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108/2011
Valtioneuvoston asetus
Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta
Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä, säädetään Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun lain (252/2010) 9 §:n nojalla:
1§
Koulutuskeskuksen johtokunta
Opetushallitus nimeää johtokunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan sihteerinä toimii
koulutuskeskuksen rehtori.
Jos johtokunnan jäsen tai varajäsen eroaa
tai kuolee kesken toimikauden, Opetushallitus nimeää hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Johtokunta käsittelee toimivaltaansa kuuluvat asiat rehtorin esittelystä.
Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään
puolet muista jäsenistä ovat saapuvilla. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Henkilövalinta ratkaistaan äänten mennessä tasan arvalla.
3§

2§
Voimaantulo
Asian käsittely johtokunnassa
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on kutsuttava koolle,
jos vähintään kolme jäsentä sitä vaatii.

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä helmikuuta 2011.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2011
Opetusministeri Henna Virkkunen

Hallitusneuvos Merja Leinonen
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Liite

Saamenkielinen käännös

108/2011

Stáhtaráđi ásahus
Sámi oahpahusguovddážis
Addojuvvon Helssegis guovvamánu 10 beaivve 2011

—————
Stáhtaráđi mearrádusa mielde, oahpahus- ja kulturministeriija árvalusa vuođul, mearriduvvo
Sámi oahpahusguovddážis addojuvvon lága (252/2010) vuođul:
1§

Oahpahusráđđehus nammada stivrengotti
lahtuin sátnejođiheaddji ja várresátnejođiheaddji. Stivrra čállin doaibmá oahpahusguovddáža rektor.
Jos stivrra lahttu dahje várrelahttu cealká
iežas eret dahje jápmá gaskan doaibmabaji,
de Oahpahusráđđehus nammada su sadjái
ođđa lahtu loahppadoaibmabadjái.

Stivra gieđahallá iežas doaibmaváldái gullevaš áššiid rektora áššemeannudeami
vuođul.
Stivra lea mearridanválddálaš, jos sátnejođiheaddji dahje várresátnejođiheaddji sihke
uhcimustá bealli stivrrengotti eará lahtuin
leat báikki alde. Áššit čovdojuvvojit ovttageardán jietnaeanetlogu mielde. Jos jienat
mannet dássálagaid, de mearrádussan šaddá
dat, man sátnejođiheaddji lea guottihan.
Olmmošválljen čovdojuvvo vurbbiin, jos jienat mannet dássálagaid.

2§

3§

Ášši gieđahallan stivrras

Fápmuiboahtin

Stivrengoddi čoahkkana dalle go sátnejođiheaddji bovde dan čoahkkái. Jos sátnejođiheaddji lea eastašuvvan, de várresátnejođiheaddji bovde stivrengotti čoahkkái. Stivrengoddi galgá bovdejuvvot čoahkkái dalle, jos
uhcimustá golbma lahtu dan gáibidit.

Dát ásahus boahtá fápmui guovvamánu 25
beaivve 2011.
Daid doaibmabijuid, maid dát ásahus
gáibida, sáhttá ollášuhttigoahtit ovdalgo dát
ásahus boahtá fápmui.

Oahpahusguovddáža stivrengoddi

Helssegis guovvamánu 10 beaivve 2011
Oahpahusministtar Henna Virkkunen

Stáhtaneavvu Merja Leinonen
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