK-puisto-Sompio-Kemihaara —Natura-alueen hoito- ja

käyttösuunnitelmaehdotuksesta
- Kommentit Museovirastolle aineettoman kulttuuniperinnön suojelemisesta tehdyn

yleissopimuksen toimeenpanosuunnitelmasta
- Muistio Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteluun 17.8.20 15 saamen kielten etäyhteyksiä

käyttävän opetuksen mahdollistamisesta
- Lausunto Maa- ja metsätalousministeniölle koskien valtioneuvoston asetukseksi porotaloutta

kohdanneiden vahinkojen korvaamista, MMM Dnro 245/12/20 13
- Asiantuntijalausunto Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle yleisradion

hallintoneuvoston kentomuksesta eduskunnalle vuodelta 2014 saamenkielisistä ohjelmista ja
palveluista

- Nimennyt Saamelaiskäräjien Tenojoki-työryhmän sihteeriksi Aimo Guttormin,
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- Suositus Saamelaismuseo Siidalle koskien Saamelaismuseo Siidan kokoelmaesineistön
digitoimishanketta

- Lausunto Valtioneuvoston kansliaan; Kartoitus: Parempi sääntely / EU-sääntelyn arviointi
Suomen kannalta

- Nimennyt Saamelaiskäräjien edustajaksi Saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus —

hankkeeseen Pia Ruotsalan ja varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan.
- Nimennyt Saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus —hankkeeseen Saamelaiskäräjien

edustajaksi sosiaali- ja terveyssihteeri Pia Ruotsalan ja varajäseneksi sosiaali- ja
terveyslautakunnan puheenjohtajan,

- Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muutosesityksestä
- Muistio Maa- ja metsätalousministeriölle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaan

lakiesitykseen liittyvä saamelaiskäräj istä annetussa laissa tarkoitettu neuvottelu
- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta

HL2O1 1:0042
- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta

HL2012:0010
- Muistio Maa- ja metsätalousministeriölle saamelaiskäräjälain 9 § :n mukainen neuvottelu

luonnoksesta uudeksi kalastusasetukseksi
- Lausunto The Såmi Parliament’s comments on the steps taken to implement priority

recommendations of the ECRI report on Finland
- Lausunto Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen esityksestä laeiksi

porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta annetun lain, kolttalain ja eräiden niihin
liittyvien lakien muuttamisesta

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta
HL2012:0013

- Nimennyt Suomen valtuuskuntaan Pariisiin itsensä lisäksi erityisavustaja Inka Saara
Arttij effin,

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksista
HL2012:0049ja HL2012:0050

- Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupa
ratkaisusta 130/2015/1

- Lausunto Turvallisuus- ja kernikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta
HL2012:0023

- Lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle Metsähallituksen uudelleenorganisointia
koskevan lakiesityksen johdosta

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksesta
HL2012:0093

3. 1 varapuheenjohtajan päätökset

- Yhteisvalitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaisia
kullanhuuhdontalupia koskevassa asiassa (HL2O1 1:0036 ja HL2012:0009)

- Lausunto Opetushallitukselle Saamen tutkintotoimikunrian toiminnan jatkamisesta
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- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontalupahakemuksista
HL2013:0004, HL2013:0005jaHL2Ol3:0006

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista
kullarihuuhdontalupaa koskevassa asiassa (HL2O 13:0034)

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Pohjois-Suomen aluehallintoviraston
ympäristölupa ratkaisusta 87/2015/1

- Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaisia
kullanhuuhdontalupia koskevassa asiassa (HL2O 13:0004, 2013:0005 ja HL2O 13:0006)
Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaivoslain (621/2011) mukaista
kullanhuuhdontalupaa koskevassa asiassa (HL2013:0058)

- Lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksista MMM:n asetuksiksi koskien metson,
teeren, pyyn ja riekon metsästystä metsästysvuonna 2015-2016

- Lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle PEFC-metsäsertifioinnin kriteerien 28 ja 29
vastaisesta toiminnasta vuonna 2014

- Esittiinyt Lapin metsäneuvostoon nimettäväksi Saamelaiskäräjien edustajaksi puheenjohtaja
Tiina Sanila-Aikiotaja hänen varaedustajakseen Keijo Pirttijärveä.

