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LAUSUNTO maa- ja metsätalousministeriölle metsähallituslakiasetusluonnoksesta

Haluamme lausua seuraavaa:

1. Neuvottelukuntien kokoonpano

Lapin Kullankaivajain Liitto ry esittää, että sille tulee edustaja Inarin kunnan alueella olevassa 

neuvottelukunnassa, koska kullankaivu on merkittävä maan- ja luonnonkäyttäjä. Inarin kunnan 

alueella on noin 300 kaivoslain mukaista kullanhuuhdonnan kaivospiiriä, valtausta tai 

kullanhuuhdonta-aluetta. Vuosittain niillä työskentelee noin 1000 kullankaivajaa. Kaivetun kullan 

arvo (1 – 2 miljoonaa euroa vuodessa) on suurempi kuin kunnan koko kalatalouden arvo ja vastaa 

noin kahden paliskunnan poronlihanmyyntituloja.

Metsähallituslain hengen mukaisesti kaikkien niiden, joita maan- ja luonnonkäyttö koskee, tulisi 

päästä osallistumaan toimintojen yhteensovittamiseen. 

2. Kaivoslain soveltamisen antama kokemus

Kaivoslaki oli ensimmäinen laki, johon tulivat ns. saamelaispykälät. Nämä pykälät antoivat 

Saamelaiskäräjille laajan valitusoikeuden, miltä pohjalta Saamelaiskäräjät on valittanut lähes 

kaikista Tukesin tekemistä koneellisen kaivun kullanhuuhdontalupapäätöksistä, pois lukien 

saamelaisten hakijoiden lupapäätökset. Valituksia on tehty uuden kaivoslain voimaantulosta alkaen 

noin 40 kpl. Valitusten aiheuttama lisätyö on ruuhkauttanut lupakäsittelyä, jonka seurauksena 

käsittelyjonossa on 140 kullanhuuhdontalupahakemusta. Valitukset ovat aiheuttaneet jopa useiden 

vuosien kaivukatkoksia.

Täsmällisiä perusteluja siitä, kuinka kullankaivu vaikuttaa saamelaisten oikeuteen harjoittaa 

kieltään ja kulttuuriaan ei näissä valituksissa ole tuotu esiin – yleisenä perusteluna on ollut se, että 

vaikutuksia on ja niiden arvioimiseen eivät kykene muut kuin Saamelaiskäräjät. Arvioita se ei 

kuitenkaan halua tehdä. Kyse on vain lupahakemusten käsittelyn viivästämisestä.

Tämän kullankaivajien kokemuksen perusteella Lapin Kullankaivajien liitto pelkää, että jos 

Saamelaiskäräjille ja sen kanssa kiinteää yhteistyötä tekeville paliskunnille annetaan 

Saamelaiskäräjien esittämä vahva asema, käytännössä päätäntävalta neuvottelukunnissa, muiden 

elinkeinojen, mm. kullankaivun toiminta halvaannutetaan lopullisesti. Tämä olisi vastoin 

yhteensovittamisen periaatteita ja eri elinkeinojen tasa-arvoisuutta.
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3. Akwé: Kon -menettely

Lapin Kullankaivajain Liitolla on ollut edustus Hammastunturin kulta-alueiden hoito- ja 

käyttösuunnitelmaprosessissa (HKS), joissa on otettu käyttöön Akwé:Kon -menettely. Liitto on näin 

ollen voinut seurata menettelyn toimivuutta.  Ympäristöministeriö ja Saamelaiskäräjät ovat 

kehuneet tätä menettelyä, mutta käytännössä se on hyvin raskas ja sekava.  

Akwé: Kon -menettelyssä on kahden erillisen rinnakkaisen kokouksen käytäntö, joista toisen 

jäsenet Saamelaiskäräjät nimitti. Toiseen, yleiseen kokoukseen osallistuivat kaikki muut. Tämä 

yleinen kokous teki esityksiä, joita Saamelaiskäräjien nimeämä kokous käsitteli. Käytännössä tämä 

toimi niin, että yleinen kokous teki esityksiä, jotka saamelaisten kokous hylkäsi. Tästä hylkäyksestä 

sitten ensimmäiselle kokoukselle kerrottiin parin kuukauden kuluttua.

Julkisuudessa on esitetty, että menettely olisi lisännyt vuoropuhelua, mutta menettelyyn 

osallistuneet eivät näin kokeneet, sillä pääsääntöisesti saamelaisia edustajia ei ollut läsnä yleisessä 

kokouksessa. 

Lapin Kullankaivajain Liitto ry pitää tärkeänä ehdotettuja neuvottelukuntia myös kullankaivun 

kannalta eikä katso järkeväksi toteuttaa niitä siten, että ne käytännössä korvattaisiin Akwé: Kon 

mukaisella järjestelmällä. 

WWW-tietojen perusteella Akwé: Ko -menettelyä on kokeiltu Kanadassa, mutta sitä ei ole 

vakiintuneesti käytetty missään muualla kuin Suomen Lapissa Metsähallituksen hoito- ja 

käyttösuunnitelmia laadittaessa. Olisi hyvä, jos sen käytöstä luovuttaisiin kokonaan myös meillä, 

sillä se ei edistä eri elinkeinojen tasa-arvoisuutta.

4. Lausunnon antajan osallisuus asiaan

Lapin Kullankaivajain Liitto ry on 1949 perustettu kullankaivajien etujärjestö, jolla on noin 4000 

jäsentä. Jäsenistöön kuuluu sekä ammattilaisia että harrastajia. Kullankaivu on Inarin kunnan 

alueella merkittävä, perinteinen elinkeino, jota on harjoitettu alueella vuodesta 1869. Kullankaivua 

harjoitetaan kaivoslain nojalla ja sitä tehdään yksinomaan Metsähallituksen hallinnoimalla valtion 

maalla.

Lapin Kullankaivajain Liitto ry ei ollut lausuntopyynnön jakelulistalla, mutta toivoo tulevansa tässä 

prosessissa kuulluksi ja perustelee osallisuutensa merkittävällä roolillaan Inarin kunnan alueella.

Inarissa 23.3.2016

Hannu Viranto Antti Peronius

Puheenjohtaja edunvalvontapäällikkö
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