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Kuvailulehti
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Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet ja saamelaiskulttuuria koskevien 
vaikutusten arviointi YVA-lain mukaisessa menettelyssä

Ympäristöministeriön julkaisuja 2023:2 Teema Ympäristönsuojelu
Julkaisija Ympäristöministeriö

Tekijä/t Heinämäki, Leena; Markkula, Inkeri; Saijets, Jan;
Kieli suomi Sivumäärä 411

Tiivistelmä

Arktinen neuvosto hyväksyi ministerikokouksessaan vuonna 2019 ympäristövaikutusten 
arvioinnin toteuttamista arktisella alueella koskevat hyvän käytännön suositukset (Arktinen 
YVA-suositukset), joissa korostetaan merkityksellistä osallistumista, alkuperäiskansojen 
perinteisen tiedon roolia ja merkitystä sekä valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia. Tämän 
selvityksen tavoitteena on arvioida Arktinen YVA-suositusten toimeenpanon edellytyksiä 
Suomessa YVA-menettelyä koskevan olemassa olevan sääntelyn lähtökohdista. Keskiössä on 
saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen YVA-lain mukaisessa menettelyssä. 
Selvityksessä tarkastellaan myös saamelaisten perinteisen tiedon huomioon ottamista 
ja saamelaisten osallistumista YVA-menettelyssä, sekä kuvaillaan erilaisia malleja 
saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi. Selvityksen tavoitteena on 
pyrkiä parantamaan saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten ja niiden merkittävyyden 
tunnistamista ja jäsentämistä viranomaisissa sekä hankkeita suunnittelevissa tahoissa 
(hankkeesta vastaavat ja konsultit) ja siten tukemaan saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia 
toimeenpanevan YVA-menettelyn kehittymistä. Selvityksessä kuvaillaan nykykäytännön 
haasteita, viranomaisten tietotarpeita sekä esitetään suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia.

Asiasanat ympäristönsuojelu, saamelaisten perinteinen tieto, alkuperäiskansojen merkityksellinen 
osallistuminen, saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet, YVA, ympäristövaikutusten arviointi, 
saamelaiskulttuuri, osallistuminen, saamelaiset, perusoikeudet, ihmisoikeudet, alkuperäiskansat
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Samernas rättigheter som urfolk och bedömning av konsekvenserna för 
samekulturen i ett förfarande enligt MKB-lagen

Miljöministeriets publikationer 2023:2 Tema Miljövård
Utgivare Miljöministeriet

Författare Heinämäki, Leena; Markkula, Inkeri; Saijets, Jan;
Språk finska Sidantal 411

Referat

Arktiska rådet godkände vid sitt ministermöte 2019 rekommendationer om god praxis för 
miljökonsekvensbedömning i Arktis (rekommendationer för arktisk MKB), där meningsfullt 
deltagande, rollen och betydelsen av urfolkens traditionella kunskap samt gränsöverskridande 
konsekvenser betonas. Syftet med denna utredning är att bedöma förutsättningarna för 
genomförande av rekommendationerna för arktisk MKB i Finland utifrån den befintliga 
lagstiftningen om MKB-förfarandet. Tillgodoseendet av samernas rättigheter som urfolk 
i ett förfarande enligt MKB-lagen står i centrum. I utredningen granskas också beaktandet av 
samernas traditionella kunskap och samernas deltagande i ett MKB-förfarande samt beskrivs 
olika modeller för bedömning av konsekvenserna för samekulturen. Syftet med utredningen 
är att förbättra identifieringen och struktureringen av konsekvenserna för samekulturen 
och betydelsen av konsekvenserna hos myndigheterna och hos dem som planerar projekt 
(projektansvariga och konsulter) och på så sätt stödja utvecklingen av ett MKB-förfarande 
som tillgodoser samernas rättigheter som urfolk. I utredningen beskrivs nuvarande praktiska 
utmaningar och myndigheternas informationsbehov samt ges rekommendationer och 
åtgärdsförslag.

Nyckelord miljövård, miljökonsekvensbedömning, MKB, samer, samekultur, samernas rättigheter, urfolk, 
meningsfullt deltagande, traditionell kunskap, grundläggande fri- och rättigheter, mänskliga 
rättigheter
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Sápmelaččaid eamiálbmotrievttit ja sámi kultuvrii čuohcci váikkuhusaid árvvoštallan 
BVÁ-lága mieldásaš meannudeamis
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Almmustahtti Birasministeriija
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Čoahkkáigeassu

Árktalaš ráđđi dohkkehii ministtarčoakkámisttis jagi 2019 birasváikkuhusaid árvvoštallama 
ollahuhttima buriid geavadiid ávžžuhusaid árktalaš guovllus (Árktalaš BVÁ-ávžžuhusat), 
main deattuhuvvojit mearkkašahtti oassálastin, eamiálbmogiid árbevirolaš dieđu rolla ja 
mearkkašupmi sihke váikkuhusat, mat rasttildit riikkaid rájiid. Dán čilgehusa ulbmilin lea 
árvvoštallat Árktalaš BVÁ-ávžžuhusaid ollahuhttima eavttuid Suomas BVÁ-meannudeami 
muddema vuolggasajiin, mat leat leame. Guovddážis lea sápmelaččaid eamiálbmotrivttiid 
ollahuvvan BVÁ-lága mieldásaš meannudeamis. Čilgehusas geahčaduvvo maid sápmelaččaid 
árbevirolaš dieđu vuhtii váldin ja sápmelaččaid oassálastin BVÁ-meannudeamis, sihke 
govviduvvojit sierra mállet sámi kultuvrii čuohcci váikkuhusaid árvvoštallama várás. Čilgehusa 
ulbmilin lea viggat buoridit váikkuhusaid, mat čuhcet sámi kultuvrii, ja daid mearkkašahttivuođa 
identifiserema ja lađastallama eiseválddiid olis sihke fidnuid plánenbeliid olis (fidnus 
ovddasvástideaddjit ja konsulttat) ja dađi lági doarjut sápmelaččaid eamiálbmotrivttiid ollahuhtti 
BVÁ-meannudeami ovdáneami. Čilgehusas govviduvvojit dálágeavada hástalusat, eiseválddiid 
diehtodárbbut sihke ovdanbuktojuvvojit ávžžuhusat ja doaibmabidjoevttohusat.

Áššesánit birassuodjaleapmi, birasváikkuhusaid árvvoštallan, BVÁ, sápmelaččat, sámi kultuvra, sápmelaččaid 
rievttit, eamiálbmogat, mearkkašahtti oassálastin, árbevirolaš diehtu, vuođđorievttit, olmmošrievttit
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Sämmilij algâaalmugvuoigâdvuođah já sämikulttuurân kyeskee vaikuttâsâi 
árvuštâllâm  PVÁ (su. YVA)-laavâ miäldásii monâttâlmist
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Almostittee Pirâsministeriö
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Čuákánkiäsu

Arktâsâš rääđi tuhhiittij ministerčuákkimstis ive 2019 pirâsvaikuttâsâi árvuštâllâm olášutmân 
arktâsii kuávlust kyeskee šiev monâttâllâm avžuuttâsâid (Arktâsâš PVÁ-avžuuttâsah), main 
tiädutteh merhâšittee uásálistem, algâaalmugij ärbivuáválii tiäđu rooli já merhâšume sehe 
vaikuttâsâid staatâi raajij rasta. Taan čielgiittâs ulmen lii árvuštâllâđ Arktâsâš PVÁ -avžuuttâsâi 
olášuttem hinnáid Suomâst PVÁ-monâttâlmân kyeskee jo orroo njuolgâdusâi vuolgâsoojijn. 
Kuávdáást lii sämmilij algâaalmugvuoigâdvuođâi olášume PVÁ-laavâ miäldásii monâttâlmist. 
Čielgiittâsâst tárkkojeh meid sämmilij ärbivuáválii tiäđu huámmášumán väldim já sämmilij 
uásálistem PVÁ-monâttâlmist, sehe valdâleh sierâlágánijd myensterijd sämikulttuurân čyeccee 
vaikuttâsâi árvuštâllâm várás. Čielgiittâs ulmen lii viggâđ pyerediđ sämikulttuurân čyeccee 
vaikuttâsâi já tai merhâšitteevuođâ tubdâm já analysistem virgeomâháin sehe peelijn, moh 
vuávájeh haavâid (haavâst västideijee peleh já konsulteh), já tienuuvt tuárjuđ sämmilij 
algâaalmugvuoigâdvuođâid olášuttee PVÁ-monâttâllâm ovdánem. Čielgiittâsâst valdâleh 
tááláá monâttâllâm hástusijd, virgeomâhái tiätutáárbuid sehe oovdânpyehtih avžuuttâsâid já 
toimâiävtuttâsâid.

Äššisäänih pirâssuojâlem, pirâsvaikuttâsâi árvuštâllâm, PVÁ, sämmiliih, sämikulttuur, sämmilij 
vuoigâdvuođah, algâaalmugeh, merhâšittee uásálistem, ärbivuáválâš tiätu, vuáđuvuoigâdvuođah, 
olmoošvuoigâdvuođah
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Säʹmmlai alggmeervuõiggâdvuõđ da sääʹmkulttuur kuõskki vaaiktõõzzi 
ärvvtõõllmõš YVA-lääʹjj meâldlaž mõõntõõllmõõžžâst

Pirrõsministeria čõõđtõõzz 2023:2 Teeʹmm Pirrõs-suõjjlummuš
Čõõđteei Pirrõsministeria
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Ǩiõll lääʹddǩiõll Seiddmieʹrr 411

Vuänõs
Aarktlaž suåvtõs priimi ministersåbbreʹstes eeʹjj 2019 pirrõsvaaiktõõzzi ärvvtõõllmõõžž 
čõõđ viikkmõõžž aarktlaž vuuʹdest kuõskki pueʹrr vueʹjj siâzztõõzzid (Aarktlaž YVA-
siâzztõõzz), koin kaaggât miârkteei vuässõõttmõõžž, alggmeerai äʹrbbvuõđlaž teâđ 
rool da miârktõõzz di rââst riikki raaʹji vuällai vaaiktõõzzid. Tän čiõlǥtõõzz täävtõsân lij 
ärvvtõõllâd Aarktlaž YVA -siâzztõõzzi tåimmapiijjmõõžž õudldõõzzid Lääʹddjânnmest 
YVA-mõõntõõllmõõžž  kuõskki juʹn viõǥǥâst åårrai šiõttõõllmõõžž vueʹlǧǧemsõõʹjin. 
Kõskksââʹjest lij säʹmmlai alggmeervuõiggâdvuõđi teâuddjummuš YVA-lääʹjj meâldlaž 
mõõntõõllmõõžžâst. Čiõlǥtõõzzâst taʹrǩstõõlât še säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž teâđ lokku 
välddmõõžž da säʹmmlai vuässõõttmõõžž YVA-mõõntõõllmõõžžâst, di kovvõõlât 
jeeʹresnallšem maallid vaaiktõõzzi ärvvtõõllmõšân sääʹmkulttuuʹre. Čiõlǥtõõzz täävtõsân 
lij põrggâd pueʹreed vaaiktõõzzid sääʹmkulttuuʹre da tõi miârktemvuõđ tobdstummuž da 
jerrõõllmõõžž veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm di haʹŋǩǩõõzzid plaanni toiʹmmjeeʹji seʹst (haʹŋǩǩõõzzâst 
vaʹstteei da konsuult) da tõn nalla tuärjjeed sääʹm alggmeervuõiggâdvuõđid tåimmapiijji 
YVA-mõõntõõllmõõžž õuddnummuž. Čiõlǥtõõzzâst kovvõõlât ânnʼjõž vueʹjj vaʹǯǯtõõzzid, 
veʹrǧǧniiʹǩǩi teâtt-taarbid di eʹtǩǩeet siâzztõõzzid da toiʹmmeʹtǩǩõõzzid.

Äʹšš-sääʹn pirrõs-suõjjlummuš, pirrõsvaaiktõõzzi ärvvtõõllmõš, YVA, säʹmmla, sääʹmkulttuur, säʹmmlai 
vuõiggâdvuõđ, alggmeer, miârkteei vuässõõttmõš, äʹrbbvuõđlaž teâtt, vuâđđvuõiggâdvuõđ,  
ooumažvuõiggâdvuõđ
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The rights of the Sámi as an indigenous people and impact assessment concerning 
the Sámi culture in a procedure under the Act on Environmental Impact 
Assessment Procedure

Publications of the Ministry of the Environment 2023:2 Subject Environmental 
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Publisher Ministry of the Environment
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Abstract

At its ministerial meeting in 2019 the Arctic Council approved Good Practice 
Recommendations concerning environmental impact assessments in the Arctic (Arctic-
specific EIA recommendations) that highlight meaningful engagement, the role of the 
traditional knowledge of indigenous peoples and transboundary impacts. The objective of 
this report is to assess the conditions related to the implementation of the Arctic-specific EIA 
recommendations in Finland from the perspective of the current regulation concerning the 
EIA procedure. The focus is on the realisation of the rights of the Sámi as an indigenous people 
in the procedure under the Act on Environmental Impact Assessment Procedure. The report 
also discusses how the traditional knowledge of the Sámi people is taken into account and 
describes the engagement of the Sámi in the EIA procedure and different kinds of models for 
assessing the impacts on the Sámi culture. The aim is to improve the identification and analysis 
of the impacts on the Sámi culture and their significance by different public authorities and 
parties planning projects (project leaders and consultants) and, through this, to support the 
development of an EIA procedure that implements the rights of the Sámi as an indigenous 
people. The report describes the challenges of the current practices and information needs of 
the authorities and presents recommendations and proposals for measures.

Keywords environmental protection, environmental impact assessment, EIA, Sámi people, Sámi culture, rights 
of the Sámi, indigenous peoples, meaningful engagement, traditional knowledge, fundamental 
rights, human rights
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13

YMPäRISTöMINISTERIöN JULKAISUJA 2023:2 

E S I P U H E

Selvityksen lähtökohtana ovat toimineet Arktisen neuvoston hyväksymät ympäristövai-
kutusten arviointimenettelyn (YVA) hyvän käytännön suositukset Arktisella alueella1 ja 
niiden toimeenpanon edellytykset Suomessa. Selvityksessä tarkastellaan nykyistä YVA-me-
nettelyyn liittyvää sääntelyä ja saamelaiskulttuuriin kohdistuvia vaikutuksia ja niiden 
tunnistamista.

Alkuperäiskansalla on historiallinen, nykyaikaan jatkunut erityinen suhde tietyn alueen 
maahan ja luonnonvaroihin omaleimaisen kulttuurimuotonsa ja elämäntapansa perus-
tana. Suomen velvoitteet ja sitoumukset saamelaisten elinkeinojen, saamen kielten, 
kulttuurin ja elämäntavan säilyttämiseksi ja kehittämiseksi on tunnustettu Suomen liit-
tyessä Euroopan Unioniin. Suomen perustuslain mukaan saamelaisilla alkuperäis kansana 
on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Valtion velvoitteiden ja 
sitoumusten täyttämisen kannalta on keskeistä mm. kehittää luonnonvaroihin kohdistu-
vien hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia koskevaa menettelyä. Huomioimalla vai-
kutusten arvioinnissa saamelaiskulttuurin ominaispiirteet varmistetaan, että saamelaisten 
oikeuksien toteutumisen kannalta merkittävät vaikutukset tulevat huomioiduiksi hankkei-
den suunnittelussa ja lupamenettelyissä. Alkuperäiskansan merkityksellinen osallistumi-
nen ympäristövaikutusten arviointiin on tärkeä osa arviointimenettelyä. 

Selvityksen ovat tehneet OTT, alkuperäiskansaoikeuden dosentti ja tutkija Leena Heinä-
mäki, FT ja tutkija (arktinen ympäristötiede) Inkeri Markkula sekä TkT ja tutkija Jan Saijets. 
Selvitys on toteutettu ympäristöministeriön ja Saamelaiskäräjien yhteistyönä ja sitä ovat 
ohjanneet ympäristöneuvos Seija Rantakallio ympäristöministeriöstä ja vs. ympäristö-
sihteeri Tiina Lovisa Solbär Saamelaiskäräjiltä. 

Ympäristöministeriö ja Saamelaiskäräjät kiittävät selvityksen tekijöitä ja toivovat selvityk-
sen edistävän saamelaisten oikeudet toimeenpanevan ympäristöpäätöksenteon kehitty-
mistä sekä johtavan lainsäädännön kehittymiseen.

Seija Rantakallio Tiina Lovisa Solbär
Ympäristöministeriö Saamelaiskäräjät

1  Good Practices for Environmental Impact Assessment and Meaningful Engagement in the Arctic – Including 
Good Practice Recommendations, 2019. Arctic Council, Sustainable Development Working Group.
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I Selvityksen tausta ja tavoite

Arktinen neuvosto hyväksyi ministerikokouksessaan vuonna 2019 ympäristövaikutus-
ten arvioinnin toteuttamista arktisella alueella koskevat hyvän käytännön suositukset, 
”Good Practices for Environmental Impact Assessment and Meaningful Engagement in the 
Arctic – Including Good Practice Recommendations”2 (jäljempänä Arktinen YVA -suosituk-
set). Arktinen YVA -suosituksissa nostetaan esiin kolme teemaa, jotka ovat 1) merkityksel-
linen osallistuminen (meaningful engagement), 2) alkuperäiskansatiedon rooli ja merkitys 
ja 3) valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset. Arktinen YVA -suosituksista on myös 
tehty englanninkielinen video, joka on tekstitetty kaikille Arktisen neuvoston maiden kie-
lille sekä pohjoissaameksi3. Suositukset laadittiin Suomen Arktisen neuvoston puheen-
johtajuuskaudella, ja työhön osallistuvat kaikki Arktisen neuvoston valtiot ja Arktiseen 
neuvostoon kuuluvat alkuperäiskansajärjestöt. Arktisen neuvoston valtioiden vastuulla on 
toimeenpanna suositukset.4

Suositusten soveltamista pohjoismaiden ja saamelaisten tilanteeseen tarkasteltiin tammi-
kuussa 2020 pidetyssä työpajassa Inarissa. Työpajaan osallistui viranomaisia ja saame-
laistahoja Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Työpajassa käytiin läpi vaikutusten arvioinnin 
nykytilaa kussakin maassa ja kartoitettiin konkreettisia toimia nykytilan parantamiseksi. 
Huomiota kiinnitettiin muun muassa hallinnon ja muiden toimijoiden saamelaiskulttuuria 
ja pohjoisen alueen nykytilaa koskeviin tietopuutteisiin.5

Tämän selvityksen tavoitteena on arvioida Arktinen YVA -suositusten toimeenpanon edel-
lytyksiä Suomessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (jäljempänä YVA-menettely) 
koskevan olemassa olevan sääntelyn lähtökohdista. Saamelaisten perinteisen tiedon huo-
mioon ottaminen ja saamelaisten merkityksellisen osallistumisen varmistaminen YVA-me-
nettelyssä ovat keskeisiä osatekijöitä saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten 
selvittämisessä osana ympäristöpäätöksentekoa.6

2  Ks. https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/2377 (3.10.2022).

3  Ks. https://sdwg.org/what-we-do/projects/arctic-eia-environmental-impact-assessment/ (3.10.2022)

4  Ympäristöministeriö, Hakesuunnitelma 13.1.2022.

5  Ibid.

6  Ibid.

https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/2377
https://sdwg.org/what-we-do/projects/arctic-eia-environmental-impact-assessment/
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Selvityksen tavoitteena on myös pyrkiä parantamaan saamelaiskulttuuriin kohdistuvien 
vaikutusten ja niiden merkittävyyden tunnistamista ja jäsentämistä viranomaisissa sekä 
hankkeita suunnittelevissa tahoissa (hankkeesta vastaavat ja konsultit) ja siten tukemaan 
saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia toimeenpanevan ympäristöpäätöksenteon kehit-
tymistä. Selvityksen keskiössä on perus- ja ihmisoikeusmyönteisen lain tulkinnan edistämi-
nen YVA-menettelyssä koskien saamelaisten oikeuksia. Niin ikään selvityksen tavoitteena 
on kuvata nykykäytännön haasteita, mahdollisia viranomaisten tietotarpeita tai muita 
soveltamisessa ilmeneviä kynnyksiä tai esteitä ja esittää toimenpide-ehdotuksia. Selvitys 
palvelee mahdollisen, seuraavassa vaiheessa toteutettavan oppaan laatimista.7

7  Ibid.
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II Selvityksen sisältö ja toteutus

Selvitys koostuu kahdesta erillisestä osasta sekä näihin liittyvistä erillisistä johtopäätel-
mät -osasta sekä yhteisestä suositukset -kokonaisuudesta. Hankesuunnitelman mukai-
sesti ensimmäinen osa (saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet YVA-lain mukaisessa 
menettelyssä) keskittyy YVA-menettelyyn liittyvän lainsäädännön analysoimiseen ja 
kehittämistarpeiden esille tuomiseen. Ennen perehtymistä saamelaisten alkuperäiskansa-
oikeuksiin YVA-laissa selvityksessä käydään läpi perus- ja ihmisoikeusmyönteisen lain-
tulkinnan velvoitetta, saamelaisten perusoikeudellista asemaa, itsemääräämisoikeutta 
sekä osallistumisoikeuksia sisältäen alkuperäiskansojen vapaan ja tietoon perustuvan 
ennakkosuostumusperiaatteen ja sen soveltamisen mm. saamelaiskäräjälain 9 §:n mukai-
seen neuvotteluvelvoitteeseen. Selvityksessä taustoitetaan myös YVA-menettelyyn liit-
tyviä alkuperäiskansojen ympäristöllisiä ihmisoikeuksia sekä perus- ja ihmisoikeuksista 
kumpuavaa saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa ja siihen liittyvää kumulatiivisten vai-
kutusten arvioinnin velvoitetta. Ensimmäisessä osassa analysoidaan myös YVA-menet-
telyjen ja muiden menettelyjen (ml. kaavoitus) yhteensovittamista sekä YVA-menettelyn 
tulosten välittymistä ja huomioon ottamista lupalakien mukaisissa lupamenettelyissä 
saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Osassa tarkas-
tellaan myös YVA-lain mukaisia valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia koskevia 
säännöksiä, ja esitellään Norjan ja Ruotsin YVA-lainsäädännön pääpiirteitä saame-
laisten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta (ml. rajat ylittävät vaikutukset) sekä 
niihin liittyviä esimerkkitapauksia.

Selvityksen toisessa osassa tarkastellaan saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten 
arviointia ja siihen liittyviä erityiskysymyksiä. Kuten hankesuunnitelmassa todetaan, saa-
melaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten selvittäminen edellyttää saamelaisten osal-
listumista ja saamelaisten perinteiseen tietoon perustuvien havaintojen ja arvioiden 
hyödyntämistä. Saamelaisten tehokas ja merkityksellinen osallistuminen ja perinteisen tie-
don jakaminen edellyttävät soveltuvia menettelyjä, jotta osallistuminen ja kerätyn tiedon 
laajuus eivät jää sattumanvaraisiksi eikä perinteistä tietoa väärinkäytetä. Toisessa osassa 
saamelaiskulttuurin erityispiirteiden huomioimiseksi kuvataan niitä ympäristövaikutuk-
sia, joita YVA-menettelyssä tulisi saamelaisten kotiseutualueella arvioida sekä kartoitetaan, 
millaisia tekijöitä liittyy saamelaiskulttuuria koskevaan tiedon keräämiseen, hyödyntä-
miseen, omistajuuteen, arvioimiseen ja saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten 
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merkittävyyden arvioimiseen.8 Lisäksi kartoitetaan ja esitellään erilaisia menetelmiä, jotka 
soveltuvat YVA-menettelyä varten saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arvioin-
tiin, Arktinen YVA -suositukset ja saamelaisten oikeudet huomioiden.9

Johtopäätelmiä ja suosituksia koskevissa osissa kootaan yhteen tarkastelu nykykäytännön 
haasteista, viranomaisten tietotarpeista tai muita soveltamisessa ilmenevistä kynnyksistä 
tai esteistä ja esitetään toimenpide-ehdotuksia.

Ensimmäisen, oikeudellisen osan on kirjoittanut OTT, alkuperäiskansaoikeuden dosentti 
ja tutkija Leena Heinämäki. Toisen osan on laatinut FT, tutkija Inkeri Markkula, jonka 
tutkimus ala on arktinen ympäristötiede. Em. kirjoittajat ovat myös osin täydentäneet tois-
tensa osuuksia. Kirjoittajat ovat kirjoittaneet yhdessä johdannon sekä suositukset -kap-
paleet. Tämän lisäksi TkT, tutkija ja aktiivinen saamelaistoimija Jan Saijets on kirjoittanut 
selvitykseen tiivistetyn kuvauksen metsätalouden ja muun maankäytön kumulatiivistista 
vaikutuksista saamelaiskulttuuriin, jota koskeva laajempi tutkimus on tuotettu Koneen 
säätiön rahoittaman ”Miltä sopu näyttää” – tutkimusprojektin (2018–2022) puitteissa. 
Saijetsin kappaleen tarkoituksena on antaa esimerkki Suomen puolella hiljattain tehdystä 
saamelaiskulttuuriin ja erityisesti poronhoidon taloudelliseen kannattavuuteen kohdistu-
vasta kumulatiivisten vaikutusten arvioinnista, johon saamelaiset ovat keskeisesti osallis-
tuneet ja jossa on hyödynnetty myös saamelaisten perinteistä tietoa.

8  Ibid.

9  Ibid.
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OSA I
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1 Johdanto: YVA-menettely ja 
saamelaiset Suomessa

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on lakisääteinen ympäristö-
vaikutusten tunnistus- ja arviointiprosessi, jossa selvitetään luonnonympäristöön: maahan, 
maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoi-
suuteen; väestöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; yhdyskuntaraken-
teeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja 
luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvia vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä. Menet-
telyn tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tark-
kuudella silloin, kun hanke voi aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. 
YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä eri osapuolten osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia hankkeiden suunnittelussa.10

Lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sovelletaan hankkeisiin, jotka voi-
vat aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeet, joista on aina 
tehtävä ympäristövaikutusten arviointi, on määritelty YVA-laissa. YVA-menettelyä voi-
daan lisäksi soveltaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) päätök-
sellä yksittäistapauksissa hankkeisiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia.

Saamelaisalue sijaitsee arktisella alueella, jossa ilmaston lämpeneminen, alueen avautu-
minen taloudelliselle toiminnalle, lisääntyvä merenkulku sekä laajamittainen merellisen 
öljyn ja kaasun hyödyntäminen ovat herättäneet huolta ja pelkoa ympäristövaikutuksista. 
Paine arktisten alueiden luonnonvarojen hyödyntämiseen tulee todennäköisesti lisäänty-
mään tulevaisuudessa. Arktisella alueella elää noin 40 alkuperäiskansaa, joiden kulttuuri ja 
elämäntapa ovat sidoksissa alueen herkkään luontoon, ja joiden elämään arktisten aluei-
den luonnonvarojen hyödyntäminen merkittävästi vaikuttaa. Vaikka alkuperäiskansat 
ovat pääosin vähemmistöasemassa arktisella alueella samoin kuin saamelaiset Suomessa, 
alkuperäis kansakulttuuri antaa kuitenkin alueille ominaispiirteen, jota tulisi arvostaa ja 
suojella myös osana ympäristöön liittyviä toimenpiteitä.

10  Ks. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (2017/252) sekä tämän selvityksen kappale 7.
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Toimiessaan Arktisen neuvoston puheenjohtajana vuosina 2017–2019 Suomen yhtenä 
tavoitteena oli edistää erityisesti arktiselle alueelle räätälöityä menetelmää ympäristö-
vaikutusten arviointiin.11 Työ ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämiseksi tehtiin Ark-
tisen neuvoston kestävän kehityksen työryhmän alaisuudessa, ja se oli osa Arktisen 
neuvoston Suomen puheenjohtajuuskauden työtä. Projektin rinnakkaisvetäjinä toimi-
vat Kanada, Tanska ja alkuperäiskansajärjestö Gwich’in Council International. Osana tätä 
työtä Arktinen neuvosto hyväksyi ministerikokouksessaan vuonna 2019 edellisessä kappa-
leessa mainitut ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamista arktisella alueella koskevat 
hyvän käytännön suositukset. Kaikilla arktisen neuvoston valtioilla (Ruotsi, Norja, Suomi, 
Islanti, Tanska, Kanada, USA ja Venäjä) on omat kansalliset YVA-lainsäädäntönsä, ja suosi-
tusten toimeenpano on Arktisen neuvoston valtioiden vastuulla.12 Kuten tämän selvityk-
sen taustaa ja tavoitteita koskevassa kappaleessa mainittiin, tässä selvityksessä osaltaan 
arvioidaan toimeenpanon edellytyksiä ja sen puutteita suhteessa saamelaisten oikeuksiin, 
sekä esitetään siihen liittyviä toimenpiteitä. Saamelaisten oikeuksien toteutuminen YVA-
lain mukaisessa menettelyssä on ensisijaisen tärkeää saamelaiskulttuurin ylläpitämisen ja 
kehittymisen näkökulmasta.

Saamelaiset ovat Suomen ja Euroopan Unionin ainoa alkuperäiskansa, joka on asuttanut 
Skandinavian ja Suomen pohjoisosia sekä Kuolan niemimaan sisäosia jo kauan ennen näi-
den valtioiden rajojen muodostumista. Saamelaiset ovat yksi kansa neljän valtakunnan 
alueella. Suomen lisäksi saamelaisia asuu Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Suomessa saa-
melaisten kotiseutualueeseen kuuluvat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueet sekä 
Lapin paliskunnan alue Sodankylän kunnasta.13 Saamelaiset ovat enemmistönä ainoas-
taan Utsjoen kunnassa. Muissa kotiseutualueen kunnissa he kuuluvat vähemmistöön. 
Suomessa on vajaa 10 800 saamelaista, joista kotiseutualueella asuu noin 3 400. Suo-
men saamelaisista 68 % asuu kotiseutualueen ulkopuolella.14 Saamelaiset ovat oikeudelli-
selta statukseltaan sekä alkuperäiskansa että muodostavat myös kielellisen ja kulttuurisen 
vähemmistön.15

Saamelaisten oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan on turvattu Suomen 
perustus laissa,16 kuten kappaleessa 3 tarkemmin kuvaillaan. Saamelaiseen kulttuurimuo-
toon luetaan kuuluvaksi saamen kieli sekä saamelaisten perinteiset elinkeinot ja niiden 

11  “Yhteisiä ratkaisuja etsimässä – Suomen puheenjohtajuusohjelma Arktisessa neuvostossa 2017–2019”, 
https://www.arcticfinland.fi/loader.aspx?id=ec878f03-852a-4d4e-abc2-2fdb5e538174

12  Karvinen & Rantakallio (2019), s. 7

13  Laki saamelaiskäräjistä 974/1995, § 4

14  Metsähallitus Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma 2022–2027. Metsähallitus 2022, 
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/muut/Saamelaisten_kotiseutualueen_LVS_suomi.pdf, s. 8.

15  HE 248/1994 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa koskevien säännösten 
ottamisesta Suomen Hallitusmuotoon ja muuhun lainsäädäntöön, s. 9.

16  Suomen perustuslaki 731/1999, 17§

https://www.arcticfinland.fi/loader.aspx?id=ec878f03-852a-4d4e-abc2-2fdb5e538174
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/muut/Saamelaisten_kotiseutualueen_LVS_suomi.pdf
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nykyaikaiset harjoittamisen muodot. Vakiintuneessa oikeuskäytännössä saamelais-
ten perinteisinä elinkeinoina pidetään poronhoitoa, kalastusta, metsästystä, keräilyä 
sekä saamen käsitöitä (duodji).17 Myös saamelainen kulttuuriperintö (ml. kulttuuriympä-
ristö), saamelaisten kulttuuri-ilmaukset (ml. taide) ja perinteinen tieto katsotaan osaksi 
saamelaiskulttuuria.18

Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltan-
saamea. Kaikki saamen kielet ovat uhanalaisia, mikä tarkoittaa sitä, että niiden siirtyminen 
uusille sukupolville äidinkielinä on merkittävästi heikentynyt tai jopa katkennut koko-
naan.19 Toisaalta myös saamen kielten elvyttäminen ja tietoinen vaaliminen on vahvistu-
nut 1990-luvulta alkaen. Suomessa pohjoissaamen puhujia on noin 2 000, inarinsaamen 
puhujia 300–400 ja koltansaamen puhujia noin 300, ja erityisesti inarin- ja koltansaame 
ovat häviämisvaarassa.20

Saamelaiskulttuuri ja saamelaisyhteisöt ovat eläneet hyvin pitkään valtakulttuurien vai-
kutuksen alaisena, ja erityisesti poronhoitoelinkeino on joutunut jatkuvasti sopeutumaan 
ulkoisiin, esimerkiksi turismin ja metsätalouden sekä koneellisen kullanhuuhdonnan tuo-
miin maankäytön muutoksiin. Myös saamelaisten perinteinen kalastuselinkeino on koh-
dannut vaikeuksia lohikantojen vähenemisen ja tätä seuranneiden kalastusrajoitusten 
vuoksi. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa voimakkaasti saamelaisiin perinteisiin elin-
keinoihin ja sitä kautta saamelaiskulttuuriin. Pohjoisilla leveysasteilla lämpeneminen on 
eteläisiä leveysasteita nopeampaa, ja saamelaisten luontosidonnainen, erityisesti poron-
hoidon kautta lumiolosuhteisiin sidoksissa oleva kulttuuri on ilmaston lämpenemiselle 
haavoittuvainen.21 Kesäkuussa 2022 voimaan tulleen uudistetun ilmastolain ja sen mukai-
sen ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmän tavoitteena on, muun ohella, turvata osal-
taan saamelaisten edellytykset ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.22

Saamelaiskulttuuria uhkaavat monenlaiset tekijät, joista suuri osa liittyy perintei-
seen maankäyttöön liittyviin muutoksiin. YVA-menettelyä edellyttävillä hankkeilla 
on potentiaalisesti merkittäviä vaikutuksia saamelaiskulttuurille ja saamelaisten 

17  Saamelaiskäräjät. Saamelaisten perinteisten elinkeinojen nykytilanne Suomessa – Biodiversiteettisopimuksen 
seurantaindikaattorien taustoitus, 2017. https://www.samediggi.fi/wp-content/uploads/2019/01/Perinteiset-
saamelaiset-elinkeinot-2.pdf. Ks. HE 167/2014 vp, s. 30–31.

18  Ibid.

19  Saamelaiskäräjät, https://www.samediggi.fi/kielelliset-oikeudet-ovat-perusoikeuksia/saamelaiset-ja-saamen-
kielet/, viitattu 23.2.2022.

20  Metsähallitus (2022), s. 8.

21  Jaakkola, J.J.K., Juntunen, S., Näkkäläjärvi, K.,”The holistic effects of climate change on the culture, well-being, 
and health of the Saami, the only indigenous people in the European Union.” Current Environmental Health Reports 
5, 2018, s. 401–417; Markkula, I., Turunen, M. & Rasmus, S. ”A review of climate change impacts on the ecosystem 
services in the Saami Homeland in Finland”. Science of the Total Environment 692, 2019, s. 1070–1085.

