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SAAMELAISKÄRÄJIEN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2022
Aika
Paikka

9.5.2022 klo 9.16 – 18.17.
10.5.2022klo 9.05 – 11.39.
Zoom-etäyhteys

Läsnä 9.5.2022/
poissa
Tuomas Aslak Juuso
Anni Koivisto
Leo Aikio
Juha Alakorva
Veikko Feodoroff
Anne Nuorgam
Magreta Sara
Hallinto:
Pia Ruotsala-Kangasniemi

L
puheenjohtaja
I varapuh. joht.
II ”
jäsen
”
”

x
x
x
x
x (saap.9.34)

”

x (saap.9.42)
x

Kalle Varis
Anne Länsman-Magga
Elli-Marja Hetta
Marko Marjomaa
Anne-Kirste Aikio
Johanna Alatorvinen

hallintopäällikkö,
pöytäkirjanpitäjä
lakimiessihteeri
sosiaali- ja terveyssihteeri 5-6 §
nuorisosihteeri 7 §
ma. saamen kieliasiansihteeri 8 §
kieliturvasihteeri 11 §
viestintäsihteeri

x
x
x
x
x
x

Tulkit:
Maria Sofia Aikio
Hilkka Fofonoff

tulkki
tulkki

x
x

Pöytäkirjantarkastajat:

P

x
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.5.2022 klo 9.16.
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Päätös:
Sh 3 §
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Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallituksen
kokousajankohdasta on päätetty hallituksen kokouksessa 7.2.2022.
Kokouskutsu-esityslista liitteineen on lähetetty jäsenille 2.5.2022.
Kokous todettiin todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 63 §:n mukaan pöytäkirja on tarkistettava ja
toimitettava toimielimen jäsenille sekä julkaistava Saamelaiskäräjien internetsivuilla
kahden viikon kuluessa kokouksen pitämisestä.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 64 §:n mukaan hallituksen pöytäkirja siihen
liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten
kuin siitä ennakolta on ilmoitettu.
Hallintopäällikön esitys (PRK):
Hallitus
1) valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat
ääntenlaskijoina,
2) pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 23.5.2022 ja pidetään tällöin
nähtävänä 24.5.2022 – 24.6.2022 Saamelaiskäräjien verkkosivuilla
www.samediggi.fi
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Hallitus
1) valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Leo Aikion ja Juha Alakorvan, jotka
tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina,
2) päätti esityksen mukaan.
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ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Hallintopäällikön esitys (PR):
Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyjärjestys:
5 § Lapin hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukunta
6 § Yhteisöllinen suostumus saamelaislasten- ja nuorten hyvinvointia ja oikeuksien
toteutumista koskevan selvityksen toteuttamiseksi
7 § Jäsenten nimeäminen SPN:n nuorisoneuvostoon
8 § Sámi Giellagáldun hallituksen hallintosäännön hyväksyntä
9 § Poikkeustilasuunnitelma Saamelaiskäräjien toimintakyvyn ja henkilöstön
työturvallisuuden varmistamiseksi
10 § Elinkeinosihteerin viran täyttäminen
11 § Kieliasiansihteerin viran täyttäminen
12 § Puheenjohtajien ja hallituksen jäsenten katsaus tehtäviinsä liittyvistä toimista sekä
hallituksen jäsenten esiin ottamat asiat
13 § Muut esille tulevat asiat
14 § Ilmoitusasiat
15 § Kokouksen päättäminen
Päätös:

Hallitus hyväksyi esitetyn asioiden käsittelyjärjestyksen lisäten muihin
asioihin kohdaksi 13.1 § Edustajien nimeäminen OULU2026valtuuskuntaan

Merkittiin, että Anne Länsman-Magga saapui kokoukseen klo 9.23 päätöksenteon
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajat:
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LAPIN HYVINVOINTIALUEEN JA KUNTIEN NEUVOTTELUKUNTA
Lapin hyvinvointialue on 12.4.2022 toimittanut pyynnön nimetä jäsenen ja varajäsenen
Lapin hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukuntaan. Hyvinvointialuelain mukaan
hyvinvointialueen ja kuntien on neuvoteltava vähintään valtuustokausittain tehtäviensä
hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. Neuvotteluissa voidaan
sopia ainakin yhteistyön edellyttämistä rakenteista, toimintamalleista sekä yhteistyön
edellyttämästä tiedonkulusta.
Lapin hyvinvointialueen hallintosäännön 9 §:n mukaan aluehallitus asettaa
valtuustokausittain hyvinvointialue ja kuntien neuvottelukunnan, joka toimii
hyvinvointialueen ja kuntien neuvoa antavana yhteistyöelimenä. Neuvottelukunta
käsittelee hyvinvointialueen ja kuntien toteuttamaa yhteistyötä hyvinvoinnin, terveyden
ja arjen turvallisuuden edistämisessä sekä muilla tehtäväalueilla hyvinvointialueen ja
kuntien yhdyspinnoissa.
Sosiaali- ja terveyssihteerin esitys (ALM):
Hallitus päättää jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä Lapin
hyvinvointialueen neuvottelukuntaan
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Hallitus päätti nimetä Saamelaiskäräjien edustajaksi Lapin
hyvinvointialueen neuvottelukuntaan Anni Koiviston ja hänelle
varajäseneksi Magreta Saran.
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YHTEISÖLLINEN SUOSTUMUS SAAMELAISLASTEN- JA NUORTEN
HYVINVOINTIA JA OIKEUKSIEN TOTEUTUMISTA KOSKEVAN
SELVITYKSEN TOTEUTTAMISEKSI
Suomeen on laadittu kansallinen lapsistrategia (2021). Kansallisen lapsistrategian
toimeenpanosuunnitelmassa (2021) on päätetty tehdä selvitykset saamelaislasten ja
romanilasten
hyvinvoinnista
ja
oikeuksien
toteutumisesta
Suomessa.
Toimeenpanosuunnitelmaan on kirjattu seuraavaa: ”Eri ihmisoikeuselimet ovat
suosittaneet Suomea seuraamaan ja arvioimaan saamelaislasten ja romanilasten
oikeuksien toteutumista sekä parantamaan lasten oikeutta saada koulutusta ja palveluja
omalla kielellään. Saamelaislasten ja romanilasten oikeudet eivät tällä hetkellä toteudu
yhdenvertaisesti muihin väestöryhmiin kuuluvien lasten oikeuksien kanssa, ja tieto
heidän hyvinvoinnistaan on puutteellista. Toimenpiteessä selvitetään saamelaislasten ja
romanilasten oikeuksien toteutumista ja koostetaan hyvinvointia koskeva ajantasainen
tieto päätöksenteon tueksi. Selvitys tulee toteuttaa yhdessä sidosryhmien sekä lasten ja
nuorten kanssa.” Selvitykset on päätetty toteuttaa osana lapsiasiavaltuutetun toimiston
työtä kahtena erillisenä selvityksenä erillisellä rahoituksella.
Lapsiasiavaltuutetun toimisto hakee Saamelaiskäräjiltä yhteisöllistä suostumusta
kansallisen lapsistrategian toimeenpanoon liittyvään selvitykseen saamelaislasten
hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta. Tutkimushanke on tarkoitus toteuttaa
1.3.2022-28.2.2023 välisenä aikana. Lapsiasiavaltuutetun toimistossa on aiemmin
julkaistu saamelaislasten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista käsittelevä selvitys
(Rasmus, 2008).
Saamelaiskäräjät on tavannut Lapsiasiavaltuutetun toimistoa selvitykseen liittyen
15.12.2021 ja 21.2.2022. Lapsiasiavaltuutetun toimisto on toimittanut
Saamelaiskäräjille hakemuksen yhteisöllinen suostumuksen saamiseksi ja siihen
liittyvän täydennetyn asiakirjan.
Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli pyyntöä 7.4.2022
kokouksessaan (5 §). Lautakunta Kuuli asiantuntijoina Lapsiasiavaltuutetun toimiston
erikoistutkija Elina Weckströmiä ja tutkimusavustaja Karri Kekkosta, kuuli
asiantuntijoina nuorisosihteeri Elli-Marja Hettaa ja posken ma. suunnittelijaa Lydia
Heikkilää, keskusteli asiasta, totesi, että lautakunta pitää tärkeänä, että saamelaislasten
ja nuorten tilanteesta tuotetaan tietoja päätöksenteon tueksi. On tärkeää, että
saamelaislapsille- ja nuorille kohdistetaan selvityksen tulosten pohjalta heidän
elinolojaan ja hyvinvointia tukevia toimenpiteitä ja niille riittävät rahoitusresurssit.
Lautakunta päätti viedä hallitukselle esityksen yhteisöllisen suostumuksesta.
Lautakunta päätti esittää Saamelaiskäräjien hallitukselle, että saamelaislasten ja nuorten hyvinvointia ja oikeuksien toteuttamista koskevan selvityksen toteuttamiselle
myönnetään yhteisöllinen suostumus. Lautakunta kuitenkin suosittelee vahvasti, että
haastattelujen kysymysten valmistelussa, toteuttamisessa ja analysoinnissa
huomioidaan kulttuuriset lähtökohdat, parhaimmat edellytykset tähän olisi, mikäli
tutkimusryhmässä olisi työntekijä, jolla on vahva osaaminen saamelaiskulttuurista.
Teemahaastatteluja toteutettaessa tulee myös varmistaa kaikkien kolmen saamen

