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Jakelussa mainitulle

Viite lausuntopyyntönne

Y mpäristöministeriön
saamelaiskäräjistä

l ausunto ehdotuksesta
annetun lain ja rikoslain

hallituksen
esitykseksi
40 luvun 11 § : n muuttamisesta

Oikeusministeriöon pyytänyt ympäristöministeriöltälausuntoaehdotuksestahallituksenesitykseksi
saamelaiskäräjistä
annetunlain ja rikoslain40 luvun 11 §:n muuttamisesta.Saamelaiskäräjiä
koskevan
lakiluonnoksenyleisenätavoitteenaon parantaasaamelaistenkulttuuri-itsehallinnonja saamelaiskäräjien
toimintaedellytyksiä.Ympäristöministeriötoteaa yleisesti,että lakiehdotuksentavoitteet noudattavat
johdonmukaistalinjaa saamelaistenoikeuksienkehittämisessä.
Saamelaiskäräjälain
uudistustavalmistelleentoimikunnantyön perustanaovat olleet perusoikeudetja muut
perustuslainasettamatvelvoitteet, Suomeasitovat kansainvälisetihmisoikeussopimukset
sekäYK:n
alkuperäiskansojen
oikeuksienjulistus.Lisäksitoimikunta on ottanut huomioonparafoidunPohjoismaisen
saamelaissopimuksen
sekäitsenäistenmaidenalkuperäis- ja heimokansojakoskevanyleissopimuksen(ILO169 –
sopimus).Ympäristöministeriöpitää viranomaistoiminnankannaltaja sovellettavanlainsäädännönselkeyden
näkökulmastaoikeasuuntaisenakehitystä,jossaSuomeasitovien kansainvälistensopimustenmukaisetvelvoitteet
siirtyvät selkeäksiosaksikansallistalainsäädäntöä.
Myös eri toimialojen erityislainsäädäntöönsisältyysäännöksiä,kuten vesilain(587/2011) 2 luvun 8 §, kaivoslain
(621/2011)38 §, ympäristönsuojelulain(527/2014)42 § ja biologistamonimuotoisuuttakoskevaan
yleissopimuksenliittyvän Nagoyanpöytäkirjantäytäntöönpanostaannetunlain (394/2016)8§, jotka koskevat
yhteistyötäsaamelais
käräjienkanssatai saamelaistenolojen heikentämiskieltoja.Hallituksenesityksennykytilan
kuvaustaolisikin syytätäydentäälyhyelläkuvauksellaerityislainsäädännönosalta.Saamelaiskäräjälain
uudistamisenjälkeentulisi arvioidaerityislakiensäännösten ajantasaisuuttaja riittävyyttä suhteessa
saamelaiskäräjälakiin
ja tarvittaessayhdenmukaistaamyöserityislainsäädäntöätältä osin.

Yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoite (9 §)
Ympäristöministeriöpitää kannatettavanaehdotustauudistaanykyinenneuvotteluvelvoitetta koskeva9 §
yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoitteeksi,jonka tavoitteena on edistääviranomaistenja saamelaisten
kumppanuutta,yhteistoimintaaja aitoa vuorovaikutusta.
Voimassaolevan9 §:n neuvotteluvelvoiteehdotetaanmuutettavaksiyhteistoiminta– ja neuvotteluvelvoitteeksi,
jolloin painotetaanaiempaavahvemminviranomaistenja saamelaiskäräjien
yhteistyötä.Ehdotuksenmukaan
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viranomaisetja muut julkisiahallintotehtäviähoitavat neuvottelevatsaamelaiskäräjien
kanssapyrkien
saavuttamaan yhteisymmärryksentai suostumuksensaamelaistenkotiseutualueellatoteutettaville ja
vaikutuksiltaansinneulottuville sekämuille erityisestisaamelaistenkieleentai kulttuuriin taikka saamelaisten
asemaanja oikeuksiinalkuperäiskansana
vaikuttaville laajakantoisilletai merkittäville toimenpiteille.
Edellämainittu pykälätekstinilmausyhteisymmärryksentai suostumuksensaavuttamisestaon varsin
yleisluonteinen.Sitäon pyritty konkretisoimaanpykälänperusteluissa,joissaviitataankansainvälis
essä
oikeudessakehittyneisiinvaatimuksiinneuvottelujenvilpittömyydestäja oikea-aikaisuudestasekäasiankannalta
riittävästä,yhteisestätietopohjasta(ns.free prior informed consent–käsite).Kutenhallituksenesityksessäon
todettu, jo nykyisinkinneuvotteluvelvoitettakoskevan9 §:n soveltamisessa
on suuriaeroja eri toimialojen ja
asiaryhmienvälillä.On oletettavissa,että ehdotetulla sanamuodollaerilaisettulkinnat jatkuisivat.Vähintäänkin
pykälänperustelujatulisi tältä osin edelleenkonkretisoida.Huomioontulisi ottaa myösse, että juuri näissä
tilanteissasaattaaolla erityislainsäädännössä
täsmällisempiäsäännöksiä,joiden yhteensopivuuttatulisi arvioida.
Neuvotteluvelvollisuudenpiiriin kuuluvientoimenpiteidenja asioidenalaaon nykyisestätarkoitus laajentaa,millä
vahvistettaisiinsaamelaiskäräjien
oikeutta osallistuapäätöksentekoonsaamelaisiaerityisestikoskevissaasioissa.
Varsinaisenlakitekstinmukaanyhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoiterajattaisiinkoskemaanlaajakantoisiatai
merkittäviä toimenpiteitä. Pykälänperustelujenmukaantällaisiatoimenpiteitä voivat olla sellaisetviranomaisen
myöntämätluvat, joiden perusteellaon sallittua ryhtyä toimimaankotiseutualueellatai senvälittömässä
läheisyydessä.
Perusteluistavoi saadakäsityksen,että velvoite koskisimuitakin kuin laajakantoisiaja merkittäviä
lupa-asioita.Pykälänperustelut pitää muokatatältä osin vastaamaanpykälätekstiä.Josyhteistoiminta- ja
neuvotteluvelvoiteulotetaan jatkossamyöslaajakantoisiinja merkittäviin lupa-asioihin,on tärkeää,että luodaan
yhdenmukainensoveltamiskäytäntöeri toimialojen lupa-asioissa.Neuvottelumenettelynulottaminen lupaasioihinmerkitsisijossainmäärin lisätyötälupaviranomaisilleja toisaaltavoisi pidentäälupaprosess
ien kestoa,
mikä tulisi ottaa huomioonhallituksenesityksenvaikutustenarvioinnissa.
Voimassaolevan9 §:n 2 momentissasäädetään,että (Neuvottelu)tilaisuudenkäyttämättäjättäminen ei estä
viranomaistajatkamastaasiankäsittelyä.Tämäsäännösolisi tarpeen lisätämyöslainmuutokseen,varsinkinkun
säännöksensoveltamisalanpiiriä ehdotetaanlaajennettavaksiuusiinasiaryhmiin.
Esityksenperusteluissakuvataan9 §:n neuvottelu- ja yhteistoimintamenettelynyksityiskohtia.Esityksenmukaan
viranomaisentai muun julkista hallintotehtäväähoitavantulisi laatia neuvotteluistapöytäkirja,joka liitettäisiin
kyseisenasianasiakirja-aineistoon.Mikäli yhteisymmärrystäei ole löydetty tai suostumustasaatu,tulisi
pöytäkirjaanmerkitä tieto neuvotteluissaeriäviksi mahdollisestijääneistäkäsityksistäsekäneuvotteluosapuolten
asiaakoskevatkannanotot.Pöytäkirjaanmerkittäisiinperusteluidenmukaanselitysmyössille, miksi
saamelaiskäräjien
tiettyä vaatimustaei ole voitu huomioida.
Menettelyllistenoikeuksien yhdenvertaisentoteuttamisen kannaltaympäristöministeriöpitää tärkeänäpykälän
perusteluissaolevaamainintaasiitä, että vaatimuspyrkimisestäyhteisymmärrykseenei kuitenkaanmerkitsesitä,
että saamelaiskäräjillä
olisi oikeusestääviranomaistapäättämästäsentoimivaltaankuuluvaaasiaa.
Lisäksi9 §:än ehdotetaanlisättäväksiuusi 3 momentti, jonka mukaanviranomaistenja muiden julkista
hallintotehtäviähoitavienon 1 momentissatarkoitettuja toimenpiteitä suunnitellessaanja toteuttaessaan
pyrittävä huolehtimaansiitä, ettei saamelaistenoikeudelleharjoittaa kieltään,kulttuuriaan ja perinteisiä
elinkeinojaanaiheuduhuomattavaahaittaa ja että saamelaistenoikeuksiaalkuperäiskansana
voidaanturvata ja
edistää.Edelläsiteerattu säännösehdotuson yleisluonteinenja tavoitteellinen.Selkeämpääolisi, jos se olisi
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erillisenäpykälänäeikä yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoitettakoskevassa9 §:ssä.Tämänkinsäännöksenosalta
on tärkeäätunnistaasenyhteyserityislainsäädännössä
oleviin vastaavantyyppisiinsäännöksiinsaamelaisten
oikeuksienturvaamisesta.

