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Sarita Kämäräinen, poissa
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

2(3)

1) Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.
2) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3) Lakiehdotukset kokonaisuudessaan
Nyman ja Hautakorpi esittelivät pykäliin tehdyt muutokset ja auki olevat kohdat.
Päätettiin hyväksyä pykälät kokonaisuudessaan. Auki olevien kohtien (5 § opetusasian osalta,
8 §, 15 § 3 mom. ja siirtymäsäännös) osalta päätettiin, että sihteeristö pyrkii yhdessä saamelaiskäräjien kanssa löytämään ratkaisuja. Tarvittaessa näistä pykälistä keskustellaan toimikunnan viimeisessä kokouksessa. Todettiin, että Siiri Jomppanen tarvittaessa yhteydessä sihteeristöön 15 § 3 mom. ja siirtymäsäännöksen osalta.
Todettiin, että Juha Joona tulee antamaan eriävän mielipiteen 3 §:n osalta.
4) Saamelaiskäräjälain 3 §:n perustelut
Johanna Hautakorpi esitteli luonnosta perusteluiksi sekä KHO:n 23.4.2021 antamia vuosikirjaratkaisuja.
Todettiin, että uusimmat ratkaisut eivät aiheuta muutostarpeita 3 §:ää koskevan ehdotuksen
muotoiluun. Keskusteltiin aiheesta ja todettiin, että perusteluihin lisätään vielä lyhyt selostus
KHO:n uusimmista ratkaisuista.
Maijala toi esille, että Juha Joonan eriävä mielipide tulee kattamaan myös 3 §:n perustelut.
5) Saamelaiskäräjälain 9 §:n perustelut
Nyman esitteli luonnosta perusteluiksi.
Todettiin, että MMM on kommentoinut pykäläehdotuksia ja kommentit on jaettu toimikunnalle. Lisäksi TEM on antanut lausunnon, joka on jaettu toimikunnalle. Nyman kertoi TEM:n
yksittäisen virkamiehen kommenteista pykäläehdotuksiin.
Keskusteltiin perusteluista ja mahdollisuuksista täydentää niitä. Saamelaiskäräjät lähettää
vielä joitakin kommentteja.
6) Saamelaiskäräjälain 5 luvun perustelut
Nyman esitteli laadittuja perusteluja. Saamelaiskäräjät lähettää joitakin muutosehdotuksia
lähipäivinä.

3(3)

7) Esityksen taloudelliset vaikutukset
Hautakorpi esitteli ehdotusta taloudellisista vaikutuksista, josta on keskusteltu alustavasti
saamelaiskäräjien kanssa.
Keskusteltiin aiheesta ja tarvittavista täydennyksistä. Todettiin, että oikeusministeriö tulee
keskustelemaan aiheesta saamelaiskäräjien kanssa myös tällä viikolla.
8) Muut perustelut
Nyman esitteli ne muut säännöskohtaiset perustelut, joita sihteeristö oli ehtinyt laatia (osa 120 pykälien säännöskohtaisista perusteluista). Saamelaiskäräjät lähettää mahdollisia kommentteja kirjallisesti.
9) Muut asiat
Todettiin, että Juha Joonan eriävää mielipidettä ei ole vielä saatu, eli se käsitellään viimeisessä kokouksessa.
10) Seuraavat kokoukset
Todettiin, että toimikunnan viimeinen kokous pidetään 10.5. Koko esitys pyritään lähettämään toimikunnalle huhtikuun loppuun mennessä. Puheenjohtaja pyysi toimikunnan jäseniä
lähettämään mahdolliset kommentit esitysluonnokseen kirjallisesti viimeistään ti 4.5.2021.
Tiistaina 11.5 esitystä esitellään saamelaiskäräjille sekä eduskuntapuolueiden ja saamelaiskäräjien yhteistyöverkostolle. Samana päivänä annetaan tiedote ja julkaistaan esitys.
Puheenjohtaja totesi, että hän ei välttämättä pysty osallistumaan kokouksiin 10.5 ja 11.5 sairasloman vuoksi. Jos näin käy, Johanna Suurpää sijaistaa häntä.
11) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kaikkia hyvästä yhteistyöstä ja päätti kokouksen klo 18.20.

