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SAAMELAISTEN OSALLISTUMISOIKEUKSIEN LISÄÄMINEN VALT ION MAA- JA  
VESIALUEIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVASSA PÄÄTÖKSENTEKOMENETT ELYSSÄ  
SAAMELAISTEN KOTISEUTUALUEELLA 

Aika 1.10.2013, klo 10.00–12.05 
 
Paikka Maa- ja metsätalousministeriö, Hallituskatu 3, kh Niskavuori 
 
Osallistujat 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 Ilmari Tapiola, saamelaiskäräjät 
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Toimittaja, pienyrittäjä Veikko Väänänen, Lapin liitto 

Pysyvät  
asiantuntijat Hallituksen jäsen Anna Morottaja, saamelaiskäräjät 

Lainsäädäntöasiantuntija Tommi Nieppola, Metsähallitus 
 
Sihteerit Lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, MMM 

 Esittelijä Anna Siljamäki, MMM 
 

Poissa Hallituksen jäsen Petra Magga-Vars, saamelaiskäräjät 
 
 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti työryhmän jäsenet tervetulleiksi.  
Käytiin työryhmän jäsenten lyhyt esittelykierros. 

2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esitettiin, että muut asiat kohdassa käsiteltäisiin työryhmän viestintämenettelyihin ja 
käytäntöihin liittyvät kysymykset. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi edellä mai-
nituin muutoksin. 

3 Työryhmän toimeksianto 

Puheenjohtaja kävi läpi työryhmän toimeksiannon asettamispäätöksestä ja siitä käytiin 
keskustelua. 
Keskustelukierroksen jälkeen todettiin, että asettamispäätöksen mukaisesti työryhmällä 
on selkeä tavoite ja toimeksianto:  
• saamelaisten osallistumisoikeuksien lisääminen valtion maa- ja vesialueiden käyttöä 
koskevassa päätöksentekomenettelyssä saamelaisten kotiseutualueella 
• Metsähallituksen yhteyteen perustettava toimielin, olennaista toimielinkysymyksessä 
on se, että saamelaisilla on todellinen oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin 
asioihin 
• poronhoidon, metsästyksen ja kalastuksen yleinen edistäminen saamelaisten kotiseutu-
alueella 
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4 Kokouspäivät ja -paikat 

Käytiin läpi ennalta sovitut kokouspäivät ja -paikat. Kokouspäivät päätettiin pitää ennal-
ta sovitun mukaisina eli 8.11.2013, 28.11.2013 ja 13.12.2013. Kokouspaikkojen osalta 
päätettiin, että 8.11 ja 28.11 järjestettävien kokoustenpitopaikaksi alustavasti suunniteltu 
Saariselkä vaihdettiin Inariksi ja kokouspaikaksi päätettiin ottaa saamelaiskulttuurikes-
kus Sajos. Joulukuun kokous järjestetään Helsingissä ja sovittiin, että se voidaan aloittaa 
jo klo 9.00. 

Päätettiin, että marraskuun kokouksissa kuulemiset järjestetään ensin ja päivän lopuksi 
työryhmä pitää varsinaisen kokouksen, jossa voidaan käydä läpi kuulemisissa esiin tul-
leita asioita. 

Päätettiin, että 8.11.2013 painopiste on asiantuntijakuulemisissa ja muut kuulemiset jär-
jestetään 28.11.2013. 

Päätettiin, että 8.11.2013 on varattu poronhoitoa koskeville kuulemisille ja 28.11.2013 
järjestetään kuulemiset kalastus- ja metsästysasioista.  

Tiedotusvälineiden edustajia kutsutaan mahdollisesti mukaan 28.11 iltapäivän osuuteen. 

5 Asioiden valmistelu ja työskentelytapa 

Päätettiin, että työryhmässä käsiteltäviä keskeneräisiä asiakirjoja ei anneta ulkopuolisil-
le/ tiedotusvälineille. Asiakirjat merkitään esim. vain virkakäyttöön ja/tai luonnosver-
siomerkinnöin. 

Päätettiin, että työryhmän jäsenet voivat toimittaa materiaalia, jota toivovat käsiteltävän 
työryhmässä työryhmän sihteereille ja muille jäsenille. 

Päätettiin, että kokouspöytäkirjat ovat päätöspöytäkirjoja eivät keskustelupöytäkirjoja. 

6 Seuraavaan kokoukseen valmisteltavat asiat 

Päätettiin, että noin viikkoa ennen 8.11.2013 järjestettävää kokousta työryhmän jäsenille 
lähetetään Metsähallituslakia koskeva luonnosversio, jossa on otsikkorunko ja alustavat 
saamelaisia koskevat pykäläluonnokset katsottavaksi ja kommentoitavaksi. 

Päätettiin, että työryhmän jäsenten tulee tehdä viimeistään perjantaina 18.10 esitykset 
työryhmän sihteereille 8.11.2013 kuultavista asiantuntijoista.  

Maa- ja metsätalousministeriön edustajat luonnostelevat kahden viikon kuluessa työ-
ryhmän toimeksiannon mukaiset pykälät valmisteilla olevaan Metsähallituslakiin. 

Määräaika kaikelle materiaalille, joka on tarkoitus käsitellä 8.11.2013 kokouksessa, on 
1.11.2013. 

7 Muut asiat, työryhmän viestintä 

Päätettiin, että toimittajien kysymykset ohjataan puheenjohtajalle. Työryhmän puheen-
johtaja vastaa heidän kysymyksiinsä. 

Päätettiin, että arvioidaan tiedottamis- ja viestintätarpeita 8.11.2013 kokouksen jälkeen 
ja tarpeen vaatiessa laaditaan tiedote/tiedotteita. 
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Pääasiallisesti tiedotetaan vasta työryhmän työn päättymisvaiheessa. 

8 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 12.05 

 