Pöytäkirjantarkastajat:
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kieliryhmän huomioiminen sekä saamelaisten kotiseutualueen alueellinen
edustettavuus. Saamelaisalueella toteuttavien haastattelujen määrän tulee olla esitettyä
suurempi, jotta varmistetaan kaikkien kieliryhmien ja alueellinen otanta. Lautakunta
myös edellyttää, että riski lainausten tunnistettavuudesta arvioidaan yhdessä
Saamelaiskäräjien kanssa. Saamelaisen yhteisön kanssa tulisi käydä yhdessä sovitussa
prosessissa jatkuvaa dialogia selvityksen teon eri vaiheissa. Lautakunta pitää tärkeänä,
että Saamelaiskäräjillä olisi mahdollisuus nimetä jäsen selvityksen ohjausryhmään.
Lautakunta näkee myös tärkeänä, että yhteisöllinen suostumus olisi pyydetty
saamelaisyhteisöltä jo ennen selvityshankkeen rahoitushakemuksen jättämistä, jotta
saamelaisyhteisön tosiasiallinen osallisuus itseään koskevaan tutkimukseen ja
tiedontuotantoon toteutuisi.
Lapsiasiainvaltuutettu toimitti 25.4.2022 Nellim-Keväjärven ja Näätämön alueiden
kolttaneuvostoille toimittaneensa vastineen.
Lapsiasiainvaltuutettu toimitti 25.4.2022 nimeämispyynnön kolmen ohjausryhmän
jäsenten nimeämiseen. Jokaisella ohjausryhmään nimettävällä henkilöllä tulee olla
saamelaisuuden tuntemusta sekä osaamista pohtia hyvinvointia ja oikeuksia lapsuuden
ja lapsen näkökulmasta Lisäksi yhden nimettävän jäsenen tulee edustaa
kolttasaamelaisuutta, yhden inarinsaamelaisuutta ja yhden pohjoissaamelaisuutta.
Saamentutkimuksen edustajat ohjausryhmässä toimivat myös saamelaislasten
selvityksen työryhmänä. Ohjausryhmä toimii vuoden 2022 loppuun saakka ja
kokoontuu noin neljä kertaa.
Lapsiasiainvaltuutettu pyysi nimittämispyynnön ja vastausten käsittelyssä
huomioimaan lapsistrategiasta tulevan aikataulun selvityksen toteuttamiselle. Jotta
saamelaislasten selvitys pystytään toteuttamaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja
lapsistrategian rahoittamana, tulee ohjausryhmän jäsenet olla nimitettyinä 10.5.2022
mennessä ja selvityksen toteuttamisen aikataulu ja käytännön toimet suunniteltuina
toukokuun loppuun mennessä.
Kokouksessa nähtävillä olevat asiakirjat:
- Muistiot Saamelaiskäräjien ja lapsiasiavaltuutetun toimistoa kanssa 15.12.2021 ja 21.2.2022.

Sosiaali- ja terveyssihteerin esitys (ALM):
Hallitus
1) päättää yhteisöllisen suostumuksen myöntämisestä,
2) päättää kolmen jäsenen nimeämisestä Saamelaislasten ja romanilasten
hyvinvointia ja oikeuksien toteutuminen-selvityksen ohjausryhmään.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Päätös:
Merkittiin, että Veikko Feodoroff saapui kokoukseen asian esittelyn aikana klo 9.34.
Merkittiin, että Magreta Sara saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9.42.

Hallitus
1) keskusteli asiasta ja päätti sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen
mukaisesti myöntää selvitykselle yhteisöllisen suostumuksen,
2) nimesi ohjausryhmään Anne Länsman-Maggan, Elli-Marja Hetan ja
Riitta Lehtola-Kososen.

Merkittiin, että Anne Länsman-Magga poistui kokouksesta klo 9.55 päätöksenteon
jälkeen ja Elli-Marja Hetta saapui kokoukseen klo 9.55.

Pöytäkirjantarkastajat:
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JÄSENTEN NIMEÄMINEN SPN:N NUORISONEUVOSTOON
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston (SPN) alaisuudessa toimii nuorisoneuvosto
(SPN-N), johon Ruotsin, Suomen ja Norjan Saamelaiskäräjät nimeävät kaksi jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet. SPN:n alaisen nuorisoneuvoston tavoitteena on
lisätä saamelaisnuorten osallisuutta ja vaikutusvaltaa.
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksissaan 1/2021 (8.2.2022,
8 §) ja 2/2022 (21.3.2022, 12 §). Nuorisoneuvosto ehdottaa Saamelaiskäräjien
hallitukselle SPN:n nuorisoneuvoston jäseniksi valittavan Anni-Sofia Niittyvuopion ja
Hansa Ravna-Pieskin ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi Janita Känsälän ja Eetu
Maggan.
Nuorisosihteerin esitys (EMH):
Hallitus päättää nuorisoneuvoston esityksen mukaan.
Päätös:

Hallitus nimesi SPN:n nuorisoneuvoston jäseniksi Anni-Sofia
Niittyvuopion ja Hansa Ravna-Pieskin ja heille henkilökohtaisiksi
varajäseniksi Janita Känsälän ja Eetu Maggan.