22  Ilmastolaki 423/2022, 2, 14 ja 21 §:t

https://www.samediggi.fi/wp-content/uploads/2019/01/Perinteiset-saamelaiset-elinkeinot-2.pdf
https://www.samediggi.fi/wp-content/uploads/2019/01/Perinteiset-saamelaiset-elinkeinot-2.pdf
https://www.samediggi.fi/kielelliset-oikeudet-ovat-perusoikeuksia/saamelaiset-ja-saamen-kielet/
https://www.samediggi.fi/kielelliset-oikeudet-ovat-perusoikeuksia/saamelaiset-ja-saamen-kielet/


22

YMPäRISTöMINISTERIöN JULKAISUJA 2023:2 

alkuperäiskansaoikeuksille. Suomessa saamelaisia edustaa virallisesti saamelaiskäräjät. 
Saamelaisten kotiseutualueelle mahdollisesti sijoittuvista hankkeista tulee näin ollen 
neuvotella ja toimia yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa. Tämän lisäksi myös muiden 
keskeisten saamelaistahojen, kuten perinteisten elinkeinojen harjoittajien sekä koltta- 
alueella kolttien kyläkokouksen tulee voida osallistua saamelaiskulttuuriin kohdistuvien 
vaikutusten arviointiin.
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2 Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet: 
perus- ja ihmisoikeusmyönteisen 
laintulkinnan velvoite

Saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksilla tarkoitetaan saamelaisten perus- ja ihmisoikeuk-
sia, joita on tarkasteltava kokonaisuutena. 1990-luvulla tehdyn Suomen perustuslain 
kokonaisuudistuksen tavoitteena oli saattaa kansallinen lainsäädäntömme sopusointuun 
Suomea sitovien ihmisoikeussopimusten ja kansainvälisen sopimusjärjestelmän kanssa.23 
Perus- ja ihmisoikeudet muodostavat yhdessä toisiaan täydentävän oikeudellisen suoja-
järjestelmän, jossa kansainvälinen ihmisoikeuksien taso asettaa minimisuojan.24

Perus- ja ihmisoikeudet muodostavat perustan kansallisen lainsäädännön soveltamiselle 
ja kehittämiselle, minkä on vastattava perus- ja ihmisoikeusvelvoitteita.25 Tämä tarkoit-
taa sitä, että esimerkiksi kansallista saamelaisten oikeuksia koskevaa tai niihin suoraan 
vaikuttavaa sektorilainsäädäntöä on aina tulkittava ja sovellettava perus- ja ihmisoikeus-
myönteisesti niin, ettei sen tarjoama suoja jää alle sen, mitä perus- ja ihmisoikeusnormis-
tossa turvataan. Kansallinen sektorilainsäädäntö ei myöskään saa olla ristiriidassa perus- ja 
ihmisoikeuksien kanssa.26 PL 106 §:ssä säädetään, että mikäli tuomioistuimen käsiteltä-
vänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustus-
lain kanssa, tuomio istuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle. PL 107 §:n 
mukaan, mikäli asetuksen tai muun lakia alemman asteisen säädöksen säännös on ristirii-
dassa perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa 
viranomaisessa.

23  HE 309/1993 vp, Ks. Viljanen, V.P. ”Perusoikeusuudistus ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset.” Lakimies 
5–6/1996, s. 788–815, 789. Ks. myös http://www.ihmisoikeudet.net/ihmisoikeudet-suomessa/ (23.9.2022).

24  Hallberg, P. ”Perusoikeusjärjestelmä”, teoksessa P. Hallberg, H. Karapuu, T. Ojanen, M. Scheinin, K. Tuori, 
& V-P. Viljanen (toim.), Perusoikeudet, 2. uud. painos, 2011 (Oikeuden perusteokset), s. 29–59, 35; Rautiainen, 
P. ”Perusoikeuksien heikennyskielto”. Oikeus 2013 (42); 3, s. 261–283, 267–268. Ks. myös HE 309/1993 vp. s. 
6; Neuvonen, R., Rautiainen, P. ”Perusoikeuksien tunnistaminen ja niiden sisällön määritteleminen Suomen 
perusoikeusjärjestelmässä.” Lakimies 1/2015, s. 28–52, 44. Ks. Scheinin, M. Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa – 
valtiosääntöoikeudellinen tutkimus kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valtionsisäisestä voimassaolosta sekä 
ihmisoikeus- ja perusoikeusnormien sovellettavuudesta Suomen oikeusjärjestyksessä. Helsinki 1991, s. 335.

25  Rautiainen (2013), s. 267–268. Ks. myös Mikkola, M. Sosiaaliturvan leikkaukset Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan valossa, s. 21–27, 25–26 teoksessa K. Hellsten, M. Hidén, M. Saksli (toim.), Sosiaaliset oikeudet ja 
sosiaaliturva. Kela (2001); Nikula, P. ”Perusoikeudet ja Lainsäädäntö”. Lakimies 6–7/1999, s. 878–886, 881–882.

26  Ks. Heinämäki, L., Saamelaiskulttuurin heikentämiskielto ja viranomaisen aktiivinen velvoite turvata 
perinteisten elinkeinojenharjoittamisen ja kehittämisen edellytykset, Lakimies 1/2021 (2021a), s. 3–35.

http://www.ihmisoikeudet.net/ihmisoikeudet-suomessa/
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Korkein oikeus päätyi saamelaisten perinteistä kalastusta koskevassa kahdessa rikos-
oikeudellisessa ratkaisussa (13.4.2022)27 siihen, ensimmäisessä tapauksessa (n.705) kala-
kantojen suojelun takia tehty rajoittava asetukseen perustuva säännös oli PL 107 §:n 
vastainen, koska se rajoitti kohtuuttomasti saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksista kum-
puavaa oikeutta kalastukseen. Tässä yhteydessä Korkein oikeus tarkasteli asiaa PL 17.3 §:n 
lisäksi Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen (KP-sopimuk-
sen) 27 artiklan velvoitteiden nojalla. Toisessa tapauksessa (n. 706) Korkein oikeus katsoi 
kalastuslain vaatiman erillisen luvan olevan PL 106 §:n mukaisesti ilmeisessä ristiriidassa 
saamelaisten kulttuuriperusoikeuden (PL 17.3 §) kanssa, jolloin perustuslaille tulee antaa 
etusija. Ratkaisut ovat merkittävä oikeudellinen linjaus lainsäädännön perus- ja ihmis-
oikeusmyönteisen laintulkinnan velvoitteesta.

Myöskään YVA-laki ei saa olla ristiriidassa perustuslain kanssa eikä esimerkiksi YVA-la-
kiin liittyvää asetusta28 saa soveltaa siten, että se olisi ristiriidassa saamelaisten kulttuuri-
perusoikeuden (17.3 §) kanssa, jota luetaan aina yhdessä KP-sopimuksen 27 ja 1 artiklojen 
kanssa. YVA-yhteysviranomaisen tulee PL 22 §:n mukaisen perus- ja ihmisoikeuksien tur-
vaamisvelvoitteen nojalla varmistaa, ettei YVA-asetuksen säännöksiä sovelleta tavalla, joka 
muodostaisi ristiriidan saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien kanssa esimerkiksi siten, 
että saamelaisalueella tapahtuvien ja saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäis-
kansaoikeuksiin vaikuttavien hankkeiden vaikutusten arviointia suoritettaisiin tavalla, 
joka ei vastaa saamelaisten perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden asettamaa suojaa.

PL 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. 
Lain soveltamisen näkökulmasta tämä säännös antaa oikeudellisen perustan perus- ja 
ihmisoikeusmyönteiselle laintulkinnalle niin tuomioistuimissa kuin hallintoviranomaisissa-
kin.29 Turvaamisvelvoite on yleissäännös, joka tulee sovellettavaksi yhdessä jonkun toisen 
perus- tai ihmisoikeussäännöksen kanssa. Tämä yleissäännös myös velvoittaa julkista val-
taa sen kaikessa toiminnassa, niin lainsäädännössä, hallinnossa kuin lainkäytössä. Säännös 
korostaa aineellisen turvaamisen näkökulmaa menettelyllisen turvan rinnalla.30 Esimer-
kiksi saamelaisten kalastusoikeuksia koskevassa rikosoikeudellisessa tapauksessa Korkein 
oikeus toteaa, että perustuslain 22 § velvoittaa tuomioistuimen valitsemaan mahdollisista 
lain tulkintavaihtoehdoista ihmis- ja perusoikeudet parhaiten turvaavan vaihtoehdon. 

27  Kysymys oli tältä osin erityisesti siitä, onko Tenojoen sivuvesistöasetuksen (297/2017) seisovan verkon 
kalastuskauden rajoitusta koskeva 9 §:n säännös ristiriidassa perustuslain kanssa. Korkein oikeus, 13.4.2022, 
Diaarinro 1(29) R2019/424, nro 705 ja Diaarinro 1(23), R2019/425 nro 706.

28  Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017).

29  Ks. Autio, J. Perusoikeusmyönteinen laintulkinta, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu; Pro-gradu 
-tutkielma 2011, s. 5.

30  HE 309/1993 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamiseksi; 
Ks. Autio (2011), s. 5.
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Tuomioistuimen on pyrittävä ihmisoikeusmyönteiseen ja perustuslainmukaiseen tulkin-
taan käyttäessään yksittäiseen säännökseen perustuvaa harkintavaltaa ja noudattaessaan 
ihmisoikeusvelvoitteiden asettamia vaatimuksia.31

Kuten Viljanen toteaa, tämä turvaamisvelvoite on tarkoitettu faktisesti saatettavaksi käy-
täntöön, mikä tarkoittaa, että julkisen vallan on eri toiminnoissaan pyrittävä siihen, että 
jokainen yksilö pääsee täysimääräisesti nauttimaan oikeuksistaan ilman, että sen tiellä on 
oikeudellisia tai tosiasiallisia esteitä.32 Perusoikeusuudistuksen yhtenä tarkoituksena oli-
kin lisätä perusoikeuksien sovellettavuutta; uudistuksen osana korostettiin perusoikeus-
myönteisen laintulkinnan merkitystä.33 YVA-menettelyssä viranomaisten ja erityisesti 
YVA-yhteysviranomaisen tehtäviä hoitavan ELY-keskuksen vastuulla on varmistaa, että saa-
melaisten alkuperäiskansaoikeudet toteutuvat.

Suomalainen valtiosääntöperinne korostaa perustuslakia oikeudellisesti velvoittavana 
asiakirjana. Sen mukaan perustuslakiin ei oteta pelkästään julistuksenomaisia säännöksiä, 
ja perustuslain säännösten sekä valtiollisen todellisuuden tulee vastata toisiaan.34 Tämä 
perusoikeusuudistuksen myötä omaksuttu nk. laaja perusoikeusnäkemys tarkoittaa myös 
sitä, että ihmisillä on mahdollisuus vedota oikeuksiensa tueksi suoraan perusoikeussään-
nöksiin, joita myös tuomioistuimet ja muut viranomaiset voivat suoraan soveltaa.35

Perusoikeusmyönteisen laintulkinnan funktio on perustuslain pohjalta nähtävä kaksi-
jakoisena, joko osana perustuslakikontrollia (eli sitä, että perustuslakia alemman sään-
nöksen on oltava perustuslain mukainen eikä sen kanssa ristiriidassa), tai perus- ja 
ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteen osana. Turvaamisvelvoite ei siis edellytä ristiriitaa 
perusoikeuskysymyksen suhteen vaan voi koskea esimerkiksi lainsäädännöllistä aukkoa.36 
Tämä tarkoittaa, että silloinkin, kun kansallinen lainsäädäntö ei erikseen säätele saamelais-
ten oikeuksista, vaikka sitä koskeva säätely suoraan liittyy saamelaisten kannalta keskeisiin 
kysymyksiin, sitä tulee tulkita huomioiden saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksien aset-
tama minimisuoja.

31  Korkein oikeus, 13.4.2022, Diaarinro 1(23), R209/425 nro 706, s. 9.

32  Viljanen (1996), s. 807.

33  PeVM 25/1994 vp. Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 25 hallituksen esityksestä perustuslakien 
perusoikeussäännösten muuttamisesta.

34  HE 1/1998 vp uudeksi hallitusmuodoksi, s. 6.

35  HE 309/1993 vp. perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta, s. 15.

36  Autio (2011), s. 5.
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Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet tulee siis täysipainoisesti huomioida YVA-lain 
mukaisessa menettelyssä, ja YVA-lakia tulee tulkita, soveltaa ja kehittää niin että saame-
laisten perus- ja ihmisoikeudet eli alkuperäiskansaoikeudet tosiasiallisesti toteutuvat. Niin 
ikään ympäristövaikutuksiin liittyvissä lupalaeissa tulee turvata saamelaisten alkuperäis-
kansaoikeudet, vaikkei niitä olisi erikseen ks. lakiin kirjattukaan.

Perustuslakia alemman säädännön perustuslainmukaisuuden valvomiseksi on erilaisia 
malleja painottuen joko ennakolliseen tai jälkikäteiseen valvontaan. Suomen oikeusjär-
jestelmässä pääpaino on ennakkovalvonnassa. PL 74 § antaa ennakkovalvonnan edus-
kunnan perustuslakivaliokunnan tehtäväksi. Kyseisen säännöksen mukaan eduskunnan 
perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien laki-
ehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin 
ihmisoikeus sopimuksiin. Perustuslakivaliokunnan asema perustuslain tulkinnassa näh-
dään oikeus kulttuurissamme auktoritatiivisena.37 Perustuslakivaliokunta on useassa yhtey-
dessä ottanut kantaa saamelaisten oikeuksiin korostaen perus- ja ihmisoikeusmyönteistä 
lain tulkintaa. Esimerkiksi voimassa olevan kaivoslain säätämisen yhteydessä perustuslaki-
valiokunta arvioi saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa koskevan olennaisen haitan 
kynnystä, korostaen, ettei sitä tule laittaa liian korkealle, vaan sitä tulee tulkita saame-
laisten perus oikeuksien sekä KP-sopimuksen valossa.38 Perustuslakivaliokunta niin ikään 
puolsi saamelais kulttuurin heikentämiskiellon ja sitä koskevan kumulatiivisten vaikutus-
ten arvioin nin kirjaamista metsähallituslakiin sen uudistuksen yhteydessä perus- ja ihmis-
oikeuksien velvoitteiden nojalla.39

Suomessa perustuslain mukaisuuden jälkikontrolli on toteutettu ilman erillistä valtio-
sääntötuomioistuinta, joten se on PL 106 §:n ja perusoikeusmyönteisen laintulkinnan 
myötä tuotu erityisesti tuomioistuinten tehtäväksi, sekä perusoikeusmyönteisen lain-
tulkintaohjeen mukaan myös muiden viranomaisten tehtäväksi. Myös valtioneuvoston 
oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies valvovat, että tuomioistuimet ja muut viran-
omaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaes-
saan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tässä yhteydessä ne valvovat myös 
perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

YVA-menettelyyn liittyvässä harkinnassa ja toteuttamisessa sekä lupamenettelyissä 
viranomaisten on varmistettava, että saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet toteutu-
vat kattavasti vaikutusten arvioinnin ja lupapäätöksen yhteydessä. Kaivoslain mukaiseen 

37  Ibid., s. 6. Ks. Jyränki, A. Valta ja Vapaus, Talentum, Jyväskylä (2003), s. 393; Lavapuro, J. ”Perustuslakivaliokunta 
perustuslain vartijana”, teoksessa Matti Wiberg (toim.) Perustuslakihaasteet. Helsinki (2010), s. 77–93, 79–82.

38  Perustuslakivaliokunnan lausunto, PeVL 32/2010 vp – HE 273/2009 vp, Hallituksen esitys kaivoslaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi.

39  Ibid.
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lupaharkintaan liittyen hallinto-oikeus on korostanut saamelaisoikeuksien perus- ja ihmis-
oikeusmyönteistä laintulkintaa toteamalla, että kaivoslain mukaisen saamelaiskulttuu-
rin heikentämiskiellon tarkoituksena on taata saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksien 
toteutuminen.40 Tämä ei kuitenkaan ole vielä käytännössä johtanut siihen, että saamelais-
ten perus- ja ihmisoikeudet olisivat läheskään aina toteutuneet kaivos- ja ympäristölupa-
kysymyksissä, joissa lupaviranomaiset eivät välttämättä tosiasiallisesti ole noudattaneet 
lakien perus- ja ihmisoikeusmyönteistä tulkintaa.41

Yhteenvetona voidaan todeta, että perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla 
YVA-menettelyn soveltamisalan määrittelyssä ja YVA-menettelyssä on täysimittaisesti huo-
mioitava ja turvattava saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet eli saamelaisia koskevat 
perus- ja ihmisoikeudet, jotka asettuvat oikeushierarkiassa sektorilainsäädännön yläpuo-
lelle ja näin ollen suoraan ohjaavat sektorilakien ja asetusten tulkintaa ja soveltamista sekä 
niiden edelleen kehittämistä. Perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoite (PL 22 §) koskee 
viranomaisia, joten YVA-lainsäädännön ja lupalakien mukaisten viranomaisten on varmis-
tettava, että hankevastaavan suorittama vaikutusten arviointi suoritetaan tavalla, joka tur-
vaa saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutumisen. Julkisen vallan on suojattava 
perusoikeudet myös yksityisten välisissä suhteissa. Lisäksi on luotava vaadittavat menette-
lylliset puitteet, jotta perusoikeuksien aineellinen sisältö tosiasiallisesti toteutuu.42

40  Rovaniemen hallinto-oikeus 26.6.2013 nro 13/0267/1.

41  Ks. Heinämäki (2021a), s. 3–35; Heinämäki, L. Opas saamelaisia koskevien oikeusnormien tulkintaan ja 
soveltamiseen ympäristöön ja maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Saamelaiskäräjät 2021 (2021b), https://www.
samediggi.fi/2021/03/29/opas-saamelaisia-koskevien-oikeusnormien-tulkintaan-ja-soveltamiseen-ymparistoon-ja-
maankayttoon-liittyvissa-kysymyksissa-julkaistu/. (23.9.2022).

42  Rautiainen. P. (2013), s. 264.

https://www.samediggi.fi/2021/03/29/opas-saamelaisia-koskevien-oikeusnormien-tulkintaan-ja-soveltamiseen-ymparistoon-ja-maankayttoon-liittyvissa-kysymyksissa-julkaistu/
https://www.samediggi.fi/2021/03/29/opas-saamelaisia-koskevien-oikeusnormien-tulkintaan-ja-soveltamiseen-ymparistoon-ja-maankayttoon-liittyvissa-kysymyksissa-julkaistu/
https://www.samediggi.fi/2021/03/29/opas-saamelaisia-koskevien-oikeusnormien-tulkintaan-ja-soveltamiseen-ymparistoon-ja-maankayttoon-liittyvissa-kysymyksissa-julkaistu/
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3 Saamelaisten YVA-menettelyssä 
huomioitavat perusoikeudet

Saamelaiskulttuuria suojaavien perusoikeuksien alkuperäisenä perustana on PL 6 §:n sään-
nös, jonka mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä eikä ketään saa ilman hyväk-
syttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän 
syyn perusteella (perustuslaki 731/1999). Perusoikeusajattelu lähtee siitä, että pelkkää 
muodollista yhdenvertaisuutta ei kaikissa tapauksissa pidetä riittävänä, vaan pyrkimyk-
senä on varmistaa myös tosiasiallinen yhdenvertaisuus. Tällöin pitää turvautua ns. posi-
tiiviseen erityiskohteluun. Sillä tarkoitetaan sellaisia oikeasuhtaisia erityistoimenpiteitä, 
joiden tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä 
johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen.43 Tällainen poikkeamismahdollisuus 
mainittiin myös perusoikeusuudistuksen esitöissä, joissa todetaan että ”säännös ei estäisi 
tosiasiallisen tasa-arvon turvaamiseksi tarpeellista positiivista erityiskohtelua eli tietyn ryh-
män (esimerkiksi naiset, lapset, vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parantavia toimia.”44

Saamelaisia koskevien perusoikeuksien tarkoituksena on nimenomaisesti luoda tosi-
asiallista tasa-arvoa luovia erityistoimenpiteitä ja varmistaa edellytykset alkuperäis-
kansakulttuurin ja sen erityispiirteiden säilymiselle ja kehittymiselle nykyajassa sekä 
tulevaisuudessa.45 Saamelaisille on perustuslaissa turvattu oikeus alkuperäiskansana yllä-
pitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan (PL 17.3 §), joka vahvistaa saamelaisten 
aseman alkuperäiskansana nimenomaan siihen liittyvine kansainvälisistä sopimuksista 
ilmenevine oikeuksineen.46 Tästä syystä on otettava huomioon, että kansainvälisen alku-
peräiskansaoikeuden jatkuvaluontoinen kehitys vaikuttaa perustuslain tulkintaan. Alku-
peräiskansojen oikeudet ovat huomattavasti kehittyneet niistä ajoista, jolloin saamelaisia 
koskevat perusoikeuspykälät kirjattiin Suomen perustuslakiin. Perustuslain tulkinta 
elää siis ajassa, mistä johtuen on tarkasteltava tämänhetkistä kansainvälisen oikeuden 

43  Niemivuo, M. ”Suomen Perustuslaki ja Saamelaiset”, teoksessa K. Kokko (toim.), Kysymyksiä saamelaisten 
oikeusasemasta. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja Sarja B no 30. Rovaniemi 2010, s. 92–110, 103.

44  HE 309/1993 vp. perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamiseksi, s. 44.

45  PL 17 § lukeutuu perustuslain tasa-arvoisuusoikeuksiin. Ks. Karapuu, H. ”Perusoikeuksien käsite ja luokittelu”, 
teoksessa P. Hallberg et al (2011), s. 64–87, 73.

46  Ibid., s. 65.
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asettamaa oikeudellisen suojan tasoa,47 jota käsitellään tarkemmin seuraavassa kap-
paleessa. Perustuslain uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä nimenomaisesti 
todetaan, että ”yksittäisten oikeuksien muotoilussa on pyritty tiiviiseen ilmaisuun ja 
välttämään muotoiluja, jotka estäisivät perusoikeusjärjestelmän sopeuttamista myös 
muuttuviin oloihin.”48

On huomioitava, että PL 17.3 §:n säännös velvoittaa julkista valtaa myös turvaamaan siinä 
tarkoitettujen ryhmien oman kielen ja kulttuurin kehittämistä. Siten perusoikeuksien tosi-
asiallinen toteutuminen vaatii julkiselta vallalta myös aktiivisia toimenpiteitä. Esimerkiksi 
saamelaisten kotiseutualueelle sijoittuvien tai sinne vaikutukset ulottavien hankkei-
den suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon, että saamelaiskulttuu-
rilla tulee olla tilaa säilyttää elinvoimaisuutensa ja kehittyä myös tulevaisuudessa. Tämä 
asettaa merkittäviä reunaehtoja esimerkiksi sellaisten hankkeiden toteuttamiselle, jotka 
edellyttävät YVA-menettelyä.

Perustuslaissa saamelaisille turvataan kulttuurinen itsehallinto PL 121.4 §:n mukaisesti. 
Kulttuuri-itsehallinnon käsite kytkeytyy juuri mainitun PL 17.3 §:n säännökseen.49 Lain-
säätäjän mukaan saamelaisille alkuperäiskansana turvattu perusoikeus ylläpitää ja kehittää 
kieltään ja kulttuuriaan sisältää itsessään ajatuksen siitä, että saamelaiset saavat itse mää-
rätä näistä asioista ja ohjata niiden tulevaa kehitystä. Tästä syystä saamelaisten kulttuuri- 
itsehallinto tarkoitettiin dynaamiseksi ja sellaiseksi, jota saamelaiset nimenomaan itse 
voisivat kehittää.50 Lainsäätäjän päämääränä oli, että saamelaisten itsehallinnolle luodaan 
vähitellen aineellista sisältöä lainsäädännössä.51 Perusoikeussäännöksen tarkoituksena on 
luoda valtiolle velvollisuus toimia lainsäädännössä saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon 
toteutumiseksi, sekä saattaa saamelaisten kulttuuri-itsehallinto kansainvälisten ihmisoi-
keussopimusten piiriin.52 Tämän tavoitteen katsottiin toteutuessaan edistävän saamelais-
ten mahdollisuuksia huoltaa, ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan sekä sosiaalisia ja 
taloudellisia olojaan.53 Kulttuuri-itsehallintoa toteuttamaan perustettiin saamelaisten kes-

47  Heinämäki (2021 a), s. 3–35.

48  HE 309/1993 vp., s. 15–16.

49  Tämäkin säännös lisättiin perustuslakiin vuonna 1995. Se otettiin tuolloin toteutetun 
perusoikeusoikeusuudistuksen yhteydessä hallitusmuodon 14 §:n 3 momenttiin.

50  HE 248/1994 vp saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa koskevien säännösten ottamisesta Suomen 
Hallitusmuotoon ja muuhun lainsäädäntöön s. 16.

51  Guttorm, J. Saamelaisten itsehallinto Suomessa – dynaaminen vai staattinen? Tutkimus perustuslaissa 
turvatun saamelaisten itsehallinnon kehittymisestä lainsäädännössä vuosina 1996–2015. Acta Universitatis 
Lapponiensis 375, Lapin yliopisto 2018, s. 5.

52  HE 248/1994 vp., Hallituksen esitys Eduskunnalle saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa koskevien säännösten 
ottamisesta Suomen Hallitusmuotoon, s. 21.

53  Ibid., s. 14.



30

YMPäRISTöMINISTERIöN JULKAISUJA 2023:2 

kuudestaan valitsema kulttuuri-itsehallintoa ylläpitävä saamelaiskäräjät, jonka toiminnasta 
säädellään tarkemmin saamelaiskäräjälailla (Laki saamelaiskäräjistä 1995/974), joka tuli 
voimaan 1. tammikuuta 1996.

PL 17.3 §:n kulttuurin suoja ymmärretään laajasti niin, että siihen lukeutuvat mm. saa-
men kieli sekä saamelaisten perinteiset elinkeinot ja niiden nykyaikaiset harjoittamisen 
muodot.54 Kuten johdantokappaleessa todettiin, myös saamelainen kulttuuriperintö (ml. 
kulttuuriympäristö), saamelaisten kulttuuri-ilmaukset (ml. taide) ja perinteinen tieto kat-
sotaan osaksi perustuslain suojaamaa saamelaiskulttuuria.55 Saamelaisten maihin ja vesiin 
liittyvät oikeudet sisältyvät keskeisesti perustuslain tarjoamaan suojaan osana perinteis-
ten elinkeinojen suojaa.56 Kun nämä elinkeinot sisältyvät kulttuuri-itsehallinnon käsit-
teeseen, siitä seuraa se, että saamelaisalueen maiden, vesien ja luonnonvarojen käyttö 
kuuluu perustuslain mukaan itsehallinnon alaan.57 Myöskin saamelainen kulttuuriympä-
ristö ja siinä ilmenevä aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö, mukaan lukien perinteinen 
tieto, kuuluvat saamelaisten kulttuuriperusoikeuden (17.3 §) sekä kulttuuri-itsehallinnon 
(PL 121.4 §) piiriin.

Vaikka saamelaisten maiden ja vesien sekä luonnonvarojen käyttöön ja hallintaan liitty-
vät asiat katsotaankin kuuluvan heidän kulttuuri-itsehallintonsa alaan, kulttuuri-itsehal-
linto ei niitä koskevien kysymysten osalta toteudu lainsäädännössä täysipainoisesti niin, 
että saamelaiskäräjillä olisi päätösvaltaa näiden kysymysten suhteen. Niin ikään saame-
laisesta kulttuuriperinnöstä, kuten muinaisjäännöksistä päättäminen ei voimassa olevan 
lainsäädännön mukaan lukeudu asioihin, joista saamelaiskäräjät voi itsenäisesti päättää. 
Näin ollen kulttuuri-itsehallinto toteutuu vain vajavaisesti lähinnä aloite-, lausunto-, ja 
muutoksen hakuoikeutena sekä saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisena neuvottelumenette-
lynä viranomaisten kanssa. Tämän lisäksi PL 17.3 sekä 121.4 §:ien perusoikeussuojaa konk-
retisoidaan sektorilainsäädännössä esimerkiksi saamelaiskulttuurin heikentämiskiellolla ja 
sitä koskevalla vaikutusten arviointivelvoitteella mm. kaivos-, ympäristönsuojelu- ja vesi-
laissa, taikka metsähallituslakiin kirjatulla toiminnan yhteissovittamisvelvoitteella suh-
teessa saamelaiskulttuuriin.

54  Saamelaiskäräjät. Saamelaisten perinteisten elinkeinojen nykytilanne Suomessa – Biodiversiteettisopimuksen 
seurantaindikaattorien taustoitus, 2017. https://www.samediggi.fi/wp-content/uploads/2019/01/Perinteiset-
saamelaiset-elinkeinot-2.pdf. Ks. HE 167/2014 vp, s. 30–31.

55  Ibid. PeVL 32/2010 vp, s. 10; PeVL 17/2010 vp, s. 3 HE 309/1993 vp., s. 65; HE 248/1994 vp., s. 5.

56  HE 248/1994 vp., s. 17. Ks, Guttorm (2018), s. 98.

57  Guttorm (2018), s. 98. Ks. myös Heinämäki (2021a), s. 3–35.

https://www.samediggi.fi/wp-content/uploads/2019/01/Perinteiset-saamelaiset-elinkeinot-2.pdf
https://www.samediggi.fi/wp-content/uploads/2019/01/Perinteiset-saamelaiset-elinkeinot-2.pdf
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Suomen valtio on saanut ihmisoikeuksia valvovilta toimielimiltä useita moitteita saame-
laisten kulttuuri-itsehallinnon puutteellisesta toteutumisesta. Keskeisimmät puutteet kos-
kevat juuri saamelaisten maa- ja luonnonvaraoikeuksia.58 Myös perustuslakivaliokunta on 
todennut, ettei pelkkä osallistumis- tai muutoksenhakuoikeus vielä edusta sitä, mitä lain-
säätäjä on tarkoittanut saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon dynaamisella kehittymisellä.59

Saamelaisten oikeuksien kannalta YVA-menettelyyn liittyvä keskeinen perusoikeussään-
nös on myös ympäristöperusoikeus, joka kytkeytyy PL 17.3 §:n turvaamaan kulttuurin 
suojaan erityisesti yhdistettynä saamelaiskäräjälain viranomaisia koskevaan neuvotteluvel-
voitteeseen (9 §). PL 20 §:n mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympä-
ristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille, ja julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan 
jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään 
koskevaan päätöksentekoon. YVA-menettely on ympäristöä koskevan päätöksenteon viite-
kehyksessä osaltaan kansalaisten osallistumismahdollisuuksia varmistava menettely.60

PL 20 §:n ympäristövastuusäännöksen piiriin kuuluvat niin ympäristön tuhoutumisen ja 
pilaantumisen estäminen kuin luonnolle suotuisat aktiiviset toimenpiteet. Taloudellis-
ten ja yhteiskunnallisten toimenpiteiden kokonaislinjan tulee turvata elollisen ja elotto-
man luonnon monimuotoisuus. Yksilön osuus ympäristönsuojelussa voi toteutua sekä 
aktiivisena tekemisenä että passiivisena pidättymisenä ympäristön vahingoittamisesta.61 
Ympäristöperusoikeusäännös merkitsee perustuslaillista toimeksiantoa ympäristölain-
säädännön kehittämiseksi siten, että terveellinen ympäristö ja ihmisten vaikutus-
mahdollisuudet omaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon turvataan sekä niitä 
kehitetään julkisen vallan aktiivisin toimenpitein.62

58  Mm. Kansalaisia ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta valvova YK:n ihmisoikeuskomitea, 
Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa yleissopimusta valvova komitea sekä Kaikkinaisen 
rotusyrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta valvova komitea antavat säännöllisesti huomautuksia ja 
suosituksia saamelaisten ks. oikeuksiin liittyen. Kts. esim. UN Human Rights Committee, Concluding Observations 
on Finland, CCPR/C/FIN/CO/6, 22. August, 2013, para 16; Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 
Concluding observations on Finland, E/C.12/FIN/CO/6, 17 December 2014, para 9; Committee on the Elimination of 
Racial Discrimination, CERD/C/FIN/CO/20-22, 31.8.2012, paras 11, 13; CERD/C/FIN/CO/23, 5.5.2017, paras 16–17.

59  PeVL 38/2020 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 
rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta HE 182/2020 vp, 
Ympäristövaliokunnalle.

60  HE 102/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain liitteen 1 muuttamisesta, s. 40.

61  Viljanen, J., Heiskanen, H., Raskulla, S., Koivurova, T., & Heinämäki, L. (2014). Miten ympäristöperusoikeus 
toteutuu? Tampereen yliopisto (2014), s. 9; HE 309/1993 vp, s. 66.

62  Viljanen et al (2014), s. 16.
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PL 20 §:ssä tarkoitetun luonnon monimuotoisuuden osa-alueita ovat muun muassa 
eläin- ja kasvikunnan geneettinen rikkaus sekä kaikkien uusiutumattomien luonnon-
varojen tehokas suojeleminen.63 Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisellä on suora 
perustuslaillinen kytkös saamelaisten kulttuuriperusoikeuteen, joka pitää sisällään 
myös oikeuden perinteisen tiedon käyttämiseen ja säilyttämiseen tuleville sukupol-
ville osana kulttuuri perintöä. PL 20 §:n säännöstä kutsutaan usein ympäristöperusoikeu-
deksi, vaikka keskeinen osa sitä on myös kulttuuriperinnön suoja, josta vastuu kuuluu 
”kaikille”. Vaikka alkuperäiskansojenkin kulttuuriperintö kuten kaikkien kansojen kulttuu-
riperintö yhtäältä katsotaan osaksi ”kaikille kuuluvaa” maailmanperintöä64, alkuperäis-
kansoilla on itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä. Esimerkiksi Hollo katsoo 
ympäristön käsitteen kattavan PL 20 §:ssä myös kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön 
luontoympäristön ohella.65

Samalla tavoin kuin ympäristöperusoikeudessa, myös ympäristövaikutusten arviointi-
menettelyä koskevan lain (YVA-laki, 252/2017) ympäristökäsitteeseen kuuluu kulttuuri-
perintö. Laki edellyttää, että hankkeen vaikutukset luontoon ja kulttuuriarvoihin tulee 
selvittää.66 Tässä yhteydessä tulee arvioida vaikutukset myös saamelaisten kulttuuri-
ympäristöön ja kulttuuriperintöön, kuten kappaleessa 7.4. tarkemmin tuodaan esille.

Sen lisäksi, että PL 20 § liittää kulttuuriperinnön osaksi ympäristöön liittyviä oikeuksia ja 
velvoitteita, kulttuuriperintö voidaan nähdä osana kulttuurisia oikeuksia, kuten yllä mainit-
tiin.67 Opetusministeriön vuonna 2009 laatimassa kulttuuripolitiikan strategiassa on nos-
tettu esille kulttuuriperintö sivistyksellisenä ja kulttuurisena oikeutena, joka sekin sisältää 
vastuuelementin: oikeus kulttuuriperintöön edellyttää myös vastuuta kulttuuriperinnön 
säilyttämisestä ja suojelusta.68 Vastuu omasta kulttuuriperinnöstä voidaan nähdä myös 
saamelaisten itsemääräämisoikeuden osana. Tämä edellyttää saamelaisten aktiivista osal-
listumista kulttuuriperintönsä säilyttämistä koskeviin kysymyksiin, kuten YVA-menettelyn 
mukaiseen vaikutusten arviointiin.

63  HE 309/1993 vp., s. 66.

64  Ks. esim. Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta, hyväksytty 16.11.1972, tuli 
voimaan 13.2.1987, SopS 19/87.

65  Hollo, E. J., Johdatus ympäristöoikeuteen. Talentum, Helsinki, 2009, s. 28–29.

66  Ks. laki ympäristövaikutusten arvioinnista (252/2017).

67  Lehtinen, S. Estetiikan oikeudellinen konflikti, Maisema perusoikeutena ja kulttuuriperintönä, Tampereen 
yliopisto, pro-gradu tutkielma (2017), s. 22.

