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SAAMELAISKÄRÄJIEN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2018 

    

  

Aika 28.pnä toukokuuta 2017 klo 9.05 -  16.00. 

Paikka Solju, Sajos, Inari /skype 

      L P 

  

Läsnä/ Tiina Sanila-Aikio puheenjohtaja  x(saap.9.15 skype) 

poissa Heikki Paltto  I varapuheenjohtaja  x   

 Tuomas Aslak Juuso II varapuheenjohtaja  x (skype) 

 Petra Magga-Vars jäsen   x (skype, poist 15.15) 

 Pentti Pieski  ”    x 

 Magreta Sara  ”   x (skype)  

 Nilla Tapiola  ”    x 

 

 

 Pia Ruotsala-Kangasniemi    x 

   hallintopäällikkö, 

   pöytäkirjanpitäjä 

 Kalle Varis  vs lakimiessihteeri 5 - 7 §  x 

 Kaisa Tapiola-Länsman nuorisosihteeri 8 - 9 §  x  

 Risten Mustonen nuorisoneuvoston puheenjohtaja  x (skype) 

   8 – 9 § 

 Johanna Alatorvinen viestintäsihteeri  x 
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Sh 1 §  KOKOUKSEN AVAUS 
28.5.2018 

 I varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05. 

 

 

Sh 2 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
28.5.2018 

 

Esitys:  

Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen 

ajankohdasta on päätetty hallituksen kokouksessa 24.1.2018. 

Kokouskutsu-esityslista liitteineen on toimitettu jäsenille 21.5.2018. 

 

 Päätös: 

  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Sh 3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
28.5.2018 

  

 Esitys:  Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat 

ääntenlaskijoina. 

  

 Päätös: 

  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomas Aslak Juuso ja Magreta Sara. 
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Sh 4 § ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
28.5.2018 

  

Hallintopäällikön esitys (PR): 

  

 Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyjärjestys: 

 

 5 § Toimenpiteistä päättäminen Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen 

saamelaisyksikön suunnittelijan töiden uudelleen järjestelemiseksi 

 

 6 § Pohjoismaisen saamelaissopimuksen käsittelyn tilanne 

 

 7 § Saamelaiskäräjälain uudistamista valmistelevan toimikunnan toimikauden jatko 

 

 8 § Nuorisoneuvoston kantelu oikeuskanslerille Jäämerenradasta 

 

 9 § Nuorisoneuvoston ja uuden valtioneuvoston tapaaminen vuonna 2019 

 

10 § Esitys saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi 

vuonna 2020 

 

 11 § Saamealaiskäräjien tietosuojavastaavan valinta ja hänelle maksettava korvaus 

 

12 § Edustajan nimeäminen Suomen ja Norjan väliseen työryhmään Jäämeren radan 

jatkoselvittämistä varten 

 

13 § Edustajan nimeäminen saamelaisten kansallisia tunnuksia hallinnoivaan 

lautakuntaaan  

 

 14 § Myöhästyneiden matkalaskujen korvaaminen 

 

15 § Puheenjohtajien katsaus tehtäviinsä liittyvistä toimista 

 

16 § Muut esille tulevat asiat 

 

17 § Ilmoitusasiat 

 

18 § Kokouksen päättäminen 

 

  

 Päätös: 

  Hallitus hyväksyi esitetyn asioiden käsittelyjärjestyksen. 
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Sh 5 § TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN 

28.5.2018 OSAAMISKESKUKSEN SAAMELAISYKSIKÖN SUUNNITTELIJAN 

TÖIDEN UUDELLEEN JÄRJESTELEMISEKSI 

  

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen saamelaisyksikön suunnittelijan 

tehtävää vakinaisesti hoitanut virkamies on 12.10.2017 asti ollut virkavapaalla 

Saamelaisyksikön suunnittelijan tehtävästään, mistä syystä yksikön tärkeimpiä tehtäviä 

on jouduttu suorittamaan osittain myös muiden Saamelaiskäräjien virkamiesten 

toimesta.  

 

Vs lakimiessihteerin esitys (KV): 

 

Hallitus  

1) keskustelee ja  

2) päättää tarpeellisista toimenpiteistä yksikön töiden ja henkilöstön 

uudelleen järjestelemiseksi. 

 

Päätös: 

  Hallitus 

1) keskusteli asiasta, 

2) päättää irtisanoa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen 

saamelaisyksikön suunnittelijan tehtävästään valtion virkamieslain 25 

ja 30 §:ien nojalla kahden kuukauden irtisanomisajan kuluttua siitä, 

kun irtisanomispäätös on saatu annettua viranhaltijalle tiedoksi, koska 

tämä on pysyväisluontoisesti estynyt hoitamasta virkaansa.  

 

 

 
Merkittiin, että Tiina Sanila-Aikio saapui kokoukseen (skype) asian esittelyn 

aikana klo 9.15.  
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Sh 6 § POHJOISMAISEN SAAMELAISSOPIMUKSEN KÄSITTELYN TILANNE 
28.5.2018 

 

Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjät kokoontuivat Pohjoismaista 

saamelaissopimusta koskevaan yhteisneuvotteluun Östersundiin, Ruotsiin 31.8.2017. 

Yhteisneuvottelussa sovittiin, että Saamelaiskäräjät jatkavat sopimuksen käsittelyä 

kansallisesti sekä koordinoidusti Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston kautta mm. 

pyytämällä valtioilta jatkoneuvotteluja. 

  

Saamelaiskäräjien lautakunnat ja neuvostot ovat käsitelleet hallituksen päättämän 

aikataulun mukaisesti sopimusluonnosta. Lisäksi Saamelaisen parlamentaarisen 

neuvoston (SPN) hallitus päätti kokouksessaan 1.11.2017 jatkotoimenpiteistä 

seuraavaa: SPN pyytää analyysin Norjan kansalliselta ihmisoikeusinstituutiolta. SPN:n 

hallitus kokoontui työkokoukseen käsittelemään sopimusluonnosta 29.11.2017 ja 

kuuli Norjan kansallisen ihmisoikeusinstituutin edustajia asiassa sekä päätti laatia 

Norjan, Ruotsin ja Suomen valtioille kirjelmän, jolla pyydettiin jatkoneuvotteluja 

sopimuksen puutteiden korjaamiseksi. Kirjeeseen saatiin vastaus oikeusministeriön 

Johanna Suurpäältä 10.1.2018. Vastauksessa todettiin pyynnön olevan luonteeltaan 

erittäin yleinen, eikä sellaisenaan anna mahdollisuutta harkita, mitä sopimuksen 

mahdollinen avaaminen pyynnön johdosta tosiasiassa tarkoittaisi. Myös Norjan 

Saamelaiskäräjät on saanut Norjan valtiolta vastaavan sisältöisen vastauksen asiaan.  