Merkittiin, että Elli-Marja Hetta poistui kokouksesta klo 9.57 päätöksenteon jälkeen ja
Marko Marjomaa saapui kokoukseen klo 9.57

Pöytäkirjantarkastajat:
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SÁMI GIELLAGÁLDUN HALLITUKSEN HALLINTOSÄÄNNÖN
HYVÄKSYNTÄ
Sámi Giellagáldun perustamisen käynnistyi, kun Sámi Giellagáldun säännöt
hyväksyttiin Norjan Saamelaiskäräjillä 11.6.2020, Suomen Saamelaiskäräjillä
26.6.2020 ja Ruotsin Saamelaiskäräjillä 17.9.2020.
Pohjoismaiden saamelaisasioista vastaava virkamieselimen (NÄS) asettama työryhmä
julkaisi kesäkuussa 2019 raportin Sámi Giellagáldu – Davviriikkalaš sámegielaid fágaja resursaguovddáža organisašuvdnahámi árvvoštallan (Sámi Giellagáldu –
Pohjoismaisen saamen kielten ammatti- ja resurssikeskuksen organisaatiomuodon
arviointi). Raportin ehdotusten pohjalta Saamelainen Parlamentaarinen Neuvosto päätti
kaikkien kolmen Saamelaiskäräjien valtuuttamana syyskuussa 2019 valita mallin, jossa
Sámi Giellagáldun toiminta organisoidaan Norjan Saamelaiskäräjien yhteyteen
Suomen, Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjien yhteisenä toimintana. Yksimielisessä
päätöksessään SPN totesi, että tämä toimintamuoto parhaiten varmistaa Sámi
Giellagáldun tehokkaan toiminnan.
Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston tekemä organisaatiomallin valintapäätös
edellytti Sámi Giellagáldun perustamiseksi sääntöjen hyväksymisen lisäksi, että
Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjät allekirjoittavat yhteistyösopimuksen
koskien Sámi Giellagáldun toimintaa ja sopivat vuosittaisesta budjetista. Suomen,
Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien päättivät yhteistyösopimuksen hyväksymisestä
joulukuussa 2021.
Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjät ovat yhteistyösopimuksessa päättäneet,
että Saamelaiskäräjät yhdessä laativat Sámi Giellagáldun hallituksen hallintosäännön.
Suomen, Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjät rahoittavat Sámi Giellagáldun toimintaa
ja itse kukin Saamelaiskäräjät nimittää 2 jäsentä Sámi Giellagáldun hallitukseen.
Suomen, Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjät päättävät hallituksen hallintosäännöstä.
Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien hallinnot ovat yhdessä laatineet
ehdotuksen hallintosäännöksi. Hallintosääntö määrää hallituksen toiminnan säännöt.
On päätetty, että Sámi Giellagáldun toiminta tulee organisoida Norjan
Saamelaiskäräjien yhteyteen. Tämän vuoksi ehdotetaan, että hallintosääntö noudattaa
Norjan lakeja. Kaikkien kolmen Saamelaiskäräjien tulee hyväksyä ehdotettu Sámi
Giellagáldun hallituksen hallintosääntö samanlaisena, jotta se tulee voimaan.
Ma. saamen kieliasiainsihteerin esitys (MM):
Hallitus päättää
hyväksymisestä.
Päätös:

Sámi Giellagáldun hallituksen hallintosäännön

Hallitus hyväksyi Sámi Giellagáldun hallituksen hallintosäännön (liite 1).
Marko Marjomaa poistui kokouksesta klo 10.09 päätöksenteon jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajat:
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POIKKEUSTILASUUNNITELMA SAAMELAISKÄRÄJIEN
TOIMINTAKYVYN JA HENKILÖSTÖN TYÖTURVALLISUUDEN
VARMISTAMISEKSI
Saamelaiskäräjillä on toteutettu aivoterveyttä koskeva kysely työpajoineen toukokuussa
2021 sekä työterveyshuollon toteuttama kohdennettu työpaikkaselvitys työssä
jaksamisesta tammikuussa 2022. Molemmissa on todettu terveydelle haitallista jatkuvaa
ja pitkäaikaista ylikuormitusta. Työssäjaksaminen on työntekijöistä 70 %:lla
heikentynyt vuoden 2021 aikana. Erityisiä kuormitustekijöitä ovat kiire, työn määrän ja
vaativuuden lisääntyminen, työtehtävien hallintaan ja priorisointiin liittyvät haasteet.
Muistin, keskittymis- ja suunnittelukyvyn muutokset haittaavat työssä selviytymistä 70
%:lla. Tulokset ovat hälyttäviä työsuojelun näkökulmasta.
Työturvallisuuslain (738/2002) 8 §:n mukaisesti Työnantaja on tarpeellisilla
toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä
työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin
ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin
liittyvät seikat.
Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden
parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan
noudatettava seuraavia periaatteita:
1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään;
2) vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan
vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla;
3) yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä; ja
4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomioon.
Puheenjohtajiston ja hallintopäällikön esitys:
Hallitus
1) keskustelee henkilöstön työterveyden tilasta,
2) hyväksyy puheenjohtajiston ja hallintopäällikön valmisteleman
poikkeustilasuunnitelman Saamelaiskäräjien toimintakyvyn ja
henkilöstön työterveyden turvaamiseksi,
3) päättää poikkeustilan pituudesta.
Päätös:

Hallitus aloitti asian käsittelyn 9.5.2022 klo 10.10.
Hallitus keskeytti asian käsittelyn 9.5.2022 klo 11.23.
Merkittiin, että pidettiin tauko 11.23 – 11.35.Tauon jälkeen paikalla olivat Tuomas A
Juuso, Anni Koivisto, Leo Aikio, Veikko Feodoroff, Magreta Sara ja hallinnosta Pia
Ruotsala-Kangasniemi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Hallitus jatkoi asian käsittelyä 10.5.2022 klo 9.45.
Merkittiin, että läsnä käsittelyssä olivat Tuomas A Juuso, Anni Koivisto,
Leo Aikio, Juha Alakorva, Veikko Feodoroff, Magreta Sara ja
hallinnosta Pia Ruotsala-Kangasniemi, Kalle Varis.
Hallitus
1) keskusteli henkilöstön työterveyden tilasta,
2) hyväksyi muutoksin puheenjohtajiston ja hallintopäällikön
valmisteleman poikkeustilasuunnitelman Saamelaiskäräjien
toimintakyvyn ja henkilöstön työterveyden turvaamiseksi (liite 2),
3) päätti, että poikkeustila alkaa hallituksen pöytäkirjan
allekirjoittamisen jälkeen ja kestää 30.9.2022 saakka. Hallitus arvioi
tilannetta uudelleen elokuun lopussa.

