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Johdanto 

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut 16.5.2018 Suomen ja Norjan välisen työryhmän, jonka 

tehtävänä on jatkoselvittää Jäämeren ratahankkeen Rovaniemi/Kemijärvi-Kirkkoniemi -ratalinjaus-

vaihtoehtoa. Ministeriö on kirjeellään 16.5.2018 pyytänyt Saamelaiskäräjiä nimeämään yhden jäse-

nen työryhmään sekä hänelle varajäsenen, mikäli Saamelaiskäräjät niin haluaa. Työryhmän toimi-

kausi on 9.5.-14.12.2018. Kirjeen mukaan työryhmä työskentelee virkatyönä ilman eri korvausta. 

Liikenne- ja viestintäministeriöstä työryhmän puheenjohtajana toimii Sabina Lindström ja jäsenenä 

Marjukka Vihavainen-Pitkänen. Norjan viranomaisia pyydetään nimeämään omat edustajansa työ-

ryhmään. Työryhmän ensimmäinen tapaaminen järjestetään Helsingissä Säätytalolla keskiviikkona 

30.5.2018 klo 13.  

Työryhmän nimeämisen taustalla on Liikenneviraston 28.2.2018 valmistunut kannattavuusselvitys 

Jäämeren radan mahdollisista reittilinjausvaihtoehdoista. Selvityksen johdosta liikenne- ja viestintä-

ministeriö on päättänyt selvittää tarkemmin Kirkkoniemen reittilinjausvaihtoehtoon liittyviä keskei-

siä kysymyksiä.  Kysymykset liittyvät muun muassa ympäristöön, lupamenettelyihin, kustannuksiin 

ja rahoitukseen. Reittilinjaukseen liittyy myös laajasti vaikutuksia porotalouteen ja saamelaisiin al-

kuperäiskansana. Työryhmän tehtävänä on edellä mainitun lisäksi selvittää näitä vaikutuksia sekä 

pohtia keinoja, joilla kohtuuttoman haitan aiheuttaminen mahdollisesta linjauksesta porotaloudelle 

tai saamelaisille alkuperäiskansana voitaisiin välttää. Jatkoselvityksessä huomioidaan myös käyn-

nissä oleva Pohjois-Lapin maakuntakaavan valmistelu, jossa käsitellään mm. ratalinjausvaihtoehtoa. 

Työssä kuullaan sidosryhmiä, kuten elinkeinoelämän, ml. Lapin kauppakamarin, Paliskuntain yhdis-

tyksen, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Puolustushallinnon edustajia. 
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Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu 18.1.2018 

Saamelaiskäräjät muistuttaa, että 18.1.2018 pidetyn saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisen neuvottelun 

pöytäkirjan mukaan neuvottelussa sovittiin seuraavaa: 

Saamelaiskäräjät esitti, että päätettäessä mahdollisista Jäämeren rataa koskevista jat-

kotoimista nyt valmistuvan kannattavuusselvityksen jälkeen, viranomaiset neuvottelevat 

Saamelaiskäräjien kanssa siitä, miten ja millaisia toimenpiteitä selvitysten jatkamiseksi 

ja saamelaisiin kohdistuvien vaikutuksien arvioimiseksi tehdään. 

Osallistujat hyväksyivät Saamelaiskäräjien esityksen. Sovittiin, että hankkeen jatkuessa 

nyt valmistuvan kannattavuusselvityksen jälkeen, viranomaiset neuvottelevat Saame-

laiskäräjien kanssa muun muassa asioista, jotka on jatkoselvityksessä kartoitettava. 

Saamelaiskäräjät huomauttaa, että nyt kyseessä olevan työryhmän tehtävänannosta tai hankkeen jat-

koselvityksen vaikutusten arvioinnista saamelaisiin tai saamelaiskulttuuriin ei ole neuvoteltu Saame-

laiskäräjien kanssa. 

Saamelaiskäräjien nimeämät henkilöt sekä edellyttämät asiat työryhmän toimintaan osallistu-

miseksi 

Saamelaiskäräjät on päättänyt nimetä työryhmään jäseneksi I varapuheenjohtaja Heikki Palton ja va-

rajäseneksi II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuson. Saamelaiskäräjien nimeämää edustajaa avus-

taa tarvittaessa kokouksissa Saamelaiskäräjien hallinnon virkamies. Saamelaiskäräjät päätti osallistua 

työryhmän toimintaan edellyttäen kuitenkin, että työryhmän toiminnassa otetaan huomioon alla ole-

vat Saamelaiskäräjien edellyttämät asiat 1-6. Mikäli liikenne- ja viestintäministeriö ei huomioi Saa-

melaiskäräjien edellyttämiä asioita, Saamelaiskäräjät ei osallistu työryhmän toimintaan. 