 

Näin ollen, valtioiden vastausten johdosta Pohjoismaisen saamelaissopimustekstin 

sisältämiä puutteita oli tarkoitus esittää korjattavaksi kolmen maan Saamelaiskäräjien 

yhteisellä esityksellä, jonka sisällöstä oli tarkoitus keskustella Ruotsin Staaressa SPN:n 

hallituksen kokouksessa 4.2.2018 Norjan Saamelaiskäräjien laatiman liitteen (muistio 

29.1.2018) -mukaisen esityksen pohjalta. 4.2.2018 Asia kuitenkin päätettiin siirtää 

käsiteltäväksi myöhemmin.   

  

Vs. lakimiessihteerin esitys (KV): 

  

Hallitus 

1) merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen ja Norjan käräjien 

esitysluonnoksen muutoksiksi Pohjoismaisen saamelaissopimuksen 

sisältöön, 

2) keskustelee sekä päättää muutosesitysten hyväksymisestä sekä muista 

mahdollisista jatkotoimista.   
  

 Päätös: 

Hallitus 

1) merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen ja Norjan käräjien 

esitysluonnoksen muutoksiksi Pohjoismaisen saamelaissopimuksen 

sisältöön, 

2) keskusteli asiasta sekä päätti muutosesitysten hyväksymisestä (liite 1).  
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Sh 7 §  SAAMELAISKÄRÄJÄLAIN UUDISTAMISTA VALMISTELEVAN  

28.5.2018 TOIMIKUNNAN TOIMIKAUDEN JATKO 

  
  

Oikeusministeriön asettaman saamelaiskäräjälakitoimikunnan toimikausi päättyi 

30.4.2018. Toimikunnan työ jäi toimikauden puitteissa kesken. Oikeusministeriö 

ehdottaa toimikunnan toimikauden jatkamista elokuun 2018 loppuun asti. Ministeriö 

toivoo Saamelaiskäräjien hyväksyntää toimikunnan toimikauden pidennykselle. 

 

Vs. lakimiessihteerin esitys (KV): 

   

Hallitus päättää asiasta. 

  

Päätös: 
Hallitus päätti pitää neuvottelutauon klo 10.14 – 11.15. Kalle Varis ja Pia 

Ruotsala-Kangasniemi poistuivat kokouksesta. Neuvottelutauon jälkeen paikalla 

olivat klo 11.15 Heikki Paltto, Tiina Sanila-Aikio (skype), Tuomas Juuso (skype), 

Petra Magga-Vars (skype), Magreta Sara (skype), hallinnosta Pia Ruotsala-

Kangasniemi ja Kalle Varis. 

 

Petra Magga-Vars esitti, että hallitus tarkistaa mahdollisimman pian 

Saamelaiskäräjien jäsenten kokoonpanoa toimikunnassa 

lakiasiantuntemuksen osalta. Magreta Sara kannatti Magga-Varsin 

esitystä. Hallitus päätti pitää kokouksen asiata 

 

Hallitus päätti hyväksyä oikeusministeriön esityksen jatkaa toimikauden 

työtä elokuun 2018 loppuun asti. 

 
Merkittiin, että Tiina Sanila-Aikio poistui kokouksesta (skype) klo 12.00.  

 

Merkittiin, että Kaisa Tapiola-Länsman, Johanna Alatorvinen ja Risten 

Mustonen (skype) saapuivat kokoukseen klo 12.05 päätöksenteon jälkeen.  
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Sh 8 §  NUORISONEUVOSTON KANTELU OIKEUSKANSLERILLE 

28.5.2018 JÄÄMERENRADASTA 

 

 

Nuorisoneuvosto käsitteli kokouksessaan 2/2018 (24.3.2018) 15 § liikenne- ja 

viestintäministeriön Jäämeren ratahanketta ja päätti seuraavaa: Nuorisoneuvosto 

vastustaa Jäämerenradan rakentamista, radasta aiheutuu suunnatonta haittaa 

poronhoidolle, eikä hyödytä saamelaiskulttuuria millään tavalla. Radan rakentaminen 

vaikeuttaisi nuorten tulevaisuutta jatkaa poronhoidossa jakamalla laidunmaat useassa 

paliskunnassa sekä lisäisi nuorten poronhoitajien psyykkistä kuormaa. Tämä taas voi 

lisätä itsemurhia nuorten keskuudessa, mikä on ollut havaittavissa Ruotsin puolella.  

Nuorisoneuvosto näkee, että liikenne ja -viestintäministeriö on toiminut saamelais-

käräjälain 9 § vastaisesti, kun ei ole neuvotellut radasta Saamelaiskäräjien kanssa. 

Nuorisoneuvosto tekee liikenne- ja viestintäministeriölle avoimen kirjeen, joka on 

vapaasti julkaistavissa mediassa. Kirjeen valmistelevat Anni Saara Aikio, Risten 

Mustonen, Lassi-Olavi Mäkinen, Niila Rahko, Jussa Seurujärvi, Martta Alajärvi sekä 

Kaisa Tapiola-Länsman. Kirje lähetettiin liikenne- ja viestintäministeriöön sekä 

medioille 14.3.2018. 

 

Kirjeen lähettämisen jälkeen nuorisoneuvosto on pitänyt YK:n pysyvässä foorumissa 

puheen 19.4.2018 Jäämerenradan haitoista saamelaiskulttuurille sekä Side Eventin 

yhdessä Suomen saamelaisnuoret yhdistyksen ja Lapin yliopiston kanssa aiheeseen 

liittyen. 

 

Nuorisoneuvosto on jatkanut keskustelua Jäämerenradasta nuorisoneuvoston whatsapp-

ryhmässä ja nuorisoneuvosto haluaa kannella liikenne- ja viestintäministeriön toimista 

oikeuskanslerille. 