68  Opetusministeriö 2009. Kulttuuripolitiikan strategia 2020. s. 12. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
handle/10024/75641, Ks. Lehtinen (2017), s. 22.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75641
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75641
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YVA-lainsäädäntöä täydennettiin perusoikeusuudistuksen jälkeen PL 20 §:n mukaisten 
ihmisten osallistumista turvaavin säännöksin.69 Osallistumisoikeudet ovat myös juonnetta-
vissa Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista kuten YK:n Euroopan talouskomission 
vuonna 1998 laatimasta tiedonsaantia, yleisön osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- 
ja vireillepano-oikeutta koskevasta yleissopimuksesta (Århusin yleissopimus)70 sekä kan-
sainvälisistä ihmisoikeussopimuksista ja EU-direktiiveistä. Århusin yleis sopimus ei erikseen 
sisällä alkuperäiskansojen oikeuksia koskevia säädöksiä, mutta suojelee luonnollisesti 
myös yleisellä tasolla saamelaisten ympäristöllisiä ihmisoikeuksia.

Saamelaisten näkökulmasta PL 20 §:n osallistumista tulee lukea yhdessä PL 17.3 §:n ja sii-
hen liittyvän saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvotteluvelvoitteen kanssa. Saamelaisilla alku-
peräiskansana on itsemääräämisoikeus liittyen perinteisesti käyttämiinsä luonnonvaroihin, 
ja vastuu omasta kulttuuriperinnöstään kansana. Tätä kautta osallistumisen tulee olla huo-
mattavasti vahvempaa kuin yleinen kansalaisten tai sidosryhmien osallistuminen. Apulais-
oikeuskansleri katsoi päätöksessään, jossa saamelaiskäräjiä ei saanut riittävästi osallistua 
kaivoslain muutosasiassa, viranomaisen rikkoneen saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvottelu-
velvoitetta, jota on luettava yhdessä PL 20 §:n ympäristöperusoikeuden kanssa.71

Myös YVA-menettelyssä saamelaisten kulttuuriperusoikeus (PL 17.3 ja 121.4 §) sekä 
ympäristö perusoikeus (PL 20 §) tulevat sovellettavaksi yhteen luettuna saamelaiskäräjälain 
9 §:n neuvotteluvelvoitteen sekä PL 22 §:n perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteen 
kanssa. Ympäristöperusoikeus kytkeytyy erityisesti saamelaisten oikeuksien kontekstissa 
myös muihin perusoikeuksiin, kuten PL 18 §:n turvaamaan oikeuteen työhön ja elinkeino-
vapauteen sekä PL 19 §:n valtiovallan velvoitteeseen edistää terveyttä. Oikeus terveyteen 
on eräs keskeinen ympäristöllinen ihmisoikeus myös alkuperäiskansojen näkökulmasta.72

Saamelaisten kohdalla oikeus perinteisiin elinkeinoihin on yhteinen nimittäjä oikeudelle 
kulttuuriin, terveelliseen ympäristöön sekä elinkeinovapauteen. Saamelaisten oikeus kult-
tuuriin ja perinteisiin elinkeinoihin on esimerkki nk. perusoikeuskonkurrenssista, jossa 

69  Ks. HE 182/1998. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain muuttamisesta.

70  Tasavallan presidentin asetus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja 
yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 
17.9.2004 (122/2004).

71  Oikeuskanslerin virasto, päätös 03.10.2019 Dnro OKV/8/50/2019.

72  UN Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, The Right to Health and Indigenous Peoples; 
with the Focus on Children and Youth, report, 10.8.2016, A/HRC/33/57.
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useampi perusoikeus suojaa samaa toimintaa.73 Saamelaisille kuuluvat luonnollisesti myös 
kaikki muut muitakin ihmisiä koskevat yleiset perusoikeudet, joita sovelletaan yhdessä eri-
tyisen saamelaisia alkuperäiskansana koskevan kulttuurisen suojan kanssa.

Ympäristöperusoikeus, sovellettuna yhdessä muun perusoikeusnormiston sekä ihmis-
oikeuksien kanssa, vahvistaa saamelaisten oikeutta tulla suojelluksi ympäristöhaitoilta, 
jotka uhkaavat heidän kulttuuriaan ja perinteisiä elinkeinojaan sekä oikeutta tehokkaasti 
ja merkityksellisesti osallistua ympäristöpäätöksentekoon.74 YVA-menettelyssä on arvioi-
tava suunnitellun hankkeen vaikutukset saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäis-
kansaoikeuksiin siten, että saamelaiset halutessaan osallistuvat keskeisesti tähän 
arviointiin. Saamelaisten osallistumisoikeuksien oikeudellista perustaa YVA-laissa käsitel-
lään tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että PL 17.3 ja 121.4 §:t, luettuna yhdessä erityisesti PL 
20 §:n kanssa edellyttää, että saamelaisten oikeus kulttuuriin (ml. kulttuuriperintö) ja itse-
määräämisoikeus toteutuu YVA-menettelyssä. Kuten seuraavissa kappaleissa tarkem-
min perustellaan, yhtäältä tämä tarkoittaa aineellisoikeudellista suojaa eli sitä, etteivät 
toimenpiteet (yksin tai yhdessä muiden toimien kanssa) saa johtaa saamelaiskulttuu-
riin kohdistuviin merkittäviin haittoihin. Toisaalta tämä tarkoittaa, että saamelaisten on 
halutessaan voitava tehokkaasti ja merkityksellisesti sekä resursoidusti osallistua YVA-
menet telyn mukaiseen arviointiin, jossa perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan 
nojalla tulee huomioida myös saamelaisten itsensä tuottama tietopohja, perinteinen tieto 
mukaan lukien.

73  Neuvonen, R. ja Rautiainen, P. Perusoikeuskonkurrenssi Suomen perusoikeusjärjestelmässä. Lakimies 6/2013, 
s. 1011–1031, 1011–1014.

74  Viljanen, J., Heiskanen, H., Raskulla, S., Koivurova, T., Heinämäki, L. Miten ympäristöperusoikeus toteutuu? 
Ympäristöministeriö, Tampereen yliopisto ja Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti. Tampere 
2014, s. 19.
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4 Saamelaisten itsemääräämisoikeus 
ja ennakkosuostumusperiaate 
ympäristöön ja maankäyttöön 
liittyvissä kysymyksissä mukaan lukien 
YVA-menettely

Saamelaisten tunnustaminen perustuslaissa alkuperäiskansaksi kytkee PL 17.3 §:n alku-
peräiskansojen itsemääräämisoikeuteen kansainvälisessä oikeudessa. Tästä syystä 
perustus lain säännöstä ja siihen liittyvää sektorilainsäädäntöä on tulkittava, sovellet-
tava ja kehitettävä alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuden valossa. Ihmisoikeus-
sopimuksia valvovat toimielimet, kuten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa 
yleis sopimusta (KP-sopimus, 8/1976) valvova YK:n ihmisoikeuskomitea tunnustaa alku-
peräiskansoilla olevan itsemääräämisoikeuden KP-sopimuksen 1 artiklan nojalla (kansojen 
itsemääräämisoikeus).75 Komitean oikeuskäytännössä alkuperäiskansojen itsemäärää-
misoikeuden tärkeimpänä nimittäjänä on todellinen mahdollisuus keskeisesti osallis-
tua ja vaikuttaa niiden perinteisiin elinkeinoihin käyttämiinsä maita ja vesiä koskevaan 
päätöksen tekoon ja hallintaan.76

75  YK:n ihmisoikeuskomitea on vuodesta 1999 alkaen soveltanut KP-sopimuksen artiklaa 1 kansojen 
itsemääräämisoikeudesta alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuteen. Ks. ensimmäiset Kanadaa ja Norjaa 
koskevat loppupäätelmät UN Human Rights Committee (HRC): Concluding Observations: Canada, 7 April 1999, 
CCPR/C/79/Add. 105, para 7-8; Concluding Observations: Norway, 26 October 1999, CCPR/C/79/Add. 112, paras 
16-17. Ks. yleisesti saamelaisten itsemääräämisoikeudesta, Koivurova, T. Alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeus 
kansainvälisessä maailmassa, s. 249–269 teoksessa M. Aarto, M. Vartiainen (toim.). Ilkka Saraviidan juhlakirja. Edita 
2008, s. 249–269; Heinämäki, L. The Nordic Saami Convention: The Right of a People to Control Issues of Importance 
to Them, s. 125–147 teoksessa N. Bankes, T. Koivurova (toim.,). The Proposed Nordic Saami Convention, National 
and International Dimensions of Indigenous Property Rights. Portland. Hart Publishing 2013, s. 125–147; Vars, L.S., 
The Sámi People’s Right to Self-Determination. Universitetet i Tromsø. Det juridiske fakultet 2010; Aikio, P., Scheinin, 
M. Operationalizing the Right of Indigenous Peoples to Self-Determination. International Journal on Minority and 
Group Rights, vol 8, nro 1 (2001), s. 84–89.

76  Ks. esim. Human Rights Committee, Concluding Observations on Sweden, 28 April 2016, CCPR/C/SWE/
CO/7, paras 38–39; Concluding Observations on Norway, CCPR/C/NOR/CO/7, 25 April 208, paras 36–37; Concluding 
Observations on Finland, CCPR/C/FIN/CO/6, 22 August 2013, para 16.
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YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva vuonna 2007 hyväksytty julistus77, jonka näh-
dään pitkälle heijastavan oikeudellisesti sitovien ihmisoikeussopimusten sisältämiä 
oikeuksia ja periaatteita78, tunnustaa alkuperäiskansoilla olevan itsemääräämisoikeu-
den, jonka perusteella ne määräävät vapaasti poliittisen asemansa ja kehittävät vapaasti 
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä olojaan.79 Julistus ei kuitenkaan merkitse itse-
määräämisoikeuden ulkoisen aspektin eli oikeuden irrottautua valtiosta vahvistamista.80 
Julistuksen mukaan itsemääräämisoikeuttaan käyttäessään alkuperäiskansoilla on oikeus 
myös autonomiaan ja itsehallintoon asioissa, jotka liittyvät niiden sisäisiin ja paikallisiin 
asioihin sekä niiden itsehallintotehtävien rahoituskeinoihin.81 Vaikka julistuksessa ei mää-
ritellä sitä, mitä sisäisillä ja paikallisilla asioilla tarkoitetaan, YK:n julistuksen alkuperäi-
sessä luonnoksessa, jonka pohjalta lopullinen artikla muotoutui, niiksi luetaan kulttuuri, 
uskonto, koulutus, tiedottaminen, tiedotusvälineet, terveydenhuolto, asuminen, elinkeino-
elämä, sosiaaliset järjestelmät, taloudellinen toiminta, maan- ja luonnonvarojen hallinto, 
ympäristö ja itsehallintojärjestelmien rahoitus.82

77  UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, A/RES/61/295, 13 September 2007.

78  Sekä ihmisoikeuksia valvovat toimielimet että kansalliset tuomioistuimet myös viittaavat julistukseen 
oikeudellisena lähteenä, vaikka yleisesti ottaen YK:n julistuksia ei pidetäkään oikeudellisesti sitovina. Ks. tarkemmin 
esim. Koivurova, T., ”Alkuperäiskansojen asema ja oikeudet kansainvälisessä oikeudessa”, teoksessa Kai Kokko (toim.) 
(2010), s. 26–69; Koivurova (2013), s. 255. Ks. myös Xanthaki, A. “Indigenous Rights in International Law over the 
Last 10 Years and Future Developments”. 10 Melbourne Journal of International Law 2009, s. 27–37; Åhren, M. The 
Saami traditional dress and beauty pageants: Indigenous peoples’ rights of ownership and self-determination over 
their cultures. Avhandling leverert for graden Philosophiae Doctor i rettsvitenskap (Thesis supplied for the degree 
of Philosophiae Doctor of Law) 2010 (unpublished), s. 103; Barelli; M. “The Role of Soft Law in the International Legal 
System: The Case of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”. 58 International and 
Comparative Law Quarterly 2009, s. 957–983, 966. Jotkut tutkijat katsovat YK:n alkuperäiskansajulistuksen ainakin 
joiltakin osin olevan jo osa kansainvälistä tapaoikeutta, ks. Rehman, J. “Between the Devil and the Deep Blue Sea: 
Indigenous Peoples as the Pawns in the US “War on Terror” and Jihad of Osama Bin Laden”, teoksessa S. Allen, A. 
Xanthaki (eds.), Reflections on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Portland. Hart Publishing 
2011, s. 561–584.

79  Artikla 3.

80  Artikla 46. Ks. Fizmaurice, M. “The New Developments Regarding the Saami People of the North”. 16 Journal 
on Minority and Group Rights (2009), s. 67–156, 151; Ks. myös International Law Association, Interim Report: The 
Right of indigenous peoples at the Hague Conference. London. ILA 2010, s. 9–12.

81  Artikla 4.

82  Artikla 31 Draft UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, E/CN.4/Sub.2/1994/, http://www.
un-documents.net/c4s29445.htm (1.5.2022). 

http://www.un-documents.net/c4s29445.htm
http://www.un-documents.net/c4s29445.htm
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Myös Pohjoismainen Saamelaissopimus, jota Norjan, Ruotsin ja Suomen saamelais käräjät 
eivät ole vielä hyväksyneet83, tunnustaa saamelaisten itsemääräämisoikeuden alkuperäis-
kansana.84 Sopimuksen 4 artiklan mukaan itsemääräämisoikeus toteutuu itsehallintona 
sisäisissä asioissa ja neuvottelujen kautta asioissa, joilla voi osoittautua olevan erityistä 
merkitystä saamelaisille.85 Saamelaissopimus ei YK:n julistuksen tavoin määrittele, mitä 
sisäisillä asioilla tarkkaan ottaen tarkoitetaan, mutta sopimusta valmisteleva asiantuntija-
ryhmä viittaa tässä yhteydessä YK:n julistusluonnokseen, jossa on listattu ”sisäiset ja pai-
kalliset” asiat.86 Kuten mainittu, Suomessa lainsäädäntöä ei ole toistaiseksi kehitetty siihen 
suuntaan, että ympäristöä tai luonnonvaroja koskevia kysymyksiä katsottaisiin saamelais-
ten kulttuuri-itsehallinnon osaksi siten, että saamelaiskäräjillä olisi suoranaista päätös-
valtaa näiden asioiden suhteen.

Luonnonvaroihin liittyvät oikeudet ovat kansojen itsemääräämisoikeuden yksi keskeinen 
aspekti.87 Alkuperäiskansojen kohdalla tämä oikeus kytkeytyy niiden oikeuteen kulttuu-
rin harjoittamisen kannalta merkityksellisten perinteisten alueiden käyttöön ja hallin-
taan. YK:n alkuperäiskansajulistuksen mukaan alkuperäiskansoilla on oikeus määrätä ja 
kehittää ensisijaisia tavoitteita ja strategioita maidensa tai alueidensa ja muiden luonnon-
varojensa kehittämistä tai käyttöä varten.88 Julistuksen 32.2 artikla velvoittaa, että valtiot 
neuvottelevat vilpittömässä mielessä ja toimivat yhteistyössä kyseisten alkuperäiskan-
sojen kanssa näiden omien edustuselinten kautta saadakseen niiden ”vapaan ja tietoon 
perustuvan ennakkosuostumuksen” ennen kuin valtiot hyväksyvät hankkeita, jotka vaikut-
tavat alkuperäis kansojen maihin tai alueisiin ja muihin luonnonvaroihin, erityisesti kehitet-
täessä, käytettäessä tai hyödynnettäessä mineraali- tai vesivaroja tai muita luonnonvaroja. 
Samoin sanakääntein julistuksen 19 artikla peräänkuuluttaa alkuperäiskansojen ennakko-
suostumusta, ennen kuin valtiot hyväksyvät ja panevat täytäntöön lainsäädännöllisiä tai 
hallinnollisia toimia, jotka voivat vaikuttaa alkuperäiskansoihin.

83  Pohjoismaista saamelaissopimusta neuvoteltiin viiden vuoden ajan Norjan, Ruotsin ja Suomen hallitusten 
sekä kolmen valtion saamelaiskäräjien välillä. Neuvottelutulos saavutettiin syksyllä 2016, ja sopimus parafoitiin 
tammikuussa 2017. Sopimuksen mukaan saamelaiskäräjien tulee hyväksyä sopimus ennen hallitusten 
allekirjoitusta. Saamelaisten parlamentaarinen neuvosto (SPN) on toimittanut saamelaiskäräjien yhteisen 
ehdotuksen asioista, joiden osalta neuvottelut tulisi avata uudelleen. Vaihtoehtoisista tavoista edetä käydään 
keskusteluja valtion virkamiesten ja saamelaiskäräjien kesken. Lähde: Yrsa Nyman, neuvotteleva virkamies, 
oikeusministeriö, 26.9.2022 sähköpostivastaus.

84  Pohjoismainen saamelaissopimus 9.2.2017, Artikla 18, Oikeusministeriö https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/
b9e74a8e-621c-4b16-bb4b-015c0262b60d/99ab2fa4-e9d1-442a-9117-cc896751ed02/SOPIMUS_20170822111310.
pdf (7.4.2020). Ks analyysi, Heinämäki, L. and Cambou, D., “New Proposal for the Nordic Sámi Convention: An 
Appraisal of the Sámi People’s Right to Self-Determination” Retfærd: nordisk juridisk tidsskrift, 2018, vol. 41, 
issue 2: 3-18.

85  Artikla 4.

86  Ks. Pohjoismainen saamelaissopimus, suomalais-norjalais-ruotsalais-saamelaisasiantuntijatyöryhmän 27 
lokakuuta 2005 luovuttama luonnos, s. 143.

87  KP- ja TSS- sopimusten 1.2 artikla. Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus 8/1976; 
Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus 6/1976.

88  Artikla 32.1.

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/b9e74a8e-621c-4b16-bb4b-015c0262b60d/99ab2fa4-e9d1-442a-9117-cc896751ed02/SOPIMUS_20170822111310.pdf
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/b9e74a8e-621c-4b16-bb4b-015c0262b60d/99ab2fa4-e9d1-442a-9117-cc896751ed02/SOPIMUS_20170822111310.pdf
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/b9e74a8e-621c-4b16-bb4b-015c0262b60d/99ab2fa4-e9d1-442a-9117-cc896751ed02/SOPIMUS_20170822111310.pdf
https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/new-proposal-for-the-nordic-s%C3%A1mi-convention-an-appraisal-of-the-s
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Myös YK:n alkuperäiskansajulistusta miltei parikymmentä vuotta vanhempi alkuperäis-
kansojen oikeuksia koskeva ILO sopimus 16989 (1989) maa- ja luonnonvaraoikeuksien 
lisäksi tunnustaa alkuperäiskansoilla olevan oikeuden osallistua niitä koskevaan päätök-
sentekoon90 sekä päättää omista ensisijaisista tavoitteistaan, jotka koskevat mm. niiden 
asuttamiin tai muutoin käyttämiin maihin vaikuttavaa kehitystä, sekä hallita mahdollisuuk-
sien mukaan omaa taloudellista, sosiaalista ja kulttuurikehitystään.91 Vaikka nk. vapaa ja 
tietoon perustuva ennakkosuostumus on kirjattu nimenomaisesti YK:n alkuperäiskansojen 
oikeuksia koskevaan julistukseen, sitä on käytännössä alettu soveltaa myös mm. Amerikan 
ihmisoikeustuomioistuimen ILO sopimus 169:ää koskevassa tulkintakäytännössä.92 ILO-so-
pimus 169 edellyttää myös, että neuvottelujen päämääränä tulee olla yhteisymmärryk-
seen pääseminen tai alkuperäiskansan suostumus.93

Vaikka ILO-sopimus 169 ei sananmukaisesti tunnusta alkuperäiskansojen itsemääräämis-
oikeutta, sen on käytännössä kuitenkin katsottu myöntävän varsin laajan itsemääräämis-
oikeuden niiden alueidensa sekä taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen olojensa 
kehittämistä koskevissa asioissa.94 Saamelaisten perustuslaillisella suojalla pyrittiin osal-
taan vastaamaan ILO sopimus 169:n asettamiin päämääriin.95 ILO sopimus 169:ää ei kui-
tenkaan monista pyrkimyksistä huolimatta ole ratifioitu Suomessa.96 Tästä huolimatta 
lainsäädännössä ja hallinnossa sekä niiden kehittämisessä on pyrittävä toimimaan sopi-
muksen säännösten ja hengen mukaisesti.97

89  International Labour Organization (ILO) Convention (No. 169) concerning Indigenous and Tribal Peoples in 
Independent Countries, Geneva, hyväksytty 27 kesäkuuta 1989, tullut voimaan 5 syyskuuta 1991, 28 International 
Legal Materials (1989) 1382. Ks. analyysi, Yupsanis, A. “Ilo Convention No. 169 Concerning Indigenous and Tribal 
Peoples in Independent Countries 1989-2009: An Overview.” Nordic Journal of International Law, vol. 79, Issue 3, 
s. 433–456.

90  Artikla 6.

91  Artikla 7.

92  Kts., Inter-American Court of Human Rights, Case of Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador. 
Merits and reparations. Judgment of 27 June 2012. IACHR Series C, No. 245295-303. Tarkempi analyysi, 
Xanthaki, A., Kirchner, S. “The interpretation of the land rights articles of the ILO Convention No. 169: 
International law perspectives in the context of Finnish Sámi”, teoksessa L. Heinämäki, C. Allard, S. Kirchner et al, 
Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus, Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminnan julkaisusarja, valtioneuvoston kanslia, 4/2017, s. 295–303.

93  Artikla 6.

94  HE 248/1994 vp, s. 10. Kts. myös (Guttorm 2018), s. 3–4.

95  HE 248/1994 vp, s. 14, 17.

96  Ratifioinnin haasteet ovat liittyneet sekä maaoikeuksien ratkaisemisen haasteisiin että kiistanalaiseen 
saamelaismääritelmään. Ks. tarkemmin Heinämäki et al 2017.

97  SoVL 11/1990 vp. Wienin yleissopimuksen 18 artikla ohjeistaa valtiota olemaan tekemättä toimenpiteitä, 
jotka tekevät allekirjoitetun sopimuksen tarkoituksen ja päämäärän tyhjäksi. Ks. Asetus valtiosopimusoikeutta 
koskevan Wienin yleissopimuksen voimaansaattamisesta, SopS 33/1980.
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YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen hyväksymisen jälkeen ihmis-
oikeuksia valvovat toimielimet ovat yhä enenevässä määrin alkaneet viitata alkuperäis-
kansojen vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen periaatteeseen, jolle 
YK:n ihmisoikeuselinten toimesta on annettu tarkempaa tulkintasisältöä. Tämä ennak-
kosuostumuksen periaate koskee ennen muuta alkuperäiskansan kanssa käytävien 
neuvottelujen laatukriteereitä. Kyse on prosessista, joka koskee velvoitetta käydä laa-
dullisesti määritellyt neuvottelut, jossa alkuperäiskansalla on keskeinen rooli alusta lop-
puun saakka, myös itse neuvotteluprosessista ja sen reunaehdoista sopimisessa.98 On 
olennaista huomioida, että vaikka YK:n julistus ei takaakaan yksipuolista veto-oikeutta 
alkuperäiskansalle poikkeustapauksia lukuun ottamatta,99 sitovia ihmisoikeuksia valvo-
vat elimet ovat silti todenneet, että mikäli toimenpiteet ovat laaja-alaisia ja niillä tode-
taan olevan huomattavaa haittaa alkuperäiskansalle, niitä ei voida toteuttaa – ainakaan 
ilman alkuperäiskansan suostumusta. Toisaalta esimerkiksi Suomessa katsotaan, etteivät 
viranomaiset saa ryhtyä saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksia loukkaaviin toimenpiteisiin 
edes saamelaisten suostumuksella.100 Tämä johtuu siitä, että perus- ja ihmisoikeudet ovat 
luovuttamattomia oikeuksia.

Alkuperäiskansan antamalla suostumuksella tai sillä, ettei sitä anneta, tulee kuitenkin olla 
merkitystä, kun punnitaan, ylittyykö jonkin toimenpiteen saamelaiskulttuuriin kohdis-
tuvan huomattavan/olennaisen/merkittävän/vähäistä suuremman haitan eli heikentä-
miskiellon kynnyksen.101 YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien valvontaan ja edistämiseen 
liittyvä erityismekanismi EMRIP painottaa, että ennakkosuostumusmenettely on juuri työ-
kalu sen selvittämiseksi, kuinka huomattavasta haitasta on kyse painottaen kumulatiivis-
ten vaikutusten arviointia.102

98  UN Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) (2018). Free, prior and informed consent: 
a human rights-based approach, A/HRC/39/62, 10. August 2018; Ks. Barelli, M. “Free, Prior and Informed Consent in 
the Aftermath of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Development and Challenges Ahead.” 
16 International Journal of Human Rights 2012, s. 1–24; Heinämäki, L, “Legal Appraisal of Arctic Indigenous Peoples’ 
Right to Free, Prior and Informed Consent”, teoksessa T. Koivurova, E.G. Broderstad, D. Cambou, D. Dorough, 
F. Stammler (eds.). Routledge Handbook of Indigenous Peoples in the Arctic. Routledge 2020, s. 225–351.

99  YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva julistus, 10 artikla: Alkuperäiskansoja ei saa asuttaa uudelleen 
ilman niiden vapaata ja tietoon perustuvaa ennakkosuostumusta eikä ennen kuin on sovittu asianmukaisesta 
ja oikeudenmukaisesta korvauksesta ja mahdollisuuksien mukaan paluumahdollisuudesta; 29.2 artikla: Valtiot 
toteuttavat tehokkaat toimet varmistaakseen, ettei alkuperäiskansojen maille tai alueille varastoida eikä 
loppusijoiteta vaarallisia aineita ilman niiden vapaata ja tietoon perustuvaa ennakkosuostumusta. Ks. Barelli, 
M. “Free, Prior and Informed Consent in the UNDRIP: Articles 10, 19, (29 (2) and 32 (2)”, s. 247–269 teoksessa 
J. Hohmann, M. Weller. The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. A Commentary. Oxford University 
Press, Oxford 2018, s. 247–269.

100  Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan mietintö, Oikeusministeriön julkaisu 28/2018, 
s. 119.

101  Ks. Heinämäki (2021 a), s. 3–35.

102  UN Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP). 2018. “Free, Prior and Informed Consent: 
A Human Rights-Based Approach.” UN Doc. A/HRC/39/62, 10 August.
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YK:n ihmisoikeusvalvontaelimet ovat painottaneet, että ennakkosuostumusmenettelyssä 
on kyse sopimuksesta, johon kirjataan keskeiset menettelytavat ja osapuolten näkemykset 
ja mahdollisesti jopa se, miten sopimuksen noudattamista valvotaan tulevaisuudessa.103 
Neuvottelujen reunaehtona tulee olla se, ettei toimenpiteitä, jotka rikkovat saamelaisten 
perus- ja ihmisoikeuksia, voi toteuttaa. Ne on turvattava osana muuta intressien sovittelua 
niin, ettei heikentämiskiellon kynnys saa ylittyä.

Ennakkosuostumusperiaatteesta on muodostunut alkuperäiskansaoikeuden yksi keskei-
simmistä oikeudellisista periaatteista oikeudellisesti velvoittavien ihmisoikeussopimus-
ten valvontaelinten tulkintakäytännön takia.104 Kuten perustuslakiin liittyvissä esitöissä 
todetaan, viitaten nimenomaan mm. KP-sopimukseen, kansainvälisten ihmisoikeus-
sopimusten sisältö määräytyy kansainvälisten valvontaelinten käytännöstä.105 Esimerkiksi 
Scheinin toteaa, että oikeudellisesti sitovia sopimuksia valvovien komiteoiden päätök-
set ovat enemmän kuin suosituksia, sillä ne edustavat sopimuksen kaikkein auktoritatiivi-
simpia tulkintoja, joita jäsenvaltioiden tulee noudattaa.106 YK:n ihmisoikeuskomitean (IOK) 
lisäksi myös taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa yleissopimusta 
(TSS-sopimus)107 valvova komitea sekä kaikkinaista rotusyrjinnän poistamista koskevaa 
yleissopimusta (CERD-sopimus) valvova komitea ovat kehottaneet Suomea vahvistamaan 
saamelaisten oikeuksia ja noudattamaan saamelaisia koskevissa kysymyksissä heidän 
vapaata ja tietoon perustuvaa ennakkosuostumusta.108

Ihmisoikeusvalvontaelinten oikeuskäytännön valossa voidaan sanoa, että alkuperäiskan-
sojen itsemääräämisoikeuden hyväksyminen on johtanut siihen, että alkuperäis kansoille 
tunnustetaan aiempaa vahvempi oikeus osallistua niitä koskevaan päätöksentekoon. 
Ihmisoikeuksien näkökulmasta viranomaisten alkuperäiskansoja koskeva konsultaatio- 
tai neuvotteluvelvoite katsotaan menettelylliseksi osaksi alkuperäiskansakulttuurin 

103  Ibid.

104  Kts. yleisesti, Rombouts, S. J. Having a Say - Indigenous Peoples, International Law and Free, Prior and 
Informed Consent, Oisterwijk: Wolf, 2014; Ward. T., “The Right to Free, Prior, and Informed Consent: Indigenous 
Peoples’ Participation Rights within International Law’, 10 Northwestern Journal of International Human Rights, 
2011, s. 54-84. Heinämäki, L., “Global Context – Arctic Importance: Free, Prior and Informed Consent, a New 
Paradigm in International Law Related to Indigenous Peoples”, teoksessa T. M. Herrmann ja Martin Thibault (eds.), 
Indigenous Peoples’ Governance of Land and Protected Territories in the Arctic, Cham: Springer, 2016, s. 209–240; 
Anaya, J., Puig, S. “Mitigating State Sovereignty: The Duty to Consult with Indigenous Peoples”, University of Toronto 
Law Journal, No. 67, Issue 4, 2017, s. 435–464; UN Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) 
(2018). Free, prior and informed consent: a human rights-based approach, A/HRC/39/62, 10. August 2018.

105  Kts. HE 309/1993 vp perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta, s. 5–9.

106  Scheinin, M. “The Work of the Human Rights Committee under the International Covenant on Civil and 
Political Rights and its Optional Protocol”, teoksessa Raija Hanski and Martin Scheinin (eds.), Leading Cases of the 
Human Rights Committee. Turku: Åbo Akademi University 2003, s. 23. Ks. myös Möller, J., Alfred de Zayas, United 
Nations Human Rights Committee Case Law 1977- 2008. A Handbook. Kehl am Rhein: Engel Verlag 2009, s. 8.

107  Asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
voimaansaattamisesta, 6/1976.

108  Asetus kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta, 37/1970.



41

YMPäRISTöMINISTERIöN JULKAISUJA 2023:2 

aineellisoikeudellista suojaamista. Osallistumisoikeus voi perustua esimerkiksi alku-
peräiskansakulttuurin suojaan (KP-sopimuksen 27 artikla, TSS-sopimuksen 15 artikla) tai 
yhdenvertaisuuden suojaan (CERD-sopimuksen 5 artikla) sekä alkuperäiskansojen itse-
määräämisoikeuteen (KP- ja TSS-sopimusten 1 artikla). Sopimuksia valvovat komiteat 
katsovat, että jotta aineellinen oikeus kulttuuriin tai yhdenvertaisuuteen voi toteutua, 
alkuperäiskansalla on oltava menettelyllinen oikeus tehokkaasti osallistua sen jäseniä 
koskevaan päätöksentekoon.109

KP-sopimusta valvova YK:n ihmisoikeuskomitea on omaksunut ennakkosuostumusperi-
aatteen osaksi sekä artiklan 27 että artiklan 1 velvoitetta.110 Erityisesti YK:n alkuperäiskan-
sojen oikeuksia koskevan julistuksen hyväksymisen jälkeen ennakkosuostumusperiaatteen 
on osaltaan nähty toteuttavan alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeutta toimeenpanon 
tasolla.111

Ennakkosuostumusperiaate on tullut myös osaksi YK:n biologista monimuotoisuutta 
koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa, erityisesti siihen kuuluvan Nagoyan geeni-
varoja koskevan pöytäkirjan sekä useampien sopimuksen toimeenpanoa koskevien 
vapa ehtoisten ohjeiden kautta, joista keskustellaan lyhyesti kappaleessa 6. Biodiversi-
teettisopimuksen tunnustama alkuperäiskansojen perinteinen tieto on kiinteä osa nii-
den kulttuuriperintöä ja sitä kautta itsemääräämisoikeutta. Perinteisen tiedon käyttämisen 
osalta ennakkosuostumusmenettelyllä pyritään ohjaamaan sitä, ettei alkuperäiskanso-
jen perinteistä tietoa hyväksikäytetä ja hyödynnetä esimerkiksi kaupallisesti vastoin alku-
peräiskansan suostumusta. Tämän lisäksi alkuperäiskansalla tulee olla oikeus määritellä, 
mikä perinteisestä tiedosta on sellaista, jota ei haluta jakaa ulkopuolisille. Esimerkkeinä 
voisivat olla pyhiä luonnonpaikkoja koskevat tiedot tai muut kulttuurisesti sensitiiviset 
asiat. Yhtäältä alkuperäiskansoilla on oikeus perinteisen tiedon käyttämiseen ja jakami-
seen osana luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön suojelemista, sekä toisaalta oikeus 
määritellä, mitä tietoa ne tahtovat jakaa ulkopuolisille.

Sekä YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva julistus että ILO-sopimus 169 painot-
tavat osallistumiskysymyksissä alkuperäiskansoja edustavien instituutioiden asemaa. 
Osallistuminen on turvattava ja neuvottelut on käytävä alkuperäiskansoja edustavien 

109  Ks. esim. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding Observations of the Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights: Colombia, U.N. Doc. E/C.12/1/Add.74E/C.12/1/Add.74, para 12; Concluding 
Observations on the sixth periodic report of Finland, E/C.12/FIN/CO/6, 17 December 2014; Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination, Concluding Observations on Finland, CERD/C/FIN/CO/20-22, 31 August 2012, 
paras. 11, 13; Concluding Observations on Canada, CERD/C/CAN/CO/19-20, 9 March 2012, para. 20 a.

110  Kts. esim. Human Rights Committee, Concluding Observations on Sweden, 28 April 2016, CCPR/C/SWE/CO/7, 
paras 38–39; on Venezuela, CCPR/C/VEN/CO/4, para. 21.

111  Ward, T. 2011. “The Right to Free, Prior and Informed Consent: Indigenous Peoples’ Participation Rights within 
International Law.” Northwestern Journal of International Human Rights 10 (2): 54–84, 55.
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instituutioiden kanssa. Tämän lisäksi esimerkiksi KP-sopimuksen 27 artiklaa koskeva 
oikeuskäytäntö edellyttää, että neuvotteluja käydään niiden tahojen kanssa, joihin toi-
menpiteet kohdistuvat. Pohjoismaisessa Saamelaissopimuksessa on konsultaatio- tai neu-
vottelujen osapuolina mainittu saamelaiskäräjien lisäksi saamelaisinstituutioita, kuten 
saamelaiskylät, siidat, paliskunnat, kolttasaamelaisten kyläkokous tai muut saamelais-
järjestöt, joiden kanssa neuvotteluja tulee käydä tarvittaessa.112 YVA-menettelyssä saame-
laiskäräjien lisäksi tulee muiden keskeisten saamelaistahojen osallistuminen mahdollistaa. 
Tällaisia voivat olla esimerkiksi paliskunnat/tokkakunnat/siidat tai tarvittaessa muiden 
perinteisten elinkeinojen, kuten kalastus, metsästys, keräily ja käsityöt, harjoittajien edus-
tajat, sekä Saamelaismuseo Siida ja koltta-alueella kolttien kyläkokous.