- Nimennyt Suomen valtuuskuntaan Pariisiin Saamelaiskäräjien edustajaksi puheenjohtaja
Tiina Sanila-Aikion.

4. II varapuheenjohtajan päätokset

- Nimennyt Saamelaiskäräjien edustajaksi Kestävän kehityksen toimikuntaan puheenjohtaja
Tiina Sanila-Aikion ja varaj äseneksi 1 varapuheenjohtaja Heikki Palton.

- Vastine Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kullankaivuulupia HL2O1 1:0025, HL2O1 1:0005,
HL2012:0009, HL2011:0036, HL2012:0033, HL2012:0034ja HL2012:0058 koskien

5. Hallintopäällikön päätökset

- Palkannut Outi Paadarin kielityöntekijäksi ajalle 1.6 — 31.8.2015,
- Palkannut Oula-Antti Labban määräaikaiseksi esittelijäksi ajalle 8.6. — 30.9.20 15,
- Palkannut Hannele Siepin hallintosihteerin kesäloman sijaiseksi ajalle 8.6. — 14.8.2015,
- Myöntänyt lyhytaikaista palkatonta virkavapautta Heli Aikiolle,
- Myöntänyt järjestelmäasiantuntija Pasi Aikiolle palkatonta virkavapautta ajalle 12.8.2015 —

3.6.2016 inarinsaamen kielen ja kulttuurin opintoja varten ja palkkasi Pietari Seppäsen tämän
tilalle,

- Palkannut Saammal Morottajan inarinsaamen kielen kääntäjän sijaiseksi 18.5.2016 saakka,
- Palkannut Marko Marjomaan 1.8.2015 alkaen Giellagåldu-hankkeen projektipäälliköksi,
- Palkannut Hannele Sieppin Giellagåldu-hankkeen proj ektisihteeriksi alkaen 17.8.2015,
- Myöntänyt lyhytaikaista palkatonta virkavapautta Hannele Siepille.
- Palkannut määräaikaiseksi kielipesäohjaajaksi Varpu Falckin ajalle 1.10. — 31.12.2015 75

%:n työajalla.
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- Palkannut Minna Lehtolan toimistosihteeriksi ajalle 19.11. — 31.12.2015 tehtävänäin
valmistella taloussääntöä,

- Palkannut Laura Olsnin Oahppoofela-hankeen projektityöntekijäksi.

6. Saapuneet kirjeet

- Yleisradio Oy:n vastaus Saamelaiskäräjien neuvottelupyyntöön,
- Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vaalilautakunnan asettamista koskevaan valitukseen
- Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös kalankulkuesteen rakentamiseen Kuutusjärven

Luusuaan, Sodankylä
- Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös maakotkan porotaloudelle

aiheuttamista vahingoista maksettavasta korvauksesta perintäkaudelta 2015

7. Sosiaali- ja terveyslautakunnan paatokset

- hyväksyi 15.6.2015 selvityksen saamenkielisten sosiaali-ja terveyspalvelujen ja päivähoidon
turvaamiseksi osoitettujen valtionavustusten käytöstä vuonna 2014.

21.11.2015
- päätti saamenkielisestä sosiaali- ja palvelumäärärahasta vuodelle 2016,
- päätti saamenkielisen päivähoidon määrärahasta vuodelle 2016,
- hyväksyi Utsjoen kunnan muutosesityksen vuodelle 2015,
- päätti saamelaisten sote-palvelujen tulevaisuusseminaarin järjestämisestä 20.1.2016.

8. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan päätökset

21.-22.9.2015:
- hyväksyi Opetushallitukselle toimitettavaksi väliraportin oppimateriaalin valmistamiseksi

osoitettujen varojen käyttötilanteesta elokuun lopussa (31.08.2015), jotta valtionavustuksen
loppuosa voidaan maksaa saamelaiskäräjille;

- päätti julkaista Klaus Peter Nickelin ja Pekka Sammallahden Nordsamisk grammatik —kirjan
(pohjoissaamen kielioppi) suomenkielisenä laitoksena;

- päätti ottaa tuotantosuunnitelmaan työryhmän Hilkka Semenoff- Mirva Haataja- Pauliina
Feodoroff- Man Korpimäki suunnitelman koltansaamenkielisen kirja- ja julistepaketin
valmistamisesta varhaiskasvatuksen ja alakoulujen käyttöön. Materiaalien valmistus
käynnistetään projektityönä. Valtuutettiin oppimateriaalisihteeri sopimaan hankkeen
tarkemmasta toteuttamisesta siten, että maksettavat korvaukset noudattavat lautakunnan
vahvistamia taksoja ja käräjien palkkausjärjestelmää;

- hyväksyttiin Satu Moshnikoffin ehdotus koltansaamenkielisen lorukirjan ottamiseksi
tuotantosuunnitelmaan. Kuvituksen ja käsikirjoituksen osalta noudatetaan koulutus- ja
oppimateriaalilautakunnan hyväksymiä taksoj a.
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9. Kulttuurilautakunnan päatokset
3.6.2015
- päätti siirtää Barbmun projektiavustuksen käyttämättä jääneen osuuden vuodelle 2015.

Tiliselvitykset annettava 29.2.20 16 mennessä.
- hyväksyi, kulttuurisihteerin valmisteleman esitykseen saamelaiseksi kulttuurimäärärahaksi

valtion vuoden 2017 budjettiin esitykseksi Saamelaiskäräjien hallitukselle.
- hyväksyi työjärjestyksen päivitetyn version, esitettäväksi Saamelaiskäräjien työryhmälle.
25.6.2015
- päätti, että Kolttakulttuuri säätiön pyydetään kääntämään Tuoddri pee ‘rel 2015 — lehden

tekstiosiosta 50 % koltansaamen kielelle. Avustuksen saajan Kolttakulttuurisäätiöllä on
mahdollisuus täydentää vuoden 2015 aikana kolttasaamenkielinen osion. Näin ollen toteutuu
hakuilmoituksessa oleva valtionavustus ohj eistus: “saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja
julkaisuavustusta voidaan myöntää saamenkielisten lehtien julkaisuun”. Kulttuurilautakunta
ohjeistaa Kolttakulttuurisäätiötä toimimaan valtion avustuksen ohjeiden mukaisesti, näin
vältytään avustuksen takaisinperinnältä.

- päätti lähettää kulttuurisihteerin ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajan edustamaan
kulttuurilautakuntaa kirj amessuille Turkuun 2015.

- päätti, että palautetun “Berliinin elokuvatuotantotiiki 2015” haetaan Opetus- ja
kulttuuriministeriltä uudelleen jaettavaksi tuottaja Jouni Westille.

13.11.2015
- käsitteli vuoden 2014 saamelaisesta kulttuurimäärärahasta myönnettyjen avustusten käytöstä

annetut tiliselvitykset,
- hyväksyi SåmiSoster ry käyttötarkoitusmuutoksen vuoden 2015 projektiavustukselle,
- päätti jatkaa kulttuurilautakunnalle tehtäväksi annetun Unescon maailmanperintökohteiden

valmistelun Suomen saamelaiskohteen tai kohteiden esittämisen. Valmistelu tehdään
yhteistyössä Saamelaiskäräjien puheenjohtajan ja ympäristösihteerin, Metsähallituksen
maailmanperintökoordinaattorin ja puistoj ohtaj an, Saamelaismuseon arkeologin ja tutkijan
sekä Seurakuntien kanssa,

- käsitteli saamelaiskäräj ien kulttuurilautakunnan itsearvioinnin vaalikaudella 2012—2015.