Pöytäkirjantarkastajat:

SÁMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 4/2022

Hallitus

9. – 10.5.2022

Sh 10 §

9.-10.5.2022

sivu 12 (25)

ELINKEINOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Saamelaiskäräjien hallitus nimitti elinkeinosihteerin virkaa aiemmin hoitaneen Sarita
Kämäräisen elinkeino- ja ympäristölakimiessihteerin virkaan 1.4.2022 alkaen.
Virkamieslain 6 a §:n mukaan virka on ennen sen täyttämistä julistettava haettavaksi.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 42 §:n mukaan vakinainen virka täytetään käräjien
hallintopäällikön julistettua tehtävän haettavaksi 30 päivän hakuajalla. Saamelaiskäräjät
julisti elinkeinosihteerin viran haettavaksi 1.4.2022 niin, että hakuaika päättyy
30.4.2022. Viranhakuilmoitus julkaistiin työvoimahallinnon ja Saamelaiskäräjien
nettisivulla.
Saamelaiskäräjälain 16.2 §:n mukaan saamelaiskäräjien virkamiehiin, virkoihin ja
virkasuhteeseen sovelletaan, mitä valtion virkamiehistä, viroista ja virkasuhteesta
säädetään ja määrätään. Saamelaiskäräjäasetuksen (1727/95) 5 §:n 1 momentin 4)
kohdan mukaan kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi
vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Viran hakuilmoituksen mukaan viran
menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää saamelaiskulttuurin, saamelaisen
perinteisen tiedon, saamelaisalueen ja -elinkeinojen sekä hallinnollisten tehtävien
tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, valmiutta itsenäiseen
työskentelyyn, hyvää organisointi- ja paineensietokykyä.
Elinkeinosihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksessä 26 c §.
Elinkeinosihteerin tehtävänä on
1) valmistella saamelaisten elinkeinoihin ja niiden kehittämiseen liittyviä asioita
huomioiden saamelaisten perinteisen tiedon,
2) valmistella saamelaisten kotiseutualueen maankäyttöön liittyviä ja
vaikutuksiltaan sinne ulottuvia asioita toimialaansa kuuluvalta osin,
3) toimia elinkeino- ja oikeuslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimialaansa
kuuluvissa asioissa sekä siinä ominaisuudessa valmistella lautakunnan
kokouksessa käsiteltävät asiat sekä toimeenpanna sen päätökset,
4) toimeenpanna käräjien kokouksen ja hallituksen tekemät toimialansa päätökset,
5) avustaa käräjien puheenjohtajaa toimialaansa kuuluvissa kansallisissa ja
kansainvälisissä tehtävissä,
6) päättää toimialansa osalta asiantuntijan kutsumisesta elinkeino- ja
oikeuslautakunnan kokoukseen,
7) pitää yhteyttä toimialansa muihin saamelaisorganisaatioihin yli rajojen ja eri
viranomaisiin sekä
8) hoitaa muut toimialaansa kuuluvat sekä elinkeino- ja oikeuslautakunnan ja
hallintopäällikön hänelle erikseen määräämät tehtävät.

Pöytäkirjantarkastajat:

SÁMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 4/2022

Hallitus

9. – 10.5.2022

sivu 13 (25)

Sh 10 § jatkuu…
Virkamieslain 10 §:ssä säädetään koeajan käytöstä. Koeaika voi olla enintään kuusi
kuukautta. Viran ilmoitustekstin mukaan virassa noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa.
Elinkeinosihteerin palkka sijoittuu Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän
vaativuustasoon IV ja siinä ryhmään II (peruspalkka 2706,50 euroa/kk).
Saamelaiskäräjälain 42 §:n mukaan saamelaiskäräjät nimittää henkilöstönsä.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 6 §:n 11 kohdan määräyksen mukaan viran
täyttämisestä päättää käräjien hallitus.
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat YTM Laura Olsén-Ljetoff, oikeusnotaari, hum.
kand Martta Alajärvi ja agrologi (YAMK) Inga-Briitta Magga. Hakijoista Laura
Olsén-Ljetoff ja Martta Alajärvi ovat pyytäneet, ettei nimeä julkaista.
Asiaan liittyvät asiakirjat, jotka ovat nähtävillä kokouspaikalla:
− Laki saamelaiskäräjistä (974/1995)
− Valtion virkamieslaki (750/1994)
− Valtion virkamiesasetus (971/1994)
− Saamelaiskäräjien työjärjestys. Hyväksytty Saamelaiskäräjien kokouksessa 28.2.2006.
Muutokset on hyväksytty 21.6.2006, 10.3.2009, 11.3.2010, 19.6.2013, 18.12.2013, 21.12.2015.
17.12.2019, 17.12.2020, 22.2.2022.
−
Saamelaiskäräjien päätös Saamelaiskäräjien henkilöstön palkkausjärjestelmästä. Hyväksytty
Saamelaiskäräjien hallituksessa 24.1.2006. Muutokset hyväksytty 29.5.2006 ja 13.3.2008.

Hallintopäällikön esitys (PRK):
Hallitus
1) hyväksyy haastattelurungon haastattelujen pohjaksi,
2) tutustuu hakijoista laadittuun yhteenvetoon ja arviomuistioon,
3) haastattelee kaikki hakijat,
4) nimittää elinkeinosihteerin virkaan,
5) antaa hallintopäällikölle valtuudet sopia virkaan nimitetyn kanssa
viran vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.
Päätös:

Hallitus aloitti asian käsittelyn 9.5.2022 klo 11.35.
Hallitus hyväksyi esitetyn haastattelurungon haastattelujen pohjaksi.
Hallitus keskeytti kokouksen haastattelujen ajaksi klo 11.42 – 14.44.
Hallitus haastatteli hakijat: Inga-Briitta Magga klo 11.42 – 12.43, Laura
Olsen-Ljetoff klo 12.46 – 13.33 ja Martta Alajärvi klo 13.42 – 14.44.
Merkittiin, että Kalle Varis oli kokouksessa klo 13.09-13.53 välisenä aikana
haastattelujen aikana.

Pöytäkirjantarkastajat:

SÁMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 4/2022

Hallitus

9. – 10.5.2022

sivu 14 (25)

Sh 10 § jatkuu…
Merkittiin, että pidettiin tauko 14.46 – 15.00. Tauon jälkeen paikalla olivat Tuomas A
Juuso, Leo Aikio, Veikko Feodoroff, Juha Alakorva, Magreta Sara ja hallinnosta Pia
Ruotsala-Kangasniemi.

Hallitus keskeytti 10 §:n käsittelyn 9.5.2022 klo 15.01 ja siirtyi
käsittelemään 11 §:ää.
Hallitus jatkoi asian käsittelyä 9.5.2022 klo 17.06.
Magreta Sara esitti elinkeinosihteerin virkaan Inga-Briitta Maggaa.
Merkittiin, että Anni Koivisto saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.18.