Yhteenvetona voidaan todeta, ettei saamelaisia tule nähdä ympäristöllisessä suunnit-
telussa ja toimenpiteissä, kuten esimerkiksi YVA-menettelyssä pelkästään yhtenä sidos-
ryhmänä muiden joukossa. Saamelaiset ovat alkuperäiskansa ja alkuperäiskansaoikeuksien 
haltijoita, joilla on itsemääräämisoikeuden nojalla oikeus sekä käyttää perinteisiä alueitaan 
ja luonnonvarojaan että keskeisesti osallistua niiden hallintaan ja niitä koskevaan päätök-
sentekoon. Saamelaisilla on myös itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja 
siihen liittyvään perinteiseen tietoonsa, jota tulee hyödyntää osana YVA-menettelyn mukai-
sen arvioinnin tietopohjaa, mikäli saamelaiset tahtovat jakaa perinteistä tietoaan YVA-me-
nettelyn mukaisessa vaikutusten arvioinnissa. YVA-menettelyssä tulee turvata saamelaisten 
itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä siihen liittyvän vapaan ja tietoon perustuvan 
ennakkosuostumusperiaatteen noudattaminen, jonka tarkemmasta sisällöstä ja käytännön 
toteutuksesta keskustellaan seuraavassa kappaleessa.

4.1 Saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvotteluvelvoite 
ennakkosuostumusperiaatteen hengessä 
YVA-menettelyssä

Saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvotteluvelvoitteen tarkoituksena on osaltaan toteuttaa saa-
melaisten itsemääräämisoikeutta, vaikkei itsemääräämisoikeus rajoitukaan neuvottelui-
hin. YK:n KP-sopimusta valvova IOK antoi kuitenkin huhtikuussa 2021 Suomea koskevan 
kannanoton, jossa se totesi, ettei nykyinen 9 §:n muotoilu vielä heijasta saamelaisten itse-
määräämisoikeutta ja kiirehti Suomea vahvistamaan neuvotteluvelvoitetta vastaamaan 
vapaata ja tietoon perustuvaa ennakkosuostumusperiaatetta saamelaisten itsemääräämis-
oikeutta kunnioittaen.113

112  Pohjoismainen saamelaissopimus 9.2.2017, Artikla 18.

113  CCPR/C/FIN/CO/7, 1 April 2021, para 42–43.
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Voimassa olevan saamelaiskäräjälain 9 § ei sanamuotonsa mukaisesti sisällä ennakko-
suostumusperiaatetta. 9 §:n mukaan viranomaiset neuvottelevat saamelaiskäräjien kanssa 
kaikista laajakantoisista ja merkittävistä toimenpiteistä, jotka voivat välittömästi ja erityi-
sellä tavalla vaikuttaa saamelaisten asemaan alkuperäiskansana ja jotka koskevat saame-
laisten kotiseutualueella tapahtuvia pykälässä tarkemmin kirjattuja toimenpiteitä, mm. 
yhdyskuntasuunnittelua sekä kaivosmineraaleja sisältävän esiintymän etsintää ja hyö-
dyntämistä sekä valtion maa- ja vesialueilla tapahtuvaa kullanhuuhdontaa. Vaikka ympä-
ristövaikutusten arviointia ei ole erikseen mainittu, se lukeutuu keskeisesti pykälässä 
mainittuun ”muihin vastaaviin saamelaisten kieleen, kulttuuriin tai heidän asemaansa 
alkuperäiskansana vaikuttavaan asiaan,” jota neuvotteluvelvoite koskee. Koska YVA-me-
nettely koskee hankkeita, joilla voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, tulee 9 §:n neu-
votteluvelvoitetta soveltaa hankkeissa, jotka voivat potentiaalisesti aiheuttaa merkittäviä 
vaikutuksia saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin. Neuvottelu-
velvoite koskee YVA-yhteysviranomaisia, joiden velvollisuutena on varmistaa, että YVA-
hanke vastaava saa tarvittavat tiedot saamelaiskäräjien hankkeeseen liittyvistä kannoista ja 
näkemyksistä, ja että ne tulevat huomioiduksi YVA-menettelyssä.

Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan 11.5.2021 julkaisemassa mie-
tinnössä, joka sisältää luonnoksen hallituksen esitykseksi114 todetaan, että hallinnollisella 
päätöksellä ja toimenpiteellä voi olla erityinen merkitys saamelaisiin toimenpiteen toteut-
tajasta riippumatta. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi sellaiset viranomaisen 
myöntämät luvat, joiden perusteella on sallittua ryhtyä toimimaan kotiseutualueella tai 
sen välittömässä läheisyydessä. Neuvottelut tulee ehdotetun säännöksen mukaan käydä 
muistakin kuin voimassa olevassa laissa tarkoitetuista saamelaisten kotiseutualueella 
toteutettaviksi suunnitelluista hankkeista tai toimenpiteistä. Tällaisten lisäksi säännöksen 
piiriin kuuluisivat myös sellaiset hankkeet, joiden vaikutukset ulottuvat kotiseutualueelle, 
vaikka ne sinänsä toimeenpantaisiinkin kotiseutualueen ulkopuolella. Esimerkiksi ympä-
ristöön ja maankäyttöön liittyvien toimenpiteiden vaikutus voi ulottua kotiseutualueelle 
hankkeiden varsinaisesta maantieteellisestä toimeenpanopaikasta riippumatta.115 Toimi-
kunta painottaa, että maantieteellisestä rajauksesta luopuminen olisi linjassa saamelaisten 
perus- ja ihmisoikeuksien kanssa.116 Toimikunnan mietinnön mukaan käytännössä yhteis-
toiminta- ja neuvotteluvelvollisuuden piiriin kuuluisivat nykyiseen tapaan erityisesti maa- 
ja vesialueiden käyttöä ja käytön suunnittelua samoin kuin maa- tai vesialueita käyttävien 
elinkeinojen harjoittamista.117

114  Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan mietintö, VN/5875/2019, 11.5.2021.

115  Ibid., s. 85.

116  Ibid., s. 127.

117  Ibid. s. 85.
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Vaikka voimassa oleva saamelaiskäräjälaki koskeekin saamelaisten kotiseutualueella 
tapahtuvaa toimintaa, perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan voidaan katsoa 
edellyttävän, että esimerkiksi YVA-menettelyssä, joka koskee hanketta, jonka vaikutuk-
set voivat ulottua saamelaisten kotiseutualueeseen ja voivat luonteeltaan olla merkittäviä, 
sovelletaan 9 §:n mukaista neuvottelua hankkeen toteuttamispaikasta riippumatta.

Saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvotteluvelvoite on keskeinen osa perustuslain turvaamaa 
saamelaisten kielellistä ja kulttuurista itsehallintoa (121.4 §). Sitä on sovellettava ottaen 
huomioon perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeuksien sisältämät velvoitteet. Koska 
alkuperäiskansaoikeudet ovat kehittyneet viimeisten vuosien aikana huomattavasti eri-
tyisesti osallistumisoikeuksiin liittyen, neuvotteluvelvoite on tarkoitus kirjata uudistetta-
vaan saamelaiskäräjälakiin yhteistoimintaa ja ennakkosuostumusta painottavammaksi. 
Saamelais käräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan mietinnössä todetaan, että neu-
vottelua ja yhteistoimintaa koskevan sääntelyn tarkoituksena on kansainvälisten toimi-
elinten kannanottojen mukaisesti vahvistaa saamelaiskäräjien oikeutta osallistua ja 
myötävaikuttaa päätöksentekoon saamelaisia erityisesti koskevissa asioissa ja tukea siten 
saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista. Lisäksi neuvotteluvelvoitteen vahvis-
taminen edistää viranomaisten ja saamelaisten kumppanuutta ja yhteistoimintaa saame-
laisten oikeuksien turvaamisessa sekä yhteisen ymmärryksen saavuttamista saamelaisten 
tilanteesta ja saamelaisten kieleen, kulttuuriin ja asemaan liittyvistä kehittämistarpeista eri 
elämän alueilla. Valtio saa lisää ymmärrystä saamelaisten elinoloista ja saamelaiskäräjien 
ymmärrys viranomaisten prosesseista vahvistuu. Menettely voi myös edistää hankkeiden 
joustavaa ja nopeaa toteuttamista. Neuvottelu- ja yhteistoiminta voi myös parantaa viran-
omaisten päätösten tietoperustaa.118 YVA-menettelyssä viranomaisella tulee olla kattava ja 
kokonaisvaltainen tietoperusta hankkeen vaikutuksista saamelaiskulttuuriin ja saamelais-
ten oikeuksiin alkuperäiskansana.

Ehdotuksessa 9 § muutettaisiin yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoitteeksi, jonka mukaan 
viranomaiset ja muut julkisia hallintotehtäviä hoitavat neuvottelevat saamelaiskäräjien 
kanssa valmisteltaessa lainsäädäntöä, hallinnollisia päätöksiä ja muita toimenpiteitä, joilla 
voi olla erityinen merkitys saamelaisille, pyrkimyksenä saavuttaa yksimielisyys saamelais-
käräjien kanssa tai saada saamelaiskäräjien suostumus ennen päätöksentekoa. Esityksessä 
listataan voimassa olevan lain kaltaisesti esimerkkejä toiminnoista liittyen mm. alueiden 
käyttöön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kielen opetukseen jne., joissa neuvottelut tulee 
käydä. Listaa on monipuolistettu aiemmasta.119

118  Ibid., s. 60.

119  Ibid., s. 127.
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Hallituksen esitysluonnos pitää sisällään myös uuden, 9 a §:n saamelaisten oikeuksien 
huomioimisesta viranomaisten ja muiden julkisia hallintotehtäviä hoitavien toiminnassa. 
Säännöksessä korostetaan viranomaisen aktiivista velvollisuutta edistää saamelaiskult-
tuurin ylläpitämistä ja kehittämistä sekä velvollisuutta vähentää toimenpiteistään aiheu-
tuvia kielteisiä vaikutuksia saamen kielille sekä saamelaisten oikeudelle ja edellytyksille 
ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan mukaan lukien perinteisiä elinkeinojaan. Ehdo-
tetun säännöksen mukaan viranomaiset ja muut julkisia hallintotehtäviä hoitavat eivät 
saisi toimenpiteellään aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa saamelaisten oikeudelle yllä-
pitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan, ellei toimenpiteelle ole perus- ja ihmis-
oikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat 
oikea suhtaisia painavan yhteiskunnallisen tarpeen toteuttamisessa. Viranomaiset ja muut 
julkisia hallintotehtäviä hoitavat eivät saisi aiheuttaa huomattavaa haittaa saamelaisten 
oikeudelle alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan mukaan lukien 
perinteisiä elinkeinojaan.120

Tässä yhteydessä on tärkeää todeta, että vaikkei tätä kirjausta sisällykään voimassa ole-
vaan saamelaiskäräjälakiin, PL 22 § luettuna yhdessä PL 17.3 ja 121.4 §:ien kanssa itsessään 
edellyttää viranomaiselta aktiivista velvollisuutta edistää saamelaiskulttuurin ylläpitämistä 
ja kehittämistä sekä velvollisuutta vähentää toimenpiteistään aiheutuvia kielteisiä vaiku-
tuksia saamen kielille sekä saamelaisten oikeudelle ja edellytyksille ylläpitää ja kehittää 
omaa kulttuuriaan mukaan lukien perinteisiä elinkeinojaan. Saamelaisia koskevia perus-
tuslain säännöksiä on luettava yhdessä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten, kuten 
KP-sopimuksen artiklojen 27 ja 1 kanssa, mikä itsessään merkitsee saamelaiskulttuurin 
heikentämiskieltoa ja siihen liittyvää kumulatiivisten vaikutusten arviointia, kuten kappa-
leessa 5 tarkemmin kerrotaan.

Ehdotettu uusi kohta ei siten loisi uusia velvoitteita, vaan sen on tarkoitus toimeenpanna 
jo itsessään tälläkin hetkellä sitovia alkuperäiskansaoikeuksia. Koska viranomaiset eivät 
kuitenkaan läheskään aina ole riittävän tietoisia perus- ja ihmisoikeusmyönteisestä lain-
tulkinnasta, olisi edellä mainittujen seikkojen kirjaaminen uudistettavaan saamelaiskäräjä-
lakiin suotavaa. Toimikunnan mietinnön mukaan velvoitteen noudattaminen edellyttäisi, 
että viranomainen on tietoinen saamelaisten oikeuksista ja huomioi niitä omassa toimin-
nassaan. Edelleen velvoitteen noudattaminen edellyttäisi, että viranomaistoiminnassa tun-
nistetaan ja käytetään hyväksi mahdollisuuksia edistää saamelaisten oikeuksia ja toisaalta 
edistää, että käytettävistä olevista vaihtoehtoista valittaisiin sellainen, joka aiheuttaa mah-
dollisimman vähän haittaa saamelaisten oikeuksien toteutumiselle.121

120  Ibid., s. 128.

121  Ibid., s. 87.
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Jo voimassa olevan lainsäädännön mukaan voidaan edellyttää, että viranomaiset ovat kat-
tavasti perillä saamelaisten oikeuksista ja huomioivat niiden toteutumista omassa toimin-
nassaan ja toiminnan ohjaamisessa. YVA-hankkeissa hankevastaava tekee ratkaisun siitä, 
minkä vaihtoehdon hankkeen toteuttamiseksi se valitsee. Lupaviranomainen päättää, 
annetaanko hankkeelle lupa. YVA-yhteysviranomainen voi ja sen tulee kuitenkin vaikuttaa 
siihen, että YVAssa on mukana erilaisia vaihtoehtoja ja että haittoja voidaan yrittää lieven-
tää tai estää niiden syntyminen.

Ehdotetussa säännösmuutoksessa painotetaan myös toimenpiteistä johtuvien kumulatii-
visten vaikutusten arviointia, jolla mitataan saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon kyn-
nystä: ”toimenpiteiden mahdollisten haittavaikutusten tunnistamiseksi viranomaisten ja 
muiden julkisia hallintotehtäviä hoitavien on arvioitava toimenpiteen vaikutuksia saame-
laisten oikeudelle ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan mukaan lukien perin-
teisiä elinkeinojaan. Arvioinnissa on otettava huomioon eri viranomaisten toiminnan ja eri 
aikoina tehtyjen toimenpiteiden yhteisvaikutukset.”122

Toimikunnan muistiossa tuodaan esille saamelaisten itsensä tuottamasta tietopohjasta 
vaikutusten arviointiin toteamalla, että saamelaisten perinteinen tieto on vain saamelais-
ten hallinnassa, ja että saamelaiskäräjillä on arvokasta tietoa ja kokemusta paikallisyhtei-
söistä ja käytännön vaikutuksista saamelaisiin. Kuitenkin vastuu toimenpiteen vaikutusten 
riittävästä selvittämisestä ja huomioimisesta on viranomaisella ja muulla julkista hallinto-
tehtävää hoitavalla. Vaikutuksia koskevan selvityksen laajuus riippuisi toimenpiteen laa-
dusta, ja arvioinnissa tulisi ottaa huomioon eri viranomaisten toiminnan ja eri aikoina 
tehtyjen toimenpiteiden yhteisvaikutukset. Muistiossa tuodaan esille keskeinen kumu-
latiivisten vaikutusten arviointiin kytkeytyvä huomio siitä, että viranomaisen tulee ottaa 
huomioon se, ettei yksittäinen suunniteltu toimenpide yksinään välttämättä ylitä huomat-
tavan tai vähäistä suuremman haitan kynnystä, mutta kun sen vaikutukset lisätään jo esi-
merkiksi tietyllä alueella aiemmin suoritettuihin ja muihin suunniteltuihin toimenpiteisiin, 
voi huomattavan haitan kynnys ylittyä. Näin ollen viranomainen arvioisi esimerkiksi luvan 
myöntämistä tietylle toimenpiteelle, asianomaisen saamelaisyhteisön tai saamelaisten 
näkökulmasta yleensä, kestääkö tietyn alueen saamelaiskulttuuri ja perinteisten elinkeino-
jen tila ylipäätään uusia heikennyksiä ja voidaanko lupaa myöntää ja millä edellytyksin.123

Muistiossa ehdotetaan, että kehitettäessä erityislainsäädäntöä heikentämiskiellosta ja vai-
kutusten arvioinnista on toivottavaa, että otetaan huomioon tämän säännöksen minimi-
taso. Kunnes erityislainsäädäntö on kokonaan harmonisoitu siten, että saamelaisten 

122  Ibid., s.128

123  Ibid., s. 89.
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oikeuksien suojan taso on vähintään tämän säännöksen tason mukainen, mahdolliset jän-
nitteet pyritään ratkaisemaan tulkintateitse. Myös erityislainsäädännön soveltamista kos-
kee perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta.124

Vaikka YVA-menettelyssä hankevastaava eikä viranomainen suorittaa saamelaiskult-
tuuria ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia koskevan vaikutusten arvioinnin, 
YVA-yhteys viranomaisen tulee varmistaa, että arviointi suoritetaan saamelaisten alku-
peräiskansaoikeuksien edellyttämällä tavalla. Kyseisessä lakipykälän uudistuksessa kumu-
latiivisten vaikutusten arvioinnissa on huomioitava ”eri viranomaistoiminnan ja eri aikoina 
tehtyjen” toimenpiteiden yhteisvaikutukset. Tämä muotoilu heijastaa KP-sopimuksen 
27 artiklan oikeuskäytäntöä. Saamelaiskäräjälain 9 §:n ehdotetun muotoilun on tarkoitus 
asettaa minimisisältövaatimukset sektorilainsäädäntöjen mukaisille vaikutusten arvioin-
neille suhteessa saamelaiskulttuuriin. Ilman tätä kirjaustakin KP-sopimuksen 27 artiklan 
tulkintakäytäntö asettaa standardin sektorilakien mukaisille vaikutusten arvioinneille siltä 
osin, kun kyseessä on saamelaiskulttuuriin kohdistuvat vaikutukset. KP-sopimuksen ja 
YVA-lain suhteesta keskustellaan tämän osalta vielä tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

Hallituksen esitystä koskevassa luonnoksessa ehdotetaan myös uutta 9 b §:ää, jossa sää-
dettäisiin tarkemmin menettelystä yhteistoiminnassa ja neuvotteluissa, mm. oikea-ai-
kaisuudesta, asiaan liittyvistä suunnitelmista ja laadittavasta pöytäkirjasta.125 Näiden 
menettelysäännösten tarkoituksena on varmistaa laadukkaat neuvottelut ennakkosuostu-
musperiaatteen hengessä.

Edelleen säännöksen 1 momenttiin sisältyisi säännös, jonka mukaan saamelaiskäräjillä 
olisi oikeus saada kirjallinen selvitys asiasta mukaan lukien 9 a §:ssä tarkoitetuista seikoista 
ja niihin liittyvistä suunnitelmista ennen neuvotteluja. Yhteistoiminnan ja neuvottelujen 
edellytyksenä on, että neuvotteluosapuolilla on oikeat ja riittävän kattavat tiedot neuvot-
telujen kohteena olevasta asiasta ja suunnitellun toimenpiteen vaikutuksista. Oikeiden 
ja riittävien tietojen antaminen tarkoittaa, että viranomainen toimittaa saamelaiskäräjille 
keskeiset asiaan liittyvät asiakirjat. Edelleen viranomaiset ja muut julkista hallintoteh-
tävää hoitavat toimittaisivat saamelaiskäräjille tällaisen riittäviin tietoihin ja selvityksiin 
perustuvan kirjallisen selostuksen kyseistä toimenpidettä koskevista keskeisistä kysymyk-
sistä ennen neuvotteluja. Kirjallisen selostuksen tulee säännöksen mukaan sisältää arvio 
toimenpiteen vaikutuksista saamelaisten kieleen, kulttuuriin tai saamelaisten asemaan 

124  Ibid.

125  Ibid., s.128.
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alkuperäiskansana. Saamelaiskäräjät voisi puolestaan neuvotteluissa täydentää viran-
omaisen tietoa ja ymmärrystä muun muassa toimenpiteen vaikutuksista saamelaisten 
oikeuksien toteutumiseen.126

Jo ilman tätä kirjausta, perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta sekä ennakkosuostu-
musperiaate edellyttää, että saamelaiskäräjillä tulee olla oikeat ja riittävät tiedot YVA-hank-
keen vaikutuksista oman arvionsa pohjalle. Tästä keskustellaan tarkemmin myöhemmissä 
kappaleissa.

9, 9 a ja b §:illä voidaan toteutuessaan katsoa olevan huomattava parannus saamelaisten 
itsemääräämisoikeuteen yhteistoimintaa painottavan neuvotteluvelvoitteen sekä saame-
laiskulttuurin heikentämiskiellon ja sitä mittaavan kumulatiivisten vaikutusten arvioin-
nin osalta. 9 a § ohjaisi myös saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon nykyistä soveltamista 
vahvistavaan suuntaan esimerkiksi kaivos- ympäristönsuojelu- ja vesilakia koskevissa 
lupakäytännöissä.

Saamelaiskäräjälain uudistusehdotuksessa 9 §:ää koskevat velvoitteet on kirjattu täsmälli-
semmin ja selkeämmin kuin vastaavat kirjaukset Pohjoismaisessa Saamelaissopimuksessa 
ja ovat paremmin linjassa kansainvälisen oikeuden säännösten kanssa.127 Säännöstä on 
luettava kansainvälisen oikeuden valossa eikä se siten merkitse yksipuolista veto-oikeutta 
saamelaiskäräjille, edes käytännön tasolla, kuten lakia valmistelleen toimikunnan eriävän 
mielipiteen jättänyt jäsen vastoin yleistä ymmärrystä ennakkosuostumusperiaatteen luon-
teesta toteaa.128 Pykälän muotoilu ”pyrkimyksenä saavuttaa yksimielisyys saamelaiskärä-
jien kanssa tai saada saamelaiskäräjien suostumus” ei myöskään viittaa veto-oikeuteen. 
Ollakseen linjassa kansainvälisen oikeuden kehityksen kanssa, ”suostumuksen” sijaan olisi 
parempi käyttää ”vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostumus” -muotoilua, koska käsite 
itsessään viittaa kokonaiseen neuvotteluprosessiin – ei pelkästään itse suostumukseen.

On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että jo nykyistä saamelaiskäräjälain mukaista neuvottelu-
velvoitetta on luettava saamelaisten itsemääräämisoikeuden ja ennakkosuostumusperi-
aatteen valossa. Oikeusministeriö, yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa, on laatinut 9 §:n 

126  Ibid., s. 90.

127  Pohjoismainen saamelaissopimus 9.2.2017, Oikeusministeriö https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/b9e74a8e-
621c-4b16-bb4b-015c0262b60d/99ab2fa4-e9d1-442a-9117-cc896751ed02/SOPIMUS_20170822111310.pdf 
(7.4.2020). Kts. sopimuksen tarkempi analyysi, Heinämäki, L. ja Cambou, D., “New Proposal for the Nordic Sámi 
Convention: An Appraisal of the Sámi People’s Right to Self-determination”, Retfærd : nordisk juridisk tidsskrift vol 
41, issue number 2, 2018, s. 3–18.

128  Keskustapuolueen edustaja Juha Joonan eriävä mielipide. Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan 
toimikunnan mietintö, VN/5875/2019, 11.5.2021, s. 192–194.

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/b9e74a8e-621c-4b16-bb4b-015c0262b60d/99ab2fa4-e9d1-442a-9117-cc896751ed02/SOPIMUS_20170822111310.pdf
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/b9e74a8e-621c-4b16-bb4b-015c0262b60d/99ab2fa4-e9d1-442a-9117-cc896751ed02/SOPIMUS_20170822111310.pdf
https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/new-proposal-for-the-nordic-s%C3%A1mi-convention-an-appraisal-of-the-s
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neuvotteluvelvoitteesta muistion ohjeeksi viranomaistyöskentelyyn.129 Muistio rakentuu 
nimenomaan 9 §:n noudattamiseen ennakkosuostumusperiaatteen valossa tarjoten hyviä 
käytänteitä neuvottelumenettelyjen tueksi.

Oikeusministeriön ja saamelaiskäräjien laatimassa muistiossa tuodaan esille eduskunnan 
perustuslakivaliokunnan näkemys siitä, että 9 §:n mukaisten neuvottelujen tulee mah-
dollistaa vilpittömät, oikea-aikaiset ja aidosti yhteisymmärrykseen pyrkivät keskustelut. 
Neuvottelut tarkoittavat suoraa vuorovaikutusta viranomaisten kanssa.130 Muistiossa tar-
kennetaan, että viranomaisen velvollisuus pyrkiä yhteisymmärrykseen ulottuu myös kysy-
mykseen siitä, mitkä asiat kuuluvat neuvotteluvelvollisuuden piiriin.131

Muistiossa todetaan, että neuvottelujen tavoitteena tulee olla yhteisymmärrykseen pää-
seminen, millä käytännössä tarkoitetaan pitkälle samaa asiaa kuin ennakkosuostumus, 
vaikka sen sävy viittaakin enemmän kompromissiin osapuolten välillä. Tämä tavoite edel-
lyttää ennakkosuostumusperiaatteen menettelyjen mukaisesti:

1) oikea-aikaisuutta;132 neuvottelut ja osallistumisen mahdollistaminen 
tulee aloittaa heti suunnittelun alussa ja osallistumismahdollisuus tulee 
turvata aina lopulliseen päätöksentekoon saakka. YVA-menettelyssä tämä 
tarkoittaa osallistumismahdollisuutta jo suunnittelun varhaisesta vaiheesta 
ennen arviointiohjelman jättämistä aina yhteysviranomaisen perusteltuun 
päätelmään ja sen jälkeiseen lupamenettelyyn saakka.

2) aitoa mahdollisuutta vaikuttaa lopputulokseen;133 neuvotteluissa on 
pyrittävä yhteisymmärrykseen sekä alkuperäiskansan edustajilta saatavaan 
ennakkosuostumukseen. Neuvotteluja on käytävä siten, että asioita 
on mahdollista todellisuudessa muuttaa neuvottelujen pohjalta. YVA-
menettelyssä yhteisymmärrykseen pyrkiminen voi tarkoittaa esimerkiksi 
yhteistä näkemystä YVA-yhteysviranomaisen ja saamelaisten kesken 
sen suhteen, miten saamelaisten tulee voida osallistua vaikutusten 
arviointiin taikka sitä, onko arviointi suoritettu riittävän kattavasti. 
Vaikka hankevastaavan vastuulla on arvioinnin suorittaminen, 
viranomaisen velvollisuutena on ohjata prosessia niin, että saamelaisten 
alkuperäiskansaoikeudet toteutuvat.

129  Oikeusministeriö 23.11. 2017. Muistio Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisesta neuvotteluvelvoitteesta. 
OM 2/551/2017.

130  Oikeusministeriö, Muistio 2017, alaviite 29; PeVM 17/1994 vp.

131  Ibid.

132  Ibid.

133  Ibid
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3) riittävää, ajantasaista ja täsmällistä tietopohjaa asiasta ja suunnitellun 
toimenpiteen vaikutuksista;134 esimerkiksi jo YVA-ohjelman tulee 
sisältää suunnitellun hankkeen tarkka kuvaus sekä alustava arviointi 
siitä, miten hanke voi vaikuttaa saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten 
alkuperäiskansaoikeuksiin, jotta saamelaiset voivat muodostaa kantansa ja 
osallistua varsinaiseen vaikutusten arviointiin arviointiselostusvaiheessa.

4) riittävästi aikaa perehtyä ja muodostaa virallinen kanta asiaan;135 riittävän 
ajan suhteen täytyy ottaa huomioon saamelaistoimijoiden resurssit asiaan 
perehtymisen suhteen sekä kysyä heidän näkemyksiään siitä, miten paljon he 
tarvitsevat aikaa perehtyäkseen asiaan.

5) vapautta voimakeinoista, pakosta, uhkailusta, manipuloinnista ja 
painostuksesta;136 saamelaisia ei saa painostaa tai antaa vähätteleviä 
näkemyksiä esimerkiksi toiminnan vaikutuksista saamelaiskulttuuriin.

6) yhteisesti laadittua pöytäkirjaa;137 pöytäkirjaan olisi hyvä kirjata, mistä asioista 
on päästy yhteisymmärrykseen ja mistä asioista ei.

Muistio koskee saamelaiskäräjien kanssa käytäviä neuvotteluja, mutta siinä esitetyt par-
haat käytänteet voivat ovat relevantteja hyvien neuvottelumenettelyjen varmistamiseksi 
myös esimerkiksi koltta-alueella kolttalain138 56 §:n kuulemisvelvoitteen osalta139 tai saa-
melaisten kotiseutualueen paliskuntien osalta (ks. poronhoitolain 53 §:n mukainen neu-
votteluvelvoite).140 Myös hankevastaavan tulisi noudattaa ennakkosuostumusperiaatteen 
mukaisia hyviä käytänteitä suorassa kanssakäymisessään saamelaistoimijoiden kanssa. 
YVA-yhteysviranomaisen on valvottava, että saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet toteutu-
vat myös hankevastaavan suorittamissa toimenpiteissä.

134  Ibid.

135  Ibid.

136  Ibid.

137  Ibid.

138  Kolttalaki 253/1995.

139  Ks. tarkemmin kolttalain kuulemisvelvoitteen perus- ja ihmisoikeusmyönteisestä toteuttamisesta, Heinämäki, 
L. (2021 b), Opas saamelaisia koskevien oikeusnormien tulkintaan ja soveltamiseen ympäristöön ja maankäyttöön 
liittyvissä kysymyksissä. Saamelaiskäräjät 2021, s. 30, https://www.samediggi.fi/2021/03/29/opas-saamelaisia-
koskevien-oikeusnormien-tulkintaan-ja-soveltamiseen-ymparistoon-ja-maankayttoon-liittyvissa-kysymyksissa-
julkaistu/. (2.5.2021).

140  Poronhoitolaki 848/1990

https://www.samediggi.fi/2021/03/29/opas-saamelaisia-koskevien-oikeusnormien-tulkintaan-ja-soveltamiseen-ymparistoon-ja-maankayttoon-liittyvissa-kysymyksissa-julkaistu/
https://www.samediggi.fi/2021/03/29/opas-saamelaisia-koskevien-oikeusnormien-tulkintaan-ja-soveltamiseen-ymparistoon-ja-maankayttoon-liittyvissa-kysymyksissa-julkaistu/
https://www.samediggi.fi/2021/03/29/opas-saamelaisia-koskevien-oikeusnormien-tulkintaan-ja-soveltamiseen-ymparistoon-ja-maankayttoon-liittyvissa-kysymyksissa-julkaistu/
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Yhteenvetona voidaan todeta, että saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu-
velvoite koskee YVA-lain mukaisia yhteysviranomaisia, joiden on myös varmistettava, 
että saamelais käräjien näkemykset välittyvät YVA-hankevastaavalle sekä itse vaikutusten 
arvioin tiin. Vaikka saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvotteluvelvoite koskee siis viranomaista 
eikä YVA-hanke vastaavaa, myös hankevastaava voidaan ainakin lähtökohtaisesti osa-
puolten sopimuksesta kutsua neuvotteluihin myöhemmissä kappaleissa kerrotulla tavalla. 
Neuvottelut tulee käydä ennakkosuostumusperiaatetta noudattaen. Tämä edellyttää, että 
neuvottelut käydään hyvässä hengessä ja hyvissä ajoin heti kun hanketta aletaan suun-
nitella sekä hankkeen eri vaiheissa. Saamelaiskäräjillä tulee olla käytettävissään riittävän 
kattava hyvissä ajoin etukäteen kirjallisesti toimitettu tietopohja hankkeesta ja sen vaiku-
tuksista, jotta se voi osaltaan arvioida hankkeen vaikutuksia saamelaiskulttuuriin ja saame-
laisten alkuperäiskansaoikeuksiin, sekä muodostaa kantansa hankkeen toteuttamiseen.

Ennakkosuostumusperiaate ei mahdollista saamelaiskäräjille yksipuolista veto-oikeutta 
hankkeen toteuttamisen suhteen sen lupamenettelyvaiheessa. ”Pyrkimys saada ennak-
kosuostumus” tai ”pyrkimys päästä yhteisymmärrykseen” tarkoittaa YVA-menettelyssä 
velvoitetta huolellisesti selvittää saamelaiskäräjien kanta hankkeeseen ja sen toteuttami-
sen tapoihin, yhteisymmärrykseen pyrkien. Saamelaiskäräjillä tulee olla todellinen mah-
dollisuus vaikuttaa YVA-menettelyyn liittyviin eri vaiheisiin, sekä lupalakien mukaisiin 
lupa menettelyihin. Neuvottelujen pohjaksi tulisi käyttää oikeusministeriön ja saamelais-
käräjien laatimaa muistiota 9 §:n neuvottelujen käytännön toteuttamisesta koskien mm. 
neuvottelu muistion laatimista. Muistion hyviä käytänteitä tulisi käyttää myös muiden saa-
melaistoimijoiden kanssa käytäviin neuvotteluihin ja YVA-lain mukaiseen osallistumiseen. 
Saamelaisten perinteisen tiedon käyttämisen osalta ennakkosuostumusperiaate tarkoittaa 
sitä, että perinteistä tietoa tulee käyttää saamelaisten suostumuksella siten, että saamelai-
set itse päättävät, mitä tietoa he haluavat jakaa ja mitä eivät.
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5 Saamelaiskulttuurin heikentämiskielto 
ja siihen liittyvä vaikutusten arviointi 
osana YVA-menettelyä

Perusoikeuksien yleinen heikentämiskielto kieltää perustuslaissa ja ihmisoikeusvelvoit-
teissa saavutetun tason heikentämisen.141 Saamelaisten perusoikeus ylläpitää ja kehittää 
kulttuuriaan (PL 17.3 §) pitää itsessään implisiittisesti sisällään heikentämiskiellon, jonka 
lähimpänä esikuvana pidetään kansalaisia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuk-
sen (KP-sopimus) artiklaa 27, joka koskee vähemmistöjen jäsenten oikeutta harjoittaa 
kieltään ja kulttuuriaan.142 Vaikka KP-sopimuksen artikla 27 koskeekin yksilöiden oikeuk-
sia osana ryhmää, siihen on KP-sopimusta valvovan ihmisoikeuskomitean (IOK) tulkinta-
käytännössä liitetty kollektiivisia elementtejä, ja aktiivinen toimenpidevelvoite suojella 
myös alkuperäiskansan oikeutta ryhmänä ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan.143 
Myös saamelaiskäräjälain esitöissä todetaan, viitaten KP-sopimuksen 27 artiklaan, sen 
nimenomaisesti edellyttävän, samoin kuin PL 17.3 §, valtion aktiivista velvollisuutta tukea 
sekä kulttuurin ylläpitämistä että sen kehittämistä.144

IOK:n kannanotoissa korostuu artiklan 27 lukeminen yhdessä KP-sopimuksen 1 artik-
lan (kansojen itsemääräämisoikeus) kanssa, joka on kollektiivinen ryhmän oikeus samalla 
tavoin kuin PL 17.3 §, joka suojaa saamelaisia kollektiivina – alkuperäiskansana.145 IOK:n 
tuoreimman oikeuskäytännön perusteella voidaan sanoa, että artiklaa 27 tulee lukea alku-
peräiskansojen itsemääräämisoikeuden (artikla 1) valossa,146 jolloin korostuu oikeus kehit-

141  Perusoikeuskomitean mietintö, KM 1992:3, s. 163. Kts. Rautiainen (2013), s. 267. Perusoikeusuudistuksen 
yhteydessä perusoikeuskomitea katsoi mietinnössään kaikki perusoikeuden olennaiseen sisältöön kajoavat 
heikennykset kielletyiksi ja edellytti, että myös muun tyyppisten heikennysten välttämättömyyden olisi oltava aina 
valtiosääntöisen arvioinnin kohteena.

