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 PÖYTÄKIRJA 
 10.6.2022  

KAIVOSLAIN UUDISTAMISEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 

Aika Perjantai 10.6.2022 klo 9.00–11.00 
 

Paikka 
 
Osallistujat 

Teams-kokous 
 
Ilona Lundström, TEM (puheenjohtaja)  
Johanna Korpi, YM  
Noora Ahola, Kaivosteollisuus ry 
Leena Kristeri, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK  
Pekka Suomela, Elinkeinoelämän keskusliitto EK  
Tiina Sanila-Aikio, Saamelaiskäräjät  
Veli-Matti Kauppinen, SAK 
Marko Nurmikolu, Suomen Kuntaliitto 
Kirsi Levä, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)  
Sami Hämäläinen, Matkailu- ja Ravintolapalvelut Mara ry  
Bo Långbacka, GTK 
Marja Anttonen, Paliskuntain yhdistys  
Mika Riipi, Lapin liitto 
Maija Mela, MMM  
Taina Eckstein, VM 
Matti Kattainen, Suomen luonnonsuojeluliitto  
Anna-Maija Rahkonen, TEM 
Mikko Myller, TEM 
Riikka Aaltonen, TEM  
Eeva-Maija Puheloinen, TEM 
 

Asialista 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja  
 

Lisätään Veli-Matti Kauppinen (SAK) osallistujalistalle. Hyväksyttiin 
pöytäkirja. 

 
3. Hallituksen esitysluonnoksen lausuntopalaute ja valmistelun 

tilanne 
 

Eeva-Maija Puheloinen esitteli hallituksen esitysluonnokseen anne-
tun lausuntopalautteen keskeistä sisältöä ja millaisia muutoksia esi-
tysluonnokseen ollaan tekemässä lausuntopalautteen johdosta. 
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Esitysluonnoksesta jätettiin 277 lausuntoa. Lausuntopalaute koski 
erityisesti varausmekanismia, ympäristöllisten seikkojen huomioon 
ottamista, malminetsinnän maanomistajasuostumusta, kuntien kaa-
voituksen merkitystä kaivoshankkeille, vakuuksia, saamelaisten oi-
keuksia alkuperäiskansana ja kaivoslain mukaisista hankkeista 
muille elinkeinoille aiheutuvia vaikutuksia. Myös muun muassa in-
tressivertailusta ja muuttuneen maailmantilanteen vaikutuksesta kai-
vosalalle annettiin palautetta lausunnoissa.  

 
4. Työryhmän yhteenvetävä keskustelu hallituksen esitysluonnok-

sesta 
 

Kokouskutsun mukana on jaettu esitysluonnoksen uusin versio. Li-
säksi lainsäädännön arviointineuvoston lausunnon jälkeen esitys-
luonnosta tullaan päivittämään lausunnossa esitettyjen kommenttien 
johdosta. Mikäli jäsenet haluavat jättää organisaationsa virallisen 
kannanoton esitysluonnoksesta, kirjallisen kannanoton voi lähettää 
pe 17.6. mennessä sihteeristölle, ja kannanotot liitetään kokouspöy-
täkirjaan. [Sihteeristön huomautus: Saamelaiskäräjien, Paliskuntain 
yhdistyksen, Suomen luonnonsuojeluliiton, Matkailu- ja Ravintolapal-
velut MaRa ry:n sekä Kaivosteollisuus ry:n jättämät kannanotot ovat 
pöytäkirjan liitteenä] 
 
Kaivosteollisuus ry nosti esiin, että maailma on muuttunut sitten hal-
litusohjelman laatimisen, mm. Ukrainan sodan johdosta, mikä on 
johtanut omavaraisuuden ja eurooppalaisen raaka-ainetuotannon 
keskustelunaiheeksi. Puheenjohtaja totesi, että Suomi tarvitsee kai-
voslainsäädännön joka kestää aikaa ja antaa toimintaraamin kaivos-
toiminnalle Suomessa, ja jossa sovitetaan yhteen erilaiset intressit 
niin teollisen autonomian, politiikan, luonnonsuojelun, elinkeinotoi-
minnan ynnä muiden välillä. Tämä tasapaino on otettu huomioon 
valmistelussa. 
 
Saamelaiskäräjät ja Paliskuntain yhdistys kritisoivat HE:n uuden ver-
sion 34 ja 38 §:n muotoiluja. Sihteeristö kertoi, että muutoksia on 
valmisteltu yhdessä oikeusministeriön kanssa, mutta tarkistetaan 
vielä, miten erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvat haitat on muo-
toiltu verrattuna saamelaisten kotiseutualueelle kohdistuviin haittoi-
hin. 
 
Lisäksi keskustelussa nousi esiin muun muassa kaivosluvan ja ym-
päristöluvan yhteensovittamisen vaatimus ja useiden samanaikais-
ten lakihankkeiden yhteisvaikutusten arvioiminen. Lopuksi todettiin, 
että hankkeen tulosta voi luonnehtia tasapainoiseksi, kun tyytymättö-
myys jakaantuu tasaisesti. 

 
5. Kaivosasetuksen valmistelu 
 

Eeva-Maija Puheloinen esitteli kaivosasetuksen luonnosta. Muun 
muassa asetukseen lisättäisiin yleisölle avoimia tilaisuuksia ja va-
kuuksia koskevaa sääntelyä, sekä lupahakemuksia koskevia kohtia 
täydennettäisiin.  
 
Keskustelua herätti muun muassa malminetsinnän maanomistaja-
suostumuksien hankkimisen käytännön järjestelyt esimerkiksi omis-
tajanvaihdostilanteissa ja avoimien yleisötilaisuuksien järjestäminen. 
Todettiin että maanomistajien suostumus on ensisijainen suhteessa 
valtioneuvoston puollon hakemiseen, ja puolto on mahdollinen vain, 
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kun tärkeä yleinen etu sitä edellyttää. Yleisölle avoimia tilaisuuksia 
pidetään paikkakuntakohtaisesti, joten lähekkäin sijaitsevien malmin-
etsintälupien osalta luvanhaltija voi pitää yhteisen tilaisuuden. 

 
6. Muut asiat 
 

Taina Eckstein kertoi, että kaivosveron toteuttamista arvioiva työ-
ryhmä on saanut työnsä päätökseen. 
 
Kaivosveron toteuttamista arvioivan työryhmän arviomuistio on lau-
suntopalvelussa 5.8.2022 saakka (linkki).  

 
7. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja kiitti työryhmän jäseniä työryhmän toimintaan osallis-

tumisesta. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.51. 
 
 

Pöytäkirjaan liitetyt kannanotot: 
  Saamelaiskäräjät  
  Paliskuntain yhdistys  
  Suomen luonnonsuojeluliitto 
  Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 
  Kaivosteollisuus ry 


