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SAAMELAISKÄRÄJIEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN MÄÄRÄÄMINEN TEHTÄVÄÄNSÄ NELIVUOTISKAUDEKSI 2016-2019

Saamelaiskäräjät
Suomen perustuslain 17 §:n 3 momentin mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on
oikeus ylläpitää ja kehittää omaan kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella omaa kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto sen mukaan kuin lailla säädetään (perustuslain 121 § 4 mom.).
Saamelaisten kulttuuri-itsehallinnosta säädetään tarkemmin saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995, jäljempänä saamelaiskäräjälaki). Itsehallintoonsa kuuluvia
tehtäviä varten saamelaiset valitsevat vaaleilla keskuudestaan saamelaiskäräjät. Saamelaiskäräjät toimii oikeusministeriön hallinnonalalla (lain 1 §).
Saamelaisten kotiseutualueella tarkoitetaan Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnan
alueita sekä Sodankylän kunnassa sijaitsevaa Lapin paliskunnan aluetta (4 §).
Saamelaiskäräjien tehtävänä on hoitaa saamelaisten omaa kieltä ja kulttuuria sekä
heidän asemaansa alkuperäiskansana koskevat asiat. Tehtäviinsä kuuluvissa asioissa
saamelaiskäräjät voi tehdä viranomaisille aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja.
Näissä asioissa saamelaiskäräjät käyttää lisäksi päätösvaltaa sen mukaan kuin saamelaiskäräjälaissa ja muualla laissa säädetään (5 § 1 ja 2 mom.).
Saamelaiskäräjiin kuuluu 21 jäsentä ja neljä varajäsentä, jotka valitaan saamelaiskäräjien vaaleilla neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Saamelaiskäräjissä tulee olla
vähintään kolme jäsentä ja yksi varajäsen kustakin saamelaisten kotiseutualueen
kunnasta (10 § 1 mom.).
Valtioneuvosto määrää saamelaiskäräjien vaalien tuloksen perusteella saamelaiskäräjien jäsenet ja varajäsenet tehtäviinsä (10 § 2 mom.).
Saamelaiskäräjien vaalit
Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Vaalit toimeenpanee saamelaiskäräjien valitsema vaalilautakunta (19 ja 20 §).
Vaalit toimitetaan syyskuun ensimmäisen täyden viikon maanantaista alkavan neljän
viikon aikana postin välityksellä, mutta voidaan vaalilautakunnan niin päättäessä
saamelaisten kotiseutualueella lisäksi toimittaa vaalipäivän äänestyksenä (28 §).
Saamelaiskäräjien vaalit toimitettiin 7.9.–4.10.2015. Saamelaisten kotiseutualueella
toimitettiin lisäksi vaalipäivän äänestys sunnuntaina 4.10.2015.
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Vaalien tuloksen vahvistaminen, vaalilautakunnan ilmoitus ja vaalien tuloksen lainvoimaisuus
Vaalien tuloksen vahvistaa vaalilautakunta kolmantena päivänä ääntenlaskennan
aloittamisesta pitämässään kokouksessa. Vaalien tulos on ilmoitettava välittömästi
oikeusministeriölle saamelaiskäräjien jäsenten ja varajäsenten määräämiseksi tehtäväänsä (39 §).
Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on vahvistanut saamelaiskäräjien vaalien tuloksen
7.10.2015 pidetyssä kokouksessa ja sen jälkeen ilmoittanut tuloksen oikeusministeriölle.
Vaalilautakunta on ilmoittanut oikeusministeriölle 21 jäsenen ja 3 varajäsenen tulleen valituksi. Saamelaiskäräjälain 10 §:n 1momentissa ja 38 §:n 1 momentissa säädettyä saamelaiskäräjien kokoonpanoa ei ole ollut mahdollista muodostaa, sillä vaaleissa on ollut Sodankylästä ehdokkaana vain kaksi henkilöä. Kyseisten lainkohtien
mukaan Sodankylästä tulisi valita kolme jäsentä ja yksi varajäsen.
Vaalilautakunta on 5.10.2015 päättänyt siitä menettelystä, jota noudatetaan Sodankylän kunnan ehdokastilanteesta johtuen. Vaalilautakunnan päätöksen mukaisesti sen
jälkeen, kun Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kuntien valituksi tulleet yhdeksän jäsentä
on todettu, todetaan näistä kunnista seuraavaksi eniten ääniä saaneet eli neljänneksi
sijoittuneet kolme ehdokasta, joiden kesken vaalilautakunta suorittaa arvonnan. Päätöksen mukaan Sodankylän kunnan osalta ei voida valita varajäsentä koska varajäsenpaikka on kuntakohtainen.