142  Scheinin, M. ”Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin”, teoksessa P., H. Karapuu, M. Scheinin, K. Tuori, V.P. Viljanen 
(toim.). Perusoikeudet. Oikeuden perusteokset. Werner Söderström Lakitieto Oy 1999, s. 533–559, 545.

143  UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 23: Article 27 (Rights of Minorities), 8 April 
1994, CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, Para 6.2.

144  HE 190/1995 vp. laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa 
annetun lain muuttamisesta, s. 10.

145  Niemivuo, M. ”Saamelaiset ja perusoikeudet”, teoksessa K. Kokko (toim.) (2010), s. 92–100, 100; Pekka 
Hallberg luokittelee saamelaisten perustuslailliset oikeudet kolmannen sukupolven kollektiivisiksi oikeuksiksi, 
ks. Hallberg, P., ”Perusoikeusjärjestelmä”, teoksessa P. Hallberg et al (2011), s. 29–59, 39, 41.

146  Ks. esim. kaksi tuoretta IOK:n Suomea koskevaa oikeustapausta, 1.2. 2019, Tiina Sanila-Aikio v. Finland, CCPR/
C/124/D/2668/2015 ja Klemetti Näkkäläjärvi et al. v. Finland, CCPR/C/124/D/2950/2017.
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tää taloudellista ja kulttuurin mukaista elämäntapaa sekä käyttää ja hallita perinteisiä 
maita ja luonnonvaroja. IOK:n käytännön mukaan toimenpiteet, jotka aiheuttavat ”huo-
mattavaa haittaa” alkuperäiskansojen kulttuurille ja perinteisten elinkeinojen elinvoi-
maisena ja taloudellisesti kannattavana säilymiselle, loukkaavat artiklan 27 mukaista 
kulttuurin suojaa.147 Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään kiellosta pidättäytyä huomattavan 
haitan tuottamisesta, vaan sekä KP-sopimus että perustuslain 17.3 § edellyttävät viran-
omaisilta aktiivisia toimia turvata ja edistää saamelaisten perinteisten elinkeinojen yllä-
pitämistä ja kehittämistä, niin että ne säilyvät elinvoimaisina ja taloudellisesti kannattavina 
myös tulevaisuudessa.

KP-sopimuksen artiklan 27 mukainen ”huomattavan haitan kielto” eli alkuperäiskan-
san kulttuuria ja oikeudellista asemaa koskeva heikentämiskielto koostuu siis yhtäältä 
aineellis oikeudellisesta suojelusta: velvoitteesta aktiivisesti suojella alkuperäiskansan kult-
tuuria ja sen mukaisia perinteisiä elinkeinoja niin että ne säilyttävät elinvoimaisuuden 
ja taloudellisen kannattavuuden nykyisyydessä ja tulevaisuudessa, sekä toisaalta alku-
peräiskansan edustajien menettelyllisestä oikeudesta ”tehokkaasti” tai ”merkityksellisesti” 
osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon tai toimenpiteisiin niiden kaikissa vaiheissa 
alusta loppuun saakka ennakkosuostumusperiaatteen mukaisesti. ”Huomattavan hai-
tan” kynnystä on punnittava tapauskohtaisesti ottaen huomioon kokonaisvaltaisesti muut 
aiemmat, nykyiset sekä suunnitellut alueella tapahtuvat toimenpiteet, joiden kumulatii-
viset vaikutukset viranomaisen tulee arvioida yhteistyössä saamalaiskäräjien ja saame-
laisten perinteisten elinkeinojen harjoittajien kanssa.148 Lainsäätäjä on kiteyttänyt IOK:n 
KP-sopimuksen 27 artiklaa koskevan tulkinnan ”kolmeen päähuomioon, jotka koske-
vat neuvotteluvelvollisuutta, kokonaisvaltaista harkintaa ja vaikutusten arviointia. Valtion 
viranomaisten tulee neuvotella saamelaisten kanssa suunnitelmistaan, jotka tulee tarvit-
taessa sopeuttaa 27 artiklan vaatimuksiin. […] Alueella aikaisemmin toteutettujen toimen-
piteiden vaikutukset tulee ottaa kumulatiivisesti huomioon arvioitaessa vireillä olevan 
hankkeen vaikutuksia saamelaisten mahdollisuuksiin harjoittaa kulttuuriaan.”149

YVA-lakia ja asetusta tulee tulkita yhdessä KP-sopimuksen velvoitteiden kanssa siten, että 
kansainvälinen oikeus asettaa minimivaatimuksen kansallisen oikeussäännön soveltami-
selle. KP-sopimukselle on Suomessa annettu myös lain asema siten, että sitä tulee suo-
raan soveltaa viranomaisessa. Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta ja erityisesti 
KP-sopimuksen 27 artiklaa koskeva tulkintakäytäntö edellyttää, että kumulatiivisten vai-
kutusten arvioinnissa huomioidaan suunnitellun hankkeen yhteydessä myös muiden 

147  Mm. Poma Poma v. Peru, CCPR/C/95/D/1457/2006, 27. March 2009; Lubicon Lake Band v. Canada, 
Communication No. 167/1984 (26 March 1990).

148  Ks. Jouni Länsman and Eino Länsman v. Finland, Communication No. 1023/2001, UN. doc. CCPR/
C/83/D/1023/2001, 17 March 2005.

149  HE 132/2015; HE 167/2014; Ks. myös MMM, työryhmämuistio 2014:2. (Kursivointi oma korostus).
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aiempien, nykyisten ja suunniteltujen toimenpiteiden kumulatiiviset yhteisvaikutukset 
suhteessa saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin. YVA-lainsää-
däntö itsessään edellyttää kumulatiivisten vaikutusten arvioinnin osalta vain muita nykyi-
siä ja hyväksyttyjä hankkeita. YVA-asetuksessa (YVAA 4 §) säädetään, että ” todennäköisesti 
merkittävien ympäristövaikutusten arvion ja kuvauksen on katettava hankkeen välittö-
mät ja välilliset, kasautuvat, lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät ja väliaikaiset, 
myönteiset ja kielteiset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja 
hyväksyttyjen hankkeiden kanssa.” Asetuksen kohtaa tulee kuitenkin lukea perus- ja ihmis-
oikeusmyönteisesti, KP-sopimuksen 27 artiklaa koskeva oikeuskäytäntö huomioiden, mikä 
edellyttää myös aiempien sekä suunniteltujen hankkeiden huomioon ottamista kokonais-
vaikutusten arvioinnissa. Kuten aiemmin mainittiin, PL 107 § myös säätää, että mikäli ase-
tuksen tai muun lakia alemman asteisen säädöksen säännös on ristiriidassa perustuslain 
tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.

Tapauksessa Poma Poma v. Peru YK:n ihmisoikeuskomitea totesi vastaajavaltion rikkoneen 
KP-sopimuksen 27 artiklaa, kun alkuperäiskansayhteisöä ei oltu konsultoitu eikä heiltä 
oltu saatu vapaata ja tietoon perustuvaa ennakkosuostumusta valtion vastuulla oleville 
toimenpiteille (vesihankkeelle), jotka aiheuttivat huomattavaa haittaa alkuperäiskansan 
perinteiselle elinkeinolle. Komitea painotti päätöksessään myös sopimusrikkomuksen joh-
tuvan siitä, ettei valtio ollut teettänyt riippumattomien asiantuntijoiden toimesta hank-
keen vaikutusten arviointia alkuperäiskansan perinteiseen elinkeinoon.150

Kuten mainittu, YVA-menettelyssä saamelaiskulttuuria ja saamelaisten alkuperäiskansoja 
koskevat vaikutukset arvioi hankkeesta vastaava. Viranomaisten on kuitenkin varmistet-
tava saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Tästä syystä YVA-yhteys-
viranomaisen tulee varmistaa, että saamelaiskulttuuria koskevat vaikutukset arvioidaan 
saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien edellyttämällä tavalla ja että saamelaiskäräjät ja 
muut keskeiset saamelaistahot voivat halutessaan osallistua ”tehokkaasti” ja ”merkityk-
sellisesti” vaikutusten arviointiin, edellisessä kappaleessa kuvatun tavoin ennakkosuostu-
musperiaatteen hengessä. Heikentämiskiellon kynnyksen ylittymisen arviointi jää lopulta 
lupaviranomaisten velvoitteeksi osana sen varmistamista, ettei KP-sopimuksen mukaista 
heikentämiskieltoa rikota. YVA-yhteysviranomaisen tulee kuitenkin perustellussa päätel-
mässään arvioida, kuinka merkittäviä vaikutuksia hankkeella on saamelaiskulttuuriin ja 
saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin.

150  Poma Poma v. Peru, CCPR/C/95/D/1457/2006, 27. March 2009. Ks. analyysi, Katja Göcke. The Case of Ángela 
Poma Poma v. Peru before the Human Rights Committee, The Concept of Free, Prior and Informed Consent and 
the Application of the International Covenant on Civil and Political Rights to the Protection and Promotion of 
Indigenous Peoples’ Rights. 14 Max Planck Yearbook of United Nations Law 2010, s.337–370, 353. (Kursivointi oma 
korostus).
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Tässä yhteydessä on otettava huomioon, ettei kulloinenkin yksittäinen suunniteltu 
toimen pide yksinään välttämättä ylitä huomattavan haitan kynnystä, mutta kun sen vai-
kutukset lisätään jo alueella aiemmin ja nykyisin suoritettuihin ja muihin suunniteltuihin 
toimenpiteisiin, voi heikentämiskiellon kynnys ylittyä vaikutuksiltaan melko suppeilla-
kin toimenpiteillä. Arviointia suoritettaessa on pidettävä mielessä PL 17.3 §:n kulttuurin 
kehittämis velvoite. Saamelaiskulttuurilla tulee olla riittävästi elintilaa, jotta se voi säilyttää 
ja edelleen kehittää kulttuurinsa mukaista elämäntapaa omien prioriteettiensä mukaisesti. 
Esimerkiksi kilpailevat ympäristönkäytön muodot heikentävät jo nykyiselläänkin merkittä-
västi saamelaiskulttuurin ylläpitoa ja kehittämistä saamelaisten kotiseutualueella.151

Kun PL 17.3 §:ää tulkitaan KP-sopimuksen valossa, heikentämiskiellon ”huomattavan 
haitan” kynnystä ei voida asettaa kovin korkealle. Tämän kannan esitti myös perustus-
lakivaliokunta kaivoslain uudistuksen yhteydessä, jossa se nimenomaan painotti, ettei 
kaivoslain sisältämää olennaisen haitan kieltoa tule asettaa liian korkealle vaan sitä on 
tulkittava perustuslain ja KP-sopimuksen valossa.152 Tämä asettaa merkittäviä reuna-
ehtoja esimerkiksi valtion taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle saamelaisten 
kotiseutu alueella. Tässä yhteydessä myös PL 20 §:n ympäristöperusoikeudella on mer-
kitystä saamelaisten oikeuksien turvaamisessa, kuten tämän selvityksen kappaleessa 3 
tuotiin esille.

Perustuslain ja KP-sopimuksen lisäksi saamelaiskulttuurin heikentämiskielto pohjau-
tuu myös muihin saamelaisten oikeuksia koskeviin ihmisoikeusinstrumentteihin. Esimer-
kiksi YK:n rotusyrjintäsopimusta valvova komitea on kehottanut Suomea hankkimaan 
saamelaisten vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen ennen kuin se 
hyväksyy hankkeita, jotka vaikuttavat saamelaisten perinteisten maa-alueiden ja luon-
nonvarojen käyttöön ja kehittämiseen. Valtion olisi myös varmistettava, että suunnitelta-
vien toimen piteiden kulttuuriset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset arvioidaan ennen 
päätöksen tekoa asianmukaisesti yhteistyössä niiden yhteisöjen kanssa, joihin kulloinenkin 
toimenpide vaikuttaa.153 YVA-menettelyssä tämä tarkoittaa saamelaiskäräjien lisäksi esi-
merkiksi alueen keskeisiä saamelaisia perinteisten elinkeinojen harjoittajia.

Kuten rotusyrjintäkomitean kannanotosta käy ilmi, ennakkosuostumusperiaate ja saa-
melaiskulttuurin heikentämiskielto ja siihen liittyvä vaikutusten arviointi kytkeytyvätkin 
likeisesti toisiinsa. Kuten edellisessä kappaleessa kuvailtiin, ennakkosuostumusperi-
aatteen mukaan saamelaisilla tulee olla kaikki tarpeellinen tieto oman arvionsa tueksi 

151  Ks. esim. saamelaiskäräjien lausunto Dnro:67/D.a.4/2016.

152  Perustuslakivaliokunnan lausunto, PeVL 32/2010 vp – HE 273/2009 vp, Hallituksen esitys kaivoslaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi.

153  Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding Observations on Finland, CERD/C/FIN/
CO/23, 8. June 2017, paras 16–17.
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liittyen toimenpiteiden vaikutuksiin myös saamelaiskulttuurin ja saamelaisten oikeuk-
siin alkuperäiskansana. Omien kantojensa pohjaksi saamelaisilla tulee olla käytettävis-
sään ainakin jo alustava arvio YVA-hankkeen vaikutuksista, mukaan lukien mahdolliset 
vaikutukset saamelaiskulttuuriin. YVA-arviointiohjelman tulee sisältää tarkka suunni-
telma siitä, miten ja kenen toimesta saamelaiskulttuuria koskevat vaikutukset arvioidaan 
ja alustava kartoitus siitä, miten hanke vaikuttaa saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten 
alkuperäiskansaoikeuksiin. Mikäli vaikutukset arvioidaan esimerkiksi konsulttia käyttäen, 
arviointi ohjelmavaiheessa tulee sopia siitä, kuinka laajamittaisesti saamelaistahot osallis-
tuvat vaikutusten arviointiin.

Saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arviointi tuleekin nähdä sekä olennaisena 
neuvottelujen sisällöllisenä kriteerinä että menettelyllisenä toimenpiteenä, jolla arvioi-
daan ja jonka pohjalta voidaan mitata heikentämiskiellon ”huomattavan haitan” kynnys. 
Alkuperäiskansan omalla perustellulla näkemyksellä siitä, aiheuttaako jokin toimenpide 
huomattavaa haittaa niiden kulttuurille, tulisi olla vahva painoarvo viranomaisen lopulli-
sessa päätöksenteossa.

Suomen lainsäädännössä heikentämiskiellosta säädetään kaivos-, ympäristönsuojelu-, 
ja vesilaissa sekä Nagoyan pöytäkirjaa koskevassa täytäntöönpanolaissa. Heikentämis-
kieltoa on ehdotettu sisällytettäväksi useampaan uudistuksen kohteena olevaan lakiin, 
kuten maankäyttö- ja rakennuslakiin, muinaismuistolakiin ja luonnonsuojelulakiin. 
Myös vielä hyväksymätön Pohjoismainen Saamelaissopimus sisältää saamelaiskulttuu-
rin heikentämiskiellon ja velvoitteen eri toimenpiteiden kokonaisvaikutusten huomioon 
ottamisesta alueiden käytön suunnittelussa tai toimenpiteitä harkittaessa.154 Kuiten-
kin riippumatta siitä, onko heikentämiskieltoa erikseen kirjattu sektorilainsäädäntöön, 
lakien soveltamisessa sellaisiin toimenpiteisiin, joilla voi olla vaikutuksia saamelaisten 
oikeuksille alkuperäis kansana, tulee noudattaa saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa 
sekä siihen liittyvää vaikutusten arvioinnin velvoitetta. YVA-menettelyä vaativissa hank-
keissa saamelaiskulttuurin heikentämiskielto asettaa reunaehtoja. Toimenpiteet eivät 
saa aiheuttaa huomattavaa/merkittävää haittaa saamelaiskulttuurille ja saamelaisten 
alkuperäiskansaoikeuksille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että PL 17.3 § ja KP-sopimuksen 27 artikla (jota nykyisin 
luetaan yhdessä artiklan 1 kanssa) edellyttävät saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon 
noudattamista myös YVA-lain mukaisessa menettelyssä, vaikkei sitä ole erikseen kirjattu 
YVA-lakiin. Heikentämiskielto pitää sisällään kumulatiivisten vaikutusten arvioinnin vel-
voitteen, jossa on perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla sekä erityisesti 
KP- sopimuksen 27 artiklaa koskeva oikeuskäytäntö huomioiden, otettava suunnitellun 

154  Artikla 30.
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hankkeen yhteydessä huomioon aiempien, nykyisten ja suunniteltujen hankkeiden 
kokonais vaikutukset. YVA-lakia ja asetusta tulee soveltaa lakina suoraan sitovan KP-sopi-
muksen 27 artiklaa koskevan oikeuskäytännön asettamien standardien mukaisesti, mikä 
tarkoittaa saamelaiskulttuurin vaikutusten osalta YVAA 4 §:ssä mainittujen muiden nykyis-
ten ja hyväksyttyjen hankkeiden lisäksi aiemmin toteutettuja ja suunniteltuja hankkeita, 
joilla on vaikutusta saamelaiskulttuuriin. PL 107 § kieltää viranomaista noudattamasta ase-
tusta, jos se on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa.

Vaikutusten arvioinnin suorittamisen velvoite YVA-hankkeissa on hankevastaavalla. Saa-
melaisten alkuperäiskansaoikeudet edellyttävät, että saamelaiskäräjät ja muut keskeiset 
saamelaistahot (kuten paliskunnat/tokkakunnat/siidat tai tarvittaessa muiden perinteis-
ten elinkeinojen harjoittajien edustajat sekä Saamelaismuseo Siida ja koltta-alueella kolt-
tien kyläkokous) voivat tahtoessaan keskeisesti ja resursoidusti osallistua vaikutusten 
arviointityöhön saamelaisten perinteinen tieto huomioiden. YVA-yhteysviranomaisen vel-
vollisuutena on varmistaa, että hankkeesta vastaavan arviointi on riittävä ja alkuperäis-
kansaoikeuksien asettamien velvoitteiden mukaisesti suoritettu ja antaa oikean kuvan 
hankkeen vaikutuksista saamelaiskulttuuriin. Yhteysviranomaisen tulee sisällyttää perustel-
tuun päätelmään johtopäätökset vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä saamelaiskult-
tuuriin. Yhteysviranomaisen tehtävänä on ennen kaikkea varmistaa, että arviointi antaa 
oikean kuvan hankkeen todellisista vaikutuksista. Lupaviranomaisten velvoitteena on 
mitata heikentämiskiellon kynnys ja varmistaa, ettei hanke aiheuta huomattavaa/merkittä-
vää haittaa saamelaiskulttuurille ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksille.
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6 Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet 
ympäristöllisinä ihmisoikeuksina

Ympäristönsuojelun ja ihmisoikeuksien välinen vuoropuhelu alkoi jo YK:n Tukholmassa 
vuonna 1972 laatimalla julistuksella ”ihmisympäristöstä”.155 Julistus toteaa ihmisellä ole-
van perustavanlaatuinen oikeus vapauteen, tasa-arvoon ja kunnollisiin elämänolosuhtei-
siin ympäristössä, jonka laatu sallii ihmisarvoisen elämän ja hyvinvoinnin, sekä velvollisuus 
suojella ympäristöä nykyistä ja tulevaa sukupolvea varten.156 Tämä säännös on ollut inspi-
raationa useiden valtioiden ympäristöperusoikeudelle, myös Suomessa. Ihmisoikeuksien 
ja ympäristönsuojelun välisten yhteyksien tunnistaminen ja tunnustaminen on voimak-
kaasti edistynyt esimerkiksi YK:ssa sekä alueellisia ihmisoikeuksia valvovissa toimielimissä 
viimeisten vuosikymmenten aikana. Yleisesti on alettu puhua ympäristöllisistä ihmis-
oikeuksista, joilla yhtäältä tarkoitetaan ihmisoikeuksia, jotka voivat tulla loukatuksi erilais-
ten ympäristöllisten toimenpiteiden takia, sekä toisaalta menettelyllisiä oikeuksia, kuten 
tiedonsaanti- osallistumis- ja muutoksenhakuoikeuksia.157

Tukholman konferenssin jälkeen ympäristön näkemistä ihmisoikeutena edisti Maail-
man ympäristö- ja kehityskomissio (World Commission on Environment and Develop-
ment). Komission puheenjohtajan nimeä kantava niin kutsuttu Brundtlandin raportti 
(1987) toi kestävän kehityksen käsitteen kansainväliseen ympäristöpolitiikkaan. Kestä-
vän kehityksen käsite sai todellista jalansijaa Rion kestävän kehityksen konferenssissa 
vuonna 1992. YK:n Rion kestävän kehityksen julistuksessa todetaan, että ”ihmiset ovat 
oikeutettuja terveelliseen ja tuottoisaan elämään harmoniassa luonnon kanssa.”158 Alku-
peräiskansojen ympäristölliset ihmisoikeudet tunnustetaan erikseen Rion julistuk-
sessa, joka korostaa alkuperäiskansojen tärkeää roolia luonnon kestävän kantokyvyn 

155  Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 5-16 June 1972, A/
CONF 48/14/Rev.1.

156  Principle 1.

157  Ks. Heinämäki, L. ”Ihmisoikeudet ympäristönsuojelussa”, teoksessa T. Koivurova, E. Pirjatanniemi (toim.), 
Ihmisoikeuksien käsikirja, Tietosanoma, 2013, s. 528–554.

158  Rio Declaration on Environment and Development, 12.8.1992, A/CONF.151/26 (Vol. I).
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vaalimisessa. Tästä syystä julistus painottaa, että alkuperäiskansat tulisi ottaa mukaan 
ympäristölliseen päätöksen tekoon heidän perinteisen ympäristön kestävään käyttämiseen 
liittyvän perinteisen tietonsa takia.159

Alkuperäiskasojen ympäristöllisillä ihmisoikeuksilla tarkoitetaan alkuperäiskansakulttuurin 
erityistä oikeudellista suojelua ympäristöllisten toimenpiteiden yhteydessä.160 Tässä oikeu-
dellisessa suojelussa alkuperäiskansoja ei kuitenkaan nähdä passiivisina suojeluobjekteina, 
vaan korostetaan alkuperäiskansojen aktiivista toimijuutta, tietoa ja osaamista suhteessa 
ympäristöä- ja kulttuuriperintöä koskeviin kysymyksiin. Alkuperäiskansojen oikeus osal-
listua ympäristökysymyksiin kumpuaa niiden itsemääräämisoikeudesta suhteessa oman 
kulttuurinsa perustaan.161

Alkuperäiskansat saivat myös keskeisen aseman Rion konferenssissa tehdyssä jo aiem-
min mainitussa YK:n luonnon monimuotoisuussopimuksessa (biodiversiteettisopimus), 
joka niin ikään korostaa alkuperäiskansojen osallistumisoikeuksia luonnon monimuo-
toisuuden säilyttämistä koskevaan päätöksentekoon. Sopimusosapuolet tunnustavat 
monien perinteisen elämäntavan omaavien alkuperäis- ja paikallisyhteisöjen läheisen ja 
perinteisen riippuvuuden biologisista luonnonvaroista. Kansainvälisessä alkuperäiskansa-
oikeuskeskustelussa on yleisesti tuotu esille, että alkuperäiskansojen kulttuuri kytkey-
tyy niin kokonaisvaltaisesti ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden tilaan, ettei niitä 
koskevia kysymyksiä voida erottaa toisistaan.162 Saamelaiset ovat käyttäneet ja käyttävät 
edelleen laajoja alueita perinteisiä elinkeinojaan ja elämäntapaansa varten. Luonnonkäyt-
töä ohjaavat saamelaisyhteisön arvot ja tapaoikeus, perinteet ja maankäyttöperinteet.163 
Biodiversiteetti sopimus on tullut Suomessa voimaan 25.10.1994.164

159  Ibid., Principle 22. Ks. tarkemmin, Heinämäki, L., “Protecting the Rights of Indigenous Peoples – Promoting 
the Sustainability of the Global Environment?” International Community Law Review, vol. 11, no. 1 (March 2009): 
3-68.

160  Heinämäki, L., “The Protection of the Environmental Integrity of Indigenous Peoples in Human Rights Law” 
(2006) XVII Finnish Yearbook of International Law 1, s. 2.

161  Heinämäki, L., “Indigenous peoples’ environmental human rights - from objects of protection towards 
stewardship: assessment of current international standards”, Research Handbook on the International Law of 
Indigenous Rights. Newman, D. G. (toim.). Edward Elgar, (Research Handbooks in International Law, 2022, s. 
169–201.

162  Metcalf, C.,”Indigenous Rights and the Environment: Evolving International Law” (2003-2004) 35 Ottawa Law 
Review 103, s. 107.

163  Artikla 8 (j) Työryhmän loppuraportti, s. 6. Katso myös tarkemmin aiheesta, Helander-Renvall, E. ja Markkula, 
I., Luonnon monimuotoisuus ja saamelaiset, Suomen ympäristö 12/2011, Ympäristöministeriö.

164  Rio de Janeirossa 5 päivänä kesäkuuta 1992 tehty biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, jonka 
eduskunta on hyväksynyt 20 päivänä kesäkuuta 1994 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 15 päivänä 
heinäkuuta 1994 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 
27 päivänä heinäkuuta 1994, tuli voimaan 25 päivänä lokakuuta 1994, SopS 78/1994.
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Yleissopimuksen tavoitteena on biologisen monimuotoisuuden suojelu, sen osien kestävä 
käyttö sekä perintöaineksen käytöstä saadun hyödyn oikeudenmukainen ja tasapuolinen 
jako.165 Sopimuksen 8 artiklan alakohdan j) mukaan kunkin sopimuspuolen tulee mahdolli-
suuksien mukaan ja soveltuvin osin… … kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kunnioit-
taa, suojella ja ylläpitää alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen sellaista tietämystä, 
keksintöjä ja käytäntöä, joka sisältyy biologisen monimuotoisuuden suojelun ja kestävän 
käytön kannalta merkityksellisiin perinteisiin elämänmuotoihin ja edistää ja laajentaa nii-
den soveltamista mainittujen yhteisöjen luvalla ja myötävaikutuksella sekä rohkaista tie-
tämyksestä, keksinnöistä ja käytännöstä saadun hyödyn tasapuolista jakoa. Sopimuksen 
10 artiklan (Biologisen monimuotoisuuden osien kestävä käyttö) alakohdan c) mukaan 
kunkin sopimuspuolen tulee mahdollisuuksien mukaan ja soveltuvin osin… …suojella ja 
rohkaista biologisten luonnonvarojen perinteistä käyttöä vanhojen kulttuurien käytännön 
mukaisesti tavalla, joka soveltuu suojelun ja kestävän käytön edellytyksiin.

Näiden artiklojen katsotaan yhdessä luettuna tunnustavan alkuperäiskansojen oikeu-
den niiden perinteisten, kestävään käyttöön pohjautuvaan luonnonvarojen käyttöön 
sekä oikeuden valtioiden tukemana säilyttää, omistaa, hallita ja hyödyntää omaa eko-
logista perinteistä tietoaan ja siihen kuuluvia käytänteitä.166 Näitä artikloja tulee lukea 
yhdessä myös sopimuksen 14 artiklan kanssa, joka edellyttää sopimusvaltiota ottamaan 
käyttöön asianmukaiset menettelytavat, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arvioin-
tia sellaisten esitettyjen hankkeiden osalta, joilla todennäköisesti olisi huomattava haital-
linen vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen, jotta näiltä vaikutuksilta voitaisiin välttyä 
tai jotta ne voitaisiin minimoida, ja tarvittaessa järjestää kansalaisille mahdollisuus osallis-
tua mainittuun menettelyyn.167 Saamelaiskäräjien mukaan tämä edellyttää, että biologi-
seen monimuotoisuuteen liittyvien vaikutusten arvioinnissa arvioidaan myös vaikutukset 
saamelaisten luontoperustaan ja kulttuuriperintöön, mukaan lukien perinteinen tieto, 
perinteinen elämänmuoto ja luonnonkäyttömenetelmät, kuten perinteiset elinkeinot.168 
Arviointi tulee tehdä yhteistyössä saamelaisten kanssa ja siinä tulee hyödyntää saamelais-
ten perinteistä tietoa, huomioiden saamelaisten vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuos-
tumus perinteisen tiedon hyödyntämistä koskien, mikä tarkoittaa sitä, ettei saamelaisten 
perinteistä tietoa voi käyttää, jos saamelaiset eivät itse näin tahdo. Saamelaisilla voi esi-
merkiksi olla perinteistä tietoa jonkun alueen pyhästä paikasta, jonka yhteisö voi kuitenkin 

165  Ks. Francois, B., “The Fair and Equitable Sharing of Benefits from the Exploitation of Genetic Resources: 
A Difficult Transition from Principles to reality” teoksessa Philippe G. Le Prestre (toim.), Governing Global 
Biodiversity, The evolution and implementation of the Convention on Biological Diversity, Ashgate, 2002, 
s.145–157; McGraw, D. M., “The Story of the Biodiversity Convention: From Negotiation to Implementation” 
teoksessa Le Prestre (toim.) (2002), ibid., s. 7.

166  Barsh, R. L., “Indigenous Peoples”, Chapter 36 in Daniel Bodansky et al (toim.), The Oxford Handbook of 
International Environmental Law, Oxford: Oxford University Press, 2007, s. 848.

167  Ks. Artikla 14.

168  Saamelaiskäräjien lausunto YVA-lainsäädännön toimivuusarvioinnista, 25.11.2010, Dnro: 524/D.a.2/2010.
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haluta pitää salassa. Ennakkosuostumuksen idea biodiversiteettisopimukseen liittyy 
ennen kaikkea siihen, ettei alkuperäiskansojen perinteistä tietoa esimerkiksi geneettisiin 
resursseihin liittyen alettaisi käyttää kaupalliseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen 
ilman alkuperäiskansan suostumusta ja hyötyjen tasapuolista jakamista. Saamelaiskäräjät 
on esittänyt, että YVA-lain uudistamisessa erityisesti huomioitaisiin yhteys biodiversiteetti-
sopimuksen artiklojen 8 (j) ja 10 (c) mukaisiin velvoitteisiin.169

Biodiversiteettisopimus tunnustaa ja suojelee myös alkuperäiskansojen kulttuuriperintöä, 
johon perinteinen tieto mukaan lukien perinteiseen maankäyttöön liittyvät käytänteet 
sisältyvät.170 Saamelaiskulttuurin tulevaisuuden elinehto on luonnon monimuotoisuu-
den säilyminen.171 Saamelaisten perinteiseen maankäyttöön liittyvää perinteistä tietoa 
ei voi erottaa itse perinteisestä maankäytöstä, joten perinteisen tiedon säilyttäminen ja 
suojelu tarkoittaa aina myös maankäytön suojelua.172 Artikla 8 (j) kansallisen työryhmän 
loppu raportissa todetaan, että biodiversiteettisopimuksen kontekstissa saamelaisten itse-
määräämisoikeus liittyy erityisesti hyötyjen tasapuoliseen jakoon, luonnon monimuo-
toisuuteen liittyvään saamelaisten perinteisen tiedon turvaamiseen ja sitä koskevaan 
päätöksentekoon.173 Alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuden katsotaan pitävän sisäl-
lään myös geneettiset resurssit, perinteisen tiedon ja perinteiset kulttuuri-ilmaisut.174 
Koska alkuperäiskansojen oikeus kulttuuriin ja kulttuuriperintöön nähdään linkittyvän 
suoraan luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja suojeluun, on kansainvälisessä 
alkuperäiskansadiskurssissa alettu puhua alkuperäiskansojen bio-kulttuurisista oikeuk-
sista,175 joilla tahdotaan korostaa oikeuksien holistista luonnetta.

169  Ibid.

170  Kts. World Intellectual Property Organization (WIPO), Protect and Promote Your Culture: A Practical Guide 
to Intellectual Property for Indigenous Peoples and Local Communities. WIPO: Geneva 2017)11. Katso analyysi, 
Johnsson, D. and Tualima, H-Y., “Cultural Heritage, Traditional Knowledge and Intellectual Property” teoksessa A. 
Xanthaki et al (toim.), 2017, s. 218–228.

171  Akwé:Kon ohjeet, Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2011, Ympäristöministeriö, s. 3.

172  Kts. yleisesti Heinämäki, L., Valkonen, S., Valkonen, J., “Legal (non) recognition of Sámi customary relationship 
with the land in Finland: Challenges so far and prospects in the modern human rights era,” teoksessa D. Bunikowksi 
ja A. D. Hemmings (toim.), Philosophies of Polar Law, Routledge London and New York, 2020, s.101–118.

173  Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen alkuperäiskansojen perinnetietoa käsittelevän 
artikla 8j:n kansallisen asiantuntijatyöryhmän loppuraportti, kesäkuu 2011, Ympäristöministeriö, s. 26.

174  Aikio, E., Saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon kehittäminen, Saamelaiskäräjien julkaisu, 2006, s. 5.; 
Pohjoismainen saamelaissopimus, Suomalais-norjalais-ruotsalais-saamelaisen asiantuntijatyöryhmän 27.lokakuuta 
2005 luovuttama luonnos, s. 310.

175  Ks. esim. Chen, C. W. ja Gilmore, M., “Biocultural Rights: A New Paradigm for Protecting Natural and Cultural 
Resources of Indigenous Communities”, The International Indigenous Policy Journal, Vo. 6, issue 3, 2015, s. 1–17; 
Maffi, L. “What is biocultural diversity?” teoksessa L. Maffi & E. Woodley (toim.), Biocultural diversity conservation: A 
global sourcebook, London: Earthscan, 2010, s. 3–11; Markkula, I., Turunen, M., Tuulentie, S. & Nikula, A. ”Perinteinen 
ja paikallinen tieto maankäytön suunnittelussa – esimerkkinä Enontekiö”. Alue ja ympäristö 2020, 49, ss. 145–161.
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Vaikka YVA-laki ei erikseen viittaa biodiversiteettisopimukseen, sitä on luettava yhdessä 
sopimuksen kanssa siten, että biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnissa tunnistetaan ja arvioidaan myös saamelaiskulttuuriin ja kulttuuriperintöön 
kohdistuvat vaikutukset, perinteinen tieto huomioiden.

Saamelaisten ympäristöllisiä ihmisoikeuksia vahvistetaan myös biodiversiteettisopimuk-
seen liittyvällä Nagoyan geenivarapöytäkirjalla, joka on laadittu vuonna 2010 ja on tullut 
voimaan Suomessa 1.9.2016. Pöytäkirja on ensimmäinen yleinen ja oikeudellisesti sitova 
kansainvälinen sopimus geenivarojen saatavuudesta ja hyötyjen jaosta. Nagoyan pöy-
täkirjaa koskevan täytäntöönpanolakiin176 on kirjattu myös saamelaisten oikeuksia mm. 
geenivarojen hallintaan, perinteiseen tietoon, osallistumiseen ja saamelaiskulttuurin hei-
kentämiskieltoon liittyen. Nagoyan pöytäkirjan geenivaroihin liittyvää soveltamisaluetta ei 
ole määritelty Suomessa, mutta saamelaiskäräjät ja ympäristöministeriö ovat aloittaneet 
neuvottelut perinteisen tiedon hallintaan liittyvien menettelyjen kehittämiseksi. Saame-
laiskäräjien muistiossa tuodaan esille mahdollisina geenivaraesimerkkeinä saamelaisten 
käyttämät kasvit, joihin liittyy erityistä perinteistä tietoa.177 Kenties olennaisinta Nagoyan 
pöytäkirjan hyväksymisessä saamelaisten kannalta on perinteisen tiedon ja tapaoikeuk-
sien tunnustaminen olennaiseksi osaksi saamelaisten kulttuuria ja olemassaoloa alkupe-
räiskansana. Saamelaiskäräjien rooli saamelaisten kulttuuriperinnön haltijana vahvistaa 
saamelaisten itsemääräämisoikeutta omia geenivaroja koskien.