 

Nuorisosihteerin esitys (KTL): 

 

Hallitus  

1) keskustelee yhdessä nuorisoneuvoston edustajan ja nuorisosihteerin 

kanssa Jäämerenradasta nuorisoneuvoston näkemysten pohjalta ja 

2) päättää, voiko nuorisoneuvosto kannella oikeuskanslerille hankkeesta 

yksin tai yhdessä hallituksen tai muiden toimijoiden kanssa. 

 

 Päätös: 

  Hallitus keskusteli asiasta ja siirsi sen jatkovalmisteluun. 
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Sh 9 §  NUORISONEUVOSTON JA UUDEN VALTIONEUVOSTON TAPAAMINEN 

28.5.2018 VUONNA 2019 

   
 

Suomen seuraavat eduskuntavaalit ovat 14.4.2019. Eduskuntaan valitaan 200 

kansanedustajaa, jotka valitsevat joukostaan hallituksen pääministerin. Tasavallan 

presidentti nimittää pääministerin. Pääministeri ehdottaa tasavallan presidentille muut 

hallituksen ministerit, jotka tämä nimittää pääministerin ehdotuksen mukaisesti.  

 

Eduskunnan keskeinen tehtävä on lakien säätäminen. Eduskunta on Suomen ylin 

valtioelin, joka käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää myös valtiontaloudesta. 

Valtioneuvosto tarkoittaa suppeassa määritelmässä hallitusta ja laajemmassa 

merkityksessä sillä viitataan valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden 

muodostamaan hallitus- ja hallintoasioiden päätöksentekoelimeen. Valtioneuvostossa 

on nykyisin 12 ministeriötä. 

 

Nuorisoneuvosto haluaa osana Saamelaiskäräjiä ja yhdessä muiden käräjien 

lautakuntien kanssa olla kommunikoimassa valtioneuvoston suuntaan. Erityisesti uuden 

valtioneuvoston kanssa olisi tärkeää pyrkiä luomaan kontakteja mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa ja esittää tapaamista hyvissä ajoin jo ennen eduskuntavaaleja, 

jotta virkamieskoneisto ehtii ottamaan sen huomioon virkamiesten ja tulevien 

poliitikkojen aikatauluissa. Nuorisoneuvosto näkisi tärkeänä, että valtioneuvostolle 

annettaisiin koulutusta saamelaisia koskevaan päätöksentekoon ja toivoisi, että 

neuvosto voisi yhdessä Saamelaiskäräjien hallituksen ja muiden lautakuntien kanssa 

kutsua uuden valtioneuvoston koulutusmatkalle Inariin Sajokseen niin pian kuin 

mahdollista eduskuntavaalien 2019 jälkeen. Vierailulle olisi syytä kutsua kaikki 

saamelaisen kulttuurin ja kielen kanssa tekemisissä olevat ministerit sekä virkamiehet.  

 

Vierailu voisi koostua esimerkiksi koulutusseminaarista, Saamelaiskäräjien toimintaan 

perehtymisestä ja Inarin nelikieliseen kouluun tutustumisesta. Nuorisoneuvosto voi 

osaltaan kouluttaa uutta valtioneuvostoa luentojen, työpajatyöskentelyn ja muiden 

sopiviksi katsomiensa menetelmien avulla pitäen mielessä mahdollisen totuus- ja 

sovintokomission, Martin Scheininin ja muiden alkuperäiskansa-asiantuntijoiden 

lausunnot sekä poliittiset päätökset, kuten saamelaiskäräjälakiuudistuksen. 

 

Nuorisoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 24.3.2018 ja keskustellut asiasta 

hallituksen ja nuorisoneuvoston tapaamisessa 25.3.2018. Nuorisoneuvosto päätti 

kokouksessaan, että se ehdottaa hallitukselle, että valtioneuvosto kutsutaan Inariin ja 

heille järjestetään koulutusseminaari, jonka nuorisoneuvosto ideoi ja toteuttaa 

yhteistyössä hallituksen ja eri lautakuntien kanssa.  

 

Koulutusseminaarissa tuodaan esille käytännön esimerkkejä saamelaisalueelta 

(esimerkiksi yhteistyötä rajojen yli), järjestetään työpajoja sekä tuodaan esille 

alkuperäiskansatietoutta. Koulutusseminaarin valmistelusta vastaavat 

nuorisoneuvoston puheenjohtaja ja nuorisosihteeri. 
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Sh 9 § jatkuu… 

 

Hallitus siirsi kokouksessaan 23.4.2018 asian käsiteltäväksi hallituksen seuraavassa 

kokouksessa. 

 

Nuorisosihteerin esitys (KTL): 

 

Hallitus järjestää yhteistyössä nuorisoneuvoston kanssa 

koulutusseminaarin valtioneuvostolle Inarissa vuonna 2019 

nuorisoneuvoston esityksen mukaisesti. Nuorisoneuvosto on hallituksen 

tapaamisen 25.3.2018 jälkeen edelleen kehittänyt esitystä. 

 

 Päätös: 

Hallitus päätti aloittaa valmistelut yhteistyössä nuorisoneuvoston kanssa. 

Nuorisoneuvosto tuo ehdotuksen hallitukselle syksyllä.  

 

 

 

 
Merkittiin, että Johanna Alatorvinen, Kaisa Tapiola-Länsman ja Risten 

Mustonen poistuivat kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo 13.05. 

 

Merkittiin, että pidettiin ruokatauko klo 13.05 – 14.08. 

Tauon jälkeen paikalla olivat Heikki Paltto, Tuomas Juuso (skype), Magreta 

Sara (skype), Petra Magga-Vars (skype), hallinnosta Pia Ruotsala-

Kangasniemi, Kalle Varis, Johanna Alatorvinen. 
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Sh 10 §  ESITYS SAAMELAISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN  

28.5.2018 TURVAAMISEKSI JA KEHITTÄMISEKSI VUONNA 2020 

 

 

  Valtion talousarviossa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla on vuodesta 2002 

lähtien myönnetty erillinen valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

turvaamiseksi saamelaisten kotiseutualueella (momentti 33.60.36). Määrärahaan ei ole 

tehty tasokorotuksia vuoden 2004 jälkeen. Avustus on suuruudeltaan 480 000 euroa. 

Määräraha ohjautuu Saamelaiskäräjien kautta saamelaisten kotiseutualueen kunnille. 

Erillismääräraha on tärkeä osa saamelaisten perustuslaillista itsehallintoa, jonka kautta 

saamelaiset voivat vaikuttaa rahoituksen puitteissa saamenkielisten ja 

kulttuurinmukaisten palvelujen järjestämiseen. 

