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Tukes on pyytänyt Saamelaiskäräjiä selvittämään otsikon mukaisesta hakemuksen mukaisesta toi
minnasta aiheutuvia vaikutuksia saamelaisten oikeudelle alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää
omaa kieltään ja kulttuuriaan, harkitsemaan mahdollisten haittojen vähentämiseksi ja ehkäisemisek
si tarvittavat toimenpiteet sekä ottamaan kantaa saamelaiskäräjistä annetun lain 9 §:n säädettyjen
neuvottelujen tarpeellisuuteen. Hakemuksessa tarkoitettu alue sijaitsee Lapin paliskunnan alueella.
Hakijan tarkoituksena on harjoittaa kullan koneellista kaivua.
Korkein hallinto-oikeus (KHO) on vuosikirjapäätöksessään KHO:2014:111 (Dnro 2371/1/13 ja
2466/1/13, annettu 25.6.2014) linjannut, että kaivoslain 38:n 1 momentissa tarkoitettujen, saame
laisten oikeuksia alkuperäiskansana koskevien vaikutusten selvittäminen on Tukesin, ei Saamelais
käräjien vastuulla.
Saamelaiskäräjät toteaa, että sillä ei ole edellytyksiä antaa pyydettyä selvitystä, koska saamelaiskä
räjille ei ole selvityksen antamista varten toimitettu kaikilta osin selkeää ja kattavaa aineistoa saa
melaisten oikeutta alkuperäiskansana mahdollisesti häiritsevistä alueiden käyttömuodoista hake
muksessa tarkoitetulla alueella ja sen läheisyydessä. Saamelaiskäräjillä ei ole siten käytettävissään
kaikilta osin riittäviä selvityksiä lausunnon antamiseksi.
Tukes ei ole kyseistä kullanhuuhdontalupahakemusta koskevassa lausuntopyynnössään arvioinut
luvan mukaisen toiminnan vaikutuksia saamelaiskulttuuriin riittävässä laaj uudessa ja riittävän yksi
löidysti. Tukes on ilmoittanut selvityspyynnön liitteessä kullanhuuhdontaan oikeuttavien lupien ja
hakemusten määrän sekä luetellut muut saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana häiritsevät aluei
den käyttömuodot (varsin suppeasti ja yleisluonteisesti) hakemuksessa tarkoitetulla alueella ja sen
läheisyydessä, mutta ei ole arvioinut näiden yhteisvaikutusta saamelaisten alkuperäiskansaoikeuk
sun. Tukes ei ole myöskään tarkastellut edellä kuvattuja toimintoja ja niiden vaikutuksia saamelais
ten alkuperäiskansaoikeuksiin koko paliskunnan laajuudessa. Muista saamelaisten oikeutta alkupe
räiskansana häiritsevistä alueiden käyttömuodoista Tukes on jättänyt lähes huomiotta hakemuksessa
tarkoitetun alueen läheisyydessä ja Lapin paliskunnan alueella harjoitetun metsätaloustoiminnan ja
matkailutoiminnan vaikutukset alueen saamelaiseen poronhoitoon.
Arvioinnissaan Tukes on pidättäytynyt tarkastelemaan kullanhuuhdontaan oikeuttavien lupien ja
hakemusten määrän sekä luetellut muut saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana häiritsevät aluei
den käyttömuodot vain hakemuksessa tarkoitetulla alueella ja sen välittömässä läheisyydessä (2
km). Saamelainen poronhoito perustuu laidunkiertoon ja porojen vapaaseen laiduntamiseen. Tämän
vuoksi tarkastelu tulisi ulottaa paljon laajemmalle alueelle sillä yksittäiset toiminnot ja häiriötekijät
vaikuttavat paliskunnan koko laidunkiertojärjestelmään. Arvioinnissa tulisi ottaa huomioon ainakin
kaikkien näiden toimintojen vaikutukset porojen kulku- ja kuljetusreitteihin sekä vaikutukset mm.
porojen laidunnusrauhaan. Edelleen tässä arvioinnissa tulisi selvittää alueen mahdolliset erityiset
merkitykset Lapin paliskunnan poronhoidolle erityisesti, kun alueen eteläpuolella on Sakiaselän
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poroerotusaita ja teurastamo. Tukes ei myöskään ole toimittanut saamelaiskäräjille Lapin paliskun
nan lausuntoa hakemuksesta.
Hakemusalueen lähiseudun kullanhuuhdonnan ja alueiden muiden käyttömuotojen vesistövaikutuk
set tulisi myös arvioida ensinnäkin Tolosjoen vesistöalueen osalta ja toisekseen koko Ivalojoen ve
sistöalueen osalta, sillä vesistövaikutukset voivat virtaavissa vesissä ulottua hyvin laajalle alueelle.
Tukes ei myöskään ole toimittanut saamelaiskäräjille vesialueen omistajan ja kalatalousviranomai
sen (Lapin ELY-keskus) ja kalastusalueen lausuntoa hakemuksesta.
Saamelaiskäräjät haluaa lisäksi kiinnittää huomiota siihen, että valtioneuvoston 3.12.2015 hyväk
symässä Tenon—Näätämöjoen—Paatsj oen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi
2016—2021 todetaan, että
Kullankaivuulla on paikallisia vaikutuksia lähinnä suoraan alapuoliseen j okij aksoon:
veden samentumista, kiintoaineen lisääntymistä, ravinteiden, raudan ja alumiinin pi
toisuuksien kohoamista. Kuormitus vaihtelee vuosittain, riippuen maansiirto- ja kai
vuutoiminnan laajuudesta, sekä kunkin vuoden sademääristä ja virtaamista.
Korke
at liukoisen alumiinin pitoisuudet ja kutusoraikkojen silttaantuminen sedimentoituvan
kiintoaineen vuoksi voivat heikentää lohikalojen lisääntymistä. (s. 42)
...