10. Nuorisoneuvoston päätökset
12.9.2015

- SPN:n nuorisoneuvoston sääntöjen mukaan Niila Rahkosta tulee SPN:n nuorisoneuvoston
puheenjohtaja. Nuorisoneuvosto keskusteli SPN:n nuorisopoliittisen ohjelman sisällöstä,
Mikkel Näkkäläjärvi, Niila Rahko ja Aslak Holmberg valmistelevat nuorisopoliittisen
ohjelman pohjan lokakuun loppuun mennessä ja esittelevät sen seuraavassa
nuorisoneuvoston kokouksessa.

- Nuorisoneuvosto keskusteli saamelaisnuorten konferenssista ja ideoi konferenssin sisältöä.
- Nuorisoneuvosto osallistuu Turun kirjamessuille ja RuutiExpoon Ofela-toiminnan

merkeissä ja järjestää Saamelaisnuorten konferenssin iltatapahtuman Ofela-tapahtumana.
- Nuorisoneuvosto päätti tehdä aloitteen Saamelaiskäräjien hallitukselle somenäkyvyyden

lisäämiseksi.
- Oahppoofe1a-hankkeen työntekijän paikka laitetaan avoimeen hakuun.
- Työjärjestysuudistukseen liittyen asiantuntijajäsenten määrä ehdotetaan pudotettavan neljään

nykyisen viiden sijasta.
Tark.
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6.11.2015 ja 25.11.2015
- päätti jatkaa yhteistyötä Inarin nuorisovaltuuston ja Tornion nuorisoneuvoston kanssa.

Yhdessä osallistutaan Allianssi risteilylle ja yhdessä on tarkoitus järjestää isompi
vaikuttamistapahtuma Helsinkiin syksyllä 2016,

- päätti ehdottaa, että hallintopäällikkö nimittää Laura Olsnin Oahppoofela-hankeen
projektityöntekij äksi,

- päätti, että Niila Rahko edustaa nuorisoneuvostoa Saamelaiskäräjien kokouksessa 4/2015,
- päätti lausunnosta Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi

nuorisolaiksi ja toimitti sen puheenjohtajalle hyväksyttäväksi.

11. Elinkeino- ja oikeuslautakunnan päätökset

12. Kielineuvoston päätökset
12.6.2015
- käsitteli Saamelaiskäräjien työj ärjestyksen uudistamista,
- Kolttalakiin (253/1 995) ja koltta-asetukseen (133/1997) sisältyvä koltankielentaito
- tarkisti Saamen kielilain soveltamisalaan kuuluville viranomiselle osoitettava webropol

kyselyn lomakkeita.
13.8.2015
- käsitteli määrärahaesityksen koskien vuosia 20 17-2020
- käsitteli Giellagas-Instituutin johtaja Anni-Sun Länsmanin tiedustelun

osallistumisesta “Language planning model”- hankkeeseen.
- Saamen kieliteko -palkinto
13.8.2015 ja 25.11.2015
- esitykset Saamelaiskäräjien määrärahaesitykseen OM:lle vuosille 2017-2020,
- päätti olla osallistumatta hankkeesseen”Language planning model”.
- päätti Saamen kieliteko/Sämi gielladahku —palkinnon saajasta päätti ettei

pohjoissaamenkielistä digitaalista sanakirja —hanketta resurssipulan vuoksi voida toteuttaa,
- esitys määrärahan käyttötarkoituksen muuttamiseksi — Kielitodistuksen valistelutyöhön

tarkoitetun määrärahan käyttäminen koltansaamen sanakirjahankkeeseen,
- saamen kieltä koskevat esitykset kehittämistarpeista talousarvio-toimintasuunnitelmaan

vuodelle 2016,
- esitys saamen kielen toimiston käännöspalkkioiden osoittamiseksi saamen kielen ja saamen

kielen toimiston kehittämistarpeisiin,
- ehdotus Enontekiön kunnalle toimista kunnan saamenkielisten palvelujen kehittämisessä.

13. Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen päätökset

- sovittiin, että Opetushallitus selvittää miksi korkeakoulujen yhteishakujärjestelmä ei ole
keväällä 2015 tunnistanut ja huomioinut saame-suomi kaksikielisten opiskelijoiden
äidinkieliä vaan on pisteyttänyt virheellisesti ‘äidinkieli saame’ ja ‘äidinkieli suomi’
ylioppilastutkinnon arvosanat pitkän kotimaisen kielen arvosanojen mukaisesti. Virhe on
voitu korjata manuaalisesti, mikäli se on huomattu. Muissa tapauksissa opiskelija on voinut
hävitä järjestelmän virheen takia jopa useita pisteitä ja haluttu opiskelupaikka on siten
voinut jäädä saamatta. Jos asia todetaan tekniseksi ongelmaksi,
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Opetushallitus voi korjata tilanteen. Mikäli kyse on säädöksessä olevasta ongelmasta,
saamelaiskäräj ät voi tehdä asiasta korj ausesityksen.

14.Muistiot

- Muistio saamen kielen opetuksen järjestäminen Rovaniemen kaupungissa lukuvuonna 2015-
2016,

- Muistio saamen kielen opetuksen järjestäminen Rovaniemen kaupungissa lukuvuonna 2015-
2016, työkokous Rovaniemen koulupalvelukeskuksessa,

- Muistio Luonnonsuojelukäräjistä 1. -2.9.2015,
- Muistio Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa vesienhoitosuunnitelmia

ja tulvariskien hallintasuunnitelmia koskevasta neuvottelusta 10.9.2015,
- Muistio maa- ja metsätalousministeriön kanssa neuvotteluista joka koskee porotaloutta

kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annettavaa valtioneuvoston asetusta, luonnosta
hallituksen esityksestä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain,
kolttalain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamista sekä pohjoisen tuen kehittämistä
24.8.2015,

- Pöytäkirja kalastajienja poronhoitajien neuvottelukunnan kokouksesta 20.8.2015 (liite 67).
- Ympäristöhaittojen vähentäminen ja ennaltaehkäisy —työryhmän 27.8.2015 kokouksen

pöytäkirjan,
- Muistio maailmanperintöasioita käsittelevästä neuvottelusta Siidassa,
- Taikalamppu Lapin lastenkulttuuriverkoston ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja,
- Malminetsintää koskevan työryhmän järj estäytymiskokouksen muistio,
- Muistio saamelaiskäräjistä annetun lain 9:n mukaisesta neuvottelusta luonnoksesta

valtioneuvoston asetukseksi kalastuksesta.

15. Sidosryhmätoiminta

Kertaluonteinen:
- Oikeusministeri Lindströmin tapaaminen Helsingissä 7.7.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Heikki

Paltto, Kalle Varis),
- International Visitor Program, USA 10.7.-1 .8.2015 (Johanna Alatorvinen),
- Metsähallituksen luontopalveluiden johtoryhmän tapaaminen Inarissa 5.8.20 15 (Tiina

Sanila-Aikio, Esko Aikio)
- Maa- ja metsätalousministeriön keskustelutilaisuus Tenojoen kalastussopimusneuvotteluista

Utsjoella 16.8.2015 (Tiina Sanila-Aikio),
- USA:n suurlähetystön virkamiesten ja nuorisoalumni-oppilaiden vierailu Inarissa 14.8.2015

(Inka Saara Arttijeff),
- Neuvottelu metsähallituksen luontopalveluksen johtoryhmän kanssa Inarissa 5.8.2015 (Tiina

Sanila-Aikio, Esko Aikio),
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- Neuvottelut Opetushallituksen kanssa opetushenkilöstön koulutushankkeen tuotoksena
julkaistavan kirjan kustantamisesta Helsingissä 17.8.2015 (Ulla Aikio-Puoskari, Irmeli
Moilanen),