1) Työryhmän työhön osallistumisen taloudellisten esteiden poistaminen sekä työskentely-

olosuhteista huolehtiminen 

Jäämeren ratahanke on liikenne- ja viestintäministeriön hanke, joten Saamelaiskäräjät edellyttää, että 

ministeriö korvaa saamelaisedustajien kokousmatkoista johtuvat kulut tai vaihtoehtoisesti Saamelais-

käräjät edellyttää, että kaikki työryhmän kokoukset järjestetään saamelaisten kotiseutualueella. 



SAAMELAISKÄRÄJÄT   3 (5) 

Saamelaiskäräjien kokemuksen perusteella Liikenneviraston johtaman Jäämeren rataselvityksen yh-

teydessä toimineen ohjausryhmän työskentelyn suurena puutteena oli, ettei ohjausryhmän kokouk-

sessa ollut konsekutiivi- tai simultaanitulkkaustulkkausta ja etteivät kaikki asiakirjat olleet saatavilla 

ohjausryhmän jäsenten äidinkielillä. Koska Jäämeren ratahanke on erittäin merkittävä, nyt perustet-

tavan työryhmän jäsenten täytyy pystyä ymmärtämään toistensa kaikki puheenvuorot sekä kokouk-

siin toimitetut asiakirjat hankkeen asianmukaiseksi edistämiseksi. Saamelaiskäräjät edellyttää, että 

kokouksissa on simultaanitulkkaus suomen, norjan ja vähintään yhden saamen kielen kesken sekä 

että kokousasiakirjat käännetään työryhmän jäsenten äidinkielille. 

2) Paliskuntien edustus työryhmään 

Kirjeessään ministeriö toteaa ”Reittilinjaukseen liittyy myös laajasti vaikutuksia porotalouteen ja saa-

melaisiin alkuperäiskansana. Työryhmän tehtävänä on edellä mainitun lisäksi selvittää näitä vaiku-

tuksia sekä pohtia keinoja, joilla kohtuuttoman haitan aiheuttaminen mahdollisesta linjauksesta po-

rotaloudelle tai saamelaisille alkuperäiskansana voitaisiin välttää.” Saamelaiskäräjät katsoo, että 

aito osallistuminen sekä vaikutusten arvioiminen niiden alueiden poronhoidolle, joita ratalinjaus kos-

kettaa, on mahdollista selvittää vain sisällyttämällä kyseisten alueiden paliskuntien edustajat jäseninä 

työryhmän työhön alusta alkaen. Paliskuntien suora osallistaminen on vakiintunut käytäntö esimer-

kiksi metsätaloutta koskevissa kysymyksissä. Saamelaiskäräjät edellyttää, että niiden paliskuntien, 

joiden alueita ratalinjaus koskee, edustajien tulee olla mukana työryhmässä. 

3) Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen sekä paliskuntien henkilö- sekä taloudellis-

ten resurssien turvaaminen 

Jäämeren ratahankkeen vaikutukset ovat saamelaiskulttuurille sekä poronhoidolle erittäin suuret. Saa-

melaiskäräjät toivookin, että se pystyisi aidosti osallistumaan työryhmän toimintaan. Saamelaiskärä-

jien, Kolttien kyläkokouksen sekä paliskuntien resurssit, erityisesti henkilöresurssit ovat kuitenkin 

rajalliset. Saamelaiskäräjät onkin huolissaan siitä, että ilman lisäresursseja se ei pysty asianmukaisesti 

osallistumaan työryhmän työskentelyyn sekä hankkeen vaikutusten arviointiin. Saamelaiskäräjät 

edellyttää ministeriötä osoittamaan resursseja Saamelaiskäräjille, Kolttien kyläkokoukselle sekä pa-

liskunnille niiden todellisen ja asianmukaisen työryhmän toimintaan osallistumisen turvaamiseksi. 

