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SAAMELAISTEN OSALLISTUMISOIKEUKSIEN LISÄÄMINEN VALTION MAA- JA 

VESIALUEIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVASSA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYSSÄ 

SAAMELAISTEN KOTISEUTUALUEELLA - TYÖRYHMÄN KOKOUS 

 

Aika: maanantai 27.1.2014 klo 10.00–14.00 

Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö, Hallituskatu 3 A, kh Niskavuori 

 

Paikalla: 

Jäsenet  Osastopäällikkö Pentti Lähteenoja, MMM, puheenjohtaja 

  Apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa, MMM 

  Hallitusneuvos Timo Tolvi, MMM 

  Lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, OM 

  Hallitusneuvos Satu Sundberg, YM 

  Hallitusneuvos Tuula Manelius, TEM 

  Puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi, saamelaiskäräjät 

  Hallituksen jäsen Petra Magga-Vars, saamelaiskäräjät 

  Hallituksen jäsen Ilmari Tapiola, saamelaiskäräjät 

  Tiina Sanila-Aikio, kolttien kyläkokous 

  Toimittaja, pienyrittäjä Veikko Väänänen, Lapin liitto 

   

Pysyvät asiantuntijat Hallituksen jäsen Anna Morottaja, saamelaiskäräjät 

  Lainsäädäntöasiantuntija Tommi Nieppola, Metsähallitus  

 

Poissa  Lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, MMM 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

 

3. Edellisen kokouksen (13.12.2013) pöytäkirjan hyväksyminen 

 

Tehtiin pöytäkirjaan yksi lisäys ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (13.12.2013) 

pöytäkirja.  
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4. Työryhmän valmisteluvastuulla olevien pykäläluonnosten käsittely 

 

Käsiteltiin 20.1.2014 luonnosta Metsähallitusta koskevaan lakiin otettavista 

pykälistä sekä niiden yleis- että yksityiskohtaisista perusteluista. Työryhmän 

jäsenet esittivät näkemyksiään ja kannanottojaan luonnoksesta ja niistä 

keskusteltiin. 

 

Yleisperustelujen osalta todettiin, että teksti olisi hyvä jäsenellä hallituksen 

esityksissä käytettävien otsikoiden mukaisesti, jotta sisältö on helpompi 

hahmottaa. Todettiin että käsitteet paikallinen väestö ja maininta lainsäädännön 

kehittämisestä jäävät sisällöltään epäselviksi. Todettiin myös että 

yleisperusteluissa ei ole käsitelty vaikutusten arviointia eikä sukupuolivaikutuksia. 

Poronhoitoa, metsästystä ja kalastusta koskeva yleisten edellytysten edistäminen 

jäi työryhmän jäsenten mielestä epäselväksi ja sitä tulisi perusteluissa avata ja 

tarkentaa. 

 

Yksityiskohtaisten perustelujen osalta keskusteltiin mm. pykäläluonnoksen a § 

Saamelaisten kotiseutualueella tapahtuva suunnittelu osalta siitä, mitä termillä 

suunnitelma tarkoitetaan ja mitä se käsittää. Pykäläluonnoksen b § 

Heikentämiskielto osalta todettiin, että yksityiskohtaisissa perusteluissa ei ole 

tarkemmin määritelty ja avattu sitä mitä termillä hankkeet tarkoitetaan. 

Pykäläluonnoksen c § Saamelaisten kotiseutualueen kuntakohtaiset 

neuvottelukunnat osalta keskusteltiin siitä onko järkevää luoda yksi 

neuvottelukunta, joka korvaisi Metsähallituslain 20 §:n, riistahallintolain 5 §:n, 

Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 6 §:n ja kalastuslain 14 a §:n mukaiset 

erilliset neuvottelukunnat. Työryhmän jäsenet esittivät näkemyksiään siitä, että 

tämän tyyppinen neuvottelukunta ei edistä saamelaisten asiaa. 

 

 

5. Jatkotoimista sopiminen 

 

Puheenjohtaja kertoi, että oli yrittänyt edelleen tavoitella useamman kerran sekä 

puhelimitse että sähköpostitse YK:n ihmissoikeusraportoija James Anaya’a mutta 

hän ei ole vastannut viesteihin eikä häntä ole tavoitettu.  

 

Saamelaiskäräjien edustajat ehdottivat, että työryhmä kuulisi Anaya’n tilalla 

professori Martin Scheininiä. Koska kuulemistilaisuudet on jo pidetty, päätettiin, 

että saamelaiskäräjät voivat halutessaan olla itse yhteydessä professori 

Scheinin’iin ja pyytää tältä kirjallista lausuntoa. 

 

Sovittiin, että Lapin liittoa edustava työryhmän jäsen voi halutessaan pyytää Lapin 

Kullankaivajain Liitto ry:ltä kirjallista lausuntoa. 

 

Sovittiin, että työryhmän jäsenet voivat toimittaa työryhmän sihteerille 

esimerkkejä siitä millä tavalla luonnoksen 6 §:n 8 kohdan mukaisen poronhoidon, 

kalastuksen ja metsästyksen kestävän harjoittamisen toimintaedellytyksiä voidaan 

yleisesti edistää. Toimitettuja esimerkkejä käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
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 6. Muut asiat 

 

Muita asioita ei ollut. 

 

 7. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. 13.25. 