Biodiversiteettisopimuksen 7. osapuolikokouksen hyväksymät178 ja vuonna 2004 julkais-
tut vapaaehtoiset Akwé:Kon -ohjeet koskevat sellaisten hankkeiden kulttuuri-, ympäristö- 
ja sosiaalivaikutusten arviointia, joita aiotaan toteuttaa alkuperäiskansojen ja paikallisten 
yhteisöjen pyhillä paikoilla ja niiden perinteisesti asuttamilla tai käyttämillä maa- ja vesi-
alueilla tai jotka todennäköisesti vaikuttavat näihin alueisiin. Vapaaehtoiset ohjeet nimet-
tiin niiden kokonaisvaltaisen luonteen korostamiseksi mohawkin kielen ilmaisulla, joka 
merkitsee ”kaikkea luomakunnassa”.179 Suomessa Akwé:Kon -ohjeita on sovellettu jo vuo-
sien ajan Metsähallituksen erämaa- ja luonnonpuistoalueiden hoito- ja käyttösuunnitel-
miin.180 Metsähallituksen ja saamelaiskäräjien hiljattain sopiman toimintamallin mukaan 
Akwé:Kon -ohjeiden mukaista vaikutusten arviointiprosessia laajennettiin sovellettavaksi 

176  20.5.2016/394, laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan Pöytäkirjan 
täytäntöönpanosta.

177  Dnro 686/D.a.2/2013 Saamelaiskäräjien muistio Nagoyan pöytäkirjan alkuperäiskansoja koskevista 
velvoitteista.

178  Osapuolikokouksen päätös VI/7 A liitteineen.

179  Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2011, Akwé:Kon-ohjeet, s.7. Kts. yleisesti alkuperäiskansojen oikeuksista, 
biodiversiteettisopimuksesta ja Akwé:Kon ohjeiden soveltamisesta, Heinämäki, L., Herrmann, T., Neumann, A., “The 
Protection of Culturally and Spiritually Important Landscapes of Arctic Indigenous Peoples under the Convention 
on Biological Diversity and First Experiences from the Application of the Akwé:Kon Guidelines in Finland”, The 
Yearbook of Polar Law VI, 2015, Brill, s.189–225.

180  Kts. tarkemmin, Heinämäki et al (2017), s.55.
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myös osaksi luonnonvarasuunnitelmien laatimista.181 Suomessa Akwé:Kon -ohjeita voitai-
siin soveltaa saamelaisten kotiseutualueella toteutettavien erilaisten hankkeiden kulttuu-
risten, ympäristöllisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointimenettelyissä. Niitä voitaisiin 
soveltaa mm. YVA-menettelyssä182 sekä maankäyttö- ja rakennuslain toimeenpanossa. Saa-
melaiskäräjät on ehdottanut Akwé:Kon -ohjeiden laajentamista mm. edellä mainittuihin 
menettelyihin. Akwé:Kon -ohjeilla pyritään toteuttamaan kokonaisvaltaista lähestymista-
paa saamelaisten kotiseutualueen alueiden- ja maankäytön suunnitteluun.183 Saamelaiskä-
räjät on ehdottanut, että YVA-menettelyyn liittyvässä arviointiselostuksessa saamelaisten 
kotiseutualueen hankkeiden osalta tulisi käsitellä Akwé:Kon -ohjeiden mukaisesti vaiku-
tuksia saamelaiskulttuuriin, perinteiseen tietoon, innovaatioihin, käytäntöihin; perinteisiin 
luonnonkäyttötapoihin, pyhiin paikkoihin ja kulttuurin yleisiin harjoittamisedellytyksiin.184 
Ohjeiden sisältämästä vaikutusten arvioinnista keskustellaan tarkemmin tämän selvityk-
sen toisessa osassa (kappale 3.2.1).

Biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous on hyväksynyt muitakin alkuperäiskansojen 
kulttuuriperinnön kannalta keskeisiä vapaaehtoisia ohjeita, joiden tarkoitus on tukea ja 
konkretisoida biodiversiteettisopimuksen kansallista toimeenpanoa.185 Suomessa on kui-
tenkin otettu käyttöön toistaiseksi vain Akwé:Kon -ohjeet. Tässä yhteydessä on silti syytä 
mainita biodiversiteettisopimuksen 10. osapuolikokouksen vuonna 2010 hyväksymät 
Akwé:Kon -ohjeita täydentävät Tkarihwaié:rin eettiset ohjeet alkuperäiskansojen ja paikal-
lisyhteisöjen kulttuuriperinnön ja immateriaalioikeuksiin liittyvän perinnön kunnioittami-
sesta (Code of Ethical Conduct to Ensure Respect for the Cultural and Intellectual Heritage 
of Indigenous and Local Communities).186 Ohjeiden tarkoituksena on parantaa alkuperäis-
kansoja ja paikallisyhteisöjä koskevia tai niiden kanssa suoritettavia toimenpiteitä koskien 
mm. valtioiden viranomaisia, akateemisia instituutioita, kehitys- tai tutkimusprojekteihin 
osallistuvia tahoja, kaivostoimintaan tai metsäteollisuuteen liittyvää toimintaa niin että 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeudet biologisiin ja geneettisiin resurssei-
hin sekä perinteiseen tietoon otetaan huomioon ja turvataan.187 Ohjeita voitaisiin sovel-

181  Toimintamalli Akwé: Kon -ohjeiden soveltamisesta Metsähallituksen ja Saamelaiskäräjien välisessä 
yhteistyössä : Hyväksytty Saamelaiskäräjien kokouksessa 4/2019, 30.10.2019, 6 § 1, s. 2–3., https://www.samediggi.
fi/2019/11/05/saamelaiskarajat-hyvaksyi-toimintamallin-akwe-kon-ohjeiden-soveltamisesta-metsahallituksen-ja-
saamelaiskarajien-valisessa-yhteistyossa/ (7.4.2020).

182  Artiklan 3 kohdassa määrätään ympäristövaikutusten tutkimisesta yhteistyössä alkuperäiskansojen kanssa.

183  Ibid.

184  Saamelaiskäräjien lausunto YVA-lainsäädännön toimivuusarvioinnista, 25.11.2010, Dnro 524/D.a.2/2010, s. 2.

185  Ks. esim. The Rutzolijirisaxik Voluntary Guidelines for the Repatriation of Traditional Knowledge Relevant 
for the Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity 14/12; MO’OTZ KUXTAL VOLUNTARY GUIDELINES 
XIII/18 The Tkarihwaié:ri Code of Ethical Conduct to Ensure Respect for the Cultural and Intellectual Heritage of 
Indigenous and Local Communities. x/42, Ks. https://www.cbd.int/guidelines/. (1.4.2021).

186  The Tkarihwaié:ri Code of Ethical Conduct to Ensure Respect for the Cultural and Intellectual Heritage of 
Indigenous and Local Communities UNEP/CBD/COP/DEC/X/42, 29 October 2010.

187  Ks. yleisesti ohjeiden osa yksi.

https://www.samediggi.fi/2019/11/05/saamelaiskarajat-hyvaksyi-toimintamallin-akwe-kon-ohjeiden-soveltamisesta-metsahallituksen-ja-saamelaiskarajien-valisessa-yhteistyossa/
https://www.samediggi.fi/2019/11/05/saamelaiskarajat-hyvaksyi-toimintamallin-akwe-kon-ohjeiden-soveltamisesta-metsahallituksen-ja-saamelaiskarajien-valisessa-yhteistyossa/
https://www.samediggi.fi/2019/11/05/saamelaiskarajat-hyvaksyi-toimintamallin-akwe-kon-ohjeiden-soveltamisesta-metsahallituksen-ja-saamelaiskarajien-valisessa-yhteistyossa/
https://www.cbd.int/decisions/?dec=XIII/18
https://www.cbd.int/guidelines/
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taa myös YVA-menettelyyn. Ohjeiden mukaan kaikissa toimenpiteissä, jotka liittyvät 
alku peräiskansojen ja paikallisyhteisöjen kulttuuriperintönä suojeltavaan perinteiseen tie-
toon liittyen luonnon monimuotoisuuteen, ja joilla on todennäköisesti vaikutusta niiden 
pyhiin paikkoihin tai perinteisiin maihin tai vesiin, on noudatettava alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen ennakkosuostumusta tai hyväksyntää.188 Ohjeissa tunnustetaan alku-
peräiskansojen ja paikallisyhteisöjen asema omien pyhien paikkojensa ja muiden maa- ja 
vesialueiden perinteisinä suojelijoina, mistä syystä alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisö-
jen tulisi voida osallistua näiden alueiden hallintaan.189

Saamelaisten ympäristöön kytkeytyviä alkuperäiskansaoikeuksia suojellaan myös kult-
tuuriperintöä koskevilla kansainvälisillä sopimuksilla, joiden toimeenpanossa on yhä ene-
nevässä määrin alettu kiinnittää huomiota alkuperäiskansojen asemaan ja oikeuksiin. 
Koska YVA-menettelyssä arvioidaan vaikutuksia myös kulttuuriperintöön, sitä koskevat 
kansainväliset säännökset on myös tunnettava ja otettava huomioon YVA-menettelyssä. 
Saamelaisten perusoikeutta kulttuuriperintöönsä suojataan mm. Unescon maailmanpe-
rintösopimuksen190 taholta, joka laadittiin vuonna 1972, ja jonka Suomi ratifioi vuonna 
1987.191 Alkuperäiskansojen huomioiminen Unescon kulttuuriperintökysymyksissä on 
kehittynyt pikkuhiljaa sitä mukaan kuin alkuperäiskansat ovat saaneet tunnustusta kan-
sainvälisillä areenoilla osana niiden oikeustaistelua ja oikeuksiensa tunnustamista.192 Tie-
toisuuden lisääntyessä on myös alettu enenevässä määrin mieltää, että alkuperäiskansojen 
osallistumisen vahvistaminen luonnonsuojelualueilla sekä alkuperäiskansojen näkeminen 
kumppaneina eikä taakkana tai suojeluobjekteina johtaa usein parempaan luonnon ja sii-
hen liittyvän kulttuuriperinnön suojelemiseen.193 Tietyissä Unescon hyväksymissä maa-
ilmanperintökohteissa, jotka liittyvät jonkun alkuperäiskansan kulttuuriperintöön, on 
toimeenpantu yhteishallintomalleja, joissa tunnustetaan kyseisen alkuperäiskansan 

188  Para 11.

189  Para 20.

190  Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta, hyväksytty 16.11.1972, tuli voimaan 
Suomessa 13.2.1987, SopS 19/87.

191  Ks. Asetus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen 
voimaansaattamisesta (SopS 19/1987).

192  Ks. yleisesti, Disko, S. ja Tugendhat, H., World Heritage Sites and Indigenous Peoples’ Rights, IWGIA – 
Document 129, Copenhagen, 2014.

193 349 Larsen, P., B., Reconciling indigenous peoples and protected areas: rights, governance and equitable cost 
and benefit sharing, IUCN, Gland, February 2006, s. 2. See, generally, Duncan, T., Villarreal-Rosas, J., Carwardine, J. 
Garnett, S.T. and Robinson, C. J., “Influence of environmental governance regimes on the capacity of Indigenous 
Peoples to participate in conservation management”, The International Journal on Protected Areas and 
Conservation, Issue 24.2, 2018:87-102.



65

YMPäRISTöMINISTERIöN JULKAISUJA 2023:2 

oikeudet, perinteiset arvot ja asema alueen ”suojelijana”. Esimerkkeinä tällaisista maail-
manperintökohteista ovat SGang Gwaay maailmanperintökohde Brittiläisessä Kolum-
biassa194, Kanadassa sekä Laponian maailmanperintökohde195 Ruotsissa.

Saamelaisten aineetonta kulttuuriperintöä suojellaan mm. Unescon vuonna 2003 laati-
malla aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevalla kansainvälisellä yleisso-
pimuksella.196 Saamelaiskäräjät teki aloitteen yleissopimuksen ratifioimisesta 19.2.2010 
opetus- ja kulttuuriministeriölle. Sopimus tuli voimaan Suomessa vuonna 2013.197 Yleis-
sopimuksen kansallisessa toimeenpanoa koskevassa suunnitelmassa korostetaan aineet-
toman kulttuuriperinnön tarkoittavan nimenomaan elävää perintöä, joka on läsnä 
yhteisöjen elämässä. Se voi olla esimerkiksi suullista perinnettä (mukaan lukien kieli 
aineettoman kulttuuriperinnön välineenä), esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytän-
töjä, rituaaleja ja juhlamenoja tai luontoa ja maailmankaikkeutta koskevia tietoja, taitoja ja 
käytäntöjä. Saamelaiskäräjät onkin todennut, että saamelaiskulttuurin säilyminen ja kehit-
tyminen edellyttävät perinteisten tietojen ja taitojen, sekä henkisen pääoman siirtymistä 
tuleville sukupolville sekä saamelaisten itsemääräämiseen perustuvaa päätöksentekoa 
kulttuuria koskevissa, mm. maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä.198

Saamelaisten oikeutta kulttuuriperintöön suojataan myös useilla muillakin kansainvälisillä, 
mm. Euroopan neuvoston alaisilla sopimuksilla, kuten Eurooppalaisella maisemayleissopi-
muksella,199 joka tuli voimaan Suomessa vuonna 2006. Näitä kansainvälisiä instrumentteja 
suhteessa saamelaisten alkuperäiskansaoikeuteen käsitellään tarkemmin opetus- ja kult-
tuuriministeriön tilaamassa saamelaisten kulttuuriperintöoikeuksiin ja muinaisjäännösten 
suojeluun liittyvässä selvityksessä (Heinämäki, 2021).200 Suomessa saamelaisten alkupe-

194  Ks. UNESCO World Heritage List, https://whc.unesco.org/en/list/157 (1.5.2021). Ks. analyysi, Heinämäki, L., 
Herrmann, T., Green, C., Towards Sámi Self-determination over Their Cultural Heritage: The UNESCO World Heritage 
Site of Laponia in Northern Sweden, teoksessa A. Xanthaki, S. Valkonen, L. Heinämäki & P. Nuorgam, Indigenous 
Peoples’ Cultural Heritage, Rights, Debates, Challenges, Brill/Nijhoff, Leiden, Boston, 2017, s. 78–103, 62–81.

195  Ks. UNESCO World Heritage List, https://whc.unesco.org/en/list/774. (1.5.2021).

196  Yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta, hyväksytty 17.10.2003, tuli voimaan 21.5.2013, 
47/2013.

197  Valtioneuvoston asetus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen 
voimaansaattamisesta 16.5.2013, 47/2013.

198  Saamelaiskäräjien kestävän kehityksen ohjelma 2006, s. 5.

199  Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi eurooppalaisen maisemayleissopimuksen (Firenzen 
sopimus) Strasbourgissa 19.7.2000. Sopimus avattiin jäsenvaltioiden allekirjoitettavaksi Firenzessä 20.10.2000, ja se 
tuli voimaan 1.3.2004. Suomessa sopimus tuli voimaan 1.4.2006. Ks. Tasavallan presidentin asetus Eurooppalaisen 
maisemayleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 10.3.2006, 14/2006.

200  Heinämäki, L., Saamelaisten oikeudet muinaisjäännösten suojelussa, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetus- 
ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2021:38, 2021 (c).

https://whc.unesco.org/en/list/157
https://whc.unesco.org/en/list/774
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räiskansaoikeudet tulee huomioida useissa kulttuuriperintöä suojaavissa laeissa, joista osa 
on YVA-menettelyyn suoraan liittyviä myöhemmin tässä selvityksessä erikseen käsiteltäviä 
lupalakeja, mm. kaivos-, ympäristönsuojelu- ja vesilaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki.201

Alkuperäiskansojen ympäristölliset ihmisoikeudet ovat sittemmin tulleet tunnustetuksi 
myös globaalia ilmastonmuutosta koskevassa oikeudellisessa säätelyssä. YK:n ilmastopui-
tesopimuksen alainen Pariisin sopimus tunnustaa alkuperäiskansojen oikeudet ja niiden 
huomioon ottamisen ja kunnioittamisen ilmastonmuutosta käsittelevissä toimissa sekä 
alkuperäiskansojen perinteisen tiedon ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimien perus-
tana.202 Ilmastonmuutokset vaikutukset alkuperäiskansojen elämään ja oikeuksiin ovat 
dramaattisia useilla puolilla maailmaa.203 Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n rapor-
tissa todetaan, että ilmastonmuutos vaikuttaa mm. alkuperäiskansojen elinkeinoihin, elä-
mäntapaan, kulttuuri-identiteettiin, omavaraisuuteen, alkuperäiskansojen perinteiseen 
tietoon sekä terveyteen ja hyvinvointiin.204 Arktisella alueella vaikutukset ovat konkretisoi-
tuneet viimeisten vuosikymmenten aikana monenlaisten ympäristömuutosten muodossa, 
koskien mm. lumi- ja jääolosuhteita, arktista kasvillisuutta ja eläimistöä sekä muuta eli-
nympäristöä.205 Alkuperäiskansojen rooli on nähty merkittävänä sekä ilmastonmuutoksen 
torjuntaan että siihen sopeutumiseen liittyvissä toimenpiteissä.206 Suomessakin esimerk-
kinä asian merkittävyydestä suhteessa saamelaiskulttuuriin voidaan pitää valtioneuvoston 
VNTEAS-hanketta saamelaisten sopeutumisesta ilmastonmuutokseen (Näkkäläjärvi ym. 
2020).207 Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet on kirjattu myös Suomessa uuteen ilmas-
tolakiin, osallistumisoikeuksia ja perinteistä tietoa painottavasti, kuten johdantokappa-
leessa mainitaan.

201  Ibid.

202  Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan mietintö, VN/5875/2019, 11.5.2021, s. 30.

203  Randall S. Abate and Elizabeth Ann Kronk, ‘Commonality among unique Indigenous communities: an 
introduction to climate change and its impacts on Indigenous peoples’ in Randall S. Abate and Elizabeth Ann Kronk, 
Climate Change and Indigenous Peoples, The Search for Legal Remedies (Edward Elgar, 2013) 5.

204  IPCC, Special report: Special report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, Chapter 3 on Polar 
Regions.

205  ACIA, 2005. Arctic Climate Impact Assessment. Cambridge University Press, 1042p.

206  Ks. esim. Mustonen, T. et al, The Role of Indigenous Knowledge and Local Knowledge in Understanding and 
Adapting to Climate Change, IPCC Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of 
Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, 
D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. 
Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA.

207  Näkkäläjärvi, K., Juntunen, S., Jaakkola, J. J. K., SAAMI – Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen 
-hankkeen tieteellinen loppuraportti, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:25, 
Valtioneuvoston kanslia, Helsinki, 2020.
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Alkuperäiskansojen ympäristölliset ihmisoikeudet ovat tulleet tunnustetuksi myös erityi-
sesti amerikkalaisessa ihmisoikeusjärjestelmässä, Amerikan ihmisoikeustoimikunnassa 
ja tuomioistuimessa.208 Ilmastonmuutokseen liittyen avaintapaus oli vuonna 2005 inuit-
tien Yhdysvaltoja vastaan nostama kanne ilmastonmuutoksen loukkaavista vaikutuk-
sista inuittien ihmisoikeuksiin, kuten oikeuteen kulttuuriin ja elinkeinoihin, terveyteen, 
elämään ja omaisuuteen.209 Alkuperäiskansoja koskevissa oikeustapauksessa on korostu-
nut alku peräiskansojen osallistuminen vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumus-
periaatteen hengessä, alkuperäiskansojen omia tapoja ja perinteitä kunnioittaen, sekä 
ympäristövaikutusten arvioinnin suorittamisen velvoite.210 Vaikka amerikkalainen ihmis-
oikeusjärjestelmä ei olekaan Suomessa sitova, sillä on huomattavia vaikutuksia mm. Suo-
meakin sitovien YK:n alaisiin ihmisoikeussopimuksiin liittyvään oikeuskäytäntöön.

Ympäristöllisissä kysymyksissä alkuperäiskansojen oikeus kulttuuriin on alkuperäiskan-
soihin lukeutuvien henkilöiden ja ryhmien kannalta keskeisin ihmisoikeus, jota turvaavat 
ympäristöön ja kulttuuriperintöön liittyvien sopimusten lisäksi useat kansainväliset aiem-
massa yhteydessä mainitut ihmisoikeussopimukset, mm. Kansalaisia ja poliittisia oikeuk-
sia koskeva yleissopimus (KP-sopimus), Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia 
koskeva yleissopimus (TSS-sopimus), Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva yleis-
sopimus (CERD-sopimus) sekä Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus.211 Niin ikään aiem-
min mainitut alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva ILO-sopimus 169 sekä YK:n julistus 
alkuperäiskansojen oikeuksista turvaavat saamelaisten oikeuksia myös ympäristöllisissä 
yhteyksissä. Alkuperäiskansoilla on myös oikeus osallistua ympäristöjensä ja perinteis-
ten alueidensa ja luonnonvarojen hallintaan ja suojeluun.212 Alkuperäiskansoilla on myös 
oikeus perinteiseen tietoonsa.213 Aiemmassa kappaleessa keskustellun neuvotteluvelvoit-
teen lisäksi alkuperäiskansoilla tulee olla oikeus hyötyä hankkeista, jotka tapahtuvat nii-
den perinteisillä alueilla sekä saada kompensaatio haitoista, jotka kohdistuvat kulttuurin 
harjoittamiseen.214

208  Ks. Heinämäki (2013), s. 546–550.

209  Heinämäki, L. “Rethinking the Status of Indigenous Peoples in International Environmental Decision-Making: 
Pondering the Role of Arctic Indigenous Peoples and the Challenge of Climate Change”, teoksessa T. Koivurova 
et al (toim..), Climate Governance in the Arctic, Springer, Environment & Policy, Vol. 50 (2009) 210-221; Atapattu, 
S. “Climate Change, Indigenous Peoples and the Arctic: The Changing Horizon of Inernational Law”, (2013) 22 
Michigan State International Law Review 377-408; Koivurova, T., Duycks, S. and Heinämäki, L., “Climate Change and 
Human rights”, teoksessa E. Hollo et al (toim.), Climate Change and the Law. Springer, 2013, s. 289.

210  Ks. esim. Inter-American Court of Human Rights, Saramaka People v. Suriname, Judgment of 28 November 
2007, IACHR Series C. No. 172; Inter-American Court of Human Rights, Kaliña and Lokono Peoples v. Suriname, 
Judgment of 25 November 2015. IACHR Series C, No. 309; Inter-American Court of Human Rights, Case of 
Indigenous Communities of the Lhaka Honhat Association (Our Land) v. Argentina Judgment of February 6, 2020. 
Series C No. 400.

211  Yleissopimus lapsen oikeuksista 60/1991.

212  ILO Art. 15, art. 4., YK:n julistus art. 29, 32.

213  YK:n julistus, art. 11-13.

214  ILO art. 15., YK:n julitus art. 32.
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Myös vielä lopullisesti hyväksymätön Pohjoismainen Saamelaissopimus suojelee saame-
laista kulttuuriympäristöä. Sopimuksen mukaan valtiot edistävät saamelaisten perinteistä 
tietoa kunnioittaen saamelaisalueiden luonnon- ja kulttuuriympäristön kestävää käyttöä 
ja ottaen huomioon luonnon- ja kulttuuriympäristöjen erityisen merkityksen saamelaisten 
kulttuurin, kielen ja yhteiskuntaelämän perustana.215 Valtiot ottavat huomioon saamelai-
sen kulttuuriperinnön, saamelaiset kulttuuri-ilmaukset ja saamelaisen perinteisen tiedon 
päätöksenteossa, joka koskee saamelaisia olosuhteita.216

Ympäristöperusoikeus ja saamelaisten kulttuuriperusoikeus yhdessä liittyvät myös ns. 
ympäristöhaavoittuvuuden käsitteeseen, jota Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kehit-
tänyt oikeuskäytännössään.217 Ympäristölliset ihmisoikeudet ovat tulleet laajasti käsitel-
lyksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.218 Saamelaisten luontosuhteen uhkaajana ja 
nk. ympäristöhaavoittuvuutta laukaisevana tekijänä ovat viime vuosikymmeninä muodos-
tuneet erilaiset toimenpiteet, joissa luonnonvaroja pyritään hyödyntämään saamelaisten 
kotiseutualueella. Tästä syystä liiketoiminnan mahdollistaminen saamelaisten kotiseu-
tualueella edellyttää tarkkaa perus- ja ihmisoikeuslähtökohtaista punnintaa.219 Alkuperäis-
kansojen kohdalla ihmisoikeudet kytkeytyvät suoraan ympäristön suojeluun ja kestävään 
käyttöön, mistä syystä alkuperäiskansojen ympäristölliset ihmisoikeudet ovat enenevässä 
määrin saaneet tunnustusta kansainvälisissä ihmisoikeuselimissä. Juuri alkuperäiskansojen 
kulttuuriin kuuluva erityinen luontosuhde on myös vaikuttanut ihmisoikeuksien ympäris-
tönäkökohtia vahvemmin huomioivaan tulkintaan.220

Yhteenvetona voidaan todeta, että kansainvälisen oikeuden sisältämät velvoitteet on tun-
nettava ja otettava huomioon YVA-menettelyssä. Esimerkiksi kun arvioidaan vaikutuksia 
luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta, tulee ottaa huomioon biodiversiteet-
tisopimuksen alkuperäiskansoja koskevat velvoitteet ja tunnistaa ja arvioida myös saa-
melaiskulttuuriin ja kulttuuriperintöön kohdistuvia vaikutuksia. YVA-yhteysviranomaisen 
velvollisuutena on ohjata, että näin tapahtuu. Saamelaiskäräjät on esittänyt, että YVA-
lain perusteluihin lisättäisiin saamelaiskulttuurin suojaa koskevat kansainväliset velvoit-
teet, joiden perusteella tulee arvioida hankkeen vaikutuksia saamelaiskulttuurille.221 Tätä 
voidaan pitää perusteltuna sen edistämiseksi, että ne tunnistetaan ja otetaan paremmin 

215  Artikla 33.

216  Artikla 22.

217  Ks. Heiskanen, H. E., Knuutila, R., Heinämäki, L., ”Ympäristöllinen haavoittuvuus Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tapausten valossa”, Oikeus 2017 (46), 1:35-55, 44.

218  Towards Greener Human Rights Protection Rewriting the Environmental Case-Law of the European Court of 
Human Rights, Acta Universitatis Tamperensis 2367, Tampereen yliopisto, 2018. Akateeminen väitöskirja.

219  Heiskanen et al (2017), s. 44.

220  Heinämäki, L. “The Right to Be a Part of Nature: Greening Human Rights via Strengthening Indigenous 
Peoples”, The Yearbook of Pola Law, vol. 4, issue 1 (2012): 415-474.

221  Saamelaiskäräjien lausunto YVA-lainsäädännön toimivuusarvioinnista, 25.11.2010, Dnro 524/D.a.2/2010, s. 2.
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huomioon YVA-menettelyssä. Saamelaiskulttuurin suoja sisältää perinteisten elinkeinojen 
lisäksi kulttuuriperintöön lukeutuvien muiden keskeisten elementtien huomioon ottamisen, 
esimerkkeinä pyhiin luonnonpaikkoihin ja muuhun kulttuuriperintöön koskevat vaikutuk-
set. YVA-menettelyssä tulee niin ikään huomioida saamelaisten perinteinen tieto siten, että 
se tulee sisällyttää vaikutusten arviointiin saamelaisten niin toivoessa, kunnioittaen saame-
laisten vapaata ja tietoon perustuvaa ennakkosuostumusta perinteiseen tietoonsa liittyen.
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7 Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet 
YVA-menettelyssä

7.1 YVA-lainsäädännön perustasta ja tavoitteesta
Ympäristövaikutusten arvioinnista on säädetty alun perin Euroopan unionissa vuonna 
1985 tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista anne-
tulla neuvoston direktiivillä 85/337/ETY. EU-maissa tästä tuli lainsäädäntöä 3.7.1988. Direk-
tiiviä on muutettu kolmesti vuosina 1997, 2003 ja 2009 (Euroopan neuvoston direktiivi 
97/11/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 2003/35/EY ja 2009/31/
EY). Alkuperäinen direktiivi muutoksineen kodifioitiin yhdeksi direktiiviksi antamalla uusi 
YVA-direktiivi vuonna 2011, ja tätä direktiiviä on sovellettu 17.2.2012 alkaen. YVA-direk-
tiiviä muutettiin jälleen vuonna 2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2014/52/EU. Direktiivi tuli saattaa osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 16.5.2017 mennessä. 
YVA-direktiivissä annetaan säännökset YVA-menettelystä, jolla varmistetaan, että hank-
keet, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, arvioidaan ennen niiden 
hyväksymistä.222

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia säätelee YVA-direktiivin lisäksi 
YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnin 
yleissopimus (E/ECE/1259, Convention on Environmental Impact Assessment in a Trans-
boundary Context, Espoo Convention, jäljempänä Espoon sopimus). Espoon sopimuk-
sen osapuolina olevilla valtioilla on oikeus osallistua toisessa valtiossa käynnissä olevaan 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, mikäli arvioitavan hankkeen todennäköisesti 
merkittävät ympäristövaikutukset kohdistuvat kyseiseen valtioon. Espoon sopimus tehtiin 
vuonna 1991. Siinä määritellään menettelyt valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutus-
ten arvioimiseksi. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1995, ja sopimus saatettiin voimaan 
asetuksella valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleisso-
pimuksen voimaansaattamisesta (SopS 67/1997). Espoon sopimusta muutettiin vuonna 

222  HE 50/2021, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 
sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta, s. 4.
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2004. Nämä muutokset saatettiin Suomessa voimaan vuonna 2017 valtioneuvoston ase-
tuksella valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuk-
sen muuttamisesta (SopS 81/2017).223

Kansallisessa lainsäädännössä YVA-direktiivi toimeenpantiin 1.9.1994 lailla ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä (468/1994) sekä valtioneuvoston asetuksella ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä (792/1994). YVA-lainsäädännön kokonaisuudistuksen 
myötä säädettiin uusi YVA-laki (252/2017). Samalla saatettiin osaksi kansallista lainsäädän-
töä ne muutokset, joita YVA-direktiivin muuttamisesta annettu direktiivi 2014/52/EU edel-
lytti. Uusi YVA-laki tuli voimaan 16.5.2017, jolloin se kumosi vuonna 1994 voimaan tulleen 
lain. Samassa yhteydessä uudistettiin myös YVA-asetus (277/2017). YVA-direktiivi on pantu 
Suomessa täytäntöön YVA-lainsäädännön lisäksi maankäyttö- ja rakennuslailla (132/1999), 
maankäyttö- ja rakennusasetuksella (895/1999), luonnonsuojelulailla (1096/1996) sekä 
lupamenettelyjä koskevien velvoitteiden osalta sektorikohtaisilla säädöksillä,224 joita käsi-
tellään myöhemmin erikseen kappaleessa 9.

YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja sen yhtenäistä huo-
mioon ottamista sekä suunnittelussa että päätöksenteossa ja myös parantaa kaikkien 
ihmisten oikeutta ympäristöä koskevan tiedon saantiin ja osallistumiseen. Tältä osin laki 
edistää myös PL 20 §:n turvaaman ympäristöperusoikeuden toteutumista.225 YVA-menet-
telyssä tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan hankkeen ja sen toteuttamisvaihtoehtojen 
merkittävät ympäristövaikutukset. YVA-menettelyn avulla saadaan tietoa siitä, mitä tie-
tyn hankkeen toteuttaminen käytännössä merkitsisi ja millaisia vaikutuksia se aiheuttaisi 
ympäristölleen. YVA tulisi tehdä niin aikaisessa vaiheessa, että hankkeen toteuttamisella 
on vielä vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen muodostamisen tavoitteena on löytää vaihtoehto, 
jolla olisi mahdollisimman pienet haitalliset ympäristövaikutukset. Tämän vuoksi vaihto-
ehtojen vaikutusten vertailu on tärkeää. Menettelyssä tuotettavan tiedon tarkoituksena 
on tukea suunnittelua ja päätöksentekoa. Lopputulemana pitäisi olla ymmärrys hankkeen 
merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä keinot ehkäistä haitallisia vaikutuksia.226

223  Ibid., s. 4–5. Espoon sopimukseen liitetyn strategista ympäristöarviointia koskevan lisäpöytäkirjan (ns. 
SEA-pöytäkirjan) mukaan valtioiden välinen yhteistyö on tarpeen myös silloin, kun suunnitelmalla tai ohjelmalla 
todennäköisesti on merkittäviä valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia. SEA-pöytäkirja hyväksyttiin Kievissä 
2003, ja se tuli kansainvälisesti voimaan 11.7.2010. SEA-pöytäkirja on tämän tutkimusaiheen rajauksen ulkopuolella.

224  Ibid., s. 5.

225  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021, s. 2.

226  Ibid., s. 3.
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7.2 Saamelaiset YVA-menettelyssä: 
sidosryhmäosallistuminen vai osallistuminen 
alkuperäiskansana?

Ympäristövaikutusten arvioinnilla on läheinen liityntä edellisessä kappaleessa sivuttuun 
kestävän kehityksen periaatteeseen. Kestävän kehityksen käsitteen sisälle mahtuu ekolo-
ginen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävä kehitys.227 Kestävän kehityksen 
pyrkimyksenä on vastata kysymykseen, voidaanko taloudellinen kasvu ja ympäristönsuo-
jelu yhdistää ja sen tavoitteena on mm. luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.228 Kes-
tävän kehityksen periaatteen mukaan nykyisten sukupolvien tarpeiden tyydyttämisessä 
tulee ottaa huomioon myös tulevien sukupolvien tarpeet.229 Erityistä painoarvoa kestävän 
kehityksen periaatteelle oikeusjärjestelmässämme tuo se, että siitä on maininta Euroopan 
unionin perustamissopimuksessa.230 Ympäristövaikutusten arviointi on keskeinen keino 
saavuttaa kestävän kehityksen periaatteita koko Unionin alueella ja siihen liittyvää lainsää-
däntöä voidaan pitää välineenä kestävän kehityksen päämäärän tavoitteluun.231

Saamelaisille alkuperäiskansana kestävän kehityksen edistäminen ja luonnon monimuo-
toisuuden säilyttäminen ovat kulttuurin elinvoimaisuuden kannalta ydinkysymyksiä, kuten 
yllä olevassa kappaleessa tuotiin esille. Ympäristön muutoksilla ja pilaantumisella, kuten 
erilaisilla vesistöön ja kaloihin tai muutoin elinympäristöön negatiivisesti tai muuttavasti 
vaikuttavilla toimilla on suoria välittömiä sekä välillisiä haitallisia vaikutuksia saamelais-
kulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin. Saamelaisten osallistuminen ympä-
ristölliseen päätöksentekoon on yksi heidän tärkeimmistä perus- ja ihmisoikeuksistaan.

YVA-menettelyllä on ympäristöllisessä päätöksenteossa keskeinen asema. Tässä yhtey-
dessä on katsottu, ettei hankkeiden aloittaminen voi olla yksin sen toteuttajan varassa, 
vaan myös päätöksentekijöillä tulee olla käytettävissään luotettavaa ja riittävää infor-
maatiota hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista, jotta hankkeen ympäristötilannetta 
voidaan ylipäätään hallita.232 Myös yleisöllä tulee olla oikeus osallistua ympäristö-
päätöksentekoon ja saada siitä tietoa jo PL 20 §:n mukaisen ympäristöperusoikeuden ja 

227  Pellikainen, T. Oikeudellinen tutkimus ympäristövaikutusten arvioinnista, Tutkimuskohteena YVA-menettely, 
Natura-arviointi ja kaavoitukseen liittyvä vaikutusten arviointi, Pro-gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, 2014, s. 67.

