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SAAMELAISKÄRÄJÄLAIN MUUTOSTA VALMISTELEVA TOIMIKUNTA
5. kokous

Aika

Ma 8.3.2021 klo 16.00 -18

Paikka

Etänä, Teams

Läsnä

Jäsenet/varajäsenet:
Raimo Piirainen
Mikkel Näkkäläjärvi
Juha Joona, poissa
Eeva-Maria Maijala
Jenni Pitko
Mirka Soinikoski, poissa
Veronika Honkasalo, poissa
Anni-Sofia Niittyvuopio
Eva Biaudet, poissa
Mats Löfström, poissa
Tuomas Aslak Juuso
Anne Nuorgam
Anni Koivisto
Pirita Näkkäläjärvi
Martin Scheinin
Kalle Varis
Juha Alakorva
Veikko Feodoroff, paikalla klo 16.50 alkaen
Piia Nuorgam, poissa
Sarita Kämäräinen
Pekka Timonen (pj)
Johanna Suurpää
Siiri Jomppanen
Johanna Hautakorpi (siht)
Yrsa Nyman (siht)

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 10
HELSINKI

Postiosoite
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
02951 6001

Faksi
09 1606 7731

Sähköpostiosoite
oikeusministerio@om.fi
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ASIALISTA
1) Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.
2) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
Scheinin tarkensi 5-kohtaan liittyen, että ajatus tasavallan presidentin roolista muutoksenhakulautakunnan nimittäjänä ei ole saamelaiskäräjien osalta lopullisesti hylätty.

3) Saamelaiskäräjälain 3 § sekä vaaliluettelon laatiminen
Hautakorpi esitteli asiasta laaditun muistion.
Keskusteltiin asiasta. Päätettiin yksimielisesti jatkaa valmistelua sen vaaliluettelon laatimisen
vaihtoehtoisen mallin mukaan, jossa oikaisuvaatimuksen määräaika kytkeytyisi vaaliluettelon
nähtävillä pitämisen päättymiseen ja lain sisältämiä määräaikoja aikaistettaisiin.
Johanna Hautakorpea kiitettiin asian työstämisestä yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa toimikunnan kokousten välissä.
4) Oikaisu- ja muutoksenhakumenettely/valituslupaperusteet
Valituslupaperusteiden osalta puheenjohtaja viittasi puhelinkeskusteluun Tuomas Aslak Juuson kanssa. Puheenjohtaja totesi olevansa valmis hyväksymään saamelaiskäräjien esittämät
valituslupaperusteet. Todettiin, että toimikunnan mietinnön perusteluissa voidaan käsitellä
esillä ollutta vaihtoehtoista esitystä siitä, että KHO:n rooli olisi poistettu kokonaan.
Todettiin, että Juha Joona mahdollisesti palaa tähän kysymykseen.
5) Saamelaiskäräjälain 9 §
Käytiin lähetekeskustelu 9 §:stä. Yhteenvedossaan puheenjohtaja viittasi muun muassa toimivallanjakoon valtioneuvoston sisällä sekä tärkeyteen löytää läpivietävissä oleva malli. Todettiin, että asian käsittelyä jatketaan viikon päästä muutaman ministeriön sekä saamelaiskäräjien hallintopäällikön kuulemisen jälkeen. Päätettiin, että kuultaville lähetetään sihteeristön
laatima muistio 9 §:stä sekä saamelaiskäräjien ehdotus.
6) Saamelaiskäräjälain 5 §
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Todettiin, että OM:n selvitys aloiteoikeudesta ei ole vielä valmistunut, minkä vuoksi asian käsittely siirrettiin myöhempään ajankohtaan.
7) Saamelaiskäräjälain 10 § 1 mom., saamelaiskäräjien kokoonpano
Nyman esitteli aiheeseen liittyvän muistion, jonka jälkeen käytiin lähetekeskustelu.
Puheenjohtaja viittasi saamelaiskäräjien itsemääräämisoikeuteen ja totesi, että sihteeristö
valmistelee saamelaiskäräjien kantaan perustuvan luonnoksen. Luonnos tuodaan toimikuntaan vielä keskusteltavaksi, mutta varsinaista teemakeskustelua ei järjestetä, ellei kukaan sitä
erikseen pyydä. Lähtökohtana otetaan saamelaiskäräjien ehdotuksen mukaisesti nykyinen
säännös mutta tehdään tarkennus Sodankylän kunnan osalta, koska vain Sodankylän kunnassa sijaitseva Lapin paliskunnan alue kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen. Kuten voimassa olevassa laissa, tulisi saamelaiskäräjissä olla vähintään kolme jäsentä ja yksi varajäsen
kustakin saamelaisten kotiseutualueen kunnasta.
8) Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous pidetään ma 15.3.3021, jolloin järjestetään suppea kuuleminen 9 §:stä. Lisäksi asialistalle otetaan lain 4 luku (Vaalit) ja muut muokattavat säännökset.
9) Muut asiat
Anne Nuorgam esitti kysymyksen saamelaisuuden määrittelystä muussa lainsäädännössä. Todettiin, että eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannan mukaan saamelaiskäräjälain vaaliluetteloon ei tulisi liittää muita oikeuksia, eli muiden oikeuksien osalta asia täytyy ratkaista
muulla tavoin.
Todettiin, että toimikunnan ja eduskunnan ja saamelaiskäräjien yhteistyöverkoston yhteiskokous pidetään 22.3.2021.
Juuso toi esille, että saamelaiskäräjien mukaan olisi tarpeellista aikaistaa uusien käräjien toimikauden aloittamista. Asiaan palataan.
10) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

