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SAAMELAISKÄRÄJIEN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2018 

    

  

Aika 08. pnä toukokuuta 2018 klo 20.00 - 23.00 

Paikka Skype 

      L P 

  

Läsnä/ Tiina Sanila-Aikio puheenjohtaja  X  

poissa Heikki Paltto  I varapuheenjohtaja  X  

 Tuomas Aslak Juuso II ”   X 

 Petra Magga-Vars jäsen   X 

 Pentti Pieski  ”   X 

 Magreta Sara  ”   X   

 Nilla Tapiola  ”     X

  

 

 Kalle Varis  vs. lakimiessihteeri,  X 

   pöytäkirjanpitäjä 

 Oula-Antti Labba asiantuntija-esittelijä  X 

 Pekka Sammallahti asiantuntija 5 §   X 
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Sh 1 §  KOKOUKSEN AVAUS 
08.05.2018 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.18. 

 

 

Sh 2 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
08.05.2018 

 

Esitys:  

Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu-

esityslista liitteineen on toimitettu jäsenille 8.5.2018. 

 

 Päätös: 

  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Sh 3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
08.05.2018 

  

 Esitys:  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat 

ääntenlaskijoina. 

 

  

 Päätös: 

  Valittiin Magreta Sara ja Heikki Paltto pöytäkirjantarkastajiksi, jotka 

tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. 
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Sh 4 § ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
08.05.2018 

  

Puheenjohtajan esitys (TSA): 

  

 Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyjärjestys: 

 

5 § Saamelaiskäräjälain muutoshanke 

 

6 § Muut esille tulevat asiat 

 

7 § Kokouksen päättäminen 

 

  

 Päätös: 

   Hyväksyttiin esitetty asioiden käsittelyjärjestys. 
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Sh 5 §  SAAMELAISKÄRÄJÄLAIN MUUTOSHANKE 
08.05.2018 

 
Valtioneuvosto on asettanut päätöksellään 23.10.2017 kuusi henkisen toimikunnan 

valmistelemaan esitystä saamelaiskäräjälain uudistamiseksi. Toimikunnan on määrä 

saattaa työnsä valmiiksi 30.4.2018 mennessä ja luovuttaa mietintönsä ehdotukseksi 

valtioneuvostolle saamelaiskäräjälain uudistamiseksi. Toimikunta antaa ehdotuksensa 

hallituksen esityksen muodossa, ja sen tulisi päästä yksimielisyyteen esityksen sisällöstä. 

Toimikunta on tähän mennessä kokoontunut vuoden 2017 loppuun mennessä kahdesti ja 

vuoden 2018 aikana kahdeksan kertaa. Toimikunnan työn seurantaa varten valtioneuvosto 

nimesi lisäksi parlamentaarisen seurantaryhmän. Toimikunta ja parlamentaarinen 

seurantaryhmä ovat pitäneet kaksi yhteistä kokousta vuonna 2018. 

 
Hallitus käsitteli saamelaiskäräjälain muutoshanketta (14.1 §) kokouksessaan 5/2018 23.-

24.4.2018 ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

 

Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan sihteeristö on toimittanut 

luonnoksen Hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja 

rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta sekä mietinnön yleisosan. Seuraava toimikunnan 

kokous, jossa em. asiakirjaluonnoksia käsitellään, pidetään 9.5.2018. 

 

 
Puheenjohtajan esitys (TSA): 

  

Hallitus 

1) kuulee toimikunnan varajäsen Pekka Sammallahtea asiantuntijana, 

2) merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi, 

3) keskustelee asiasta ja päättää mahdollisista jatkotoimista. 

 

Asian käsittely: 

Merkittiin Pentti Pieskin ilmoitus, ettei Pieski ota osaa päätöksentekoon 

5 §:ssä, koska näin nopealla aikataululla ei ole ollut mahdollista perehtyä 

riittävällä laajuudella lakiesitykseen ja varsinkin kun asia laajuutensa 

puolesta kuuluu täysistunnon päätettäväksi. 

 

Merkittiin, että Petra Magga-Vars esitti, että neuvottelut lopetetaan, 

koska edellytyksiä niiden jatkamiselle ei ole. Esitystä kannatti Magreta 

Sara. 
 

Merkittiin, että Heikki Paltto esitti, että neuvottelut keskeytetään siksi 

ajaksi, kunnes neuvottelut saadaan järjestettyä pääministerin ja 

oikeusministerin kanssa. 

 

Merkittiin, että Tuomas Aslak Juuso esitti, että neuvotteluita jatkettaisiin 

erityisesti yksityiskohtaisten perusteluiden jatkotyöstämisellä. 

 
Merkittiin, että Pentti Pieski poistui kokouksesta keskustelun aikana ennen 
päätöksentekoa klo 21.00. 
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Sh 5 § jatkuu… 

 

Päätös: 

 Hallitus 

1) ei voinut teknisten ongelmien takia kuulla asiantuntija Pekka 

Sammallahtea, 

2) merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi, 

3) keskusteli asiasta ja päätti, että asiassa oli tehty ainoastaan yksi 

kannatettu esitys, jonka mukaan edellytyksiä neuvottelujen 

jatkamiseksi ei ole. 

 

Merkittiin, että Tuomas Aslak Juuso jätti päätökseen eriävän mielipiteen sillä perusteella, että työryhmän 

työtä olisi pitänyt jatkotyöstää ja, että Juuso koki asian olevan laadultaan ja laajuudeltaan sen kaltainen, 

että sen ratkaiseminen Saamelaiskäräjien työjärjestyksen perusteella kuuluu Saamelaiskäräjien kokoukselle. 

 

Merkittiin, että Kalle Varis jätti esittelijä-sihteerinä eriävän mielipiteen sillä perusteella, että asia on 

laadultaan ja laajuudeltaan sen kaltainen, että sen ratkaiseminen Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 

perusteella kuuluu Saamelaiskäräjien kokoukselle. 
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Sh 6 §  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
08.05.2018 

 Ei muita esille tulevia asioita. 

 

 

 

Sh 7 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
08.05.2018 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.00. 

 

 

 

   
Tiina Sanila-Aikio  Kalle Varis  

 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

   

 

 

 

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. 

  

 

 

 
 Heikki Paltto  

pöytäkirjantarkastaja  

   

 

 

  
 Magreta Sara 

 pöytäkirjantarkastaja 


