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Kuuleminen 9 §:stä:
- Jan Ekebom ja Johanna Korpi, YM
- Pentti Lähteenoja, MMM
- Tarja Reivonen-Kavonius ja Tuula Manelius, TEM
- Juha Luomala, STM
- Katri Santtila, Jari Rajanen ja Joni Hiitola, OKM

1) Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.
2) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja seuraavalla muutoksella 7 –asiakohdan viimeiseen lauseeseen: ”Kuten voimassa olevassa laissa, tulisi saamelaiskäräjissä olla vähintään
kolme jäsentä ja yksi varajäsen kustakin saamelaisten kotiseutualueen kunnasta.”
3) Kuuleminen saamelaiskäräjälain 9 §:stä
Puheenjohtajan alustuksen jälkeen kuultiin Johanna Korpea YM:stä, Tarja Reivonen-Kavoniusta TEM:stä, Juha Luomalaa STM:stä, Pentti Länteenojaa MMM:stä ja Jari Rajasta
OKM:stä.
Sovittiin, että kuultavat toimittavat näkemyksensä myös kirjallisesti sihteeristön ilmoittamassa aikataulussa.
Puheenjohtaja kiitti ministeriöiden edustajia osallistumisesta kuulemiseen.
4) Kuulemistilaisuuden purku
Puheenjohtaja veti yhteen kuulemisessa esitettyä. Puheenjohtaja ehdotti, että sihteeristö
seuraavaksi laatii uuden pykäläluonnoksen, jossa asia esitetään hieman yleisemmällä tasolla.
Esityksessä tuotaisiin esille, että ennakkosuostumus on neuvottelujen tavoite, ei velvoite.
Heikentämiskiellon suhteesta muuhun lainsäädäntöön todettaisiin, että ”ellei muussa lainsäädännössä toisin säädetä”. Perusteluissa tuotaisiin esille, että tavoitteena on mahdollisimman
yhdenmukaiset velvoitteet tulevaisuudessa. Koska tässä uudistuksessa ei voida muuttaa eri
alojen erityislainsäädäntöä, tavoitteena on, että erityisalojen uudistuksissa tulevaisuudessa
huomioitaisiin tämän esityksen mukainen tavoitetaso.
Keskusteltiin aiheesta.
5) Saamelaiskäräjälain 4 luku, vaalit
Nyman esitteli taustamuistion. Hän totesi valituslupaa koskevan kysymyksen osalta, että siitä
on tarkoitus puhua erikseen saamelaiskäräjien kanssa.
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Jomppanen esitti saamelaiskäräjien ehdotuksia vaaliluvun muuttamiseksi.
Päätettiin, että sihteeristö ja saamelaiskäräjät käyvät läpi muutosehdotukset yhdessä ja tuovat seuraavaan kokoukseen uuden version pykälistä.
6) Muut muokattavat säännökset
Nyman esitteli taustamuistion aiheesta.
Saamelaiskäräjät esitti muutoksia seuraaviin säännöksiin:
- 2 § (lisäys ”riittävä”)
- 11 § (myös varapuheenjohtajat toimisivat tehtävissään päätoimisesti. Hallbergin
esityksen mukaiselle puheenjohtajan kausien rajoittamiselle ei ole nähty tarvetta.)
- 17 b (aloitteen tekemiseen tarvittava äänioikeutettujen määrä olisi 250, eikä 50) ja
- 41 § (valitus suoraan KHO:oon, kuten voimassa olevassa laissa. Saamelaiskäräjät
pohtii edelleen säännöksen tarkempaa sisältöä.).
Lisäksi saamelaiskäräjät toivoi lisäyksiä 8 §:n perusteluihin. Todettiin perusteluilla säätämisen
kielto.
Todettiin, että ellei muuta sovita, sihteeristö käyttää Hallbergin toimikunnan esitystä pohjana. Todettiin, että 2 ja 11 §:n osalta kyse on lähinnä resurssiasiasta.
Edelleen todettiin, että sihteeristö on lähettänyt toimikunnalle päivitetyn työsuunnitelman.
7) Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous on toimikunnan ja eduskunnan ja saamelaiskäräjien yhteistyöverkoston yhteiskokous ma 22.3 klo 17-18.30. Kokousta vetää saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja Anni
Koivisto. Toimikunnan puheenjohtaja esittelee toimikunnan työtä ja lisäksi saamelaiskäräjät
pitää puheenvuoron. Todettiin, että toimikunnassa sovitun mukaisesti ei kerrota keskeneräisistä asioista, mutta voidaan kertoa toimikunnan työstä yleisemmällä tasolla ja työn etenemisestä.
Toimikunnan seuraava oma kokous pidetään ma 29.3 klo 16-18.30. Asialistalle otetaan mahdollisimman moni muokattavista säännöksistä, joiden osalta sihteeristö ehtii valmistella materiaalia.
8) Muut asiat
Nyman kertoi, että TSS-komitea on kuullut Suomea TSS-sopimuksen täytäntöönpanosta.
Komitean 8.3.2021 antamat suositukset sisältävät saamelaiskäräjälakiin liittyviä kirjauksia
(“the Committee urges the State party to strengthen the legal recognition of the Sámi as indigenous peoples and the legal and procedural guarantees for obtaining the Sámi’s free, prior
and informed consent in line with international standards”). Myös YK:n ihmisoikeuskomitea
on kuullut Suomea ja komitean suositukset KP-sopimuksen täytäntöönpanosta ovat odotettavissa viimeistään 26.3.2021.
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9) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.

