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SAAMELAISTEN OSALLISTUMISOIKEUKSIEN LISÄÄMINEN VALT ION MAA- JA 
VESIALUEIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVASSA PÄÄTÖKSENTEKOMENETT ELYSSÄ 
SAAMELAISTEN KOTISEUTUALUEELLA - TYÖRYHMÄN KOKOUS 
 
Aika: perjantai 8.11.2013 klo 14.30 - 17.30 
Paikka: Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Parlamenttisali Solju 
 
Jäsenet  Osastopäällikkö Pentti Lähteenoja, MMM, puheenjohtaja 
  Apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa, MMM 
  Hallitusneuvos Timo Tolvi, MMM 
  Lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, OM 
  Hallitusneuvos Satu Sundberg, YM 
  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 
 
Sihteeri  Lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, MMM, etäyhteydellä 
  
Pysyvät asiantuntijat Hallituksen jäsen Anna Morottaja, saamelaiskäräjät 
  Lainsäädäntöasiantuntija Tommi Nieppola, Metsähallitus  
 
Poissa  Hallitusneuvos Tuula Manelius, TEM   
  Esittelijä Anna Siljamäki, MMM 
 
  

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

3. Edellisen kokouksen (1.10.2013) pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (1.10.2013) pöytäkirja.  
 

4. Työryhmän valmisteluvastuulla olevien pykäläluonnosten käsittely 
 

Keskusteltiin MMM:n toimittamista säännösluonnoksista (9.10.2013). 
Keskustelussa tuotiin esille, että yksityiskohtaiset perustelut olisi hyvä saattaa 
nähtäville.  

 
Pidettiin hyvänä, että saamelaisasioiden yleinen edistäminen on osa MH:n julkisia 
hallintotehtäviä. Samalla todettiin, että heikentämiskielto koskisi koko MH:n 
toimintaa. Kysymyksessä on merkittävä uudistus aikaisempaan verrattuna, kun 
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passiivisesta heikentämiskiellosta siirrytään kohti aktiivista edistämistä. 
Tarkoituksena on erityisesti saamelaisyhteisön elinkeinojen edistäminen 
taloudellisen tuen avulla. Tämä ei tarkoittaisi tukea yksittäisille 
elinkeinonharjoittajille. Rahoituslähde on selvitettävä jatkovalmistelussa.  

 
Todettiin, että saamelaisten osallistumisoikeuden lisäämisestä valtion maa- ja 
vesialueiden käyttöä koskevassa päätöksentekomenettelyssä saamelaisten 
kotiseutualueella on tarpeen säätää lailla. Käytiin keskustelua neuvottelukunnasta, 
saamelaisten perinteisten elinkeinojen yleisen edistämisen saamelaisten 
kotiseutualueella säätämisestä Metsähallituksen tehtäväksi ja edistämistoiminnan 
rahoittamisesta, heikentämiskiellosta sekä Akwé-Ko -ohjeista. 

 
5. Seuraavaan kokoukseen (28.11.2013) valmisteltavat asiat 

 
Maa- ja metsätalousministeriö laatii uuden luonnoksen työryhmän 
valmisteluvastuulla olevista pykälistä kuulemistilaisuuden ja käydyn keskustelun 
perusteella. Saamelaiskäräjät, Inarinmaan Lapinkyläyhdistys ja Kolttien 
kyläkokous laativat omat esityksensä.  
 
Työryhmän seuraavaan kokoukseen tarkoitettu materiaali tulee olla työryhmän 
sihteerillä viimeistään perjantaina 22.11.2013. Hän lähettää kokousmateriaalin 
työryhmän jäsenille maanantaina 25.11.2013. 

 
6. Kuulemistilaisuuden 28.11.2013 ohjelma 

 
Päätettiin järjestää jälkimmäinen kuulemistilaisuus samalla periaatteella kuin 
ensimmäinenkin: asiantuntijat pitävät valmistellut puheenvuorot ja lopuksi 
käydään yhteinen keskustelu. 
 
Esitettiin seuraavia tahoja kuultaviksi: 
Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunta 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Suomen riistakeskus 
Lapin ELY-keskus, kalatalouspalvelut 
Saamelaismatkailu ry 
Suomen porosaamelaiset ry 
YK:n ihmisoikeusraportoija 
Tenojoen yhteisen vesialueen osakaskunta/ kalastusmatkailu 
Inarinsaamelaiset ry 
 
Todettiin, että esitettyjen tahojen kuuleminen edellyttäisi kahden päivän 
tilaisuutta. Selvitetään kuulemisen järjestämistä 27. – 28.11.2013 Sajoksessa. Jos 
kuulemistilaisuus onnistuu vain yksipäiväisenä (28.11.2013), joudutaan kuultavien 
määrä rajoittamaan kahdeksaan. Työryhmän jäsenet voivat lähipäivien ajan 
toimittaa työryhmän sihteerille täsmennettyjä esityksiä kuultavista tahoista ja 
henkilöistä.  

 
7. Muut asiat 
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Muita asioita ei ollut. 
   

8. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.   


