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puheenjohtaja
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L/tKeusministerio

Oikeusministeriri
oikeusministerio@om. fi

Asia: Saamelaiskiiriijien neuvottelupyyntd koskien saamelaiskiiriijiilain uudistamisprosessis-
ta

Saamelaiskiiriijiit pyytaa oikeusministeridltii saamelaiskdriijiilain 9 $:n mukaista neuvottelua oi-
keusministerin kanssa saamelaiskiirdjiilain uudistamisprosessin tavoitteista, reunaehdoista sek[
Saamelaiskiirtijien resursoinnista prosessin aikana. Listiksi Saamelaiskiirtijiit pyytilA neuvottelua
muiden saamelaisia koskevien asiakokonaisuuksien edistiimisestii valtioneuvoston taholta.

Inarissa 7. paivdnd. heiniikuuta 2017
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OM Oikeusministeriii

tiihettiij5: Kaskinen Satu (OM)
Lihetetty: 11. heindkuuta 20L7 16:53
Vastaanottaja: Tiina Sanila-Aikio;OM Oikeusministerio
Kopio: Koskentausta Lauri (OM); SuurpdiiJohanna (OM); info@samediggi.fi; Nyman Yrsa

(oM)
Aihe: VS: Saamelaiskdrdjien neuvottelupyyntd koskien saamelaiskdrSjiilain

uudistamisprosessista

Hei,

Oikeusministeri6 alkaa valmistella neuvottelujen jdrjestdmistii, neuvottelut pyritddn jdrjestdmiiiin elo-syyskuun
vaihteessa.
Lomakauden jiilkeen palaamme asiaan viipymdttd ajankohdan vahvistamiseksija muiden kdytdnn6n jdrjestelyjen
hoitamiseksi.
Kutsut neuvotteluihin lihetetSdn erikseen neuvottelujen ajankohdan sopimisen jdlkeen.

Ystdvlllisin terveisin / Med vinlig hilsning,

Satu Kaskinen

Neuvotteleva virkamies / Konsultativ tjdnsteman
Oikeusministerio / Justitieministeriet
Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikko /
Enheten for demokrati, sprik och grundldggande rittigheter
PL25 / P825,
00023 Valtioneuvosto / 00023 Statsridet
Puh. / Tel. +358 2951 50322, +358 50 340 2287

Li hettdjd : Ti i na San i la-Ai kio lmailtotiina,sanila-a i kio@sa med i goi. fi l
LShetetty: 7. heindkuuta 2017 13:36
Vastaanottaja : OM Oi keusmi nisterid
Kopio: SuurpSS Johanna (OM); Kaskinen Satu (OM); info@samediogi.fi
Aihe: Saamelaiskiirdjien neuvottelupyynto koskien saamelaiskarej6lain uudistamisprosessista

Hyvii vastaanottaja,

ohessa Saamelaiskirdjien neuvottelupyynto koskien saamelaiskdrdjdlain uudistamisprosessista. Koska
virkamiehemme ovat vuosilomillaan elokuun puoleen vdliin saakka, palaamme neuvotteluajankohtaan mydhemmin.

Hyvii kesSnjatkoa!

Ti6rv'vu6din I Terveisin I Best wishes

Paawil Taannil Tiina I Tiina Sanila-Aikio
saaggjii'dteei I puheenjohtaja I president
te'l. lpuh. ltel. +358 50 300 1780
e-pii'it I e-mail tiina.sanila-ai kio@samediggi.fi
Twitter @TiinaSaAi
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Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikk6

KOKOUSKUTSU

30.8.2017 oM 4l5stl2ot7

KUTsU sAAMELAISKARfuETA EruNTTUN IAIN g 9:N MUKAISIIN NEUVOTTE.

rUtHtN KOSKTEN SAAMEtAlSrnniUAulN UUDISTAMISTA
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Osallistujat
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Neuvotteleva virkamies

Saamelaiskdrdjit
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Keskiviikko 6.9.2OL7 klo 9.00 - t1'00

Oikeusministeri6, nh Ministeri

Oikeusministeri Hdkkinen
Saamelaiskdrdiien edustajat

Oikeusministeri<in edustajat

SaamelaiskSrijisti annetun lain 9 $:n mukaan viranomaisilla on neuvotte-

luvelvoite saamelaiskir6jien kanssa kaikista laajakantoisista ja merkittivis-
td toimenpiteistd, jotka voivat vilitt6mdsti ja erityisellii tavalla vaikuttaa

saamelaisten asemaan alkuperdiskansana ja jotka koskevat saamelaisten

kotiseutualueella saamelaisten kieleen, kulttuuriin tai heiddn asemaansa

alkuperdiskansana. vaikuttavaa asiaa. Neuvotteluvelvoitteen tiyttimiseksi
asianomaisen viranomaisen on varattava saamelaiskirdjille tilaisuus tulla

kuulluksi ja neuvotella asiasta.

Oikeusministeriti kutsuu Saamelaiskdrdjdt neuvotteluun oikeusministeri

Hikkdsen ja oikeusministeri6n edustaiien kanssa koskien

saamelaiskdrdiisti annetun lain uudistamista.
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