Tuomas Aslak Juuso esitti elinkeinosihteerin virkaan Martta Alajärveä.
Leo Aikio esitti elinkeinosihteerin virkaan Laura Olsen-Ljetoffia.
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen 9.5.2022 klo 18.17. Hallitus päätti
jatkaa kokousta 10.5.2022 klo 9.00.
Hallitus jatkoi kokousta 10.5.2022 klo 9.05.
Läsnä olivat Tuomas A Juuso, Anni Koivisto, Leo Aikio, Veikko
Feodoroff, Juha Alakorva, Veikko Feodoroff, Magreta Sara ja
hallinnosta Pia Ruotsala-Kangasniemi ja Kalle Varis.
Puheenjohtaja totesi, että koska virkaan on esitetty kolmea henkilöä,
suoritetaan suljettu sähköinen henkilövaali. Puheenjohtaja esitti, että
aluksi äänestettäisiin kolmesta ehdokkaasta kaksi eniten ääniä saanutta
toiselle äänestyskierrokselle. Mikäli ensimmäisellä äänestyskerralla
ehdokkaat saavat saman äänimäärän, pääsy toiselle äänestyskierrokselle
ehdokkaiden välillä ratkaistaisiin arvalla. Hallitus hyväksyi esitetyn
äänestystavan.
Suoritettiin ensimmäinen äänestys suljettuna sähköisenä henkilövaalina
ehdokkaiden Inga-Briitta Magga, Martta Alajärvi ja Laura Olsen-Ljetoff
välillä. Ääntenlaskijat vahvistivat henkilövaalin tulokseksi (liite 3):
Inga-Briitta Magga 2 ääntä
Martta Alajärvi 1 ääni
Laura Olsen-Ljetoff 3 ääntä.
Yhteensä annettiin 6 ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että toisella äänestyskierroksella menevät
ehdokkaat Inga-Briitta Magga ja Laura Olsen-Ljetoff.

Pöytäkirjantarkastajat:

SÁMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 4/2022

Hallitus

9. – 10.5.2022

sivu 15 (25)

Sh 10 § jatkuu…
Suoritettiin toinen äänestys suljettuna sähköisenä henkilövaalina
ehdokkaiden Inga-Briitta Magga ja Laura Olsen-Ljetoff välillä.
Ääntenlaskijat vahvistivat henkilövaalin tulokseksi (liite 4):
Inga-Briitta Magga 2 ääntä
Laura Olsen-Ljetoff 3 ääntä
Yksi tyhjä ääni.
Yhteensä annettiin 6 ääntä.
Puheenjohtaja totesi henkilövaalin tuloksena elinkeinosihteerin virkaan
valituksi tulleen Laura Olsen-Ljetoff.
Hallitus

Pöytäkirjantarkastajat:

1) haastatteli kaikki hakijat,
2) tutustui hakijoista laadittuun yhteenvetoon ja arviomuistioon,
3) nimitti Laura Olsen-Ljetoffin elinkeinosihteerin virkaan.
Perustelut: Hallitus katsoi haastattelujen perusteella, että Laura
Olsen-Ljetoff osoitti parhaiten sopivuutensa tehtävään.
4) antoi hallintopäällikölle valtuudet sopia virkaan nimitetyn kanssa
viran vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.

SÁMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 4/2022

Hallitus

9. – 10.5.2022

Sh 11 §
9.5.2022

sivu 16 (25)

KIELIASIAINSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Saamelaiskäräjien saamen kielen toimistossa on ollut kieliasiansihteeri virka vuodesta
2004. Virka on ollut viimeksi haettavana 16.8.2012 ja se oli täytettynä ajalla 3.10.2012
- 31.3.2013, kunnes virkaan nimitetty irtisanoutui koeajalla. Tämän jälkeen virkaa on
hoidettu määräaikaisilla sopimuksilla ajalla 1.4.2013 - 31.12.2021. Saamelaiskäräjien
hallitus päätti 6.11.2020 (13/2020) kieliasiansihteerin virka hoidetaan määräaikaisena
1.1.2021 – 31.12.2021. Hallitus päätti 15.11.2021 (13/2021) jatkaa kieliasiansihteerin
viran hoitamista määräaikaisen 1.1. – 31.5.2022 virkaan kuuluvien keskeneräisten
tehtävien loppuun saattamiseksi ja täyttää viran kesäkuussa 2022.
Virkamieslain 6 a §:n mukaan virka on ennen sen täyttämistä julistettava haettavaksi.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 42 §:n mukaan vakinainen virka täytetään käräjien
hallintopäällikön julistettua tehtävän haettavaksi 30 päivän hakuajalla. Saamelaiskäräjät
julisti 1.4.2022 kieliasiainsihteerin viran haettavaksi 30 päivän hakuajalla niin, että
hakuaika päättyi 30.4.2022. Viranhakuilmoitus julkaistiin työvoimahallinnon ja
Saamelaiskäräjien nettisivulla.
Saamelaiskäräjälain 16.2 §:n mukaan saamelaiskäräjien virkamiehiin, virkoihin ja
virkasuhteeseen sovelletaan, mitä valtion virkamiehistä, viroista ja virkasuhteesta
säädetään ja määrätään. Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena virkaan on viran
edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Viran
ilmoitustekstin mukaan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa
korkeakoulututkintoa, saamen kieliin liittyvää asiantuntemusta sekä hallinnollisten
tehtävien tuntemusta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Työkokemus
vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.
Kieliasiansihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksessä 35
§:ssä: Saamen kieliasiain sihteerin tehtävänä on
1) hoitaa saamen kieliyhteistyöhön liittyviä tehtäviä,
2) toimia saamen kielineuvoston esittelijänä ja sihteerinä tehtäviinsä kuuluvissa
asioissa ja siinä ominaisuudessa valmistella kielineuvoston kokouksessa
käsiteltävät asiat sekä toimeenpanna sen päätökset,
3) hoitaa käytännössä saamen kielineuvostolle edellä 15 §:n 1-7 kohdissa määrätyt
tehtävät,
4) päättää asiantuntijan kutsumisesta saamen kielineuvoston kokoukseen,
5) avustaa käräjien puheenjohtajaa toimialaansa kuuluvissa kansallisissa ja
kansainvälisissä tehtävissä,
6) toimia saamen kieliturvasihteerin sijaisena tämän ollessa estyneenä,
7) pitää yhteyttä toimialansa muihin saamelaisorganisaatioihin yli rajojen ja eri
viranomaisiin sekä
8) hoitaa muut toimialaansa kuuluvat sekä saamen kielineuvoston ja hallintopäällikön
hänelle erikseen määräämät tehtävät.