Valituiksi tulleet henkilöt ilmenevät esityslistalta. Arvonnalla edellä mainituin tavoin
valittu jäsen on Saara Margareta Sara. Vaalien tulos ei ole lainvoimainen.
Valitukset saamelaiskäräjien vaaleista ja saamelaiskäräjien hallituksen päätös uusintavaaleista
Saamelaiskäräjien vuoden 2015 vaalien tuloksesta on tehty viisi oikaisuvaatimusta
käräjien hallitukselle (40 §). Oikaisuvaatimuksissa on saamelaiskäräjälain 40 §:n
mukaisesti vaadittu, että saamelaiskäräjien hallitus jättää vahvistamatta saamelaiskäräjien vuoden 2015 vaalien tuloksen. Lisäksi on vaadittu, että vaalit määrätään uusittavaksi.
Saamelaiskäräjien hallitus on päätöksellään 18.11.2015 päättänyt määrätä vuoden
2015 vaalit uudelleen toimitettaviksi 20.8.2015 lainvoimaiseksi todettua vaaliluetteloa käyttäen. Saamelaiskäräjälain 40 §:n mukaan saamelaiskäräjien hallituksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään
14 päivänä siitä päivästä, jona asianomainen on saanut käräjien hallituksen päätöksen
tiedoksi. Saamelaiskäräjien hallituksen 18.11.2015 tekemä päätös ei ole lainvoimainen.
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Valituksen johdosta uusittavat vaalit
Mikäli saamelaiskäräjien vaalit tulevat uusittavaksi, saamelaiskäräjälain 40 a §:n
mukaan uusittavien vaalien toimittamisesta huolehtii, mikäli mahdollista, sama vaalilautakunta kuin kumotuissa vaaleissa. Uusittavissa vaaleissa käytetään samaa lainvoimaista vaaliluetteloa ja ehdokasluetteloa kuin kumotuissa vaaleissa, jollei saamelaiskäräjien hallitus tai korkein hallinto-oikeus päätöksessään toisin määrää. Uusittavien vaalien toimittamisesta on soveltuvin osin muutoin voimassa, mitä varsinaisten
vaalien toimittamisesta on säädetty.
Uusittavat vaalit toimitetaan sen kalenterikuukauden aikana, joka alkaa kahden täyden kalenterikuukauden kuluttua 1 momentissa mainitun päätöksen antamisen jälkeen. Vaalitoimitus aloitetaan lähettämällä äänioikeutetuille 29 §:ssä mainitut vaaliasiakirjat. Uusittavien vaalien tuloksesta on heti ilmoitettava oikeusministeriölle.
Uusittavat vaalit toimitettaisiin edellä todetun perusteella aikaisintaan helmikuussa
2016.
Uusintavaalien merkitys kumottavissa vaaleissa valituksi tulleiden jäsenten asemaan
Saamelaiskäräjälain 40 b §:n mukaan kumotuissa vaaleissa valituiksi tulleet saamelaiskäräjien jäsenet ja varajäsenet pysyvät tehtävissään, kunnes uusittavien vaalien
tulos on vahvistettu ja valtioneuvosto tuloksen mukaisesti määrännyt saamelaiskäräjien jäsenet tehtäviinsä.
Vaalilautakunnan 7.10.2015 vahvistaman vaalituloksen perusteella valituksi tulleet
saamelaiskäräjien jäsenet ja varajäsenet tulee edellä todetun perusteella määrätä tehtäviinsä 1.1.2016 lukien sen estämättä, että vaalien tulos on vailla lainvoimaa.
Esitys
Esitetään, että valtioneuvosto määräisi vaalilautakunnan 7.10.2015 tekemän päätöksen mukaisesti saamelaiskäräjien vaaleissa 2015 valituiksi tulleet henkilöt saamelaiskäräjien jäseniksi ja varajäseniksi 1.1.2016 alkavaksi nelivuotiskaudeksi kunnes
mahdollisesti uusittavien vaalien tulos on vahvistettu ja valtioneuvosto määrännyt
uudet jäsenet ja varajäsenet tehtäviinsä.

