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Kaivoslain uudistamisen työryhmän kokous 1/2020
Aika
Paikka

13.3.2020, klo 13.00-15.17
Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4-10, nh Sederholm
*) Etäyhteys

Läsnä

Ilona Lundström, työ- ja elinkeinoministeriö (pj.)
Riitta Rönn, ympäristöministeriö
Pekka Kemppainen, maa- ja metsätalousministeriö
Taina Eckstein, valtiovarainministeriö
Tiina Sanila-Aikio, saamelaiskäräjät (*)
Mika Riipi, Lapin liitto
Kirsi Levä, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Pekka Tuomela, Geologian tutkimuskeskus (*)
Sari Myllyoja, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (*)
Sami Hämäläinen, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Antti Salonen, Suomen Kuntaliitto ry
Jouni Nissinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Pekka Suomela, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Noora Ahola, Kaivosteollisuus ry
Marja Anttonen, Paliskuntain yhdistys (*)
Lauri Muranen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK (*)
Leena Kristeri, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Mauri Vieru, työ- ja elinkeinoministeriö (viestintä)
Riikka Aaltonen, työ- ja elinkeinoministeriö (siht.)
Tuula Manelius, työ- ja elinkeinoministeriö (siht.)
Niklas Vartiainen, työ- ja elinkeinoministeriö (siht.)

Kutsutut asiantuntijat

professori Kai Kokko, Helsingin yliopisto
professori Anne Tolvanen, Luonnonvarakeskus
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Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Asialista hyväksyttiin muutoksitta.
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Järjestäytyminen
Puheenjohtaja totesi työryhmän kokoonpanon, puheenjohtajan ja sihteeristön.
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Puheenjohtaja ehdotuksen mukaisesti hyväksyttiin, että ympäristöministeriön lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn voi toimia tarvittaessa työryhmän varapuheenjohtajana.
Puheenjohtaja kertasi työryhmän roolin lainvalmisteluhankkeessa. Lainvalmistelu tehdään työ- ja
elinkeinoministeriössä virkatyönä, ministerin ohjauksessa. Työryhmä on asetettu lainvalmistelun
tueksi, jonka tarkoituksena on tuottaa suosituksia lainvalmisteluun sekä sovittaa yhteen sidosryhmien näkökulmia lainvalmistelun edetessä.
Todettiin, että työryhmän aineisto jaetaan tästä edes työryhmälle perustetun virtuaalisen työtilan
kautta.
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Työryhmän jäsenten esittäytyminen sekä odotukset työskentelylle
Merkittiin tiedoksi Suomen Kuntaliitto ry:n jäsenmuutos ja käytiin esittäytymiskierros, jonka aikana työryhmän jäsenet saivat esittää odotuksensa työryhmää ja lainsäädäntöhanketta kohtaan.
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Hankkeen esittely
Niklas Vartiainen esitteli hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet sekä työryhmän alustavan työsuunnitelman.
Todettiin, että esityksen aineisto on jaettu työryhmälle ennen kokousta.
Puheenjohtaja esitti mahdollisuuden kirjallisen menettelyn käyttämisestä.
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Tutkijoiden kuuleminen
Kokoukseen kutsutut asiantuntijat esittelivät työryhmälle kaivoslain roolin ympäristöoikeuden
sääntelyjärjestelmässä sekä tutkimustiedosta esiin nousevia tarpeita kaivoslain uudistamille.
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Hankkeen viestintäsuunnitelma
Todettiin, että viestintäsuunnitelma on jaettu työryhmälle kirjallisesti.
Todettiin, että ajanpuutteen vuoksi työryhmän viestintäsuunnitelmaa ei käsitellä kokouksessa yksityiskohtaisesti.
Puheenjohtaja totesi, että työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa kokousten sisällöstä kokousten jälkeen ja, että kokousten julkinen aineisto julkaistaan hankkeen verkkosivuilla.
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Kevään 2020 kokoukset
Todettiin kevään 2020 kokoukset:
- to 16.4. klo 14.00-16.00, paikka: Kirkkokatu 12 (sisäministeriö)
- ke 10.6. klo 10.00-12.00, paikka: Eteläesplanadi 10 (oikeusministeriö)
- pe 21.8. klo 13.00-15.00, paikka: Eteläesplanadi 4 (ulkoministeriö)
- pe 6.11. klo 13.00-15.00, paikka: Kirkkokatu 12 (sisäministeriö)
Puheenjohtaja pyysi työryhmän jäseniä varautumaan kokousten pidentämiseen.
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Muut asiat
Puheenjohtaja totesi, että vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi suuria tilaisuuksia ei tulla järjestämään keväällä. Keväälle aikataulutettu avoin kuulemistilaisuus on siten järjestettävä verkossa.
Todettiin, että kaikkiin työryhmän kokouksiin voi osallistua etäyhteyden avulla.
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Puheenjohtaja totesi, että lainsäädännön arviointineuvosto on valinnut valmisteltavana olevan
hallituksen esityksen arviointineuvostossa arvioitavaksi.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.17.

Jakelu

Työryhmän jäsenet ja varajäsenet
Julkaistaan hankkeen verkkosivuilla

