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   PÖYTÄKIRJA 
    
   19.3.2021 
 
 
 
Kaivoslain uudistamisen työryhmän kokous 

 

Aika: Torstai 19.3.2021 klo 13.00-15.00  

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) 
Sini Hunter, 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, työ- ja elinkeinoministeriö 
 Eeva-Maija Puheloinen, työ- ja elinkeinoministeriö (siht.) 

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

   
 

kokouksesta pitää pöytäkirjaa Kirsi Loukiainen, työ- ja elinkeinominis-
teriö 

 
 
 
Asialista 

 
1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
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2. Luonnonvarajuristin esittäytyminen 
 

Eeva-Maija Puheloinen on aloittanut työskentelyn työ- ja elinkeinoministeriössä 
luonnonvarajuristina. 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja  
  
 Hyväksyttiin. 
 
4. Oikeuskanslerin vastaus  
 

Oikeuskanslerille tehtiin kantelu 14.7.2020 työ- ja elinkeinoministeriön ja elinkeino-
ministerin menettelystä kaivoslain uudistamista koskevan lainsäädäntöhankkeessa 
sekä kaivoslakityöryhmästä, sen kokoonpanosta, jäsenistä ja ministeriön virkamie-
histä. Oikeuskansleri on vastannut kantelijalle 3.2.2021. Vastaus on annettu minis-
teriölle tiedoksi 22.2. 
 
Oikeuskanslerin vastauksen mukaan asiassa ei ole havaittu syytä epäillä työ- ja 
elinkeinoministeriön tai ministerin menetelleen asiassa lainvastaisesti tai ylittäneen 
harkintavaltaansa, Asiassa ei ole ilmennyt muutakaan sellaista seikkaa, johon oi-
keuskanslerilla olisi oikeudellinen peruste puuttua, joten kantelu ei johda toimenpi-
teisiin. Oikeuskansleri ilmoitti pyytävänsä työ- ja elinkeinoministeriötä lähettämään 
luonnoksen hallituksen esitykseksi kaivoslaiksi ennakkotarkastusta varten. 
 

 Merkittiin asia tiedoksi työryhmälle. 
 
5. Varausselvityksen tilannekatsaus 
 

Riikka Aaltonen esitteli selvitysraportin sisältörungon, joka avaa hyvin selvityksen 
eri osa-alueet. Selvitys esitellään työryhmälle toukokuun kokouksessa.  

 
6. Intressivertailu, tutkimussuunnitelman esittely, Heikki Savikko, Ramboll  
 
 Valtioneuvoston tutkimushanke on käynnistynyt ja tutkimustyöryhmän edustaja 

Heikki Savikko esitteli hankesuunnitelman.  
 
 Työryhmän näkemys on, että selvitys tuottaa tärkeän tietoperustan lakiuudistuk-

seen liittyen, ja selvitykseen tulee kohdistumaan suurta julkista mielenkiintoa. Toi-
mijoita on kuultava monipuolisesti ja heidän näkemyksensä otettava huomioon.  

 
Merkittiin keskustelu tiedoksi. 

 
7.  Hallituksen esitys 
 

a) Valmistelutilanne 
 
Tuula Manelius esitteli, millä tavalla hallituksen esityksen vaikutusarviointia on tar-
koitus tehdä. 

 
b) Kansainvälinen vertailu 
 
Riikka Aaltonen esitteli, millä tavalla hallituksen esityksen kansainvälistä vertailua 
on tarkoitus tehdä. Työryhmässä korostettiin etenkin Ruotsin, mutta myös Norjan 
roolia verrokkina. Lisäksi ehdotuksena vertailumaiksi tuotiin esiin Ranska. 
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8. Ylimääräinen kokous  
 
Päätettiin pitää työryhmän ylimääräinen kokous 14.4.2021 klo 14-16. Kokouksen 
teemana on maanomistus ja maanomistajan rooli. 

 
9. Viestintäsuunnitelma 
 

Katja Keckman (TEM) esitteli työryhmälle kaivoslain uudistamisen valmistelua kos-
kevan viestintäsuunnitelman. 

 
10. Muut asiat 
 

Geologian tutkimuskeskuksen jäsen vaihtuu. Varsinaisena jäsenenä toimii Sini 
Hunter ja varajäsenenä Bo Långbacka. 

  
  
11. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.02. 
 