 

  Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 17.6 § mukaan, sosiaali- ja terveyslautakunnan 

tehtävänä on hallituksen alaisena laatia käräjien kokoukselle ehdotus vuosittaisesta 

saamelaisesta sosiaali- ja terveyspalvelumäärärahasta.  

 

  Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 21.4.2018. 

 

Hallintopäällikön esitys (PRK): 

 

 Hallitus hyväksyy esityksen saamenkielisten sosiaali- ja 

terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi vuodelle 2020 

Saamelaiskäräjien kokoukselle esitettäväksi. 

 

 Päätös: 

 Hallitus hyväksyi lisäyksin esityksen saamenkielisten sosiaali- ja 

terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi vuodelle 2020 

Saamelaiskäräjien kokoukselle esitettäväksi (liite 2). 
 

 

 

 
Merkittiin, että Kalle Varis poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo 

14.19. 
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Sh 11 §  SAAMEALAISKÄRÄJIEN TIETOSUOJAVASTAAVAN VALINTA JA 

28.5.2018 HÄNELLE MAKSETTAVA KORVAUS 

 

 

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-

asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta 

sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuoja-asetusta 

täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Hallitus on antanut 

eduskunnalle ehdotuksen uudeksi kansalliseksi tietosuojalaiksi. Tietosuojalaki tulisi 

esityksen mukaan voimaan 25.5.2018, kun myös EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 

ryhdytään soveltamaan.  

 

Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä 

tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. 

Tietosuojavastaava on nimitettävä mm. silloin, kun henkilötietojen käsittely kohdistuu 

erityisiin henkilötietoryhmiin (kuten etniseen alkuperään).  

Tietosuojavastaava;  

- osallistuu organisaation henkilötietojen käsittelyä koskevaan suunnittelutoimintaan,  

- osallistuu rekisterinpitäjän hyväksymiä tietosuoja- ja tietoturvaohjeita koskevaan 

valmisteluun ja ylläpitoon,  

- seuraa ja valvoo henkilötietojen käsittelyä ja niiden suojausmenetelmiä,  

- osallistuu rekisterinpitäjän henkilöstölle annettavan tietosuojakoulutuksen 

toteuttamiseen, 

- tukee henkilökuntaa ja rekisteröityjä tietosuoja-asioissa,  

- toimii yhdyssiteenä valvontaviranomaisiin,  

- raportoi organisaation johdolle tietosuojan (ja tietoturvallisuuden) tilasta ja  

- kehittämistarpeista (sisäiset auditoinnit ja käytönvalvonta),  

- vastaa organisaation johdon osoittamista muista tietosuojaa tukevista tehtävistä.  

 

Tietosuojavastaavan nimeämisessä on otettava huomioon henkilön ammattipätevyys ja 

erityisesti asiantuntemus tietosuojalainsäädännöstä ja alan käytänteistä.  
 

Saamelaiskäräjien nykyisen palkkausjärjestelmän (hyv. 24.1.2006, muutokset 29.5.2006 

ja 13.3.2008) 4 §:n mukaan ”Peruspalkkaa voidaan korottaa virkaan erillispäätöksellä 

lisättyjen tehtävien vuoksi enintään 20 %:lla. Korotuksesta päättää käräjien hallitus. 

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavien virkamiesten palkkojen korotuksesta päättää 

kuitenkin käräjien hallintopäällikkö.” 
 

Hallintopäällikön esitys (PRK): 

   

  Hallitus 

1) nimittää Saamelaiskäräjien tietosuojavastaavaksi lakimiessihteerin, 

2) korottaa lakimiessihteerin peruspalkkaa 1.6.2018 alkaen 10 %:lla 

(306,49 €/kk) virkaan lisättyjen tietosuojavastaavan tehtävien 

johdosta. 

 

 

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/on/03/tietosuojavaltuutetulleuusiatehtaviajatoimivaltuuksia.html
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Sh 11 § jatkuu… 

 

 

Päätös: 

  Hallitus 

1) nimitti tietosuojavastaavaksi lakimiessihteerin, 

2) päätti esityksen mukaan. 
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Sh 13 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAAMELAISTEN KANSALLISIA  

28.5.2018 TUNNUKSIA HALLINNOIVAAN LAUTAKUNTAAAN  

 

Saamelaisten 18. konferenssi ja Saamelainen parlamentaarinen neuvosto päättivät 

vuonna 2004 asettaa yhteisen lautakunnan, jonka tehtävänä on hallita ja kehittää 

saamelaisten kansallisia tunnuksia ja ehdottaa niitä ohjaavia säännöksiä sekä arvioida 

millaisia saamen kansallisia tunnuksia nuo säännökset tulee pitää sisällään. 

Lautakunnassa on edustus Saamelaisesta parlamentaarisesta neuvostosta ja 

Saamelaisneuvostosta. Saamen lipun ja Saamen suvun laulun on Saamelaisten 13. 

konferenssi jo hyväksynyt Åressa Ruotsissa vuonna 1986.  

 

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto muutti 9.11.2011 tapaa, jolla Saamelaisen 

parlamentaarisen neuvoston edustajat nimetään lautakuntaan:  

- Jokainen saamelaiskäräjät nimeää yhden edustajan lautakuntaan.  

- Venäjän saamelaiset nimeävät oman edustajansa lautakuntaan. 

- Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston hallitus saa valtuudet nimetä jäsenet 

lautakuntaan. 

 

Suomen Saamelaiskäräjien edustaja lautakunnassa on ollut viime vaalikaudesta lähtien 

Tiina Sanila-Aikio. Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio on ilmoittanut hallinnolle 

17.5.2018 toiveensa, että lautakuntaan nimettäisiin uusi edustaja. 

 

Hallintopäällikön esitys (PRK):    

  

Hallitus nimeää saamelaisten kansallisia tunnuksia hallinnoivaan 

lautakuntaan Suomen Saamelaiskäräjien edustajan. 

 

Päätös: 

Hallitus nimesi Suomen Saamelaiskäräjien edustajaksi Petra Magga-

Varsin. 

 

 

 

 
 Merkittiin, että Kalle Varis saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 14.31. 
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Sh 14 § MYÖHÄSTYNEIDEN MATKALASKUJEN KORVAAMINEN 
28.5.2018 
 

                               matkalaskut koskien Giellagaldun kielijaoston kokousta 24.10.2017 

Tukholmassa ja kokousta Giellagaldun kielityöntekijän kanssa 4.1.2018 on saapunut 

sihteeristöön yli kahden kuukauden päästä matkan päättymisestä (26.3.2018). 