228  Ks. esim. Hollo, Erkki J: Ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojeluoikeus. Talentum 2004. s. 43.

229  The World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford University Press 
1987.

230  Sopimus Euroopan unionista, EYVL C 191, 29.7.1992, s. 1–112, artikla 2, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?uri=CELEX:11992M/TXT. Myös sopimuksen johdanto-osaan ja tavoitteisiin on lisätty kestävän 
kehityksen periaate. Ks. Pellikainen, T. (2014), s. 67.

231  Hollo, Erkki J: Johdatus ympäristöoikeuteen. Talentum 2009, s.62.

232  Hollo (2009), s.131.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX
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kansainvälisten sopimusten nojalla.233 Kuten mainittu, saamelaisten osalta PL 20 § kytkey-
tyy suoraan PL 17.3 ja 121.4 §:ien turvaamaan alkuperäiskansakulttuurin ja itsemäärää-
misoikeuden suojaan, sekä sitä osaltaan toteuttavaan saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaiseen 
viranomaisen neuvotteluvelvoitteeseen. Saamelaisten alkuperäiskansana osallistumisen 
perusta on näin ollen yleisön osallistumisoikeutta selkeästi vahvempi ja laajempi, vaikka 
tietysti saamelaisilla on yksilöinä myös kansalaisille kuuluva osallistumisoikeus. Tiedon-
saantioikeus kytkeytyy suoraan aiemmassa kappaleessa 4 kuvailtuun alkuperäiskansojen 
ennakkosuostumusperiaatteeseen, joka koskee osallistumisen laatukriteereitä. Periaate 
edellyttää, että saamelaiskäräjillä ja muilla osallistuvilla saamelaistahoilla tulee olla riittävä 
tietopohja omien arvioidensa ja päätöksentekonsa tueksi.

YVA-lain tavoitesäännös (YVAL 1 §) nostaa kaikkien ihmisten tiedonsaannin ja osallis-
tumismahdollisuuksien lisäämisen yhdeksi YVA-menettelyn keskeiseksi tavoitteeksi.234 
YVA-lainsäädännön taustalla vaikuttava Århusin yleissopimus rakentuu kolmen perus-
pilarin varaan. Ensimmäinen on oikeus osallistua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon 
sen valmisteluvaiheessa. Toinen käsittää oikeuden ympäristöä koskevaan tietoon. Kolmas 
pilari pitää sisällään oikeuden tehokkaisiin oikaisu- ja muutoksenhakukeinoihin.235 Nämä 
kaikki pilarit ovat saamelaisten kannalta tärkeitä. Tämän lisäksi saamelaiset itse ovat kui-
tenkin tärkeitä tiedon tuottajia, ja heille kuuluva perinteinen tieto ja oikeus käyttää sitä 
tulee lukea osaksi heidän perustuslaillista oikeuttaan kulttuuriin.

YVA-menettely tarjoaa mahdollisuuden hyvin monille erilaisille toimijoille ottaa osaa 
hankkeen suunnitteluun. Kansalaiset, kansalaisjärjestöt ja muut osapuolet voivat tuoda 
näkemyksiään ja huoliaan esiin monien osallistumismuotojen kautta. Eri hallinnon-
alojen viranomaiset ja kunnat antavat oman panoksensa ainakin arviointiohjelmasta ja 
-selostuksesta annettavien lausuntojen muodossa. Osallistuminen lisää suunnittelun ja 
päätöksen teon läpinäkyvyyttä sekä laajentaa päätöksenteossa käytettävää tietopohjaa. 
Osallistumista voidaan perustella myös sillä, että se lisää luottamusta toimijoiden välillä ja 
mahdollistaa riittävän yhteisymmärryksen saavuttamisen elinympäristöä koskevassa suun-
nittelussa ja päätöksenteossa.236

233  Pellikainen (2014), s. 8.

234  HE 259/2016.

235  Tasavallan presidentin asetus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja 
yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 
nk. Århusin yleissopimus (SopS 122/2004).

236  Jantunen, J., Hokkanen, P., YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi, Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
toimivuus ja kehittämistarpeet, Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 18/2010, s. 55.
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YVA-laki määrittelee osallistumisen vuorovaikutukseksi eri toimijoiden, hankkeesta vastaa-
van, yhteysviranomaisen ja eri sidosryhmien välillä. YVAL 2 §:n mukaan osallistumisella tar-
koitetaan ”hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten ja niiden, 
joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjen ja säätiöiden, joiden toi-
mialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea, välistä vuorovaikutusta ympäristövaiku-
tusten arvioinnissa”. YVA-direktiivissä puhutaan yleisön osallistumisesta, jolloin ’yleisöllä’ 
tarkoitetaan yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka, kansallisen 
lainsäädännön tai käytännön mukaisesti, näiden yhteenliittymiä, järjestöjä tai ryhmiä.237 
Yleisö, jolla on oikeus osallistua menettelyyn direktiivin tarkoittamissa asioissa, tulee mää-
ritellä kansallisesti.238

YVA-lain osallistujamääritelmä on hyvin väljä, eikä mitään toimijaa ole lainsäädännöllisin 
perustein lähtökohtaisesti rajattu YVA-menettelyn ulkopuolelle.239 Laaja toimijajoukko voi-
daan yleisesti ottaen nähdä myönteisenä asiana, mutta saamelaisten oikeuksien toteu-
tumisen kannalta se saattaa aiheuttaa myös ongelmia. Saamelaiset saatetaan nähdä 
yhtenä sidosryhmänä muiden intressiryhmien joukossa. Tällöin heidän kuulemisensa ja 
osallistumisensa saatetaan nähdä vain yhtenä huomioitavana seikkana lukuisten mui-
den intressien joukossa. YVA-menettelyssä useat toimijat pyrkivät edistämään kukin omia 
tavoitteitaan. Joustava YVA-lainsäädäntö jättää väljyyttä käytännön toteuttamiseen koros-
taen YVA-menettelyn toimijakeskeisyyttä.240 Usein todetaan, että ympäristöön liittyvässä 
päätöksenteossa on tehtävä intressipunnintaa eri intressien välillä. Saamelaisten oikeuk-
sien toteutumisen kannalta tämä saattaa merkitä sitä, etteivät oikeudet tosiasiallisesti 
toteudu: toimenpiteet saattavat näin ollen johtaa saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksien 
loukkaamiseen.

Saamelaisten osallistuminen ei ole tärkeää vain heidän itsensä kannalta vaan myös ympä-
ristön suojelun ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. Alkuperäiskan-
sat ovat usein korostaneet kansainvälisissä ympäristöprosesseissa myös omaa vastuutaan 
ympäristöä kohtaan. Alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeus nähdään usein ennen 
kaikkea keinona toteuttaa vastuullista ympäristöllistä toimijuutta.241 Alkuperäiskanso-
jen laajempaa osallistumista kestävän kehityksen, luonnon monimuotoisuuden ja 

237  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen 
julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista. 

238  Ks. HE 259/2016.

239  Jantunen, Hokkanen (2010), s. 55. Ks. myös yleisesti, Hokkanen, Kansalaisosallistuminen 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Acta Universitatis Tamperensis 1285. Tampere: Tampere University, 
2007; Pölönen, I. Ympäristövaikutusten arviointimenettely. Tutkimus YVA-menettelyn oikeudellisesta asemasta ja 
kehittämistarpeista ympäristöllisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, 
A-sarja N.o 280. Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2007.

240  Jantunen, Hokkanen (2010), s. 55.

241  Ks. Heinämäki (2022).
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sittemmin mm. ilmastonmuutoksen hillintää sekä siihen sopeutumista koskevissa toimissa 
on perusteltu ihmisoikeusnäkökulman lisäksi nimenomaan sillä, että alkuperäiskansojen 
luontoon liittyvät käytänteet ja perinteinen tieto muodostavat osan keskeisestä ympäris-
töllisessä päätöksenteossa käytettävästä tietopohjasta.242

Saamelaisten alkuperäiskansana osallistumisen perusta YVA-menettelyssä tulisi nähdä 
kaksijakoisena. Yhtäältä osallistumisella toteutetaan saamelaisten oikeutta kulttuuriin 
sekä itsemääräämisoikeutta osallistua tehokkaasti perinteisesti käyttämiensä alueiden ja 
luonnonvarojen hallintaan. Toisaalta osallistumisen perustana on saamelaisten ympäris-
töönsä ja perinteisiin käytäntöihinsä liittyvä perinteinen tieto, jolla voi olla merkittävää 
ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojelua koskevaa arvoa. Alkuperäiskansojen 
perinteinen tieto on myös heidän oikeutensa, joka tulee ottaa huomioon luonnon moni-
muotoisuuden suojelussa, kunnioittaen alkuperäiskasojen vapaata ja tietoon perustuvaa 
ennakkosuostumusta.

Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet edellyttävät, että saamelaisilla on oikeus osallistua 
ympäristövaikutusten arviointiin suhteessa toimenpiteiden vaikutuksiin heidän kulttuu-
rinsa perustaan sekä oikeuksiin. Tätä kysymystä käsitellään vielä tarkemmin seuraavassa 
kappaleessa.

YVA-menettely on luonteeltaan vuorovaikutteinen prosessi, jonka tavoitteisiin kuuluu 
vuoropuhelun rakentaminen eri osapuolten välillä.243 Vaihtoehtoja YVA-menettelyyn osal-
listumiselle on monia. Tiedottamista ja kuulemista koskevien säännösten lisäksi (YVAL 
17 ja 20 §:t) hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen voivat sopia myös muun osal-
listumisen järjestämisestä (YVAL 21 §). Tyypillisimpiä osallistumiskeinoja ovat yleisötilai-
suudet, erilaiset yhteistyö-, ohjaus- ja pienryhmät, työpajat sekä asukaskyselyt. Valtaosa 
osallistumismahdollisuuksista on tyypillisesti hankkeesta vastaavan tarjoamia ja sen aktii-
visuuden varassa.244 Perus- ja ihmisoikeuksia koskevan turvaamisvelvoitteen nojalla (PL 22 
§) yhteysviranomaisen tulisi kuitenkin ohjeistaa hankkeesta vastaavaa mahdollistamaan 
saamelaisten aktiivinen osallistuminen YVA-menettelyyn hankevastaavan toteuttamien 
menetelmien muodossa. Yhteysviranomaisen aktiivinen rooli osallistumisen järjestäjänä 
korostuu arviointiohjelma- ja selostusvaiheen kuulemisissa,245 joissa sen tehtävänä on var-
mistaa saamelaisten osallistumisen mahdollistaminen alkuperäiskansaoikeuksien edellyt-
tämällä tavalla.

242  Ibid.

243  Kumpula, A. teoksessa Kuusiniemi, Kari – Ekroos, Ari – Kumpula, Anne – Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeus. 
Oikeuden perusteokset. Sanoma Pro 2013, s.636.

244  Jantunen, Hokkanen (2010), s. 55.

245  Ibid.
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YVA-menettelyn osallistumismenettelyt voidaan siis toteuttaa nykyisen sääntelyn puit-
teissa eri tavoin ja tapauskohtaiset ottaen huomioon hankkeen erityispiirteet. Tämä kui-
tenkin vaatii aloitteellisuutta hankkeen toteuttajalta ja viranomaiselta. Viranomaisen 
heikot resurssit, eri viranomaistahojen välisen yhteistyön puuttuminen tai hankkeen 
toteuttajan asiantuntemuksen puute voivat muodostua esteeksi hankkeiden erityispiirtei-
den huomioon ottamiselle menettelyssä.246 Viranomaiset eivät myöskään läheskään aina 
ole riittävässä määrin perillä saamelaisten oikeuksista, perus- ja ihmisoikeusmyönteisestä 
laintulkinnasta tai saamelaiskulttuurin erityispiirteistä.

YVA-lainsäädäntö asettaa minimitavoitteita, mutta käytännössä YVA-menettelyt ovat 
tapauskohtaisia ja sidottuja kulloiseenkin suunnittelutilanteeseen. Arviointimenettelyn 
toteutuksessa erityisesti hankkeesta vastaavalla on paljon liikkumavaraa.247 Saamelais-
ten kotiseutualueella tai sinne vaikutuksensa ulottavista hankkeista vastaavalla tulisikin 
olla lähtökohtaisesti jo ymmärrys saamelaisten erityisasemasta ja oikeuksista alkupe-
räiskansana. Riittävän saamelaiskulttuurin tunteminen sekä resurssien varmistaminen 
ovat keskeisimmät edellytykset sille, että saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet toteu-
tuvat YVA-menettelyssä ja lupalakien mukaisissa päätöksissä, joilla ohjataan ympäris-
tön käyttöä. YVAL 33 §:ssä edellytetään, että hankkeesta vastaavan on varmistettava, että 
sillä on käytettävissään riittävä asiantuntemus ympäristövaikutusten arviointiohjelman 
ja -selostuksen laadintaan. YVA-yhteysviranomainen arvioi arviointiohjelmaa ja -selos-
tusta tarkastaessaan asiantuntemuksen.248 Saamelaiskulttuuriin kohdistuvia vaikutuksia 
on mahdotonta arvioida ilman riittävää kulttuurin ja paikallisten olosuhteiden tuntemista. 
Säännös itsessään ohjaa siihen suuntaan, että saamelaisten itsensä tuottamaa tietopohjaa 
tulee hyödyntää vaikutuksia arvioitaessa.

Viranomaisilta voidaan edellyttää saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien tuntemista, sillä 
PL 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. 
YVAL 7 §:n mukaan hankkeesta vastaavalla on oikeus saada viranomaiselta tämän hal-
lussa olevat hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta tarpeelliset tiedot. Tämän 
voidaan katsoa tarkoittavan myös saamelaisten oikeuksia ja niiden soveltamista koskevia 
tietoja.

YVAL 8 §:n mukaan ennen ympäristövaikutusten arviointiohjelman toimittamista tai 
arviointimenettelyn kuluessa yhteysviranomainen voi omasta aloitteestaan taikka toi-
sen asiaa käsittelevän viranomaisen tai hankkeesta vastaavan pyynnöstä järjestää ennak-
koneuvottelu yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa. 

246  Pellikainen, (2014), s. 20–21.

247  Jantunen, Hokkanen (2010), s. 55.

248  YVAL 33 §.
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Saamelaiskäräjät tulisi rinnastaa viranomaiseen tässä kysymyksessä ja sillä tulisi olla mah-
dollisuus halutessaan osallistua ennakkoneuvotteluun sekä ehdottaa sen järjestämisestä, 
mistä keskustellaan tarkemmin alla olevassa kappaleessa.

YVAL 10 §:n mukaisesti yhteysviranomaisena toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus (ELY-keskus). Yhteysviranomaisena toimii kuitenkin työ- ja elinkeinoministeriö, kun 
hanke koskee ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitettua ydinlaitosta tai muuta sellaista lai-
tosta, jossa käsitellään tai varastoidaan tai jonne loppusijoitetaan ydinjätteitä. Ydinener-
gialain 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa kaivos- ja malminrikastustoiminnassa, 
jonka tarkoituksena on uraanin tai toriumin tuottaminen, yhteysviranomaisena toimii kui-
tenkin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.249 Saamelaisten kotiseutualueella tai sinne 
vaikutuksensa ulottavien YVA-hankkeiden osalta yhteysviranomaisena toimii todennäköi-
simmin ELY-keskus.

Modernin ympäristöoikeuden tavoitteena on mahdollistaa osallistuminen hankkeiden 
suunnitteluvaiheessa, eli silloin kun eri toteuttamisvaihtoehdot ovat vielä auki.250 YVA-lain-
säädäntö ohjaa kansalaisosallistumista arviointiohjelma- ja -selostusvaiheeseen (YVAL 17 
ja 20 §), joita koskevia prosesseja käsitellään vielä tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

Huomionarvoista on se, että osallistumisen kannalta YVA-lainsäädäntö ei ota huomioon 
YVA-menettelyä edeltävää ja sen jälkeistä aikaa.251 YVA-menettelyn soveltamista arvioi-
taessa YVA-lainsäädäntö ei turvaa yleisölle ennakollisia osallistumismahdollisuuksia.252 
Osallistumiselle ei ole lainsäädännöllisesti osoitettu roolia arviointiohjelman laadinta-
vaiheessa eikä seurannassa. Kuten seuraavassa kappaleessa tarkemmin kuvaillaan, saa-
melaisten alkuperäiskansaoikeudet edellyttävät saamelaisten osallistumista jo ennen 
arviointiohjelman laatimista.

Harkittaessa YVA-menettelyn soveltamista yksittäistapauksessa järjestetään hyvin harvoin 
kansalaisosallistumista.253 Saamelaisten kannalta osallistuminen sen arvioimiseen, tuleeko 
YVA-menettely sovellettavaksi, on ensiarvoisen tärkeää. Jollakin tietyllä saamelaisten kan-
nalta keskeisellä alueella suhteellisen pienikin toimenpide saattaa aiheuttaa merkittävää 

249  Ydinenergialaki 990/1989, pykälämuutos 18.6.2021/556.

250  Ks. esim. Pölönen, I. Ympäristövaikutusten arviointimenettely ympäristöoikeudellisena instrumenttina. 
Joensuun yliopisto 2004, s. 126.

251  Jantunen, Hokkanen (2010) s. 56. Ks. myös yleisesti

252  EU:n jäsenvaltioista vain Italia, Espanja ja Ruotsi kuulevat kansalaisia ennen soveltamistarvetta koskevaa 
päätöstä KOM. 2003. YVA-direktiivin (direktiivin 85/337/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/
EY) soveltamisesta ja toimivuudesta. Miten jäsenvaltiot ovat menestyneet YVA-direktiivin täytäntöönpanossa? 
Komission kertomus Euroopan Parlamentille ja Neuvostolle, s. 53. http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/
report_fi.pdf

253  Jantunen, Hokkanen (2010), s. 56. Ks. yleisesti myös Bäcklund, S. P. M., Häkli, J., & Schulman, H. O. (Toimittajat) 
(2002). Osalliset ja osaajat. Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Gaudeamus.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870990
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/report_fi.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/report_fi.pdf
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haittaa saamelaisille alkuperäiskansana. Juuri saamelaisten itsensä tuottama perinteinen 
tieto vaikutuksista saamelaiskulttuuriin tulisi olla avainasemassa yksittäistapauspäätöksen-
teossa, kun punnitaan merkittävien vaikutusten kynnystä.

YVA-menettelyyn ei nykyisin kuulu ympäristövaikutusten seurantaa tai arviointia hank-
keen edetessä, vaan sektorilakikohtaisen lupaviranomaisen tulee asettaa hankkeen 
kannalta tarvittavat lupaehdot ja valvovan viranomaisen tulee seurata niiden noudat-
tamista.254 YVAA 4 §:ssä kuitenkin säädetään, että arviointiselostuksen tulee tapauksen 
mukaan sisältää ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin 
liittyvistä seurantajärjestelyistä. Saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutumi-
sen kannalta saamelaisten osallistuminen saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutus-
ten seurantaan on tärkeää. Tästä keskustellaan vielä erikseen lupalakien yhteydessä 
kappaleessa 9.

YVAL 32 §:ssä kuitenkin säädetään, että lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja seuranta 
sekä ympäristövaikutusten arvioinnin yleinen kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle. 
Muut ministeriöt huolehtivat täytäntöönpanon ohjauksesta ja seurannasta sekä arvioinnin 
kehittämisestä toimialallaan. ELY-keskukset ohjaavat ja valvovat tämän lain täytäntöön-
panoa toimialueellaan.

YVA-menettelyyn liittyy muutoksenhakuoikeus lupalakien mukaisena menettelynä ympä-
ristöllisiä lupia koskevissa valituksissa. Valitusoikeus kuitenkin määräytyy erityislakien vali-
tusoikeutta koskevien säännösten perusteella eikä tällöin valitusoikeutta välttämättä ole 
kaikilla niillä, joilla on ollut oikeus osallistua YVA-lain mukaiseen menettelyyn. Saamelais-
ten kannalta muutoksenhakuoikeus on ensiarvoisen tärkeä. Saamelaiskäräjille ja kolttien 
kyläkokoukselle on annettu muutoksenhakuoikeus kaivos-, ympäristönsuojelu- ja vesi-
laissa, mutta ei muissa lupalaeissa. Muutoksenhakuoikeutta on ehdotettu myös parhail-
laan uudistettavaan lunastuslupalakiin. YVAL 34 §:n mukaan se, jolla muutoin on oikeus 
hakea lupapäätökseen muutosta valittamalla, voi valituksessaan vedota siihen, ettei ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyä ole suoritettu tai se on suoritettu olennaisilta osiltaan 
puutteellisesti.255 Näin ollen saamelaiskäräjät ja kolttien kyläkokous voivat vedota saame-
laiskulttuuria koskevan vaikutusten arvioinnin puutteellisuuteen em. lupalakien mukai-
sissa valitusmenettelyissä. Myös ELY-keskuksella on 34 §:n mukaisesti oikeus lupavaiheessa 
valittaa siitä, ettei YVA-menettelyä ole suoritettu tai se on suoritettu olennaisilta osin puut-
teellisesti. ELY-keskuksella on siis mahdollisuus puuttua myös siihen, ettei saamelaiskult-
tuuriin kohdistuvia vaikutuksia ole asianmukaisesti arvioitu.

254  Pellikainen (2014), s. 22. YVAA:n 4.11 §:n mukaan arviointiselostuksessa on esitettävä tapauksen mukaan 
ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä seurantajärjestelyistä.

255  YVAL 34 §.
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Saamelaisten tulee voida osallistua YVA-menettelyyn alkuperäiskansana. Saamelaista 
alkuperäiskansaa edustaa ennen kaikkea saamelaiskäräjät. YVAL 2 §:ssä viitataan osallis-
tuvina tahoina mm. viranomaiset. Viranomaisen käsite ei ole yksiselitteinen. Yleisesti voi-
daan kuitenkin lähteä siitä, että viranomainen on lailla tai asetuksella järjestetty julkista 
tehtävää hoitava toimielin. Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (2019/808) määrit-
telee viranomaisiksi myös itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset sekä muut julkista hal-
lintotehtävää hoitavat.256 Saamelaiskäräjät on lailla järjestetty julkista tehtävää hoitava 
toimielin. Itsehallinnollisen luonteensa vuoksi saamelaiskäräjät ei ole valtion viranomai-
nen eikä osa valtionhallintoa, vaan itsenäinen, oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva 
julkisoikeudellinen oikeushenkilö omine hallintoelimineen, kirjanpitoineen ja tilintarkas-
tajineen.257 Viranomaiset ja niiden virkamiehet toimivat asemansa takia virkavastuulla. 
Samasta syystä viranomaisiin ja niiden virkamiehiin sovelletaan yleishallinto-oikeudellista 
lainsäädäntöä.258

Virkamieshallintoperiaatteen mukaan julkista valtaa voivat Suomessa käyttää vain viran-
omaiset ja viranomaisten nimissä vain laillisesti virkoihinsa nimitetyt virkamiehet. Julkista 
valtaa ja tehtäviä voidaan kuitenkin rajoitetusti antaa muille kuin viranomaisille. Tästä esi-
merkkeinä on mainittu valtion liikelaitokset, jotka luetaan viranomaisiksi esimerkiksi laissa 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja yksityisoikeudelliset yhteisöt. Saamelaiskäräjiin 
ja sen toimielimiin sovelletaan saamelaiskäräjälain 4 a §:n mukaan hallinto lakia (434/2003), 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), henkilö tietolakia 
(523/1999) ja arkistolakia (831/1994), jollei saamelaiskäräjälaissa toisin säädetä.259 Saame-
laiskäräjillä on lain 16 §:n mukaan toimistoja sekä virka- ja työsopimussuhteista henki-
löstöä siten kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään. Saamelaiskäräjien virkamiehiin, 
virkoihin ja virkasuhteeseen sovelletaan, mitä valtion virkamiehistä, viroista ja virka-
suhteesta säädetään ja määrätään.260

Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan hallituksen esitysluonnok-
sessa nimenomaisesti todetaan, että ”päätösvaltaa käyttäessään saamelaiskäräjät voidaan 
tapauskohtaisesti katsoa viranomaiseksi.”261 Koska saamelaiskäräjät on saamelaisten itse-
määräämisoikeutta toteuttava itsehallintoelin, sen osallistuminen tulisi YVA-menettelyssä 
nähdä tästä roolista käsin. Saamelaiskäräjiä ei tule nähdä yhtenä yleisön osallistumista 
toteuttavana sidosryhmänä. Saamelaisilla on alkuperäiskansana itsemääräämisoikeus ja 

256  Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (2019/808), muutospykälä 29.6.2021/639.

257  Ks., https://oikeusministerio.fi/saamelaiskarajat (15.4.2021).

258  Lainkirjoittajan opas, 13.8.2. käsitteet ”oikeussääntö”, ”määräys” ja ”viranomainen”. http://lainkirjoittaja.finlex.
fi/13-saadosten-lajit-ja-saadostaso/13-8/?q=viranomainen#jakso-13-8-2. (24.10.2022).

259  Saamelaiskäräjälaki 1995/974, 4 a.

260  HE 167/2014 s. 13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 
11 §:n muuttamisesta.

261  VN/5875/2019, 11.5.2021, s. 43.

https://oikeusministerio.fi/saamelaiskarajat
http://lainkirjoittaja.finlex.fi/13-saadosten-lajit-ja-saadostaso/13-8/?q=viranomainen#jakso-13-8-2
http://lainkirjoittaja.finlex.fi/13-saadosten-lajit-ja-saadostaso/13-8/?q=viranomainen#jakso-13-8-2
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sen mukainen osallistumisoikeus sen varmistamiseksi, että saamelaisten alkuperäiskansa-
oikeudet toteutuvat YVA-menettelyssä. Saamelaiskäräjille tulisi valtionhallinnon taholta 
turvata myös riittävät lisäresurssit YVA-lain mukaisiin viranomaistehtäviensä hoitamiseksi.

YVAL 2 §:ssä mainitaan osallistujatahoina myös yhteisöt sekä ne, joiden oloihin tai etui-
hin hanke saattaa vaikuttaa. Saamelaiset muodostavat myös paikallisia saamelais-
yhteisöjä alkuperäiskansan sisällä. Kuten aiemmin mainittiin, ihmisoikeusnäkökulmasta, 
mm. KP- sopimuksen 27 artiklan mukaan, osallistumisoikeus koskee niitä, joiden oikeuk-
siin ks. toimen pide suoraan vaikuttaa. Tästä näkökulmasta katsottuna saamelaiskäräjien 
lisäksi tulee osallistuminen turvata myös saamelaisyhteisöille, jotka harjoittavat perintei-
siä elinkeinoja (tai niitä edustaville organisaatioille kuten paliskunnille tai tokkakunnille/
siidoille tai tarvittaessa muiden perinteisten elinkeinojen (kalastus, metsästys, keräily, käsi-
työt) edustajille, joiden perinteisellä alueella jokin toimenpide tapahtuu tai ulottaa vaiku-
tuksensa. Näillä ihmisillä voidaan katsoa olevan myös täsmällisin perinteinen tieto juuri 
kyseisen alueen ympäristöstä. Saamelaisten kulttuuriperintöön liittyen myös Saamelais-
museo Siidan osallistuminen on perusteltua YVA-menettelyssä. Saamelais museo Siida 
on saamelaisten kansallismuseo Suomessa ja valtakunnallinen erikoismuseo. Saamelais-
museossa toimiva kulttuuriympäristöyksikkö vastaa arkeologisen kulttuuriperinnön, 
rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman asiantuntijaatehtävistä ja tietyiltä osin viran-
omaistehtävistä,262 joten sille lähetetään lausuntopyyntöjä kulttuuriperintöön ja kult-
tuurimaisemaan liittyen. Koltta-alueelle sijoittuvissa tai sinne vaikutuksensa ulottavissa 
hankkeissa myös kolttien kyläkokouksen osallistuminen on turvattava YVA-menettelyssä 
kolttalain 56 §:n kuulemisvelvoitteen nojalla vaikkakin koltat ovat edustettuina myös 
saamelaiskäräjien kautta.

Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla voidaan katsoa, että saamelaisilla 
on halutessaan oikeus käyttää saamen kieltä osallistuessaan YVA-menettelyyn. Saamen 
kielilaki (1086/2003) edellyttää, että saamelaisilla on oikeus käyttää äidinkieltään viran-
omaisten kanssa asioidessaan.263 Kielilain tavoitteena on, että saamelaisten oikeus oikeu-
denmukaiseen oikeudenkäyntiin ja hyvään hallintoon taataan kielestä riippumatta sekä 
että saamelaisten kielelliset oikeudet toteutetaan ilman, että niihin tarvitsee erikseen 
vedota.264 Saamelaiskäräjät on tuonut esille vuonna 2011, että saamen kielen käyttäminen 
YVA-menettelyssä ei ole ollut itsestäänselvyys, vaan saamelaiskäräjien on täytynyt vaa-
tia erikseen kielilain noudattamista (esim. keskeytyneen Kuttura-Repojoen tiehank-
keen YVA-prosessissa). Lausunnossaan saamelaiskäräjät toteaa, että materiaalien 
kääntämistä saameksi on pidetty liian kalliina. Saamelaiskäräjät esittää, että kielilain 

262  Ks. Heinämäki, L. Saamelaisten oikeudet muinaisjäännösten suojelussa, opetus- ja kulttuuriministeriön 
julkaisuja 2021:38, s. 106.

263  Saamen kielilaki (1086/2003), 1 ja 2 §.

264  1 §.
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noudattamisvelvoitteita on syytä tarkentaa YVA-menettelyssä.265 Kuten tämän selvityk-
sen toisessa osassa kuvaillaan, saamen kielellä ja perinteisellä tiedolla on myös suoria ja 
moniulotteisia yhtymäkohtia. Esimerkiksi Norjan saamelaiskäräjien tilaamassa Nussirin 
ja Ulveryggenin kaivoshankkeeseen liittyvässä saamelaiskulttuuria koskevien vaikutus-
ten arvioimisessa saamen kielen käyttämisellä nähtiin olevan hyvin keskeinen merkitys 
(kts. kappale11.3.2).

Yhteenvetona voidaan todeta, että saamelaisten osallistumista YVA-menettelyyn ei tule 
nähdä sidosryhmäosallistumisena, vaan saamelaisten tulee voida osallistua menettelyyn 
alkuperäiskansana, jolla on perustuslaillinen oikeus kulttuuriin ja itsemääräämisoikeu-
teen. Saamen kansaa edustaa virallisesti saamelaiskäräjät, joka saamelaisten itsehallinto-
elimenä tulisi rinnastaa viranomaiseksi sen käyttäessään julkista valtaa. Saamelaiskäräjät 
tulisi kutsua YVA-lain mukaisiin viranomaismenettelyihin, kuten ennakkoneuvotteluihin, 
ja sille tulisi toimittaa ne keskeiset tiedot, jotka toimitetaan myös viranomaisille. Tämän 
lisäksi tulee järjestää saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaiset neuvottelut. Perus- ja ihmisoikeus-
myönteinen laintulkinta edellyttää myös, että keskeisillä muita saamelaistahoilla, kuten 
perinteisten elinkeinojen harjoittajilla, tulee olla oikeus osallistua YVA-menettelyyn. KP- 
sopimuksen 27 artiklan tulkinta edellyttää tehokasta ja merkityksellistä osallistumista, joka 
merkittävissä kysymyksissä usein tarkoittaa lausuntopyyntöä pidemmälle menevää osal-
listumista. Myös kolttien kyläkokouksen on voitava osallistua koltta-alueelle suunnitelta-
vien tai sinne vaikutustensa ulottavien hankkeiden vaikutusten arviointiin kolttalain 56 §:n 
mukaisesti. Niin ikään Saamelaismuseo Siidan osallistumista kulttuuriperintökysymyksissä 
voidaan pitää tärkeänä. Saamelaisilla tulee halutessaan olla oikeus käyttää saamen kieltä 
YVA-menettelyssä. Saamelaisten tarkemmasta osallistumisesta keskustellaan alla olevissa 
alakappaleissa.

265  Saamelaiskäräjien lausunto YVA-lain toimivuusarvioinnista, 25.11.2010, Dnro 524/D.a.2/2010, s. 5.
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7.3 YVA-menettelyn tarkempi kulku saamelaisten 
alkuperäiskansaoikeuksien toteuttamisen 
näkökulmasta

7.3.1 Saamelaisten osallistuminen ennen 
arviointiohjelman valmistumista

Ennen YVA-menettelyn virallista alkamista saattaa kulua paljonkin aikaa mm. hankkeen 
suunnitteluun, rahoittamiseen ja viranomaisten kanssa käytäviin neuvotteluihin. YVA- 
menettelyn käynnistämiseen liittyvät neuvottelut, arviointiohjelman laatimiseen kuluva 
aika eikä edes yksittäispäätös menettelyn soveltuvuudesta saa kuitenkaan menettelyä 
vireille.266 Kaksivaiheinen YVA-menettely alkaa vasta, kun hankkeesta vastaava toimittaa 
arviointiohjelman yhteysviranomaiselle.

Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta edellyttää, että hankkeissa, joilla voi olla 
merkittäviä vaikutuksia saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin, 
saamelaisten osallistuminen mahdollistetaan jo ennen arviointiohjelman toimittamista. 
YVA-yhteysviranomaisen velvollisuutena on varmistaa, että saamelaiset voivat osallistua 
YVA-menettelyyn alkuperäiskansaoikeuksien edellyttämällä tavalla.

Aikainen osallistuminen voi tapahtua esimerkiksi edellisessä kappaleessa kuvaillun YVAL 
8 §:n ennakkoneuvottelun kautta. Ennakkoneuvottelut tukevat arviointiohjelman laati-
mista. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen vaatimien arviointi-, suunnit-
telu- ja lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, hankkeesta vastaavan ja viranomaisten 
välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä 
sekä sujuvoittaa menettelyjä. Yhteysviranomainen voi omasta aloitteestaan taikka toisen 
asiaa käsittelevän viranomaisen tai hankkeesta vastaavan pyynnöstä järjestää ennakko-
neuvottelun yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa. 
Ennakko neuvottelu voidaan järjestää ennen arviointiohjelman toimittamista tai arviointi-
menettelyn kuluessa. Suositeltavaa on järjestää ennakkoneuvottelu ennen arviointiohjel-
man jättämistä yhteysviranomaiselle.267 Saamelaisten oikeuksien toteutumisen kannalta 
tämä olisi ensiarvoisen tärkeää ja vastaisi ennakkosuostumusperiaatteen henkeä varhai-
sesta osallistumisesta.

266  Jantunen, Hokkanen (2010), s.16–17., Ks. Pellikainen (2014), s. 11.

267  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021, s. 31.
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Koska hankevastaavan velvollisuutena on arvioida vaikutukset saamelaiskulttuuriin, 
on perusteltua, että hankevastaava ehdottaa ennakkoneuvottelua saamelaiskysymyk-
seen liittyen. Koska yhteysviranomaisen velvollisuutena on varmistaa saamelaisten 
alkuperäis kansaoikeuksien toteutuminen YVA-menettelyssä, sen tulisi ehdottaa ennakko-
neuvottelua, mikäli hankevastaava ei sitä tee.