Koneellisen kullankaivuun alapuolisissa vesistöissä seurataan muun muassa toiminnan
vaikutuksia veden sameuteen sekä kiintoaineen, raudan ja alumiinin pitoisuuksiin (s.
56).’
Tenon—Näätämöj oen—Paatsj oen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa todetun vuoksi Saa
melaiskäräjät katsoo, että hakijan liittyminen Lapin Kullankaivajain Liitto ry.:n järjestämään vesis
tön tilan yhteistarkkailuun ei ole riittävää, koska tässä tarkkailussa mitataan vain satunnaisesti ve
den liekoisen alumiinin ja raudan pitoisuuksia.
Korkein hallinto-oikeus on linj annut edellä mainitussa vuosikirj aratkaisussaan, että “[k] aivoslain 38
§:n 1 momentissa mainitut tahot, kuten Saamelaiskäräjät, eivät voi estää lupa-asian ratkaisemista
jäämällä passiivisiksi. Säännöksessä mainittujen tahojen jäädessä passiivisiksi selvitysvastuu jää
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on joka tapauksessa selvitet
tävä kaivoslain 38 §:n 1 momentissa tarkoitetut vaikutukset saamelaisten oikeuksiin alkuperäiskan
sana riippumatta siitä, onko Saamelaiskäräjät osallistunut yhteistyömenettelyyn.” (KHO:2014:lll:
29.)
Tukesin Saamelaiskäräjille toimittama lausuntopyyntö ei vastaa Saamelaiskäräjien näkemyksen
mukaan KHO:n vuosikirj apäätöksen linj austa. Lausuntopyyntö on pääosin samanlainen asiasisällöl
tään ja sanamuodoltaan kuin Tukesin ennen vuosikirjapäätöstä toimittamat lausuntopyynnöt. Tuke
sin tulkinta kaivoslain toimeenpanosta saamelaisten kotiseutualueen lupaharkinnassa ei Saamelais
käräjien mielestä vastaa KHO:n asettamaa linjausta. Myös Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pää
töksessään koskien kaivoslain (621/2011) mukaista kullanhuuhdontalupaa (annettu 22.5.2015, pää
tösnumero 15/0184/1) todennut seuraavaa:
“Asiassa on riidatonta, että saamelaiskäräjillä ei ole ollut käytettävissään kaivoslain 34
§:n 2 momentin 2 ja 6 kohdassa tarkoitettua riittävää aineistoa kullanhuuhdontaluvan
mukaisesta toiminnasta aiheutuvien vaikutusten arvioimiseksi kaivoslain 38 §:n 1
1

