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A 1870/presidiet  

 

Käsittelijä Puheenjohtajisto 

  
 

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta saamelaisten edustuksesta Pohjoismaiden neuvostossa  

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää 

että Pohjoismaiden neuvoston työjärjestystä muutetaan niin, että Suomen, 

Ruotsin ja Norjan saamelaiskäräjillä on Saamelaisen parlamentaarisen neu-

voston ja laajennetun tarkkailijan asemansa kautta oikeus osallistua valio-

kuntien ja puheenjohtajiston kokouksiin, joissa käräjien edustajilla on puhe-

oikeus mutta ei äänioikeutta. 

 

Taustaa 

Pohjoismaiden vihreä vasemmisto on ehdottanut, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää 

että Pohjoismaiden neuvosto varmistaa saamelaisten edustuksen Pohjois-

maiden neuvoston päättävissä elimissä. 
 

Puheenjohtajisto käsitteli jäsenehdotusta ensimmäistä kertaa 13.  huhtikuuta 2021 

pitämässään kokouksessa. Pohjoismaiden vihreän vasemmiston mukaan ehdotuksen 

tavoitteena oli Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston jäsenyys Pohjoismaiden 

neuvostossa, mutta ei välttämättä puheenjohtajistossa. Ehdotuksesta käydyissä kes-

kusteluissa puheenjohtajisto kiinnitti huomiota Pohjoismaiden neuvostossa viisi 

vuotta sitten käsiteltyyn vastaavaan kysymykseen sekä vuodesta 2017 alkaen saatui-

hin kokemuksiin Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston laajennetusta tarkkailijan 

asemasta Pohjoismaiden neuvostossa. 

 

Pohjoismaiden neuvosto ei voi päättää Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston jä-

senyydestä Pohjoismaiden neuvostossa tai saamelaisten edustuksesta Pohjoismai-

den neuvoston päättävissä elimissä, sillä Pohjoismaiden neuvoston jäsenyydestä on 

säädetty Helsingin sopimuksessa, jota koskevat päätökset kuuluvat sopimuspuolille 

eli Pohjoismaille. 
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Pohjoismaiden neuvosto käsitteli vastaavaa kysymystä viisi vuotta sitten. Saamelai-

nen parlamentaarinen neuvosto lähetti 2. joulukuuta 2014 hakemuksen Pohjoismai-

den neuvoston jäsenyydestä. Jäsenyyshakemusta käsiteltiin puheenjohtajistossa 27. 

tammikuuta 2015, jolloin puheenjohtajisto päätti hylätä hakemuksen. Saamelaiselle 

parlamentaariselle neuvostolle lähetettiin vastauskirje 18. helmikuuta 2015.  

 

Tammikuussa 2015 pidetyssä kokouksessa puheenjohtajiston jäsenet olivat kuitenkin 

yhtä mieltä yhteyksien vahvistamisesta Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston 

kanssa ja toivoivat selvitystä siitä, mitä mahdollisuuksia vuoropuhelun ja yhteistyön 

kehittämiselle oli silloisen tarkkailija-aseman lisäksi. Puheenjohtajisto asetti 26. maa-

liskuuta 2015 työryhmän, jonka tehtäväksi tuli muotoilla viisi ehdotusta yhteistyön 

vahvistamiseksi. Suomen, Ruotsin ja Norjan valtuuskunnat laativat tausta-aineistoksi 

yhteisen asiakirjan saamelaisten tilanteesta kussakin maassa. 

 

Asiaa käsiteltiin puheenjohtajiston kokouksissa 23. kesäkuuta, 9. syyskuuta, 27. loka-

kuuta ja 30. marraskuuta 2015, ja 26. tammikuuta 2016 puheenjohtajisto hyväksyi 

puheenjohtajiston ehdotuksen yhteistyön vahvistamiseksi Saamelaisen parlamen-

taarisen neuvoston kanssa (A 1664/presidiet), jonka Pohjoismaiden neuvosto hyväk-

syi sisäisenä päätöksenä 1/2016 Oslossa 19. huhtikuuta 2016 pidetyssä teemaistun-

nossa. Päätöksen nojalla Pohjoismaiden neuvoston työjärjestykseen lisättiin uusi py-

kälä laajennetusta tarkkailijan asemasta. Se on nykyisen työjärjestyksen pykälä nro 

36, joka on ollut voimassa 1. tammikuuta 2017 alkaen: 

 

”§ 36 Laajennettu tarkkailijan asema 

Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaiskäräjillä on Saamelaisen parlamentaarisen neu-

voston kautta laajennettu tarkkailijan asema, johon kuuluu oikeus osallistua valio-

kuntakokouksiin silloin, kun niissä käsitellään saamelaisia koskevia asioita. Valiokun-

nat päättävät, mihin kokouksiin saamelaisten edustajia kutsutaan. Osallistumisoi-

keuteen ei kuulu äänestysoikeus.” 

