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 PÖYTÄKIRJA  

 23.6.2021  

KAIVOSLAIN UUDISTAMISEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 

Aika Keskiviikko 23.6.2021 klo 14.00–17.00 
 

Paikka 
 
Kutsutut 

Teams-kokous 
 

Ilona Lundström, työ- ja elinkeinoministeriö (pj.) 
Johanna Korpi, ympäristöministeriö  
Taina Eckstein, valtiovarainministeriö 
Kirsi Levä, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 
Sini Hunter, Geologian tutkimuskeskus 
Antti Salonen, Suomen Kuntaliitto ry  
Marja Anttonen, Paliskuntain yhdistys  
Pekka Suomela, Elinkeinoelämän keskusliitto EK   
Leena Kristeri, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK  
Matti Kattainen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry 
Noora Ahola, Kaivosteollisuus ry  
Tiina Sanila-Aikio, Saamelaiskäräjät  
Mika Riipi, Lapin Liitto (este) 
Lauri Muranen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry  
Sami Koivula, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (este) 
Sari Myllyoja, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
Mikko Myller, TEM  
Eeva-Maija Puheloinen, TEM (siht.)  
Riikka Aaltonen, TEM (siht.)  
Tuula Manelius, TEM (siht.)  
 
Heikki Savikko, Ramboll Finland Oy 
Tomi Rinne, Ramboll Finland Oy  
Erkki Hollo 
   
Kokouksesta pitää pöytäkirjaa Kirsi Loukiainen, TEM 
 

Asialista 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Edellisten kokousten pöytäkirjat (kaksi liitettä) 
 

Hyväksyttiin. 
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3. Valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimushankkeen ”Intressiver-

tailu kaivoslupaprosessin osana” tilannekatsaus, Heikki Savikko ja 
Tomi Rinne, Ramboll Finland Oy, Erkki Hollo (pp-esitys liitteenä) 

 
Heikki Savikko ja Erkki Hollo esittelivät tilannekatsauksen.  
 
Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi. 
 

4. Keskustelu intressivertailuselvityksen vaikutuksesta kaivoslain uu-
distamiseen 

 
 Kaivoslakiuudistukseen liittyen intressiselvityksestä voidaan käyttää 

vain välituloksia, sillä lakihankkeen tulisi valmistua aikataulun mukai-
sesti ja intressivertailu valmistuu vasta sen jälkeen. Keskeiset intres-
sivertailun näkökulmat tulee ottaa huomioon kaivoslain valmiste-
lussa.  

 
5. Hallituksen esitysluonnoksen pykälät ja pykäläkohtaiset perustelut 

 
 Eeva-Maija Puheloinen (TEM) esitteli valmistelun nykytilanteen. Syk-

syllä 2020 valmistunut vakuuksia koskeva selvitys ja keväällä 2021 
valmistunut varausselvitys on huomioitu valmistelussa. Varausmak-
sun käyttöönotto kannustaa varaajaa miettimään rajausalueen koon 
järkevyyttä. Vakuusjärjestelmään tulee tarkennuksia ja uudistuksena 
on poikkeaviin tilanteisiin varautuminen, tämä koskee erityisesti kon-
kurssitilanteita. Uutena kohtana oleva kiinteä maanomistajakorvaus 
sisällytetään vakuuteen. Lupamääräyksiä tarkennetaan, eli määritel-
lään tarkemmin, mistä kaikesta kaivosluvassa määrätään. Maan-
omistajien suostumusta jatkolupien osalta esitetään tuotavaksi mu-
kaan kaivoslakiin.  

 
 Uusimmassa versiossa varauksiin liittyvää sääntelyä on tarkennettu, 

mm. uutena malminetsintäluvan myöntämisen esteet ja sekä niihin 
liittyvien sanamuotojen tarkistaminen. Siirtymäsäännöksessä on tar-
kistettu sanamuotoja. Maanomistajan suostumukseen liittyvässä 
kohdassa on tarkennettu sanamuotoja ja pykälää on tehty paremmin 
hahmotettavaksi. VN:n lupa on muutettu valtioneuvoston puolloksi, 
sillä VN ei ole lupaviranomainen.  

 
 Esitysluonnos on tarkoitus saada valmiiksi elokuussa. Saamelaiskä-

räjien kanssa on sovittu yhteinen neuvotteluaika. Ympäristöministe-
riön kanssa järjestetään erillisiä kokouksia esitysluonnoksen valmis-
telun tueksi. Lakiesitys viedään yleisistuntoon viikolla 50. 

 
Valmistelun tilannekatsauksen jälkeen Suomen Kuntaliitto ry, Suo-
men luonnonsuojeluliitto ry, SAK ry, ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut 
MaRa ry pitivät ennakkoon valmistellut puheenvuorot. Maakuntia 
edusti asiakohdassa Lapin liitto, joka toimitti kommenttipuheenvuo-
ronsa työryhmälle kirjallisena.  
 
Merkittiin puheenvuorot ja käyty keskustelu tiedoksi.  
 

6. Kaivosasetuksen muutostarpeiden tilannekatsaus 
 

Merkittiin tiedoksi Tuula Maneliuksen pitämä tilannekatsaus. 
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7. Muut asiat 
 

Ei muita asioita. 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00. Työryhmän seuraava ko-
kous pidetään 18.8.2021 klo 13.00-15.00. 