 

Saamelaiskäräjien palkkiosäännön 7 §:n mukaan vaatimus matkakustannusten 

korvauksesta ja päivärahasta on tehtävä kahden kuukauden sisällä matkan päättymisestä 

ja vaatimus ansionmenetyksen korvauksesta kuuden kuukauden kuluessa kokouksen 

päättymisestä.  

 

Hakija menettää oikeutensa palkkioon, korvaukseen ja päivärahaan ellei vaatimus ole 

saapunut käräjien yleiseen toimistoon määräajassa. Palkkiosäännön 11 §:n mukaan 

Saamelaiskäräjien hallitus tulkitsee palkkiosäännön määräyksiä. 

 

Hallintopäällikön esitys (PRK): 

 

Hallitus päättää myöhästyneiden matkalaskujen korvaamisesta. 

 

 Päätös: 

  Hallitus hyväksyi matkalaskut korvattaviksi. 
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Sh 15 §  PUHEENJOHTAJIEN KATSAUS TEHTÄVIINSÄ LIITTYVISTÄ TOIMISTA 
28.5.2018 

 

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 7 §:n 2 momentin mukaan puheenjohtaja antaa 

tarpeen mukaan käräjien ja hallituksen kokousten yhteydessä selvityksen tehtäviinsä 

kuuluvista toimistaan. 

 

 

Hallintopäällikön esitys (PRK): 

 

Hallitus kuulee puheenjohtajien katsaukset saamelaiskäräjien 

toiminnasta hallituksen 4/2018 kokouksen jälkeen ja merkitsee 

katsaukset tiedoksi. 

 

 Päätös: 

Hallitus kuuli I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan katsaukset 

ja merkitsi ne tiedoksi. 

 

 

 
Merkittiin, että Petra Magga-Vars poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo 

15.15. 

 

Merkittiin, että Tiina Sanila-Aikio saapui kokoukseen (skype) klo 15.17 

päätöksenteon jälkeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SÁMEDIGGI  PÖYTÄKIRJA 7/2018  

SAAMELAISKÄRÄJÄT    

 

Hallitus                       28.5.2018   sivu 16 (25) 

Pöytäkirjantarkastajat:   

                                         

 

 

Sh 12 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SUOMEN JA NORJAN VÄLISEEN 

28.5.2018 TYÖRYHMÄÄN JÄÄMEREN RADAN JATKOSELVITTÄMISTÄ VARTEN 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut 16.5.2018 Suomen ja Norjan välisen 

työryhmän, jonka tehtävänä on jatkoselvittää Jäämeren rata -hankkeen 

Rovaniemi/Kemijärvi-Kirkkoniemi -ratalinjausvaihtoehtoa. Ministeriö on kirjeellään 

16.5.2018 pyytänyt Saamelaiskäräjiä nimeämään yhden jäsenen työryhmään sekä 

hänelle varajäsenen, mikäli Saamelaiskäräjät niin haluaa. Työryhmän toimikausi on 

9.5.2018 — 14.12.2018. 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 työryhmään. 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 viestintäministeriö on päättänyt selvittää tarkemmin 

Kirkkoniemen reittilinjausvaihtoehtoon liittyviä kysymyksiä.  Työryhmän tehtäväksi on 

asetettu Kirkkoniemen reittilinjauksen keskeisien kysymyksien selvittäminen. 

Kysymykset liittyvät muun muassa ympäristöön, lupamenettelyihin, kustannuksiin ja 

rahoitukseen liittyen. Reittilinjaukseen liittyy myös laajasti vaikutuksia porotalouteen 

ja saamelaisiin alkuperäiskansana. 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 käynnissä 

oleva Pohjois-Lapin maakuntakaavatyö, jossa käsitellään mm. ratalinjausvaihtoehtoa. 

Työssä kuullaan sidosryhmiä, kuten elinkeinoelämän, ml. Lapin kauppakamarin, 

Paliskuntain yhdistyksen, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Puolustushallinnon 

edustajia.  

Hallintopäällikön esitys (PRK): 

Hallitus päättää, nimeääkö Saamelaiskäräjät Suomen ja Norjan väliseen 

työryhmään Jäämeren radan jatkoselvittämistä varten jäsenen ja hänelle 

varajäsenen. 

Päätös: 

Hallitus  

1) hyväksyi vastauksen lisäyksin liikenne- ja viestintäministeriölle 

nimeämispyyntöön Suomen ja Norjan väliseen työryhmään Jäämeren 

radan jatkoselvittämistä varten (liite 3),  

2) nimesi Saamelaiskäräjien edustajaksi Heikki Palton ja varajäseneksi 

Tuomas Aslak Juuson. 
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Sh 16 §  MUUT ASIAT 
28.5.2018 

 Ei ollut muita asioita. 
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Sh 17 § ILMOITUSASIAT 
28.5.2018 

 

Hallintopäällikön esitys (PRK): Hallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tiedoksi: 

 

1. Puheenjohtajan päätökset 

 

- Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä 

sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi (liite 1 T), 

- Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä 

eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen 

itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 

annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien 

arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien (liite 

2 T), 

- Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle koneellista kullanhuuhdontaa 

(HL2013:0023, HL2013:0007 ja HL2017:0024) koskevasta 

ympäristölupahakemuksesta (PSAVI/2927/2017) Mäkärän alueella Lapin 

paliskunnassa (liite 3 T),  

- Lausunto ulkoministeriölle luonnoksesta Suomen ensimmäiseksi raportiksi 

vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanosta 

(liite 4 T), 

- Lausunto Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 

arktista pedagogiikkaa II –saamelaisopetuksen digiverkosto -hankehakemuksesta 

(liite 5 T), 

- Vastaus opetus- ja kulttuuriministeriölle koskien ennakkosuostumuksen pyytämistä 

selvityksen ’Saamelaisten tarpeet henkisen omaisuudensuojaan, erityisesti 

tekijänoikeussuojan näkökulmasta’ tekemiseksi (liite 6 T),  

- Nimennyt työryhmään tutkimuseettisten ohjeiden laadintaan varten edustajaksi 

ympäristösihteeri Anni-Helena Ruotsalan, 

- Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Hallituksen esityksestä 

eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja 

valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (liite 7 T), 

- Käyttämättä jääneen kielipesäavustuksen uudelleenkohdentamisesta Vuotson 

kielipesän toimintakuluihin,  

- Päättänyt myöntää Rovaniemen kaupungille pohjoissaamenkielisen kulttuuri- ja 

kielipesätoiminnan järjestämisestä koituviin hyväksyttäviin kustannuksiin yhteensä 

70 000 euroa, 

- Päättänyt myöntää Oulun kaupungille pohjoissaamenkielisen kulttuuri- ja 

kielipesätoiminnan järjestämisestä koituviin hyväksyttäviin kustannuksiin yhteensä 

40 000 euroa. 