 

Nykyisten valiokuntasihteerien mukaan Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston 

laajennetusta tarkkailijan asemasta saadut kokemukset osoittavat, ettei Saamelaista 

parlamentaarista neuvostoa ole lainkaan kutsuttu kolmeen neljästä valiokunnasta.  

 

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan työaloihin kuuluu alkuperäiskansojen asema 

Pohjoismaissa, ja se on ainoana valiokuntana lähettänyt Saamelaiselle parlamentaa-

riselle neuvostolle osallistumiskutsun. Saamelaisella parlamentaarisella neuvostolla 

on myös ollut säännöllisesti oma päiväjärjestyksen kohtansa valiokunnan kokouk-

sissa. Saamelainen parlamentaarinen neuvosto ei kuitenkaan ole osallistunut ko-

kouksiin, eikä valiokunnan jäsenillä ole ollut päiväjärjestyksen kohtaan kommentoita-

vaa. Nyt Saamelainen parlamentaarinen neuvosto on kuitenkin ilmoittautunut valio-

kunnan kesäkuun kokoukseen. 
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Puheenjohtajiston näkemykset 

Puheenjohtajisto toteaa, että Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston laajenne-

tusta tarkkailijan asemasta saatujen kokemusten perusteella osallistuminen vaikut-

taa olleen vähäistä niin Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston kuin Pohjoismai-

den neuvostonkin osalta. Poikkeuksena ovat Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan ko-

koukset. 

 

Puheenjohtajisto toteaa lisäksi, että Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston mah-

dollisuudet osallistua laajennetun tarkkailijan asemansa perusteella ovat todellisuu-

dessa pienemmät kuin Pohjoismaiden neuvoston valiokuntakokouksiin osallistuvilla 

vierailijoilla. Esimerkiksi Nuorten Pohjoismaiden neuvoston edustajilla on työjärjes-

tyksen pykälien 24 ja 35 perusteella oikeus osallistua kokouksiin, vaikkakin vain tark-

kailijoina. Myös laajennetun aseman perusteella osallistumismahdollisuuksien pitäisi 

olla samat tai jopa laajemmat kuin vierailijoilla. 

 

Nuorten Pohjoismaiden neuvostolla on pykälien 24 ja 35 perusteella oikeus osallistua 

valiokuntien ja puheenjohtajiston kokouksiin, joissa edustajat voivat osallistua kes-

kusteluun mutta eivät päätöksentekoon. 

 

Puheenjohtajisto katsoo, että Saamelaisella parlamentaarisella neuvostolla tulisi olla 

Nuorten Pohjoismaiden neuvoston kanssa yhtäläiset mahdollisuudet osallistua valio-

kuntien ja puheenjohtajiston kokouksiin. Puheenjohtajiston mielestä järjestely rikas-

tuttaisi valiokuntien ja puheenjohtajiston työtä ja palvelisi Pohjoismaiden kansalais-

ten etuja. 

 

Siksi puheenjohtajisto ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvoston työjärjestystä muu-

tetaan niin, että Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaiskäräjillä on Saamelaisen parla-

mentaarisen neuvoston kautta oikeus osallistua valiokuntien ja puheenjohtajiston 

kokouksiin, joissa käräjien edustajilla on puheoikeus mutta ei äänioikeutta. 

 

 

Pohjolassa 28. kesäkuuta 2021 

 

Aron Emilsson (SD) 

Bertel Haarder (V) 

Christian Juhl (EL) 

Erkki Tuomioja (sd.) 

Gunilla Carlsson (S) 

Hans Wallmark (M) 

Jouni Ovaska (kesk.) 

 

Karin Gaardsted (S) 

Martin Kolberg (A) 

Michael Tetzschner (H) 

Oddný G. Harðardóttir (Sf) 

Steinunn Þóra Árnadóttir (VG) 

Wille Rydman (kok.) 

 