- Neuvottelu Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa saamen kielen etäyhteyksiä käyttävästä
opetuksesta Helsingissä 17.8.2015 (Ulla Aikio-Puoskari),

- Rajattomat mahdollisuudet Interreg Såpmi —tilaisuus Inarissa 18.8.2015 (Pia Ruotsala,
Marko Marj omaa, Hannele Sieppi),

- Tenon sopimusneuvottelut Oslossa 19.8.2015 (Nilla Tapiola),
- Såmi Allaskuvlan lukukauden avajaiset ja rehtorin virkaanastujaiset Kautokeinossa

19.8.2015 (Tiina Sanila-Aikio),
- Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu, joka koskee porotaloutta kohdanneiden

vahinkojen korvaamisesta annettavan valtioneuvoston asetusta, luonnosta HE porotalouden
ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain muuttamista sekä pohjoisen tuen
kehittämistä Helsingissä 24.8.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Heikki Paltto, Ulla Magga, Kalle
Varis),

- YK:n alkuperäiskansojen erityisraportoija Victoria Tauli-Corpuzin virallinen vierailu
Pohjoismaihin Ruotsin Hemavanissa 25.-27.8.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Ulla Magga, Kalle
Varis, Kati Eriksen),

- Suurlähettiläspäivien vastaanotto Helsingissä 25.8.2015 (Heikki Paltto),
- VT21 kehittämissuunnitelman työpaja Muoniossa 26.8.2015 (Nihkolas Vaikeapää),
- Luonnonsuojelukäräjät Lemmenjoella ja Menesjärvellä l.-2.9.2015 (Tiina Sanila-Aikio,

Heikki Paltto, Ulla Magga, Esko Aikio),
- Kansanedustaja Katri Kulmunin vierailu Inarissa 3.9.2015 (Anna Morottaja, Pia Ruotsala,

Kaisa Tapiola-Länsman, Riitta Otti-Berg),
- Yhteiskokous Deanuåzådaga Guoh%stanhålddahus:n kanssa Tenonsopimusneuvottelut

Pulmangissa Norjassa 7.9.20 15 (Nilla Tapiola, Asko Länsrnan, Ilmari Tapiola),
- Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu koskien vesienhoitosuunnitelmia ja

tulvarieskien hallintasuunnitelmia Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa
Inarissa 10.9.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Esko Aikio),

- Tenon kalastussopimusneuvottelujen Suomen valtuuskunnan valmistelukokous
Rovaniemellä 15.9.2015 (Nilla Tapiola, Asko Länsman, Ilmari Tapiola),

- Erfaringskonferance 2015 i Finnmark Kaarasjoella 16.- 17.9.2015 (Pia Ruotsala),
- Työ-ja elinkeinoministeriönja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tapaaminen Rovaniemellä

22.9.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Heikki Paltto, Kalle Varis, Esko Aikio),
- Kokous koskien Suomen saameiaiskohteenlkohteiden esittämistä Unescon

maailmanperintölistalle Saameiaismuseo Siidan sekä Metsähallituksen kanssa Inarissa
23.9.20 15 (Tiina Sanila-Aikio, Esko Aikio, Riitta Otti-Berg),

- Lapin aluekebityspäivät Rovaniemellä 24.9.2015 (Tiina Sanila-Aikio),
- Pohjoismaisen saamelaissopimuksen neuvotteluiden valmistava kokous Helsingissä 24.-

25.9.2015 (Heikki Paltto, Anne Nuorgam, Kalle Varis),
- Ailegassiidda —avajaiset Utsjoella 28.9.2015 (Riitta Otti-Berg),
- 7th Barents Parliamentary Conference Helsingissä 29.-30.9.201 5 (Tiina Sanila-Aikio),
- Turun Kirjamessut Turussa 2.-4.10.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Tauno Haitta, frmeli