Pöytäkirjantarkastajat:

SÁMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 4/2022

Hallitus

9. – 10.5.2022

sivu 17 (25)

Sh 11 § jatkuu…
Virkamieslain 10 §:ssä säädetään koeajan käytöstä. Koeaika voi olla enintään kuusi
kuukautta. Viran ilmoitustekstin mukaan tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa.
Saamelaiskäräjien voimassa olevaa päätöstä Saamelaiskäräjien henkilöstön
palkkausjärjestelmästä sovelletaan Saamelaiskäräjiin (L 974/1995) palvelussuhteessa
olevan virkasuhteisen henkilöstön palkkaukseen (1 §).
Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II
mukaisesti (peruspalkka 2706,50 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24
%:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.
Saamelaiskäräjälain 42 §:n mukaan saamelaiskäräjät nimittää henkilöstönsä.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 6 §:n 11 kohdan mukaan viran täyttämisestä päättää
käräjien hallitus.
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat FM Oula Guttorm ja FM Marko Marjomaa.
Kokouksessa nähtävillä olevat asiakirjat:
− Laki saamelaiskäräjistä (974/1995)
− Valtion virkamieslaki (750/1994)
− Valtion virkamiesasetus (971/1994)
− Saamelaiskäräjien työjärjestys. Hyväksytty Saamelaiskäräjien kokouksessa 28.2.2006.
Muutokset on hyväksytty 21.6.2006, 10.3.2009, 11.3.2010, 19.6.2013, 18.12.2013,
21.12.2015. 17.12.2019, 17.12.2020, 22.2.2022.
− Saamelaiskäräjien päätös Saamelaiskäräjien henkilöstön palkkausjärjestelmästä. Hyväksytty
Saamelaiskäräjien hallituksessa 24.1.2006. Muutokset hyväksytty 29.5.2006 ja 13.3.2008.

Saamen kieliturvasihteerin esitys (AKA):

Päätös:

Hallitus
1) hyväksyy haastattelurungon haastattelujen pohjaksi,
2) tutustuu hakijoista laadittuun yhteenvetoon ja arviomuistioon,
3) haastattelee kelpoisuusehdot täyttävät hakijat,
4) nimittää kieliasiansihteerin virkaan,
5) antaa hallintopäällikölle valtuudet sopia tehtävään nimitetyn kanssa
tehtävän vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.
Merkittiin, että Anne-Kirste Aikio saapui kokoukseen klo 15.02 ennen 10 § käsittelyn
aloittamista. Merkittiin, että Anni Koivisto saapui kokoukseen asian esittelyn aikana klo
15.03.

Hallitus hyväksyi esitetyn haastattelurungon haastattelujen pohjaksi.
Hallitus keskeytti kokouksen haastattelujen ajaksi klo 15.13 –
Hallitus haastatteli Oula Guttormin klo15.13-15.41 ja Marko Marjomaan
klo 15.44 – 16.15.
Pöytäkirjantarkastajat:

SÁMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 4/2022

Hallitus

9. – 10.5.2022
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Sh 11 § jatkuu…
Merkittiin, että Veikko Feodoroff poistui kokouksesta klo 15.50 haastattelun aikana.
Merkittiin, että Anni Koivisto poistui kokouksesta haastattelun aikana klo 16.00.
Merkittiin, että pidettiin tauko klo 16.15 - 16.30. Tauon jälkeen paikalla olivat Tuomas
A Juuso, Leo Aikio, Juha Alakorva, Veikko Feodoroff, Magreta Sara ja hallinnosta Pia
Ruotsala-Kangasniemi ja Anne-Kirste Aikio.

Hallitus jatkoi asian käsittelyä klo 16.30.
Tuomas Aslak Juuso esitti virkaan valittavaksi Marko Marjomaan.
Magreta Sara esitti virkaan valittavaksi Oula Guttormin.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi esitystä suoritetaan
suljettu sähköinen henkilövaali, jonka jälkeen ääntenlaskijat vahvistavat
tuloksen.
Ääntenlaskijat vahvistivat henkilövaalin tulokseksi (liite 5):
Marko Marjomaa 3 ääntä
Oula Guttorm 2 ääntä
Yhteensä annettu 5 ääntä.
Puheenjohtaja totesi kieliasiansihteerin virkaan valituksi tulleen Marko
Marjomaa.
Hallitus
1) haastatteli kelpoisuusehdot täyttävät hakijat,
2) tutustui hakijoista laadittuun yhteenvetoon ja arviomuistioon,
3) nimitti kieliasiansihteerin virkaan Marko Marjomaan 1.6.2022
alkaen.
Perustelut: Hallitus katsoi haastattelujen perusteella, että Marko
Marjomaa osoitti parhaiten sopivuutensa tehtävään. Marjomaan
pitkä työkokemus vastaavista tehtävistä luettiin eduksi.
4) antoi hallintopäällikölle valtuudet sopia tehtävään nimitetyn
kanssa tehtävän vastaanottamiseen liittyvistä käytännön asioista.
Merkittiin, että Kalle Varis saapui kokoukseen klo 16.47 asian käsittelyn aikana.
Merkittiin, että Anne-Kirste Aikio poistui kokouksesta päätösenteon jälkeen klo 17.06.

Pöytäkirjantarkastajat:

SÁMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 4/2022

Hallitus

9. – 10.5.2022

Sh 12 §
10.5.2022
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PUHEENJOHTAJIEN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN KATSAUS
TEHTÄVIINSÄ LIITTYVISTÄ TOIMISTA SEKÄ HALLITUKSEN
JÄSENTEN ESIIN OTTAMAT ASIAT
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 6 §:n 1 kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on
käräjien kokouksen alaisena vastata käräjien poliittisesta toiminnasta.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 7 §:n 2 momentin mukaan puheenjohtaja antaa
tarpeen mukaan käräjien ja hallituksen kokousten yhteydessä selvityksen tehtäviinsä
kuuluvista toimistaan.
Hallituksen jäsenet edustavat Saamelaiskäräjiä erilaisissa toimielimissä ja työryhmissä.
Ajantasaisen tiedonsaannin turvaamiseksi on tärkeää tiedottaa työryhmän toiminnasta
hallitukselle.
Hallituksen jäsenet voivat tuoda hallituksen käsittelyyn tärkeiksi katsomiaan asioita.
Hallintopäällikön esitys (PRK):
Hallitus
1) kuulee puheenjohtajien ja hallituksen jäsenten katsaukset
Saamelaiskäräjien toiminnasta hallituksen kokouksen 3/2022 jälkeen
ja merkitsee ne tiedoksi,
2) käsittelee hallituksen jäsenten esiin ottamia asioita.
Päätös:

Hallitus
1) kuuli puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan
katsaukset 3/2022 jälkeen ja merkitsi ne tiedoksi.

