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1) Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.
2) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3) Saamelaiskäräjälain 3 §, viimeistely
Johanna Hautakorpi esitteli asiakirjaa ”Saamelaiskäräjälain 3 §:n viimeistely”, joka sisältää viimeistellyn version 3 pykälästä sekä säännöksen yksityiskohtaiset perustelut.
Puheenjohtaja muistutti Juha Joonan tekemästä varaumasta, joka on voimassa, kunnes Juha
Joona toisin ilmoittaa. Puheenjohtaja pyysi Joonaa toimittamaan mahdollista eriävää mielipidettään kirjallisesti ennen toimikunnan viimeistä tai toiseksi viimeistä kokousta. Juha Joona
vahvisti, että tulee tekemään eriävän mielipiteen 3 §:stä sen jälkeen, kun toimikunnan enemmistö kanta on selvinnyt.
Pirita Näkkäläjärvi totesi, että 3 §:n 2 momentin muotoilu on nyt saamelaiskäräjien mukaan
valmis. Saamelaiskäräjät tulee toimittamaan ehdotuksia perustelujen täydentämiseksi.
Sovittiin, että saamelaiskäräjät toimittaa perustelujen lisäysehdotukset kirjallisesti, jonka jälkeen sihteeristö käsittelee niitä. Kokonaisuus käydään sen jälkeen läpi toimikunnan kokouksessa.
Todettiin, että uusi muotoilu sulkee tiettyä perustetta pois, mikä vaikuttaa siihen, kenellä on
mahdollisuus tulla otetuksi vaaliluetteloon. Muutoksen taustalla on YK:n ihmisoikeuskomitean Suomelle antamat ratkaisut.
4) Saamelaiskäräjälain 9 §
Yrsa Nyman esitteli sihteeristön laatimaa uutta ehdotusta. Toimikunnalle oli ennen kokousta
lähetetty tausta-asiakirja ”9 § 19.3.2021”. Todettiin, että ainoastaan YM:ltä on saatu kirjallinen lausunto.
Keskusteltiin neuvottelu- ja yhteistoimintavelvoitteesta. Kalle Varis esitti saamelaiskäräjien
puolesta muutaman muutosehdotuksen, mutta saamelaiskäräjät ei ole vielä muodostanut
lopullista kantaa asiaan.
Jatkovalmistelusta päätettiin, että sihteeristö ja saamelaiskäräjät pyrkivät sovittamaan yhteen sihteeristön ehdotuksen ja Kalle Variksen lähettämät muutosehdotukset.
5) Saamelaiskäräjälain 1 §
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Johanna Hautakorpi esitteli ehdotusta 1 §:stä. Hyväksyttiin ehdotettu muotoilu.
6) Saamelaiskäräjälain 5 §
Yrsa Nyman esitteli OM:n selvityksen aloiteoikeudesta (”Saamelaiskäräjälakitoimikunta
29.3.2021 aloiteoikeus arviointi”). Todettiin, että ehdotus aloiteoikeudesta voidaan tuoda
esille toimikunnan mietinnössä. Aloiteoikeutta koskevaa asiaa voidaan arvioida seuraavan
kerran, kun perustuslakia tarkistetaan. Saamelaiskäräjien kertomukseen eduskunnalle on
mahdollista sisällyttää myös lakeihin liittyviä aloitteita. Päätettiin tarkistaa ehdotetun 7 §:n
muotoilua tältä osin.
Siiri Jomppanen esitti lisäyksen 5 §:ään saamelaiskäräjien toiminnasta saamelaisopetuksen
osalta. Päätettiin, että sihteeristö tarvittaessa täsmentää Siiri Jomppasen esittämää muotoilua ja selvittää, miten OKM suhtautuu lisäysehdotukseen. Todettiin, että asiaa on käsitelty
OKM:n työryhmässä saamelaisen opetuksen kehittämisestä.
7) Saamelaiskäräjälain 4 luku (vaalit) ja uusi 5 luku
Yrsa Nyman esitteli ehdotusta 4 luvuksi ja kertoi muutamasta auki olevasta kysymyksestä.
Keskusteltiin aiheesta. Päätettiin, että sihteeristö ja saamelaiskäräjät käyvät yhdessä läpi auki
olevat kysymykset.
8) Saamelaiskäräjälain 2 ja 11 §
Johanna Hautakorpi esitteli asiaa (tausta-asiakirja ”Saamelaiskäräjälain uudistus 1 luku ja 11
§”).
Keskusteltiin saamelaiskäräjien ehdotuksista.
Lain 11 §:n osalta päätettiin hyväksyä saamelaiskäräjien ehdottama lisäys. Puheenjohtaja kuitenkin totesi, että oikeusministeriö ei pysty takaamaan rahoitusta.
Saamelaiskäräjien ehdotuksesta 2 §:n osalta päätettiin pyytää VM:n näkemys.
9) Seuraavat kokoukset
Toimikunnan seuraava kokous pidetään ma 12.4 klo 16-18.30. Asialistalle otetaan 9 § sekä
mahdollisimman moni muista auki olevista pykälistä.
10) Muut asiat
Todettiin, että YK:n ihmisoikeuskomitean suositukset KP-sopimuksen täytäntöönpanosta julkaistaan 31.3.2021.
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Päätettiin ehdottaa EMRIP:n sihteeristölle, että toimikunnan ehdotukset 3 ja 9 §:n osalta
käännetään englanniksi ja lähetetään EMRIP:lle kommenteille mietinnön lausuntokierroksen
aikana.
Päätettiin ehdottaa eduskunnan ja saamelaiskäräjien yhteistyöverkostolle, että toinen yhteiskokous pidetään heti toimikunnan viimeisen kokouksen jälkeen 11.5.2021. Toimikunta voisi
esitellä toimikunnan mietintöä yhteistyöverkostolle ennen mietinnön julkaisemista.
11) Kokouksen päättäminen
Lopuksi puheenjohtaja valtuutti sihteeristöä hakemaan yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa
muotoiluja auki oleviin säännöksiin.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