Moilanen, Anni Näkkäläjärvi, Kaisa Tapioia-Länsman, Leena Fofonoff, Aslak Holmberg),
- Euroopan Neuvoston neuvoa antavan komitean vierailu Inarissa 7.10.2015 (Tiina Saniia

Aikio, Pia Ruotsala, Inka Saara Arttijeff),
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- Ainujen luona vierailu Japanissa 7.-15.10.2015 (Kaisa Tapiola-Länsman, Minna Lehtola,
Aslak Holmberg, Leena Fofonoff, Martta Alajärvi, Tuomo Laiti, Pinja Pieski, Xia Torikka),

- Saamelaissopimusneuvottelut Tukholmassa 8.-9.10.2015 (Heikki Paltto, Anne Nuorgam,
Kalle Varis),

- Gramota-tilaisuudet Sevettijärvellä 9.10.2015 ja Nellimissä 10.10.2015 (Tiina Sanila
Aikio),

- Tapaaminen metsäarvioija Risto Rannan kanssa Metsähallituksen sertifioinneista Ivalossa
13.10.20 15 (Esko Aikio, Inka Saara Arttijeff),

- XV Ministrial Session of Barents Euro-Arctic Council Oulussa 14.10.2015 (Tiina Sanila
Aikio),

- Musiikki & Media Tampereella 15.-18.10.2015 (Oula Guttorm),
- NCoE Tundra workshop: “How to preserve the Tundra in a changing climate” —työpaja

Rovaniemellä 15.-16.10.2015 (Ulla Magga),
- Männikön palvelutalossa vierailu Ivalossa 20.10.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Pia Ruotsala,

Pekka Pekkala, Laila Aikio),
- Oikeusministeriön järjestämä talouspalaveri Helsingissä 21.10.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Pia

Ruotsala, Kalle Varis, Inka Saara Arttijeff),
- Tapaaminen Opetus-ja kulttuuriministeriössä 21.10.2015 (Pia Ruotsala),
- Saamelaisasioiden neuvottelupäivät Helsingissä 22.10.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Pia

Ruotsala, Kalle Varis, Inka Saara Arttijefi),
- Tapaaminen ulkoasiainministeriössä Helsingissä 22.10.2015 (Pia Ruotsala, Kalle Varis,

Inka Saara Arttijeff),
- Indigenous World Games 2015 Brasiliassa 22.10.-2.11.2015 (Nilla Tapiola, Kalle Varis,

Riitta Orti-Berg, Oula Heippi, Joonas Alatorvinen, Ola Mihkku Länsman, Jussi Rytky,
Krista Berg, Rita Nurmenrinta, Essi Ranttila),

- Metsähallituslain kuuleminen Rovaniemellä 23.10.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Heikki Paltto,
Esko Aikio),

- Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaiset neuvottelut metsähallituslaista Rovaniemellä 23.10.20 15
(Tiina Sanila-Aikio, Heikki Paltto, Esko Aikio, Anne Nuorgam),

- Interreg tiedotus- ja koulutustilaisuus Luulajassa 23.10.2015 (Marko Marjomaa, Hannele
Sieppi),

- Saarnelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu koskien luonnosta kalastusasetukseksi
MMM:n kanssa etäyhteydellä 29.10.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Esko Aikio),

- CBD:n Artj8-kokous Montrealissa Kanadassa 4.-7.11.2015 (Inka Saara Arttijeff),
- Ranskan instituutin johtaja Jeannette Bougrabin vierailu Inarissa 3.11.2015 (Tiina Sanila

Aikio),
- Yhteistyökokous Inarin kunnan kanssa Inarissa 4.11.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Heikki

Paltto, Pia Ruotsala, Kalle Varis, Sun Jomppanen, Irmeli Moilanen, Esko Aikio),
- RuutiExpo Helsingissä 5.11.2015 (Kaisa Tapiola-Länsman, Leena Fofonoff),
- Yhteistyökokous Utsjoen kunnan kanssa Utsjoella 5.11.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Pia

