1/2

TULE MUKAAN ARVIOIMAAN KAIVOSLAIN TOIMIVUUTTA

Kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuuden arviointi
työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön yhteinen selvitys
Kaivoslaki (621/2011) tuli voimaan 1.6.2011. Nykyisen kaivoslain runsaan seitsemän vuoden voimassaoloaikana ei ole myönnetty lupia uusille toimiville kaivoksille, vaan voimassaolevat kaivosluvat perustuvat
aiempaan kaivoslakiin (503/1965).
Työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö teettävät selvityksen,
jolla selvitetään kaivostoimialanja kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuutta.
Selvityshenkilöksi on nimetty OTT Pekka Vihervuori.
Selvityshenkilön tehtävänä on selvittää ja arvioida
- kaivoslain toimivuutta suhteessa laissa asetettuihin tavoitteisiin
sekä
- kaivoslain ja kaivostoimintaan kohdistuvan muun keskeisen lainsäädännön välisen suhteen toimivuutta.
Osana tätä selvitystä pyydämme kommentteja ja kehitysehdotuksia laajasti eri toimijoilta
sekä kansalaisilta jäljempänä esitettyihin muutamaan kysymykseen. Palaute analysoidaan ja
se on osa kesäkuussa julkaistavaa selvitysmiehen raporttia.
Selvityksen tuloksena syntyy analyysi lainsäädännön toimivuudesta ja
soveltamisesta sekä esitykset jatkotoimenpiteiksi.
Selvityksessä tarkastellaan
- kaivoslain ohjausjärjestelmien kuten valtausjärjestelmän sekä
malminetsinnän ja kaivosten ennakkovalvonnan (malminetsintälupa, kaivoslupa, etuoikeusjärjestelmät) sekä jälkivalvonnan toimivuutta
- osallistumisjärjestelmien toimivuutta (haitankärsijät ja kuntien
rooli)
- vakuusjärjestelmän toimivuutta ja riittävyyttä
- kaivoslain mukaisten menettelyjen suhdetta eräiden muiden lakien mukaiseen kaivostoimintaan kohdistuvaan sääntelyyn kuten
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ympäristönsuojelulakiin, maankäyttö- ja rakennuslakiin, maaaineslakiin, ympäristövaikutusten arvioinnista annettuun lakiin,
vesilakiin, luonnonsuojelulakiin, patoturvallisuuslakiin, konkurssilakiin, muinaismuistolakiin, saamelaiskäräjälakiin
yhteenveto sidosryhmäpalautteesta – palautetta kerätään sähköisen alustan avulla, myös julkisessa keskustelussa jo noussut
esiin joitakin selkeitä kärkikysymyksiä
keskeiset arviot kaivoslain toimivuudesta ja johtopäätökset
kehittämisehdotukset

Palautetta pyydetään 18.3. 2019 mennessä, mutta tämänkin jälkeen
palaute ja kehittämisehdotukset ovat tervetulleita.
Kysymykset:

1. Onko teillä tai edustamallanne taholla kokemuksia tai havaintoja
kaivostoimialasta ja erityisesti sitä säätelevän kaivoslain (621/2011)
soveltamisesta ja toimivuudesta käytännössä?
Millaisissa yhteyksissä kokemukset tai havainnot ovat syntyneet?

2. Miten arvioisitte kaivoslain ja siinä säänneltyjen menettelyjen
asemaa osana lainsäädännön kokonaisuutta? Oletteko havainneet
ongelmia tai kehittämistarpeita kaivoslain ja muiden lakien välisissä suhteissa tai työnjaossa? Miten lainsäädäntöä ehkä olisi tältä
kannalta kehitettävä?

3. Millaisia nuo kokemukset ja havainnot ovat? Mitä myönteistä tai
kielteistä mielestänne on tullut esiin? Vastaus voidaan laatia myös
useampiosaiseksi niin, että eri asiakysymykset käsitellään erikseen.
Kokemuksista ja havainnoista voidaan vastaukseen sisällyttää
myös mahdollisia faktatietoja.
4. Miten kaivoslakia ja erityisesti siinä säänneltyjä menettelyjä ja
päätöksentekoa sekä osapuolten asemaa mielestänne tulisi kehittää?
Vastaus voidaan laatia myös useampiosaiseksi niin, että eri asiakysymykset käsitellään erillisinä.

5. Muut mahdolliset havainnot ja ehdotukset.