- Nimennyt CBD SBI-2 kokoukseen 9.-13.7.2018 Montrealiin edustajaksi Pentti 

Pieskin. 
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Sh 17 § jatkuu… 

 

2. I varapuheenjohtajan päätökset 

- Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kullanhuuhdontaa koskevista 

lupahakemuksista HL2014:0024, 0025, 0026 ja 0027 Lapin paliskunnassa 

alapalkisen siidan alueella (liite 8 T). 

 

3. II varapuheenjohtajan päätökset 

- Päättänyt nimetä luonnonvarat ja ympäristö –valmistelutyöryhmään 

Saamelaiskäräjien edustaja Anni-Helena Ruotsalan tilalle ma. elinkeinosihteeri 

Sarita Kämäräisen. 

 

4. Hallintopäällikön päätökset 

- palkannut Hannele Siepin määräaikaiseen toimistosihteerin tehtävään yleiseen 

toimistoon 21.5. – 31.12.2018 väliseksi ajaksi, 

 

5. Muistiot 

- Pöytäkirja saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisesta neuvottelusta 5.4.2018 Opetus- ja 

kulttuuriministeriön kanssa koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle 

varhaiskasvatuslaiksi (liite 9 T) 

- Pöytäkirja saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisesta neuvottelusta 21.2.2018 Opetus- ja 

kulttuuriministeriön kanssa hallituksen esityksestä eduskunnalle muinaismuistolain 

muuttamiseksi (liite 10 T), 

 

6. Saapuneet kirjeet 

- Ympäristöministeriön kirje: Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta 

koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) kokous, Bonn 30.4.-10.5.2018 Suomen 

valtuuskunta (liite 11 T), 

- Maa- ja metsätalousministeriön kirje: Suomen valtuuskunnan ja asiantuntijoiden 

nimeäminen YK:n metsäfoorumin (UNFF) 13. istuntoa varten (liite 12 T), 

- Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston julkilausuma Jäämeren ratahankkeesta 

(liite 13 T). 

 

7. Muut 

- Nuorisoneuvoston kirje opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle (liite 14 T), 

- Nuorisoneuvoston avoin kirje liikenne- ja viestintäministeriölle kaavaillusta 

Jäämeren radasta (liite 15 T). 

 

8. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 21.4.2018 (2/2018): 

- hyväksynyt Enontekiön, Inarin, Utsjoen ja Sodankylän kuntien tiliselvitykset 

saamenkielisen sosiaali- ja terveyspalvelumäärärahan käytöstä 2017, 

- hyväksynyt esityksen saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi 

ja kehittämiseksi vuonna 2020 hallitukselle esitettäväksi.  
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Sh 17 § jatkuu… 

 

9. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan päätökset 

 

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta on kokouksessaan 15.3. (3/2018): 

- hyväksynyt oppimateriaalitehtävissä tarvittavan osaamisen ja valintojen kriteerit 

ohjeistukseksi tuleville valinnoille; 

- tarkistanut oppimateriaalin kesätyöntekijöiden valintaa koskevaa edellisen 

kokouksen (23.2., 2/2018) päätöstään: vahvistamalla Henna Lehtolan, Anna-

Katariina Feodoroffin, Terhi Harjun, Risten Mustosen, Solja Maggan ja Sunna 

Länsmanin valinnan projektityöntekijöiksi kahdeksi kuukaudeksi sekä  

Tiina Jäppisen ja Rauna Vieltojärven valinnan oppimateriaalityön harjoittelijoiksi 

kahdeksi kuukaudeksi sekä valitsemalla lisäksi Martta Alajärven ja Gabriela 

Satokankaan oppimateriaalityön harjoittelijoiksi kahdeksi kuukaudeksi; 

- hyväksynyt Enontekiön kunnan antaman tiliselvityksen saamenkielisen 

päivähoidon turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käytöstä vuodelta 2017; 

- hyväksynyt maksettavaksi Enontekiön kunnalle 3. erän saamenkielisen 

päivähoidon turvaamiseksi osoitetusta valtionavustuksesta, yhteensä 8 600, 36 € 

ja todennut, että Enontekiön kunnalle vuodeksi 2017 myönnetty valtionavustus 

tulee kokonaan käytetyksi; 

- hyväksynyt Inarin kunnan ja Anarâškielâ servin antamat tiliselvitykset 

saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käytöstä 

vuodelta 2017;  

- hyväksynyt maksettavaksi Inarin kunnalle 3. erän saamenkielisen päivähoidon 

turvaamiseksi osoitetusta valtionavustuksesta, yhteensä 13 829,24 € ja todennut, 

että Inarin kunnalle vuodeksi 2017 myönnetty valtionavustus tulee kokonaan 

käytetyksi; 

- hyväksynyt Utsjoen kunnan antaman tiliselvityksen saamenkielisen päivähoidon 

turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käytöstä vuodelta 2017; 

- hyväksynyt maksettavaksi Utsjoen kunnalle 3. erän saamenkielisen päivähoidon 

turvaamiseksi osoitetusta valtionavustuksesta yhteensä 18 697, 20 € ja todennut, 

että Utsjoen kunnalle myönnetty valtionavustus tulee kokonaan käytetyksi; 

- hyväksynyt kokouksessa sovitun mukaisesti kokouksen jälkeen sähköpostitse 

selvitykset saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi osoitetun määrärahan 

käytöstä vuonna 2017 toimitettavaksi Lapin aluehallintovirastolle ja 

Saamelaiskäräjien hallitukselle; 

- hyväksynyt ehdotuksen Saamelaiskäräjien lausunnoksi varhaiskasvatuslain 

muuttamisesta; 

