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Suomen kaivosyrittäjät Ry 

 edustaa pieniä ja suuria yrittäjävetoisia 
kaivosyrityksiä sekä koko kaivosalaa.

 avustaa yrityksiä rahoituksen hankinnassa.

 pyrkii vaikuttamaan kaivosalan lainsäädäntöön. 

 keventämään byrokratiaa.

 edistää yhteistyötä eri kaivosalan järjestöjen 
kanssa.

 järjestää mm. vuotuisia seminaareja, joissa 
keskustellaan ajankohtaisista kaivosalan teemoista.



Kaivostoiminnan rahoittamisen 

vaikeudet
 Rahoituksen saaminen kotimaasta on aina vaikeaa.

 Rahoituksen hankkimisen vaikeudesta huolimatta 
muutama yritys on sinnikkäästi rakentamassa kaivosta.

 Osa rahoituksesta tulee ulkomaisista pörsseistä.

 Suurin osa varoista tulee edelleen yrittäjien omasta 
taskusta. 

 Pienyritysten toimintaa vaikeuttavat entisestään uuden 
kaivoslain säädökset ja käytäntö. 

 Samoin Suomen valtion ja suomalaisten pankkien tuki 
kaivosyrittäjille on lähes olematon.



Hankaluuksia lupakäytännössä

 Uudet käytännöt vaativat monia aikaa vieviä 
kuulemisia ja ylimääräisiä paperitöitä.

 Lupaviidakko vie aikaa pois töiden suunnittelusta ja 
aikatauluttamisesta sekä lisää yritysten hallintokuluja.

 Moninkertainen kuuleminen ei paranna kenenkään 
oikeusturvaa, yrittäjän kohdalla pikemminkin 
päinvastoin.

 Nykyinen lupakäytäntö on käsittelyajoiltaan 
pidentynyt jopa neljästä viiteen vuoteen.  

 Kohtuullisena menettelyaikana voitaisiin pitää 2‐3 
kuukautta. 

 Uusi käytäntö näyttää pidentävän huomattavasti jo 
entisestään pitkiä käsittelyaikoja.



Uhkakuvia kaivosalalle

 Byrokratia ja paperien tuottaminen 
lisääntyvät.

 Byrokratia rasittaa etenkin pieniä 
yrittäjävetoisia ja kaivos‐ ja 
malminetsintäyhtiöitä.

 Tällainen toiminta saattaa pahimmillaan 
lopettaa koko orastavan kaivostoiminnan 
maassamme.

 Romahtanut malminetsintä kuvastaa 
yritysten haluttomuutta investoida 
suomalaiseen malminetsintätutkimukseen.



Tarvittavia muutoksia

 Suomen hallitus on vasta nyt tehnyt ensimmäisen 
kerran konkreettisen avauksen suomalaisen 
kaivosteollisuuden hyväksi ottamalla Talvivaaran 
haltuun sekä alentamalla kotimaista energiaveroa.

 Olisi korkea aika keventää suomalaisen pienyrittäjän 
lainsäädännöllistä byrokratiaa. 

 Tulisi myös panostaa suomalaiseen 
juniorikaivostoimintaan ja malminetsintään. 

 Tarvittaisiin päätös jäämeren rautatieyhteyden 
rakentamisesta Norjaan.

 Myös koillisväylää tulisi hyödyntää, jolloin turvataan 
Pohjois-Suomen ja Barentsin alueen malmivarojen 
hyödyntäminen. 



Malminetsintä ja kaivostoiminta 

Lapissa
 Lapissa tarvitaan malminetsinnän ja 

kaivostoiminnan aloittamiseksi 
saamelaiskäräjien kuuleminen 
(saamelaisalueella) kaiken muun 
lupakäytännön lisäksi.

 Saamelaiskäräjien näkökulma 
kaivostoimintaan on kielteinen.

 Saamelaiskäräjät vastustavat lupia, joka 
pitkittää lupaprosessia entisestään.

 Uusi ILO-sopimus vahvistaa entisestään 
pienen saamelaisryhmän vaikutusvaltaa, joka 
on vain murto-osa lapissa asuvista 
”lappalaisista”.



ILO-sopimus tuo lisää 

vastakkainasettelua
 Kaivostoimintaa ja malminetsintää hankaloittaa 

vastakkainasettelu mm. Metsähallituksen, useiden 
luontojärjestöjen, paliskuntien, kuntien sekä 
valtion ympäristöviranomaisten, matkailuyrittäjien, 
maanomistajien, kalastuskuntien ja yksityisten 
maanomistajien kesken.

 Määrätyt tahot käyttävät hyväkseen 
vastakkainasettelua kaivosteollisuuden, 
matkailualan, metsätalouden ja 
luontaiselinkeinojen kesken.

 Merkittävä osa porotalollisista on saanut toisen 
ammatin kaivosteollisuuden piiristä ”poromies” 
ammatin tueksi.



KEMIN LAPINMAAN KARTTA VUODELTA 1642

 ”Kenelle maita pitäisi palauttaa? Miten se 
tehtäisiin? Mitä siitä seuraisi? Ketkä 
hyväksyttäisiin alkuperäiskansan jäseniksi, 
ketkä ei? Millä perusteella?”

 ”Omituista asiassa on se, ettei tunnu 
olevan varmaa tietoa siitä, ketä ILO-
sopimus lopulta koskisi. ”

 ”Yhtä epäselvää tuntuu olevan se, miten 
laajaan alueeseen sopimus vaikuttaisi ja 
miten se muuttaisi lappilaisten arkea.”

 ”Tiedon puute hämmästyttää, sillä asiasta 
on tehty lukemattomia selvityksiä ja 
tutkimuksia.”

 Lainaukset ” Oikeusministeriön on aika antaa 
vastauksia” Lapinkansa Päivitetty 18.7.2012 06:35, 
julkaistu 18.7.2012 04:30 
http://www.lapinkansa.fi/Mielipide/1194754828005/artikkeli
/Satellite?c=Page&childpagename=LKA_newssite%2FAMLay
out&cid=1194596036765&pagename=LKAWrapper

 http://lapinkavijat.rovaniemi.fi/vanhatkartat/zoom/kirja_s18.
htm

http://www.lapinkansa.fi/Mielipide/1194754828005/artikkeli/Satellite?c=Page&childpagename=LKA_newssite/AMLayout&cid=1194596036765&pagename=LKAWrapper
http://lapinkavijat.rovaniemi.fi/vanhatkartat/zoom/kirja_s18.htm


Kuinka eriarvoisia on lupa- ja 

kuulemisasiat eri toimialoilla
Voimalinjat
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8.7.2016 Harri Siitonen 10



Kiitokset!
Tervetuloa kuulemaan lisää 
kaivosalan asiantuntemusta 

Kaivosseminaariin  