4) Jäämeren ratahanketta koskevat tiedot, turvallisuuskysymykset mukaan lukien 

Kansainvälisen alkuperäiskansaoikeuden aidon osallistumisen takaava vapaa, tietoon perustuva en-

nakkosuostumus -periaate pitää sisällään oikeuden saada laajat tiedot ko. projektista, joka vaikuttaa 
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ko. alkuperäiskansaan. Samainen periaate takaa myös, että alkuperäiskansat saavat kyseiset tiedot 

heidän omalla kielellään. Saamelaiskäräjät edellyttää, että se saa kaiken tiedon Jäämeren ratahank-

keeseen liittyen, myös turvallisuuteen liittyvien kysymysten osalta. 

5) Ns. nolla-vaihtoehdon selvittäminen sekä vaikutusten arviointi 

Saamelaiskäräjät edellyttää, että ns. nolla-vaihtoehto, eli Jäämeren rataa ei rakenneta, otetaan tasa-

vertaiseksi, selvitettäväksi vaihtoehdoksi, ja se lisätään työryhmän tehtäväantoon. Lisäksi Saamelais-

käräjät edellyttää, että hankkeen ekologiset, kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset saa-

melaisiin ja saamelaiskulttuuriin selvitetään, ja se lisätään työryhmän tehtäväantoon. Ns. nolla-vaih-

toehdon selvittämiseen sekä saamelaisiin ja saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arviointiin 

tulee ministeriön varata tarvittavat resurssit. Saamelaiskäräjät muistuttaa, etteivät eri ministeriöt, ml. 

liikenne- ja viestintäministeriö, halunneet tukea Lapin liittoa taloudellisesti, jotta se olisi ottanut käyt-

töön Akwé:Kon -toimintamallin Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 laatimisen yhteydessä. 

6) Jäämeren ratahankkeen jatkoselvittämistyön sekä Lapin maakuntakaavan 2040 valmis-

telun yhdistäminen 

Saamelaiskäräjät muistuttaa, että niin meneillään oleva maakuntakaavan 2040 laatiminen (Jäämeren 

radan osalta) kuin Jäämeren ratahanke ovat laajoja prosesseja, ja niiden käsittely yhdessä auttaisi 

kokonaiskuvan parempaa hallintaa helpottaen vaikutusten arviointia ja säästäen niin taloudellisia kuin 

henkilöresursseja. Saamelaiskäräjät edellyttää näiden prosessien yhdistämistä. 

Lopuksi 

Em. edellytyksillä Saamelaiskäräjät haluaa varmistaa, että se sekä muut saamelaistoimijat pystyvät 

aidosti osallistumaan työryhmän toimintaan, ja että saamelaisten näkemykset, ehdot yms. tulevat 

esille ja huomioiduiksi Jäämeren ratahankkeen jatkoselvitysvaiheessa, koska esimerkiksi työryhmän 

tehtäväannosta ei ole neuvoteltu etukäteen Saamelaiskäräjien kanssa. Kansainvälisen alkuperäiskan-

saoikeiden ja sen vakiinnuttaman käsityksen ”aito ja tehokas osallistuminen” (full and effective par-

ticipation) mukaan osallistumisen takaamiseksi myös siihen tarvittavat resurssit tulee turvata.  

Lisäksi Saamelaiskäräjät pyytää ministeriötä huomioimaan Saamelainen parlamentaarisen neuvos-

ton (SPN) vaatimuksen siitä, että Saamelaiskäräjät saavat täydelliset tiedot ja konsultoinnin suunni-

tellusta Jäämeren ratahankkeesta. SPN katsoo, ettei hanketta toteuteta asianmukaisesti, jollei hank-
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keen ekologisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia saamelaisiin ja saamelaiskult-

tuuriin selvitetä siten, että myös ns. nolla-vaihtoehto selvitetään. SPN kehottaa Suomen ja Norjan 

valtioita noudattamaan nk. Espoon sopimuksen (Convention on Environmental Impact Assessment 

in a Transboundary Context) menettelytapoja ratahankkeessa. 

 

Inarissa 28. päivänä toukokuuta 2018 

 

 

   Merk. 

Tiina Sanila-Aikio   Inka Saara Arttijeff 

puheenjohtaja   puheenjohtajan avustaja 

 

 

 

 

Liitteet:  Ote Saamelaiskäräjien hallituksen pöytäkirjasta 7/2018  

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston julkilausuma Jäämeren ratahankkeesta 

15.5.2018 
 

 
Saamelaiskäräjien hallitus hyväksyi vastauksen kokouksessaan 7/2018 28.5.2018. 
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