Kansainvälinenkehitys
HallituksenesityksenluvussaKansainvälinenkehityskohdassaNeuvotteluvelvollisuusnoteerataanvastikään
voimaantullutNagoyanpöytäkirja.Ympäristöministeriöehdottaa tekstiä täydennettäväksiseuraavasti
(alleviivattuteksti):

Biodiversiteettisopimuksen
yleistengeenivarojensaatavuuttaja niiden käytöstäkoituvienhyötyjenjakamista
koskevienvelvoitteidentäytäntöönpanonedistämiseksihyväksyttiinvuonna2002oikeudellisesti
sitomattomatnk. Bonninohjeet. Niidentarkoituksena oli muun muassaohjata sekägeenivarojenkäyttäjiä,
että tarjoajia geenivarojensaatavuuttaja hyötyjenjakoakoskevienneuvotteluprosessien
kehittämisessä,ja
niihin sisältyiennakkosuostumuksen
käsite.Vuonna2010asiastahyväksyttiinoikeudellisestisitova
pöytäkirja.Biodiversiteettisopimukseen
liittyvä Nagoyanpöytäkirjageenivarojensaannistaja saatavuudesta
sekäniiden käytöstäsaatavienhyötyjenoikeudenmukaisesta
ja tasapuolisestajaosta(SopS46–47/2016)
edellyttää,että valtio ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiinvarmistaakseen
alkuperäiskansojen
ja
paikallisyhteisöjenmahdollisuudetosallistuaprosessiinja antaasuostumuksensa
silloin,kun on kyseheidän
hallussaanolevistageenivaroistatai niihin liittyvästäperinteisestätietämyksestä.Pöytäkirja tuli voimaan1
päivänäsyyskuuta2016ja Euroopanunioni, Suomija useatmuut unioninjäsenvaltiotovat sen
osapuolia.allekirjoittaneetNagoyanpöytäkirjan23.6.2011.SuomessaNagoyanpöytäkirjaon toimeenpantu
ns. geenivaralailla(384/2016),mutta käytännössäsensaamelaisiakoskeviapykäliäei ole vielä sovellettu.

Lainmuutoksensuunnitelmallinentäytäntöönpano
Ympäristöministeriöpitää tärkeänä,että saamelaiskäräjälain
muutoksentäytäntöönpanosuunnitellaanhuolella
oikeusministeriönja saamelaiskäräjienkesken.Koulutuksenja kirjallisenaineistonavullaturvataan,että
lainmuutostensoveltaminenon mahdollisimmanyhdenmukaistaeri toimialoilla.
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