Merkittiin, että Kalle Varis poistui kokouksesta puheenjohtajan katsauksen aikana klo
10.46.
Merkittiin, että Magreta Sara poistui kokouksesta puheenjohtajan katsauksen aikana
klo 11.00.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Hallitus

9. – 10.5.2022

Sh 13 §

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Sh 13.1 §

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN OULU2026-VALTUUSKUNTAAN

10.5.2022

10.5.2022

sivu 20 (25)

Oulun kulttuurisäätiö pyytää Saamelaiskäräjiä nimeämään edustajansa sekä tälle
varajäsenen Oulu2026-valtuuskuntaan. (Dnro: 571/E.a.7/2022).
Oulu valittiin kesällä 2021 Euroopan vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi. Oulun
kulttuurisäätiö vetää Oulu2026-toimintaa, jonka tavoitteena on kulttuuriilmastonmuutos. Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi ja siihen valmistautuminen
antavat uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaa kulttuurisesti, sosiaalisesti ja
taloudellisesti. Nimitys kulttuuripääkaupungiksi tuo mukanaan monenlaista positiivista
toimintaa: kansainvälistä laajaa näkyvyyttä, kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita,
uudistuneita ja uusia kulttuuritiloja, kansainvälistä yhteistyötä sekä monipuolisia
kulttuuritapahtumia, joissa jokainen voi olla tekijänä ja kokijana.
Oulu2026-toiminnan tueksi Oulun kulttuurisäätiö kutsuu koolle Oulu2026valtuuskunnan, johon on pyydetty edustajat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnista,
alueen koulutusorganisaatioista, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun keskeisistä julkisista
toimijoista, elinkeinoelämästä sekä hengellisen, kulttuurin, matkailun ja vapaa-ajan
toimijoista.
Oulu2026-valtuuskunnan tehtävä painottuu konkreettiseen ohjelmatyöhön kunkin
jäsenen taustaorganisaatiossa. Valtuuskunnan työssä keskeisessä roolissa on
valtuuskunnan jäsenten ja jäsenten edustamien taustaorganisaatioiden tavoitteellisen
toiminta toteuttaa kulttuuri-ilmastonmuutosta omassa toiminnassa. Valtuuskunta ei
päätä asioista, mutta se luo toimijoiden välille yhteistyöverkoston.
Valtuuskunta kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Jäsenille ei makseta kokouspalkkioita
eikä matkakorvauksia, kokouksiin voi osallistua etäyhteyksillä.
Oulun kulttuurisäätiö pyytää Saamelaiskäräjiä nimeämään edustajansa sekä
varajäsenen 20.5.2022 mennessä.
Hallintopäällikön esitys (PRK):
Hallitus
1) päättää osallistumisesta Oulu2026-valtuuskuntaan,
2) nimeää edustajan ja varajäsenen Oulu2026-valtuuskuntaan.
Päätös:

Hallitus päätti, ettei Saamelaiskäräjät osallistu valtuuskunnan työhön.
Anni Koivisto poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 11.39.
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ILMOITUSASIAT
Hallintopäällikön esitys (PRK): Hallitus merkitsee tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
1. Puheenjohtajan päätökset
- Hyväksynyt asiantuntijalausunnon perustuslakivaliokunnalle kertomuksesta
kielilainsäädännön soveltamisesta (liite 1 T),
- Hyväksynyt lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuuleminen
kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2021:0050 Ruosteenperä (liite 2 T),
- Hyväksynyt lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuuleminen
kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2021:0049 Heliopolis (liite 3 T),
- Hyväksynyt lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuuleminen
kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2017:0042 Väkivaltaus II (liite 4 T),
- Hyväksynyt
lausunnon
Turvallisuusja
kemikaalivirastolle
kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2017:0013 Häränsilmä (liite 5 T),
- Hyväksynyt lausunnon Opetushallitukselle porotalouden ammattitutkinnon
perusteiden muutoksesta (liite 6 T),
- Hyväksynyt esityksen Pielpajärven kirkon tilanteen parantamiseksi (liite 7 T),
- Hyväksynyt lausunnon ympäristövaliokunnalle hallituksen esityksestä ilmastolaiksi
HE 27/2022 vp (liite 8 T),
- Hyväksynyt lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuuleminen
kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2015:0009 Kivakkokulta (liite 9 T),
- Hyväksynyt lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuuleminen
kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2014:0048 Bizebaize Palsi (liite 10 T),
- Hyväksynyt lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuuleminen
kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2020:0051 Treasure One (liite 11 T),
- Hyväksynyt lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuuleminen
kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2017:0009 Suomake (liite 12 T),
- Hyväksynyt lausunnon ympäristöministeriölle Suomen osallistumisesta Norjan
YVA-menettelyyn, Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin mökkialueiden laajentamisesta
(liite 13 T),
- Hyväksynyt lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuuleminen
kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2021:0055 Au-Tapa usko (liite 14 T),
- Hyväksynyt lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle Tenojoen kalastussäännön
vuotta 2022 koskevista täsmennyksistä (liite 15 T),
- Hyväksynyt esityksen oikeusministeriölle valtion lisätalousarvioon 2022 (liite 16
T),
- Hyväksynyt lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esityksestä
laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna
2022 (liite 17 T).
2. I varapuheenjohtajan päätökset
- Hyväksynyt lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle valtioneuvoston
asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2022/2023 maksettavasta eläinkohtaisesta
tuesta (liite 18 T),

Pöytäkirjantarkastajat:

SÁMEDIGGI
SAAMELAISKÄRÄJÄT

PÖYTÄKIRJA 4/2022

Hallitus

9. – 10.5.2022

sivu 22 (25)

Sh 14 § jatkuu…
-

Hyväksynyt lausunnon ympäristöministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle
laiksi ympäristövahinkorahastosta (liite 19 T).