Ruotsala, Kalle Varis, Sun Jomppanen, Irmeli Moilanen, Esko Aikio),
- Kestävän kaivostoiminnan verkoston kokous ja Saamelaiskäräjien esittely Inarissa

6 11.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Heikki Paltto, Kalle Varis),
- Lapin Kullankaivajain Liiton tapaaminen Inarissa 9.11.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Heikki

Paltto, Esko Aikio),
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- Valiokuntakuuleminen HE 8 1/2015 vp porotalouden ja luontaistalouden rakennetuista
Helsingissä 10.11.2015 (Tiina Sanila-Aikio),

- Yhteistyökokous Sodankylän kunnan kanssa Sodankylässä 11.11.2015 (Tiina Sanila-Aikio,
Pia Ruotsala, Kalle Varis, Sun Jomppanen, Irmeli Moilanen, Esko Aikio),

- EU-komission vierailu Inarissa 13.-15.11.2015 (Tiina Sanila-Aikio),
- Taike+Pohjoismainen kulttuurirahasto tapaaminen 16.11.2015 (Tiina Sanila-Aikio),
- Saamelaisnuorten konferenssi Helsingissä 17.11.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Kaisa Tapiola

Länsman, Niila Rahko, Minna Lehtola, Elli-Marja Hetta, Anne-Maret Labba, Aslak
Holmnberg, Mikkel Näkkäläjärvi, Leena Fofonoff, Tuomo Laiti, Pinja Pieski),

- Tapaaminen lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan kanssa 17.11.2015 Helsingissä (Tiina
Sanila-Aikio, Kaisa Tapiola-Länsman, Niila Rahko, Minna Lehtola, Anne-Maret Labba,
Aslak Holmberg, Leena Fofonoff, Tuomo Laiti)

- Saamelaiskäräjälain 9 § :n mukaiset neuvottelut valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-
alueiden päivitysinventoinneista mm. Ympäristöministeriön kanssa etäyhteydellä
18.11.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Esko Aikio),

- Yhteistyökokous Enontekiön kunnan kanssa Hetassa 23.11.2015 (Tiina Sanila-Aikio, Pia
Ruotsala, Kalle Varis, Sun Jomppanen, Irmeli Moilanen, Esko Aikio),

- Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaiset neuvottelut rakennuslain poikkeamissäännöksistä
Ympäristöministeriön kanssa etäyhteyksin 24.11.20 15 (Tiina Sanila-Aikio, Kalle Varis),

- Kansanedustaja Anna-Maja Henrikssonin vierailu Inarissa 24.11.2015 (Tiina Sanila-Aikio),
- Giellagäldu-projektin esittely Center for Environmental and Respiratory Health Research

(CERH) —keskukselle Oulussa 1.12.2015 (Marko Marjomaa),
- COP 21 Pariisissa Ranskassa 7.-9.12.2015 (Tiina Sanila-Aikio 7.-8.12.2015, Inka Saara

Arttijeff7.-9.12.2015),
- Valiokuntakuuleminen HE 126/201 5vp eduskunnalle biologista monimuotoisuutta

koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä
saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehdyn Nagoya pöytäkirjan
hyväksyrnisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän
Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta Helsingissä 9.12.2015 (Kalle Varis).

16 Henkilöstöasiat

- San Guttormin irtisanomisilmoitus,
- Luettelo Saamelaiskäräjien palveluksessa olevista henkilöistä.

T-liitteisiin voi tutustua kokouspaikalla.

Päätös:
Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
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SaKä 13 § Kokouksen pättäminen

SaKä 13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
21.12.2015

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

Tiina Sanila-Aikio ‘Pia Ruotsala
Puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 1 —5 §, 7— 13 §

Kalle Varis
pöytäkirjanpitäjä 6 §

Olemme tarkastaneet tiimin pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua
Inarissa 21.12.2015

rpioa Nuorgant
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
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