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   PÖYTÄKIRJA 
    
   18.2.2021 
 
 
 
Kaivoslain uudistamisen työryhmän kokous 

 

Aika: Torstai 18.2.2021 klo 13.30-15.30  

Paikka:  Teams-kokous  

Osallistujat: Ilona Lundström, työ- ja elinkeinoministeriö (pj.)  
Riitta Rönn, ympäristöministeriö  
Taina Eckstein, valtiovarainministeriö  
Tiina Sanila-Aikio, saamelaiskäräjät  
Kirsi Levä, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes  
Pekka Tuomela, Geologian tutkimuskeskus   
Sari Myllyoja, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
Antti Salonen, Suomen Kuntaliitto ry  
Marja Anttonen, Paliskuntain yhdistys  
Pekka Suomela, Elinkeinoelämän keskusliitto EK  
Lauri Muranen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK  
Sami Hämäläinen, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry  
Leena Kristeri, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK  
Matti Kattainen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry  
Teija Kankaanpää, Kaivosteollisuus ry  

 Maija Mela, maa- ja metsätalousministeriö  
 Katja Keckman, TEM  

Riikka Aaltonen, työ- ja elinkeinoministeriö (siht.) 
Tuula Manelius, työ- ja elinkeinoministeriö (siht.)  

   
 
 asiantuntijavieraat: 
  
 Kimmo Sinivuori, UM 
 Jari Salila, OM 
 kokouksesta pitää pöytäkirjaa Kirsi Loukiainen, TEM 
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Asialista 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen.  
 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Riitta Rönn: korjaukset pöytäkirjaan. Kohta 1. ja kohta 6. lisätään ja hyväksytään näillä 
korjauksilla 
 
3. Varausselvityksen tilannekatsaus 
 
Riikka Aaltonen esitteli. TEM teettää selvityksen varausmekanismista. Avoimessa kilpai-
lutuksessa saatiin vain yksi tarjous, tämä täyttää edellytykset, ja sen kanssa edetään. 
Selvityksen laatijaksi valikoitui näin Hannes Snellman asianajotoimisto ja hankintasopi-
mus allekirjoitetaan heidän kanssaan. HS on luvannut selvityksen noin kuukauden si-
sällä sopimuksen allekirjoituksesta. Merkitään tiedoksi ja palataan asiaan, kun selvityk-
sestä on sisällöllisiä uutisia. 
 
4. Luonnonvarajuristin virka, tilannekatsaus 
 
Riikka Aaltonen: viran täyttö on prosessissa ja uuden juristin toivotaan voivan aloittaa 
15.3. Työryhmää informoidaan, kun valinta on tehty. 
 
5. Kaivoslain muutokset – tiedottaminen, Tukes, Kirsi Levä 
 

Linkki tiedotteeseen: https://tukes.fi/-/kaivoslain-mukaisten-hakemusten-ja-lupien-
tiedottaminen-muuttuu-verkossa-tiedottaminen-vahvistuu-ilmoitustaulusta-luovu-
taan 
 
Keskeisimmät muutokset hakemuksia ja lupia koskevassa Tukesin tiedottami-
sessa on olemassa olevan tiedotustoiminnan vakiinnuttaminen, eli tiedottaminen 
tapahtuu jatkossa vain Tukesin tai kuntien verkkosivuilla. Perinteisten virastojen ja 
kuntien fyysisten ilmoitustaulujen käyttäminen poistuu. 
 
Merkittiin tiedoksi. 

 
6. Kaivosasetuksen valmisteluaikataulu, Tuula Manelius 
 
Tuula Manelius esitteli: VN:n asetusta tullaan muuttamaan uudistettua lakia vastaavaksi. 
Asetusmuutos toimitetaan tiedoksi eduskunnalle HE:n yhteydessä. Ensimmäinen luon-
nos on valmiina 11.5. kokoukseen tuotavaksi. Tähän pyydetään työryhmän kommentit ja 
tarkennukset. 
 
Pekka Tuomela: onko kaivosturvallisuuteen liittyvä asetus rajattu pois esityksestä? 
Riitta Rönn: Kaivoslailla ja sen asetuksella sekä ympäristönsuojelulailla ja sen asetuk-
sella on yhtymäkohtia vakuussääntelyyn. Yhteistyön merkitys korostuu kokonaisuuden 
hahmottamisessa ja yhteisvaikutusten arvioinnissa. 
Tuula Manelius: myös yritysvaikutusten arviointi huomioitava. 
 
Merkitään tiedoksi. Yhteisvaikutusten arviointi huomioidaan, kun valmistelutyö etenee. 

  

https://tukes.fi/-/kaivoslain-mukaisten-hakemusten-ja-lupien-tiedottaminen-muuttuu-verkossa-tiedottaminen-vahvistuu-ilmoitustaulusta-luovutaan
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7. CETA sopimus, investointisuojamekanismi – UM, Kimmo Sinivuori 
 
Kimmo Sinivuori esitteli CETA-sopimukseen sisältyvää investointisuojamekanismia. Mer-
kittiin käyty keskustelu tiedoksi. 
 
Luonnonsuojeluliiton Matti Kattainen piti valmistellun kommenttipuheenvuoron. 
 
  
8. Intressivertailu 
 

a) selvityksen tilannekatsaus 
 

Valtioneuvoston kansian ja tutkimuskonsortion välinen tutkimussopimus on allekir-
joitettu. Intressivertailuselvityksen tekevät Ramboll, Geologian tutkimuskeskus, 
Aimo Guttorm ja Erkki Hollo. Ministeriöiden muodostaman ohjausryhmän ja tutki-
joiden välinen aloituspalaveri pidetään viikolla 8 ja samalla sovitaan selvityksen 
aikataulun yksityiskohdista. Keskeinen kysymys on, missä vaiheessa tutkimus-
tyhmä voi toimittaa ensimmäisiä tuloksiaan lakihankkeen jatkotyön taustaksi. Mer-
kitään tilannekatsaus tiedoksi. 
 
Kaivoslakityöryhmässä GTK:n edustajana toimiva Pekka Tuomela on mukana in-
tressivertailua tekevässä tutkimustyöryhmässä. Todettiin, että selvitetään mahdol-
linen esteellisyys hänen osaltaan. 
 

 
b) Vesilain mukainen intressivertailu, OM, Jari Salila 

 
Jari Salila esitteli työryhmälle intressivertailua vesilain näkökulmasta. 

 
 

c) keskustelu 
 

Merkittiin tiedoksi. 
 
9. Muut asiat 
 
 Ei muita käsiteltäviä asioita. 
 
10. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.06. 