3. II varapuheenjohtajan päätökset
- Hyväksynyt lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuuleminen
kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2012:0072 Pakanamaa (liite 20 T),
- Hyväksynyt lausunnon Utsjoen vastuullisen matkailun tietopakettiin (liite 21 T),
- Hyväksynyt lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuuleminen
kullanhuuhdontaluvan muutoshakemuksesta HL2018:0004 Mobergin kannas (liite
22 T),
- Hyväksynyt lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuuleminen
kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2021:0034 Kulta-pandemia (liite 23 T),
- Hyväksynyt lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuuleminen
kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2020:0052 Second Treasure (liite 24 T),
- Hyväksynyt lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuuleminen
kullanhuuhdontalupahakemuksista HL2021:0058 Laten kulta ja HL2021:0059
Jepen kulta (liite 25 T),
- Hyväksynyt lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuuleminen
kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2021:0056 Köysikulta (liite 26 T),
- Hyväksynyt lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuuleminen
kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2016:0038 Rinnekulta (liite 27 T),
- Hyväksynyt lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuuleminen
kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2017:0002 Kulta-Aivi (liite 28 T),
- Hyväksynyt lausunnon Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ilmoitus
pienimuotoisesta koneellisesta kullankaivusta Kuusikkoselässä, Sodankylä
(HL2022:0001 Ruhje) (liite 29 T),
- Hyväksynyt valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston
myöntämästä
kullanhuuhdontaluvasta
lupatunnuksella
HL2012:0072 Pakanamaa (liite 30 T),
- Hyväksynyt valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston
myöntämästä
kullanhuuhdontaluvasta
lupatunnuksella
HL2021:0001 Jääräpää (liite 31 T).
4. Hallintopäällikön päätökset
- Siirtänyt järjestelmäasiantuntija Pasi Aikion Saamelaiskäräjien ja Sajoksen it- ja
tietojärjestelmien
sekä
tietoturvallisuuden kehittämistehtäviin ajalle 1.1.31.12.2022
- Myöntänyt ma. kielipesäohjaajalle Niina Aikio-Siltalalle ja ma. inarinsaamenkielisten
oppimateriaalien projektityöntekijä Laura Ylinampa palkatonta virkavapautta
yksittäisiä päivä.
- Myöntänyt määräaikaiselle inarinsaamen kielityöntekijä Henna Lehtolalle alennetun
työajan (80 %) ajalle 1.-30.4.2022.
- Päättänyt pitämättömien saldotuntien maksamisesta työsuhteen päättyessä IngaBriitta Maggalle.
- Päättänyt pitämättömien saldotuntien maksamisesta työsuhteen päättyessä Sonja
Peltomäelle.
Pöytäkirjantarkastajat:
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Palkannut Sinikka Mäkisen määräaikaiseksi esittelijäsihteeriksi ajalle 1.-14.4.2022.
Palkannut Sinikka Mäkisen vaalilautakunnan määräaikaiseksi esittelijäsihteeriksi
ajalle 15.4 –31.12.2022
Palkannut Rauna Saijetsin määräaikaiseksi pohjoissaamen kääntäjäksi ajalle 9.4.31.12.2022
Valinnut Outi Paadarin määräaikaiseen erikoissuunnittelijan tehtävään ajalle 1.6.31.12.2022
Palkannut Riitta Lehtola-Kososen Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen
saamelaisyksikön määräaikaiseksi suunnittelijaksi ajalle 4.4.-31.12.2022
Siirtänyt Pirkko Pieskin laitoshuoltajan tehtävästä Ravintola Čaijun kokin tehtävään
ajalle 28.3.-31.5.2022.
Palkannut Andriana Sanzin laitoshuoltajan sijaiseksi ajalle 28.3.-31.5.2022.
Myöntänyt määräaikaiselle inarinsaamen kielityöntekijä Henna Lehtolalle alennetun
työajan (80 %) ajalle 1.-30.4.2022.
Valinnut määräaikaiseen virkasuhteeseen saamenkielisen varhaiskasvatuksen
materiaalityöntekijäksi Anni Saara Aikion.
Myöntänyt määräaikaiselle inarinsaamen kielityöntekijä Henna Lehtolalle alennetun
työajan 1.5–7.7.2022 60 % työaika ja 22.8–31.10 50 % työaika.
Palkannut Saara-Maria Salosen määräaikaisen suunnittelijan tehtävään ajalle 5.4. –
31.5.2022.

5. Muistiot
- Pöytäkirja Saamelaiskäräjien ja Sodankylän kunnan välisestä saamelaiskäräjälain 9
§:n mukaisesta neuvottelusta (liite 32 T).
6. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset
7. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan päätökset
8. Kulttuurilautakunnan päätökset
9. Nuorisoneuvoston päätökset
Nuorisoneuvoston kokous 1/2022 8.2.2022
- Nuorisoneuvosto kävi läpi Saamelaiskäräjien työjärjestyksen nuorisoneuvoston osalta
sekä tutustui
nuorisoneuvoston
toimintasuunnitelmaan
vuodelle 2022.
Nuorisoneuvosto
keskusteli
kokouskäytännöistä
ja
poliittisista
vaikutusmahdollisuuksista sekä tavoitteistaan toimikaudelle. Lisäksi käytiin läpi
matkakorvausasiat.
- Nuorisoneuvosto valitsi Anni-Sofia Niittyvuopion puheenjohtajaksi ja Maria Mäkisen
varapuheenjohtajaksi.
- Nuorisoneuvoston asiantuntijajäseniksi valittiin Mihku Näkkäläjärvi, Lilja Ljetoff, TiiaKáren Alakorva, Marielle Näkkäjärvi ja Rosa-Máren Juuso.
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- Nuorisoneuvosto
päätti
ehdottaa
Saamelaiskäräjien
hallitukselle
SPN:n
nuorisoneuvostoon valittavaksi Anni-Sofia Niittyvuopion ja hänen varajäsenekseen Janita
Känsälä. Päätti siirtää toisen jäsenen ja hänen varajäsenensä nimeäminen seuraavaan
nuorisoneuvoston kokoukseen.
- Nuorisoneuvosto nimesi Janita Känsälän nuorisoneuvoston edustajaksi
Saamelaiskäräjien viestintäryhmään.
- Nuorisoneuvosto nimesi Janita Känsälän nuorisoneuvoston edustajaksi
Saamelaiskäräjien 1/2022 kokoukseen.
- Nuorisoneuvosto nimesi Anni-Sofia Niittyvuopion nuorisoneuvoston edustajaksi
YK:n luontohuippukokoukseen ja hänen varajäsenekseen Helmi Ljetoffin.
- Päätti seuraavan kokouksen ajankohdasta.
Nuorisoneuvoston kokous 2/2022 21.3.2022
- Merkitsi tiedoksi Dihtosis-hankkeen tilannekatsauksen.
- Nuorisoneuvosto hyväksyi nuorisoneuvoston toimintakertomuksen vuodelle 2021.
- Nuorisoneuvosto nimesi nuorisoneuvoston viestintätyöryhmään Anni-Sofia
Niittyvuopion, Janita Känsälän, Maria Mäkisen ja Anni-Sofia Löfin.
- Nuorisoneuvosto nimesi Anni-Sofia Niittyvuopion osallistumaan Saamelaiskäräjien
2/22 kokoukseen.
- Nimesi Mihku Näkkäläjärven edustajakseen saamelaisnuorten taidetapahtuman
työryhmään.
- Nuorisoneuvosto hyväksyi nuorisosihteerin laatiman tarkennetun budjetin vuodelle
2022.
- Nuorisoneuvosto päätti ehdottaa Saamelaiskäräjien hallitukselle SPN:n nuorisoneuvostoon
valittavaksi Hansa Ravna-Pieskin ja hänen varajäsenekseen Eetu Maggan.
- Merkitsi tiedoksi kestävän kehityksen työpajan yhteistyöpyynnön.
- Nuorisoneuvosto nimesi Maria Mäkisen nuorisoneuvoston edustajaksi YK:n
alkuperäiskansojen pysyvään foorumiin. Jasmin Semenoff nimettiin varalle.
- Päätti seuraavan kokouksen ajankohdasta ja toteutustavasta. Nuorisneuvoston 3/2022
kokouksen ajankohta sovitaan doodle-kyselyllä. Kokous pyritään järjestämään
kaksipäiväisenä Inarissa. Kokouksen yhteyteen järjestetään lisää perehtymistä
nuorisoneuvoston sekä Saamelaiskäräjien toimintaan sekä nuorisoneuvoston
kuvaukset.
10. Elinkeino- ja oikeuslautakunnan päätökset
11. Kielineuvoston päätökset
12. Henkilöstöasiat
-

Luettelo saamelaiskäräjien palveluksessa olevista henkilöistä (liite 33 T).
T-liitteisiin voi tutustua pilvipalvelussa.

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajat:
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.5.2022 klo 11.39.

Tuomas Aslak Juuso
puheenjohtaja

Pia Ruotsala-Kangasniemi
pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 13.5.2022 ja todenneet sen vastaavan kokouksen
kulkua.

Leo Aikio
pöytäkirjantarkastaja

Juha Alakorva
pöytäkirjantarkastaja
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