- päättänyt vastata Enontekiön kunnalle saamelaisopetusta koskeneeseen 

22.11.2017 tehtyyn kyselyyn saatuun vastaukseen (29.1.2018) ja pyytää 

kunnalta saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaista neuvottelua kunnan valmistellessa 

saamelaisopetuksen kehittämissuunnitelmaa; 

- päättänyt kutsua Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnat sekä Oulun 

ja Rovaniemen kaupungit neuvotteluun saamen kielten etäyhteyksiä käyttävään 

pilottihankkeeseen liittyen 10.4.2018; 

- esittää Neeta Jääskölle oppimateriaalin freelancertöitä; 
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Sh 17 § jatkuu… 

 

- valtuuttaa lautakunnan puheenjohtajan pyytämään Toivo Westiä palauttamaan 

hänelle maksetun eGirjin oppimateriaalien käyttöoikeuksia koskevan kevään 

2018 lisenssimaksun, koska West on vetäytynyt suunnitellusta sopimuksesta; 

- päättänyt kääntää pohjoissaamen kielelle yläkoulun fysiikan ja kemian 

oppikirjasarjan Titaani; 

- valita saamen kielille käännettäväksi, digitaalisesti julkaistavaksi ja 

painettavaksi alakoulun matematiikan Tuhattaituri -oppikirjasarjan ja sovittaa 

oppimateriaali mahdollisuuksien mukaan saamelaisen kulttuurin mukaiseksi; 

ottaa tarpeen mukaan pienen digipainoksen pohjoissaamenkielisestä Áppes 2 -

oppimateriaalista mikäli opettajat haluavat painettua materiaalia ja jatkaa 

selvitystyötä inarin- ja pohjoissaamenkielisen digijulkaisun osalta; 

- myöntää Anaraškielâ serville 1 500 euron avustuksen Erkki Itkosen vanhojen 

arkistoääninauhojen julkaisulupien hankkimista varten; 

- selvittää mitä osia Suomen mielenterveysseuran mielenterveystaitoihin 

liittyvistä oppimateriaaleista olisi tarpeellista kääntää saamen kielille; 

- pyrkiä järjestämään lautakunnan seuraava kokous toukokuun puolivälissä 

Helsingissä ja järjestämään samaan yhteyteen saamen kielen ja saamenkielistä 

opetusta käsittelevä keskustelutilaisuus sekä tutustumiskäynti  

- saamen kielipesässä. 

 

10. Kulttuurilautakunnan päätökset 

 

11. Nuorisoneuvoston päätökset 

Nuorisoneuvoston kokouksen 2/2018 (24.3.2018) päätösluettelo 

- Nuorisoneuvosto otti DigiÁrran hankkeen etenemisen tiedoksi 

- Nuorisoneuvosto päätti ottaa seuraavat asiat esille nuorisoneuvoston ja hallituksen 

tapaamisessa 25.3.2018: 

• Puheoikeuden laajentaminen Saamelaiskäräjien kokouksessa 

• Nuorisoneuvoston edustajalle tulisi saada vakituinen istumapaikka 

parlamenttisalin pyöreässä pöydässä 

• Nuorisoneuvostolla on muihin Saamelaiskäräjien lautakuntiin nähden 

erilainen asema. Nuorisoneuvoston yhtenä tarkoituksena on tuoda 

saamelaisnuorten ääni kuuluviin, nyt on epäselvyyttä siinä kuinka se saa 

näkyä, jos esimerkiksi se on poikkeava hallituksen tai muiden 

Saamelaiskäräjien jäsenten kanssa. 

• Saamelaiskäräjien jäsenten perehdyttäminen nuorisoneuvoston toimintaan 

ja tehtäviin, monelle tuntuu olevan nuorisoneuvoston toiminta etäistä. 

• Vaalikauden toimintaohjelmassa todetaan: Saamelaislapset ja -nuoret 

tarvitsevat erityistä tukea saamelaisidentiteetin vahvistamiseksi, kielen ja 

kulttuurin säilyttämiseksi. Saamelaiskäräjien työssä nuorisoneuvosto 

mahdollistaa yhä paremmin saamelaislasten ja –nuorten tarpeiden 

huomioimisen kaikilla sektoreilla. Miten Saamelaiskäräjien hallitus 

huomioi edellä mainitun ja nuorisoneuvoston osana Saamelaiskäräjiä. 
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• Jäsenten valinta: tulisiko nuorisoneuvoston tehdä ehdotus, jonka 

Saamelaiskäräjien kokous vain vahvistaa, sillä jäsenet vaihtavat usein 

nuorisoneuvostoon valittavia jäseniä. Nuorten taustojen selvittely 

striimattavassa kokouksessa ei ole hyväksyttävää. Mikäli jäseniä halutaan 

vaihtaa, vastaehdotusten tulisi tulla nuorisoneuvoston kautta. Ehdotukset 

nuorisoneuvostoon tulisi tulla määräaikaan mennessä. Miten käy nuorten 

äänelle, kun päätetään nuorten ehdotuksen yli? 

- Nuorisoneuvoston edustajaksi maakunnalliseen nuorisovaltuustoon valittiin Sunna 

Aikio ja varajäseneksi Anni-Sofia Löf. 

- Nuorisoneuvoston jäsenillä ei ole mahdollisuutta osallistua Kulttuurisensitiivinen 

opinpolku Lapissa-hankkeen ohjausryhmän toimintaan, mutta nuorisoneuvosto voi 

kommentoida hankkeen saamelaisnuoria koskevia osiota. 

- Elävä kieli -sarjakuvahanke ei suoranaisesti kuulu nuorisoneuvoston 

kohderyhmälle, eli nuorille. Nuorisoneuvosto ehdottaa mahdolliseksi 

yhteistyökumppaniksi Anaraskiela serviä sekä Mii-searviä. 

- Nuorisoneuvosto ehdottaa skype-palaveria Itsemurhien ehkäisy hankkeesta STM:n 

työntekijälle, jolloin hankkeen toteuttajat voivat enempi avata työpajojen sisältöä 

ja ylipäänsä sitä, minkälaista työpanosta nuorisoneuvostolta toivotaan. Palaveriin 

osallistuvat Niila Rahko, Ánte Veijola, Risten Mustonen, Unni Aikio ja Kaisa 

Tapiola-Länsman. 

- Nuorisoneuvoston logoksi valittiin Lilja Krogeruksen logoehdotus. 

