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Anni-Sofia Niittyvuopio
Eva Biaudet
Mats Löfström, poissa
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Yrsa Nyman (siht)
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ASIALISTA
1) Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05. Suurpää toimi kokouksen alussa hetken puheenjohtajana, kunnes Pekka Timosen yhteydet rupesivat toimimaan.
2) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
3 ja 4) Mietinnön viimeistely ja Juha Joonan eriävä mielipide
Nyman kertoi, että HE-luonnos lähetettiin kokonaisuudessaan toimikunnan jäsenille
30.4.2021 ja kommentteja pyydettiin viimeistään 4.5.2021. Sihteeristö sai kommentteja ainoastaan saamelaiskäräjiltä. Kommentit on käyty läpi ja huomioitu esityksessä, joistakin muotoiluista on käyty keskustelua. Lisäksi HE-luonnoksessa on huomioitu oikeusministeriön julkisoikeusyksikön kommentteja. Uusi versio HE-luonnoksesta lähetettiin toimikunnan jäsenille
6.5.2021. Tämän jälkeen sihteeristö on saanut muutaman ehdotuksen saamelaiskäräjiltä,
joita on tarkoitus käydä läpi kokouksessa.
Todettiin, että Juha Joona on lähettänyt eriävän mielipiteen kirjallisesti 10.5.2021. Eriävä mielipide ei koske ainoastaan 3 §:ää, vaan myös mm. 9 ja 9 a §:ää.
Puheenjohtaja totesi, että Joona on aiemmin ilmoittanut antavansa eriävän mielipiteen ainoastaan 3 §:stä. Keskusteltiin eriävästä mielipiteestä. Tämän jälkeen todettiin, että muilta osin
esitys on yksimielinen.
Nyman esitteli saamelaiskäräjien 9.5.2021 toimittamia lisäyksiä ja muutoksia HE-luonnokseen. Päätettiin hyväksyä saamelaiskäräjien ehdottamat muutokset ja lisäykset.
5) Ti 11.5.2021 pidettävät kokoukset ja mietinnön julkaiseminen
Nyman kertoi, että tilaisuudessa klo 13.45-15 mietintö esitellään saamelaiskäräjien jäsenille.
Kokouksessa tulee olemaan tulkkausta kolmelle saamen kielelle, mutta vain yksi tulkki/kieli.
Etäkokouksen tekninen toteutus on tilattu saamelaiskäräjiltä (Teams + Verspeak), eli teknisissä ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä saamelaiskäräjien AV-tekniikolle.
Kutsu tilaisuuteen eduskuntapuolueiden kanssa klo 16-18 on lähetetty saamelaiskäräjien toimesta.
Todettiin, että mietintö koostuu HE-luonnoksesta, tiivistelmästä (suomeksi, saameksi ja ruotsiksi), esipuheesta sekä pykälistä myös saameksi ja ruotsiksi. Käytiin läpi ja hyväksyttiin esipuheen sisältö.
6) Muut asiat
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Todettiin, että oikeusministeriö ja saamelaiskäräjät ovat valmistelleet yhteisen tiedotteen. Tiedote ja mietintö julkaistaan 11.5 noin klo 16.15. Tiedotteeseen tulee linkki mietintöön. Tiedote käännetään saamen kielille. Saamelaiskäräjät tulee tekemään myös
muun muassa videoita ehdotuksen sisällöstä.
Prosessin seuraava askel on lausuntokierros. Lausuntokierroksen aikana 3 ja 9 §:t lähetetään EMRIP:lle kommentteja varten. Pykälät on käännetty englanniksi valmiiksi ja EMRIP
on tietoinen tulevasta kommentointipyynnöstä.
Martin Scheinin kertoi, että Lapin yliopiston kanssa on käyty alustavia keskusteluja kansainvälisen arviointiseminaarin järjestämisestä syyskuussa esityksen suhteesta kansainväliseen oikeuteen.
7) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti toimikunnan jäseniä, asiantuntijoita ja sihteereitä kaikesta työstä.
Saamelaiskäräjien edustajia hän kiitti konstruktiivisesta, aidosta avusta prosessin aikana.
Puheenjohtaja totesi olevansa tyytyväinen siihen, että ehdotus ei ainoastaan korjaisi KPsopimukseen liittyvää ongelmatilaa vaan myös kehittäisi saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa.
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja kiitti toimikunnan puheenjohtajaa työn hienosta johtamisesta sekä kaikkia osapuolia työstä ja aidosta keskustelusta.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.

