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TIEDOTE 10.4.2019, julkaisuvapaa heti 

LAUSUNTO: ”KAIVOSLAKIA MUUTETTAVA -PAIKKASIDONNAISIA ELINKEINOJA 
KOHDELTAVA TASAPUOLISESTI” 

Lapin matkailuelinkeinon liitto ry ja Pro Kuusamo ry ovat jättäneet työ- ja elinkeinoministeriölle 
lausunnon koskien kaivoslain toimivuutta. Lausunnon jättäminen liittyy työ- ja elinkeinoministeriön 
sekä ympäristöministeriön selvitykseen kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuudesta. 

Lausunnossa esitetään lakeja muutettavaksi siten, että paikkasidonnaisia elinkeinoja kohdellaan 
nykyistä tasapuolisemmin.  

-   Kaivostoiminnan paikkasidonnaisuudella ei voida perustella sen etusijaisuutta suhteessa muihin 
paikkasidonnaisiin elinkeinoihin. Kaivoslain tavoitteiden ja sisällön tulisi selkeämmin heijastaa 
elinkeinojen tasavertaisuutta. Tämä tulisi ilmetä myös lain sisällöstä, lausunnon laatinut asianajaja 
Sakari Niemelä Ympäristölaki Oy:stä toteaa. 

Kaivostoimintaan liittyvien riskien luonteen vuoksi riskiarvioinneissa tulisi tarkastella 
todennäköisyyden lisäksi myös vaikutusten merkittävyyttä. Lausunnossa myös painotetaan, että 
kunnan ja kuntalaisten tosiasiallista vaikuttamismahdollisuutta alueiden käyttöön on vahvistettava. 

   

Lisätietoja lausunnosta:  

Sakari Niemelä, 040 505 8064 

asianajaja 

Ympäristölaki Oy 

 

Lausunto kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. 

_________________________________________________________________________________ 

Lapin matkailuelinkeinon liitto ry:n tarkoituksena on valvoa matkailualalla toimivien yrittäjien yleisiä 
ja yhteisiä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä 
toimintaedellytyksiä ja nostaa matkailualan arvostusta. 

 www.lme.fi  

 

Pro Kuusamo ry. on kuusamolainen yhdistys, jolla on yli 1000 jäsentä. Yhdistyksen tarkoituksena on 
edistää Kuusamon ainutlaatuiseen luontoon perustuvien elinkeinojen yleisiä toimintaedellytyksiä ja 
työllistävää vaikutusta tuleville sukupolville. Hallituksessa on mm. kalatalous-elintarviketuotannon, 
matkailun, porotalouden ja Kuusamon pysyvien ja vapaa-ajan asukkaiden edustus.  

www.prokuusamo.fi  

 

http://www.lme.fi/
http://www.prokuusamo.fi/


__________________________________________________________________________________ 

TAUSTATIETOA LAUSUNNON JÄTTÄMISEEN LIITTYEN 

  

Linkki työ- ja elinkeinoministeriön sivuille asiaa koskevaan 
tietosivuun: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/pekka-vihervuori-
kaivoslainsaadannon-selvityshenkiloksi  

  

"Työ- ja elinkeinoministeriö ympäristöministeriötä kuultuaan, ja yhteistyössä tämän kanssa, on 
päättänyt kutsua OTT Pekka Vihervuoren selvityshenkilöksi selvittämään kaivostoimintaa ohjaavan 
lainsäädännön toimivuutta. 

Selvityshenkilön tehtävänä on arvioida kaivoslain toimivuutta suhteessa laissa asetettuihin 
tavoitteisiin sekä kaivoslain ja kaivostoimintaan kohdistuvan muun keskeisen lainsäädännön välisen 
suhteen toimivuutta. Selvityksen tuloksena syntyy arvio lainsäädännön toimivuudesta ja 
soveltamisesta sekä esitykset jatkotoimenpiteiksi. 

Selvitystyön on määrä edetä siten, että arvioinnin keskeiset havainnot valmistuvat 15.4.2019 
käytettäviksi hallitusneuvottelijoille ja lopullinen raportti, johon sisältyvät toimenpidesuositukset, 
valmistuu 15.6.2019. 

Selvityshenkilön tueksi asetetaan sihteeristö, jossa on edustajat työ- ja elinkeinoministeriöstä, 
ympäristöministeriöstä sekä tarvittaessa asiantuntijoita." 
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