Nuorisoneuvosto haluaa, että logo pysyy kallellaan kuten ehdotuksessa on. Logon 

vaaleankeltainen voisi olla tummemman keltainen. Logon tekstit voisivat olla 

samalla lailla kuin Saamelaiskäräjien logossa kuvan oikealla puolella. Mikäli 

myöhemmin tulee tarvetta muiden logoehdotusten käytölle, nuorisosihteeri ottaa 

yhteyttä piirtäjiin ja keskustelee ehdotusten lunastamisesta nuorisoneuvoston 

käyttöön. 

- SamiSosterin kautta on tullut tapaamispyyntö Georg Wreden kanssa, mutta se on 

peruuntunut esteen vuoksi. Mikäli nuorisoneuvostolle tulee jokin tapahtuma 

Helsinkiin, pyritään järjestämään tapaaminen Wreden kanssa samalla. 

- Nuorisoneuvosto hyväksyi nuorisoneuvoston 2017 toimintakertomuksen 

muutoksin 

- Nuorisoneuvosto ehdottaa hallitukselle, että valtioneuvosto kutsutaan Inariin ja 

heille järjestetään koulutusseminaari, jonka nuorisoneuvosto ideoi ja toteuttaa 

yhteis-työssä hallituksen ja eri lautakuntien kanssa. Koulutusseminaarissa tuodaan 

esille käytännön esimerkkejä saamelaisalueelta (esi-merkiksi yhteistyötä rajojen 

yli), järjestetään työpajoja sekä tuodaan esille alkuperäiskansatietoutta. 

Koulutusseminaarin valmistelusta vastaavat nuorisoneuvoston puheenjohtaja ja 

nuorisosihteeri. Koulutusseminaarin järjestäminen otetaan esille hallituksen ja 

nuorisoneuvoston tapaamisessa 25.3.2018. 
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- Nuorisoneuvosto vastustaa Jäämerenradan rakentamista, radasta aiheutuu 

suunnatonta haittaa poronhoidolle, eikä hyödytä saamelaiskulttuuria millään 

tavalla. Radan rakentaminen vaikeuttaisi nuorten tulevaisuutta jatkaa 

poronhoidossa jakamalla laidunmaat useassa paliskunnassa sekä lisäisi nuorten 

poronhoitajien psyykkistä kuormaa. Tämä taas voi lisätä itsemurhia nuorten 

keskuudessa, mikä on ollut havaittavissa Ruotsin puolella. Nuorisoneuvosto 

näkee, että liikenne ja -viestintäministeriö on toiminut saamelaiskäräjälain 9 § 

vastaisesti, kun ei ole neuvotellut radasta Saamelaiskäräjien kanssa. 

Nuorisoneuvosto tekee liikenne- ja viestintäministeriölle avoimen kirjeen, joka on  

- vapaasti julkaistavissa mediassa. Kirjeen valmistelevat Anni Saara Aikio, Risten 

Mustonen, Lassi-Olavi Mäkinen, Niila Rahko, Jussa Seurujärvi, Martta Alajärvi 

sekä Kaisa Tapiola-Länsman. 

- Aloite somekoulutuksen järjestämisestä siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

- Nuorisosihteeri tuo Saamelaisnuorten taidetapahtuman rahoitusneuvotteluissa 

esille nuorisoneuvoston kannan, taidetapahtuma on erityisen tärkeä 

saamelaislapsille ja -nuorille identiteetin ja kielen kannalta, jolta ei saa leikata 

rahoitusta. Rahoituksen leikkaaminen on kohtuutonta tässä vaiheessa vuotta. 

Rahoitusvastuun yhtäkkinen siirtäminen nuorisoneuvostolle luo vastakkain-

asettelua lautakuntien välille. Lassi-Olavi Mäkinen osallistuu neuvotteluihin ja tuo 

tarpeen tullen esille oman kokemuksen taidetapahtumaan osallistumisesta. 

 

12. Elinkeino- ja oikeuslautakunnan päätökset 

 

13. Kielineuvoston päätökset 

 

Kielineuvoston 1/2018 kokouksen päätökset 

- Kielineuvosto suosittelee, että saamelaissopimusta tulisi vielä selvittää ja 

termejä määritellä. Sopimus ei tälläisenaan hyväksyttävissä. 

- Kielineuvosto päätti saamelaisalueen ulkopuolisen kulttuuri- ja 

kielipesätoiminnan rahoituksen (350 000 €) valtionavustukseen oikeuttavien 

kustannusten vähentämisperiaatteista. Taloudellisen tilanteen takia kielineuvosto 

linjaa, että kuntien ja kaupunkien tulisi ottaa enemmän vastuuta kielipesien 

järjestämisestä. Kielineuvosto päätti vähennysperiaatteista, että ne 

kohdennettaisiin kaikkiin kielipesätoimijoihin, mutta pääasiassa Sodankylän ja 

Rovaniemen kielipesien toimintaan ja varmistetaan, että City Samit r.y.:n ja 

Oulun kaupungin järjestämien kielipesien edellytykset jatkaa toimintaa 

turvataan. Kielineuvosto valtuuttaa kielipesäkoordinaattorin jatkaman 

lisäneuvotteluita rahoituksesta. 

- Kielineuvosto kannatti kielipesätoiminnan ohjausryhmän perustamista ja pyytää 

kielipesätoimijoita nimeämään edustajat ryhmään. Ohjausryhmän 

puheenjohtajaksi valittiin kielineuvoston puheenjohtaja Neeta Jääskö. 
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14. Henkilöstöasiat 

 

- Luettelo saamelaiskäräjien palveluksessa olevista henkilöistä (liite 16 T). 
 

T-liitteisiin voi tutustua kokouspaikalla. 

 

 

Päätös: 

  Hallitus merkitsi asiat tiedoksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SÁMEDIGGI  PÖYTÄKIRJA 7/2018  

SAAMELAISKÄRÄJÄT    

 

Hallitus                       28.5.2018   sivu 25 (25) 

Pöytäkirjantarkastajat:   

                                         

 

 

Sh 18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
28.5.2018 

I varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00. 

 

 

 

 

   
    

Heikki Paltto   Pia Ruotsala-Kangasniemi  

 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä  

   

 

 

 

 

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. 

  

 

 
 Tuomas Aslak Juuso 

pöytäkirjantarkastaja  

 

 

 
 Magreta Sara 

pöytäkirjantarkastaja  

 

 

 

 

 