Raportteja 87 1 2015, Vesien tila hyväksi yhdessä, Tenon—Näätämöjoen—Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoito
suunnitelma vuosiksi 2016—202 1, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
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momentissa tarkoitetulla tavalla. Viimeksi mainittuun lainkohtaan perustuvan selvi
tysvelvollisuutensa nojalla Tukesin olisi ennen ratkaisun tekemistä tullut varmistaa,
että mainitussa pykälässä tarkoitetut vaikutukset on asianmukaisella tavalla selvitetty
ja arvioitu. Tähän nähden hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja pa
lauttaa asian Tukesille uudelleen käsiteltäväksi. Tukesin on luparatkaisunsa peruste
luissa hallintolain 44 ja 45 §:ien säännökset huomioon ottaen tuotava esille kaivoslain
38 §:n 1 momentissa tarkoitetun selvityksen merkitys lain 50 §:ssä tarkoitetun lupaharkinnan kannalta.”

Tukesin tulee selvittää kaivoslain 38 §:n mukaisesti kullanhuuhdontaluvan mukaisesta toi
minnasta aiheutuvat vaikutukset saamelaisten oikeudelle alkuperäiskansana ylläpitää ja ke
hittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Vasta kyseisen selvityksen laatimisen jälkeen tulee Tu
kesin pyytää Saamelaiskäräjiltä, ja koltta-alueella lisäksi Kolttien kyläkokoukselta, kaivoslain
mukainen lausunto sekä järjestää tarvittavat neuvottelut. Kyseinen selvitys tulee saattaa
Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen tietoon lausuntopyynnön yhteydessä. Selvityk
sen yhteydessä tulee toimittaa myös viranomaisten ja paliskuntien lausunnot Saamelaiskärä
jien ja Kolttien kyläkokouksen tietoon.
Muutoin saamelaiskäräjät viittaa ja toistaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksellä
15.10.2014 kumotun kullanhuuhdontaluvan käsittelyssä lausumansa.
Saamelaiskäräjät on toistuvasti esittänyt, että Tukes laatisi yhteistyössä Saamelaiskäräjien, Kolttien
kyläkokouksen, ao. viranomaisten ja saamelaisten kotiseutualueen paliskuntien kanssa menettelyoh
jesäännöt, joissa sovitaan kaivoslain 38 §:n edellyttämistä menettelytavoista, yhteistyöstä ja vaiku
tusten arviointien tekemisestä saamelaisten kotiseutualueelle kohdistuvien hakemusten osalta.
Vaikka Tukes ei ole ottanut Saamelaiskäräjien esitystä asianmukaisesti huomioon kaivoslain saame
laisia koskevien velvoitteiden toteutumisen edistämiseksi saamelaisten kotiseutualueen lupaharkin
nassa, on Saamelaiskäräjät nykyisen tilanteen ratkaisemiseksi aloittanut asiaa koskevat neuvottelut
Kolttien kyläkokouksen ja saamelaisten kotiseutualueen paliskuntien kanssa. Nykyinen tilanne,
jossa Tukes myöntää lähes poikkeuksetta kaivoslain mukaiset kullanhuuhdontaluvat ilman, että se
olisi arvioinut lain edellyttämällä tavalla luvanmukaisen toiminnan vaikutukset saamelaisten alku
peräiskansaoikeuksiin, on kestämätön ja vaarantaa saamelaisen kulttuurin jatkuvuuden.

Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan on selvää, että uusia selvitys- ja lausuntopyyntöjä ei
tule lähettää eikä lupapäätöksiä tehdä saamelaisten kotiseutualueen osalta ennen kuin yhtei
sistä menettelytavoista saamelaisten kotiseutualueella on sovittu ja Tukesin lupaharkintakäy
täntö vastaa kaivoslain ja KHO:n yllä viitatun ennakkotapauksen vaatimuksia.
Tukesin lupaharkintakäytäntö ei vastaa kaivoslain ja KHO:n yllä viitatun ennakkotapauksen vaati
muksia eikä arviota luvan mukaisen toiminnan vaikutuksista saamelaiskulttuurille ole tehty. Näin
ollen Saamelaiskäräjät ei pysty tässä vaiheessa antamaan näkemystään lausuttavana olevista kullan
huuhdontalupahakemuksista. Lupahakemuksia ei voida ratkaista ennen kuin kaivoslain mukaiset
selvitykset ja vuorovaikutusmenettelyt on tehty.

Inarissa 18. päivänä maaliskuuta 2016
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Puheenjohtaja päätti lausunnosta 18.3.2016.
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