YVA-lain mukaisessa ennakkoneuvottelussa yhteysviranomainen toimii aina tilaisuuden 
järjestäjänä yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Neuvotteluita voidaan järjestää tarpeen 
mukaan useampia YVA-menettelyn aikana. Neuvotteluista on suositeltavaa laatia muis-
tio, sillä se edistää tiedonkulkua ja auttaa osapuolia etenkin ajallisesti pitkissä suunnittelu-
prosesseissa.268 Muistion laatiminen on myös linjassa alkuperäiskansoja koskevaan 
ennakkosuostumusperiaatteeseen liittyvien hyvin käytänteiden kanssa.

Ennakkoneuvottelussa käsiteltäviä asioita voivat olla esimerkiksi, miten eri lakien mukai-
set selvitysvelvoitteet voisivat sijoittua hankkeen suunnittelun elinkaarella ja missä mää-
rin näitä selvityksiä olisi mahdollista yhdistää.269 Tilaisuudessa sovitaan myös yhteistyöstä 
YVA-menettelyn aikana. Tässä vaiheessa huomioidaan myös se, onko hankkeella valtioiden 
rajat ylittäviä vaikutuksia.270 Erityisesti Norjaa ja Ruotsia koskien saamelaiskulttuurin rajat 
ylittävät vaikutukset täytyy ottaa huomioon.

Voidaan pitää oikeudellisesti perusteltuna peruslähtökohtana, että saamelaisten 
kotiseutu aluetta koskevien hankkeiden osalta saamelaiskäräjät saamelaisten itsehallinto-
elimenä tulee kutsua tällaisiin ennakkoneuvotteluihin. Kuten edellisessä kappaleessa on 
mainittu ja perusteltu, saamelaiskäräjät tulisi tässä yhteydessä rinnastaa viranomaiseen, 
joka voi myös ehdottaa ennakkoneuvottelua. Tätä kautta sekä hankkeesta vastaavan että 
viranomaisten tietotaito ja ymmärrys saamelaiskulttuurin erityiskysymyksistä karttuu jo 
varhaisessa vaiheessa, ja saamelaisten laajempaa osallistamista vaikutusten arviointiin voi-
daan suunnitella. Ennakkoneuvotteluun voi olla perusteltua kutsua myös alueen keskeisiä 
saamelaisia perinteisten elinkeinojen harjoittajia, jotka ovat alueen keskeisiä perinteisen 
tiedon haltijoita. Tarvittaessa voidaan käyttää saamelaiskäräjien apua siinä, keitä ovat juuri 
tietyn alueen keskeiset perinteisten elinkeinojen harjoittajat tai muut keskeiset saamelais-
tahot, joiden tulisi voida osallistua. Koltta-alueella tapahtuvissa tai sinne vaikutuksensa 
ulottavissa hankkeissa myös kolttien kyläkokous tulisi kutsua ennakkoneuvotteluun.

268  Ibid.

269  HE 259/2016 vp., s. 59.

270  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021, s. 31.
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Voitaisiin pitää suositeltavana, että yhteysviranomainen järjestää YVAL 8 §:n mukaisen 
ennakkoneuvottelun erikseen pelkästään saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnista, koska perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla saamelaiskärä-
jien ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittajien näkemykset ja osallistuminen 
tulee olla keskeisessä osassa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen sisältöjen laatimi-
sessa saamelaiskulttuuria ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia koskevan arvioinnin 
osalta. Itse arviointiselostus eli arviointityö saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutus-
ten osalta tulee tehdä yhteistyössä keskeisten saamelaistahojen kanssa, mikäli ne tahto-
van osallistua, joten ennakkoneuvottelun funktio on tämän yhteistyön ja siihen liittyvien 
toimien suunnittelu.

Vaikka ennakkoneuvottelun järjestäminen ei ole pakollista, hankkeissa, joilla voi olla mer-
kittäviä vaikutuksia saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin, sen 
järjestämistä voidaan pitää erittäin perusteltuna.

Mikäli ennakkoneuvottelua ei jostain syystä järjestettäisi, tulee yhteysviranomaisen järjes-
tää saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu ainakin, mikäli saamelaiskäräjät katsoo 
sen tarpeelliseksi. Tähän neuvotteluun voitaisiin kutsua saamelaiskäräjien toiveesta myös 
hankkeesta vastaava. Joka tapauksessa kasvokkain tapaaminen myös hankevastaavan 
kanssa ennen arviointiohjelman laatimista on perusteltua saamelaiskulttuuriin ja saame-
laisten alkuperäiskansaoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin huolelliseksi suun-
nittelemiseksi. Mikäli kasvokkain tapaamista hankevastaavan ja saamelaiskäräjien välillä 
ei järjestetä, YVA-yhteysviranomaisen tulee huolehtia, että saamelaiskäräjien näkemykset 
välittyvät hankevastaavalle ja ne otetaan asianmukaisesti huomioon arviointiohjelmassa. 

7.3.2 Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet arviointiohjelmavaiheessa

Arviointiohjelman tulee sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista vaihto-
ehdoista, kuvaus ympäristön nykytilasta, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista 
ja niiden selvittämisestä sekä suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä (YVAL 
16 §). Tarkat arviointiohjelman sisältövaatimukset on kirjattu YVA-lakia koskevaan ase-
tukseen (YVAA). YVA-menettely on suunniteltu joustamaan tapauskohtaisesti erilaisiin 
muotoihin, mutta sen perusteet kuitenkin pysyvät samansisältöisinä. Menettelyn onnis-
tunut räätälöinti eri hankkeiden tarpeita vastaavaksi vaatii kuitenkin asiantuntemusta 
ja panostusta viranomaisilta ja hankkeen toteuttajalta.271 Eri hankkeista vastaavat käyt-

271  Pellikainen (2014), s. 27–28.
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tävät YVA-menettelyä eri tavoin. Tutkimuksen perusteella hankkeesta vastaavan asen-
teella on suuri vaikutus arviointimenettelyn soveltamiseen ja erityisesti sen käyttämiseen 
suunnitteluvälineenä.272

YVAA 3 §:n mukaan arviointiohjelmassa tulee esittää ehdotus tunnistetuista ja arvioita-
vista ympäristövaikutuksista, mukaan lukien valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutuk-
set ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa, siinä laajuudessa kuin on tarpeen 
perustellun päätelmän tekemiselle, sekä perustelut arvioitavien ympäristövaikutusten 
rajaukselle. Arviointiohjelmassa eritellään myös hankkeen suhde muihin rinnakkaisiin 
menettelyihin, lupiin ja päätöksiin sekä esitetään kuvaus aikataulusta ja tiedottamisesta.273 

Arviointiohjelmassa on myös esitettävä hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot, jotka ovat 
hankkeen ja sen erityisominaisuuksien kannalta varteenotettavia, ja joista yhtenä vaihto-
ehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä 
syystä ole tarpeeton. Hankkeesta vastaavan on arviointiohjelmassa esitettävä mm. 
kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä sekä suun-
nitelma hankkeeseen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä näiden liittymisestä 
hankkeen suunnitteluun.274

Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet edellyttävät, että hankkeissa, joilla voi olla mer-
kittäviä vaikutuksia saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin, 
arviointi ohjelman tulee sisältää ehdotus arvioitavista vaikutuksista ja yhteisvaikutuksista 
saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin sekä siitä, miten ne aiotaan 
selvittää, sekä suunnitelma saamelaisten osallistumisesta tähän selvitykseen. Saamelaisten 
perinteisen tiedon sisällyttäminen vaikutusten arviointiin tulisi olla keskeisessä asemassa 
saamelaisten näin toivoessa. Arviointiohjelmaan tulisi sisällyttää suunnitelma perintei-
sen tiedon kartoittamisesta ja käyttämisestä kunnioittaen saamelaisten vapaata ja tietoon 
perustuvaa ennakkosuostumusta. 

Arviointiohjelman tulee sisältää myös kuvaus kyseisen alueen saamelaiskulttuuriin kuu-
luvien perinteisten elinkeinojen nykytilasta ja kehitysnäkymistä. Tätäkin kuvausta var-
ten hankevastaava tarvitsee saamelaiskulttuurin asiantuntemusta, joten tämäkin 
puoltaa yhteistyötä saamelaistahojen kanssa jo ennen arviointiohjelman laatimista. 
Saamelais käräjät on esittänyt, että asetusta tulisi täydentää siten, että arviointiohjel-
man sisältö vaatimuksiin olisi erikseen kirjattuna se, että siinä on esitettävä kuvaus alueen 

272  Jantunen, Hokkanen (2010), s. 36.

273  YVAA 3§. 

274  Ibid.
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saamelais kulttuurin ja saamelaiselinkeinojen nykytilasta ja tarpeesta, saamelaisille tär-
keistä elinympäristöistä ja kasvistosta ja perinteisistä luonnonkäyttötavoista.275 Ehdotusta 
voidaan pitää perusteltuna.

Arviointiohjelman tulee sisältää myös ehdotus yhteisvaikutuksista muiden hankkeiden 
kanssa sekä rajat ylittävistä vaikutuksista.276 Saamelaisten oikeuksien kannalta yhteis-
vaikutusten arviointi muiden hankkeiden kanssa on erityisen keskeinen YVAA:n säännös. 
Kumulatiivisten vaikutusten arvioinnista säädetään erikseen arviointiselostuksen sisältö-
vaatimuksissa,277 joten siitä keskustellaan alla olevassa kappaleessa. Arviointiohjelman 
tulee kuitenkin sisältää suunnitelma menetelmästä kumulatiivisten vaikutusten arvioi-
miseksi. Myös valtioiden rajat ylittävät vaikutukset saamelaiskulttuurille voivat tulla kysee-
seen, jolloin niitä koskeva arviointisuunnitelma on myös sisällytettävä arviointiohjelmaan.

YVAL 17 §:n mukaan yhteysviranomaisen on huolehdittava siitä, että arviointiohjelmasta 
pyydetään tarvittavat lausunnot ja varataan mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen. 
Yhteysviranomaisen on varattava hankkeen vaikutusalueen kunnille tilaisuus antaa lau-
suntonsa arviointiohjelmasta. Yhteysviranomaisen on myös tiedotettava julkisella kuulu-
tuksella ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kyseisen pykälän tarkemmin esitetyllä 
tavalla. Kuulutuksesta on käytävä ilmi riittävät tiedot hankkeesta, miten hankkeesta ja sen 
ympäristövaikutuksista ja niiden arvioimisesta on mahdollista saada tietoa, ja miten niistä 
voi esittää mielipiteitä. Kuulutuksen sisällöstä säädetään tarkemmin YVA-asetuksessa.278 
Mielipiteet ja lausunnot on toimitettava yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna 
aikana, joka alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää 30 päivää. Erityisestä syystä 
aika voidaan pidentää enintään 60 päiväksi.279

YVA-direktiivi ei edellytä arviointiohjelmavaiheen kuulemista, mutta useat EU:n jäsen-
valtiot ovat Suomen tavoin säätäneet arvioinnin rajauksen aikana toteutettavasta yleisön 
kuulemisesta.280 Arviointiohjelmavaihe on YVA-menettelyn vaikuttavuuden kannalta kes-
keisessä asemassa, sillä siinä määritetään selvitykset ja hankkeen toteuttamisvaihtoeh-
dot, sekä rajataan tarkasteluun tuleva vaikutusalue.281 Vaikka arvioinnin laajuutta rajataan 
(scoping) ohjelmavaiheessa, siinä ei sitovasti vahvisteta YVA-menettelyn sisällöllistä 

275  Saamelaiskäräjien lausunto YVA-lain toimivuusarvioinnista, 25.11.2010, Dnro 524/D.a.2/2010, s. 2.

276  YVAA 3 §:n 5 kohta.

277  YVAA 4 §.

278  YVAL:n 17 §. YVAA:n 5 §.

279  YVAL:n 17 §.

280  Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle YVA-direktiivin soveltamisesta ja tehokkuudesta. Kom(2009) 378. Bryssel: Euroopan yhteisöjen komissio, 
ks. Jantunen, Hokkanen (2010), s. 45.

281  Jantunen, Hokkanen (2010), s. 45.
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laajuutta.282 Arviointiselostuksen laatiminen perustuu kuitenkin arviointiohjelmaan ja siinä 
esitettyyn suunnitelmaan, jossa hanke vaikutusalueineen on rajattu. Ohjelmavaihe tarjoaa 
yhteysviranomaiselle mahdollisuuden ohjata YVA-menettelyn toteutusta.283 Viranomaisen 
pääasiallisena tehtävänä on valvoa ja arvioida hankkeen toteuttajan esittämiä ympäristö-
selvityksiä ja asettaa niille puitteet arviointiohjelmavaiheessa.284 Viranomaisen tulee tässä 
yhteydessä arvioida, pitääkö suunnitelma sisällään riittävän kattavan ja alkuperäiskansa-
oikeuksia toteuttavan suunnitelman vaikutusten arvioinnista saamelaiskulttuuriin ja saa-
melaisten alkuperäiskansaoikeuksiin.

Saamelaisten tulee voida osallistua arviointiohjelman yhteydessä. Arviointiohjelman jät-
tämisen jälkeen ennen yhteysviranomaisen lausunnon kirjoittamista voisi olla perustel-
tua järjestää kasvokkain tapaaminen yhteysviranomaisen, hankkeesta vastaavan sekä 
saamelaiskäräjien ja muiden keskeisten saamelaistahojen kanssa. Tämä voidaan katsoa 
perustelluksi ainakin, mikäli saamelaiskulttuuria ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuk-
sia koskevasta vaikutusten arvioinnista ei ole sovittu riittävästi esimerkiksi yllä mainitussa 
YVAL 8 §:n ennakkoneuvottelussa. 

Mikäli saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaista neuvottelua ei jostain syystä ole käyty jo 
ennen arviointiohjelmavaihetta, yhteysviranomaisen tulee sopia niiden järjestämisestä 
saamelais käräjien kanssa. Myös saamelaiskäräjillä on oikeus tarpeelliseksi katsoessaan 
ehdottaa saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisia neuvotteluja yhteysviranomaisen kanssa. 
Mikäli saamelaiskäräjät ei katso neuvotteluja tarpeelliseksi, saamelaiskäräjiltä ja alueen 
keskeisiltä saamelaisilta perinteisten elinkeinojen harjoittajilta sekä koltta-alueella kolttien 
kyläkokoukselta sekä tarvittaessa Saamelaismuseo Siidalta tulee ainakin pyytää lausunto 
YVA-arviointiohjelmasta. 

Mikäli saamelaisten perinteisten elinkeinonharjoittajien osallistumista ei ole mahdollis-
tettu YVA-arviointiohjelman laatimisvaiheessa, eli ennen arviointiohjelman jättämistä, 
pelkkä lausuntopyyntö ei ole riittävä KP-sopimuksen 27 artiklan osallistumisvelvoitteen 
nojalla, jonka voidaan katsoa edellyttävän neuvotteluja merkittävissä kysymyksissä. Esi-
merkiksi paliskunnilla on yleensä ottaen heikko mahdollisuus lausuntojen antamiseen 
ilman, että siihen suunnataan kunnollisia taloudellisia resursseja. Lausuntohan edellyttää 
jo jonkinlaista kulttuurivaikutusten arviointia. Poronhoitolain 2 §:n 2 momentin mukaan 
erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella olevaa maata ei saa käyttää sillä tavoin, 
että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle. Poronhoitolain 53 §:n mukaan 
suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti 

282  Pellikainen (2014), s. 11.

283  Jantunen, Hokkanen (2010), s. 45.

284  Pellikainen (2014), s. 31.
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vaikuttavia toimenpiteitä valtion viranomaisten on neuvoteltava asianomaisen palis-
kunnan edustajien kanssa. Koltta-alueella kolttalain 56 §:n mukaan valtion ja kunnan 
viranomaisten käsiteltävinä olevissa kolttien elinkeinoja ja elinolosuhteita koskevissa laaja-
kantoisissa tai periaatteellisissa asioissa varattava kolttien kyläkokoukselle ja kolttaneuvos-
toille tilaisuus lausunnon antamiseen. 

Kun kolttalain 56 §:n kuulemisvelvoitetta luetaan perus- ja ihmisoikeuksien nojalla 
ennakko suostumusperiaate huomioiden, voitaisiin sen katsoa edellyttävän lausunto-
pyynnön sijaan suoraa vuorovaikutusta yhteysviranomaisen ja kolttien kyläkokouksen 
välillä, jos kyseessä on koltta-alueelle sijoittuva tai sinne vaikutuksensa ulottuva YVA-
hanke, ainakin jos kolttien kyläkokous erityisesti itse pyytäisi suoraa kanssakäymistä viran-
omaisen kanssa.285

YVA-yhteysviranomaisen velvollisuutena on varmistaa, että saamelaisten näkemykset 
välittyvät hankevastaavalle ja että ne otetaan asianmukaisesti huomioon. Velvollisuus 
ympäristövaikutusten arviointiin on toiminnan harjoittajalla (hankevastaavalla). Ilman 
saamelaiskulttuurin tuntemista ja saamelaiskäräjien sekä saamelaisten perinteisten elin-
keinonharjoittajien vahvaa osallistumista ei kattava vaikutusten arviointi ole kuitenkaan 
mahdollinen. Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet myös edellyttävät sitä, että saame-
laiset saavat halutessaan keskeisesti osallistua omaa kulttuuriaan ja asemaansa alkupe-
räiskansana koskevaan arviointiin, vaikka vastuu vaikutusten arvioinnin suorittamisesta 
onkin hankevastaavalla. Esimerkiksi kaivoslain 38 §:n mukainen yhteismenettely vaiku-
tusten arvioinniksi heijastaa perus- ja ihmisoikeusvelvoitteita. Vaikutusten arviointi voi-
taisiin suorittaa yhteistyössä esimerkiksi konsultin, saamelaiskäräjien ja asian kannalta 
keskeisten saamelaistahojen kesken. Hankevastaavan tulee varmistaa, että arviointityölle 
on osoitettu riittävät taloudelliset resurssit. Saamelaistahojen ei voida edellyttää osal-
listumista arviointi työhön, joka pitää sisällään esimerkiksi maastokatselmuksia, kartoi-
tusta tai erilaisia työpajoja ym. tiedon keruuta ja jakamista, ilman, että siitä maksetaan 
asianmukainen korvaus.

Näistä kysymyksistä voidaan sopia myös saamelaiskäräjien kanssa joko YVAL 8 §:n 
ennakko neuvottelussa tai saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvotteluissa tai YVAL 21 §:n muussa 
osallistumismenettelyssä. Saamelaiskäräjät saamelaisia edustavana itsehallintoelimenä voi 
ottaa kantaa myös siihen, keitä ovat ne kyseisen alueen keskeiset perinteisten elinkeinojen 
harjoittajat, joiden tulisi voida osallistua vaikutusten arviointiin.

285  Heinämäki, L. (2021 b), s. 30.
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YVAL 18 §:n mukaan yhteysviranomainen antaa hankkeesta vastaavalle lausuntonsa 
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja 
mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Yhteysviranomaisen on otet-
tava lausunnossaan kantaa arviointiohjelman laajuuteen ja tarkkuuteen.286 YVA-direktii-
vissä ei ole säädetty selvitysten riittävyyden tai laadun arvioimisesta. Suomessa arvioinnin 
riittävyyden ja laadun varmistaa ensisijaisesti yhteysviranomainen. Yhteysviranomaisen 
rooli on tärkeä jo arviointiohjelmavaiheessa, kun se antaa lausunnon YVA-ohjelmasta.287 
Tässä yhteydessä yhteysviranomaisen tulee perus- ja ihmisoikeuksien turvaamis- ja 
edistämis velvoitteen nojalla lausunnossaan ottaa kantaa siihen, onko saamelaiskulttuu-
ria ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia koskevat vaikutukset riittävällä tarkkuudella 
ja perus- ja ihmisoikeuksien edellyttämällä tavalla otettu huomioon arviointia koskevassa 
suunnitelmassa, mikäli hanke tapahtuu tai ulottaa vaikutuksensa saamelaisten kotiseutu-
alueelle, ja sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia saamelaiskulttuuriin. Yhteysviranomaisen 
tulee varmistaa, että vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon myös kumulatiiviset vai-
kutukset, ja että keskeiset saamelaistahot voivat tehokkaasti ja merkityksellisesti osallistua 
tähän arviointityöhön perinteinen tieto huomioiden. 

YVAL 18 §:n mukaan lausunnosta on myös käytävä ilmi, kuinka tarvittavat selvitykset sovi-
tetaan tarpeen mukaan yhteen hanketta koskevien muissa laeissa edellytettyjen selvi-
tysten kanssa. Lupalaeista kaivos-, ympäristönsuojelu-, ja vesilaki sisältävät niin ikään 
velvoitteen vaikutusten arvioinnista suhteessa saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alku-
peräiskansaoikeuksiin. Suomessa on kannustettu välttämään ylimääräisiä ja päällekkäi-
siä arviointeja.288 YVA-lainsäädäntö edellyttää yleensä sektorilakeja laajempaa selvitystä 
hankkeen ympäristövaikutuksista ja vaihtoehdoista.289 Kaivos-, ympäristönsuojelu- ja vesi-
lain osalta voidaan todeta, että käytännön toteutus saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vai-
kutusten arvioinnista on ollut sangen suppeaa ja puutteellista, vaikka erityisesti kaivoslain 
sanamuoto vastaa kohtalaisen hyvin perus- ja ihmisoikeuksien velvoitteita.290 Mikäli vai-
kutusten arviointi saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin otetaan 
osaksi YVA-menettelyä, ne tulee lähtökohtaisesti arvioida sektorilainsäädäntöä laajemmin, 
riippuen luonnollisesti hankkeen tyypistä ja sijainnista. YVA-lain mukaiset arviointiohjel-
man sekä arviointiselostuksen sisältövaatimukset edellyttävät huomattavasti sektorilain-
säädäntöä täsmällisempää kuvailua siitä, miten ja mitä menetelmiä käyttäen vaikutukset 
tosiasiassa arvioidaan. 

286  YVAL 18 §.

287  Jantunen, Hokkanen (2010), s. 46.

288  YVAL 3 § ja ympäristöhallinnon ohjeet. Ks. Pellikainen, T. (2014), s. 32.

289  Jantunen, Hokkanen (2010), s. 46. Ks. myös yleisesti, Pölönen, I. Ympäristövaikutusten arviointimenettely. 
Tutkimus YVA-menettelyn oikeudellisesta asemasta ja kehittämistarpeista ympäristöllisen vaikuttavuuden 
näkökulmasta. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja N.o 280. Helsinki: Suomalainen 
Lakimiesyhdistys, 2007.

290  Ks. Heinämäki (2021 a ja b).
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Yhteysviranomaisen lausunnossa on esitettävä yhteenveto muista lausunnoista ja mieli-
piteistä. Yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa ja muut lausunnot ja mielipiteet 
hankkeesta vastaavalle.291 Saamelaiskäräjien ja muiden saamelaistahojen lausunnot toi-
mitetaan ensin yhteysviranomaiselle, joka toimittaa ne hankkeesta vastaavalle. Yhteys-
viranomaisen lausunto on samalla toimitettava tiedoksi asianomaisille viranomaisille 
sekä julkaistava yhteysviranomaisen internetsivuilla.292 Saamelaiskäräjät tulisi tässä yhtey-
dessä rinnastaa viranomaiseksi, jolle lausunto toimitetaan suoraan. Saamelaisten perus- ja 
ihmisoikeusmyönteisen tulkinnan voidaan katsoa edellyttävän lausunnon toimitta-
mista myös niille muille saamelaisyhteisöjä edustaville tahoille, jotka ovat keskeisesti 
osallistuneet prosessiin.

7.3.3 Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet arviointiselostusvaiheessa

Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot ja niiden vaikutukset on selvitetty, kootaan 
tieto arviointiselostukseen.293 YVAL 19 §:n mukaan hankkeesta vastaava laatii ympäristö-
vaikutusten arviointiselostuksen arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman 
lausunnon pohjalta. Arviointiselostus on toimitettava yhteysviranomaiselle. Arviointiselos-
tuksen tulee sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta, kuvaus ympäristön nykytilasta, kuvaus 
hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövai-
kutuksista, niiden lieventämisestä, seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta, tiedot ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamisesta ja yleistajuinen yhteenveto. 

Arviointiselostuksen sisällöstä säädetään vielä tarkemmin YVA-asetuksella. Arviointi-
selostukseen on liitettävä mm. kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen toden-
näköisestä kehityksestä, jos hanketta ei toteuteta.294 Kuvauksessa on myös huomioitava 
hankkeen erityisominaisuudet ja ympäristön erityispiirteet.295 Saamelaisten perusoikeu-
dellinen asema ja erityinen suhde ympäristöön ja maankäyttöön sekä arktisen alueen 
herkkä luonto ovat erityispiirteitä, jotka tulee huomioida. Saamelaiskulttuurivaikutuksia 
koskevassa arviointiselostuksessa on kuvailtava perinteisen maankäytön (sis. vesien käy-
tön) nykytila sekä todennäköinen kehitys ilman hanketta. Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen 
laintulkinnan ja erityisesti KP-sopimuksen 27 artiklaa koskevan oikeuskäytännön voidaan 
katsoa edellyttävän, että saamelaisten perinteisen maankäytön nykytilaa kuvailtaessa ote-
taan huomioon myös jo toteutetut, menneillään olevat sekä suunnitellut muut hankkeet, 

291  YVAL 18 §.

292  Ibid.

293  Jantunen, Hokkanen (2010), s. 45.

294  YVAA 4 §:n 1 mom, kohta 4.

295  YVAA 4 §:n 1 mom.
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joilla on vaikutuksia saamelaisten perinteiseen maankäyttöön. Kuten aiemmassa kappa-
leessa 5 on tuotu esille, YVAA 4 §:ssä kumulatiivisilla vaikutuksilla tarkoitetaan yhteisvaiku-
tuksia muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa.

Samalla tavoin EU:n YVA-direktiivin liitteen IV 5 g alakohdassa puhutaan kumulatiivista 
vaikutuksista muiden olemassa olevien tai hyväksyttyjen tulevien projektien kanssa, 
ottaen huomioon “mitkä tahansa olemassa olevat ympäristöongelmat, jotka liitty-
vät ympäristöllisesti tärkeään alueeseen, johon (tai alueen luonnonvarojen käyttöön) 
vaikutukset ulottuvat.”296 

Lakina suoraan sitovan KP-sopimuksen 27 artiklaa koskeva tulkintakäytäntö edellyttää, 
että vaikutukset arvioidaan kumulatiivisesti ottaen huomioon jo aiemmin toteutetut, ole-
massa olevat ja suunnitellut hankkeet.297 PL 107 §:n mukaan viranomainen ei saa sovel-
taa lakia alempaa säädöstä, mikäli se on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa. PL 
17.3 §:n esikuvana on ollut juuri KP-sopimuksen 27 artikla, joten myös artiklaa koskeva tul-
kintakäytäntö ohjaa kyseisen perustuslain säännöksen tulkintaa. Myös sektori lakeja on 
sovellettava perus- ja ihmisoikeuksien asettaman minimisuojan kanssa. Perus- ja ihmis-
oikeusmyönteisen laintulkinnan voidaan siis katsoa edellyttävän, että YVA-menettelyssä 
tulee saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten osalta ottaa huomioon retrospektii-
visesti myös aikaisempi maankäyttö. Ilman aiempien toimien vaikutusten huomioon otta-
mista osana nykyisen saamelaiskulttuurin mukaisen maankäytön tilannetta ja sen kestävää 
pohjaa ei myöskään todellisuudessa pystytä arvioimaan suunnitellun uuden YVA-hank-
keen vaikutusten merkittävyyttä. Koska saamelaisten perinteistä maankäyttöä on jo monin 
tavoin rajoitettu aiemmilla toimenpiteillä, saattaa merkittäviä vaikutuksia syntyä suhteel-
lisen pienelläkin uudella hankkeella. KP-sopimuksen 27 artiklan oikeuskäytäntö edellyttää 
myös saamelaisten osallistumista tehokkaasti ja merkityksellisesti vaikutusten arviointiin.

Arviointiselostuksen tulee sisältää arvio ja kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten vaihto-
ehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.298 Vaihtoehdoissa on 
arvioitava niiden eri tasoista vaikutusta saamelaiskulttuuriin, sekä edistettävä vähiten 
negatiivisesti vaikuttavia vaihtoehtoja. Arviointiselostuksen tulee sisältää myös ehdo-
tus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja merkit-
täviä haitallisia ympäristövaikutuksia.299 Mikäli arviointiselostuksessa esitetään toimia, 
joilla voidaan vähentää, rajoittaa tai poistaa saamelaiskulttuuriin kohdistuvia vaiku-
tuksia, kuvauksessa tulee ottaa kantaa myös siihen, pitävätkö saamelaiset näitä lieven-
tämistoimia oikeansuuntaisina ja riittävinä ehkäisemään merkittävää haittaa. Lopulta 

296  YVA-direktiivi, liite IV, 5 g.

297  Ks. tämän selvityksen kappale 5.

298  YVAA 4 §:n 1 mom., kohta 6.

299  YVAA 4 §:n 1 mom., kohta 10.
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yhteysviran omaisen tulisi perustellussa päätelmässään ottaa kantaa siihen, ovatko lie-
ventämistoimenpiteet riittäviä turvaamaan saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien 
toteutumisen.

Saamelaiskäräjät on ehdottanut, että YVA-asetukseen tulee arviointiselostuksen osalta 
lisätä, että selostuksessa on esitettävä selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutuk-
sista saamelaisten elinoloihin ja mahdollisuuksiin käyttää heille alkuperäiskansana kuu-
luvia oikeuksia ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan sekä harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan, 
ylläpitää perinteistä tietoaan ja luonnonkäyttötapojaan.300 Saamelaiskäräjät on esittänyt, 
että arviointiselostuksessa saamelaisten kotiseutualueen hankkeiden osalta tulisi käsitellä 
Akwé:Kon -ohjeiden ja Suomen kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti hankkeen vaiku-
tuksia saamelaiskulttuuriin, perinteiseen tietoon, innovaatioihin, käytäntöihin; perinteisiin 
luonnonkäyttötapoihin, pyhiin paikkoihin ja kulttuurin yleisiin harjoittamisedellytyksiin. 
Saamelaiskäräjät on painottanut, että arviointiselostuksen mukaisessa saamelaiskulttuuria 
koskevien vaikutusten selvittämisessä tulee tehdä läheistä yhteistyötä saamelaiskäräjien 
kanssa ja selostukseen tulee kirjata saamelaiskäräjien näkemykset hankkeen vaikutuksista. 
Saamelaiskäräjien mukaan arviointiselostuksessa tulee ehdottaa, miten kielteisiä haittoja 
saamelaiskulttuurille voidaan ehkäistä sekä käsitellä sitä, miten hankkeen haitallisia vaiku-
tuksia saamelaiskulttuurille voidaan kompensoida.301

Vaikutukset saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin voidaan sisäl-
lyttää YVA-lain mukaiseen ympäristövaikutusten käsitteeseen, kuten kappaleessa 7.4 tar-
kemmin esitetään. Vaikka yhteysviranomaisen velvollisuutena (PL 22 §) on lopulta arvioida 
ja varmistaa, että saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet eli perus- ja ihmisoikeudet toteu-
tuvat YVA-menettelyssä, hankevastaavan tulee myös arvioida vaikutuksia saamelaisten 
alkuperäiskansaoikeuksiin. Hankevastaava voi käyttää oikeudellista asiantuntijaa suorit-
tamaan tätä perus- ja ihmisoikeusarviointia sen jälkeen, kun varsinainen saamelaiskult-
tuuriin kohdistuvien vaikutusten arviointi on laadittu (ks. tämän selvityksen toisen osan 
kappale 2.6.). Saamelaiskulttuuriin kohdistuvia vaikutuksia ei voida arvioida ilman, että 
niitä asetetaan oikeudelliseen kehykseen. Tästä syystä esimerkiksi kaivoslain mukaisessa 
selvityksessä tulee nimenomaan arvioida ”toiminnasta aiheutuvat vaikutukset saamelais-
ten oikeudelle alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.”302 

KP-sopimus ei lähtökohtaisesti kiellä valtion tai yksityisten toteuttamia taloudellisia 
toimen piteitä alkuperäiskansojen perinteisesti käyttämillä mailla. Toimenpiteistä ei kui-
tenkaan saa aiheutua huomattavaa haittaa alkuperäiskansojen kulttuurille ja oikeuksille, 

300  Saamelaiskäräjien lausunto YVA-lain toimivuusarvioinnista, 25.11.2010, Dnro 524/D.a.2/2010, s. 2.

301  Ibid., s. 7.

302  Kaivoslain 38 §.
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ja alkuperäiskansojen jäsenillä tulee olla oikeus keskeisesti osallistua maankäytön suunnit-
teluun ja vaikutusten arviointiin. Kuten mainittu, saamelaiskäräjien ja muiden keskeisten 
saamelaistahojen perustellulla näkemyksellä siitä, aiheutuuko hankkeesta huomattavaa/
merkittävää haittaa saamelaiskulttuurille ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksille, tulee 
olla painoarvoa sekä vaikutusten arvioinnin laajuuden mittaamisessa että yhteysviran-
omaisen perustellussa päätelmässä ja lupaviranomaisten päätöksissä.

Arviointiselostukseen tulee sisällyttää ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin 
ympäristö vaikutuksiin liittyvistä seurantajärjestelyistä.303 Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen 
laintulkinta edellyttää, että saamelaiset voivat halutessaan osallistua myös vaikutusten ja 
niiden kehittymisen seurantaan. Saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten seuranta sekä 
saamelaisten osallistuminen seurantaan tulee esitellä arviointiselostuksessa.

Arviointimenettelyn toteuttamisesta arviointiselostuksessa on tarkemmin eriteltävä myös 
selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä hank-
keen suunnitteluun.304 Tässä yhteydessä saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkupe-
räiskansaoikeuksiin koskevien vaikutusten arvioinnin osalta on kuvailtava saamelaisten 
osallistumista arviointiin. Tässä kuvauksessa tulisi eritellä yhtäältä saamelaiskäräjien ja toi-
saalta muiden saamelaistahojen osallistuminen sekä tämän osallistumisen kautta saatu 
tieto ja se, miten se on otettu huomioon arviointiselostuksessa. 

YVA-asetus vaatii myös, että arviointiselostukseen liitetään luettelo lähteistä, joita on käy-
tetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien laadinnassa, kuvaus menetelmistä, 
joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamisessa, ennustamisessa ja 
arvioinnissa sekä tiedot vaadittuja tietoja koottaessa todetuista puutteista ja tärkeimmistä 
epävarmuustekijöistä.305 Arviointimenetelmien kuvauksella on tärkeä merkitys saamelais-
ten alkuperäiskansojen toteutumiselle. Sektorilainsäädännön lupaprosesseissa ongelmal-
lista on se, etteivät lupaviranomaiset ole edellyttäneet luvan hakijoilta sen paremmin kuin 
itseltäänkään mitään kunnollista kirjallista selvitystä siitä, miten vaikutukset saamelaiskult-
tuuriin tosiasiassa on arvioitu.306 Menetelmäkuvaukseen tulee sisällyttää kumulatiivisten 
vaikutusten arviointimenetelmän lisäksi myös se, miten saamelaisten perinteistä tietoa on 
hyödynnetty vaikutusten arvioinnissa. 

303  YVAA 4 §:n 1 mom., kohta 11.

304  YVAA 4 §:n 1 mom., kohta 12.

305  YVAA 4 §:n 1 mom., kohta 13.

306  Heinämäki (2021 a ja b).
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Arviointiselostukseen tulee kirjata myös tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyy-
destä.307 Tässä yhteydessä tulee tuoda esille arviointiselostuksen laatijoiden saamelais-
kulttuurin tuntemus tai kuvailla, miten muutoin saamelaiskulttuurin riittävä tunteminen 
on varmistettu. Tämän lisäksi arviointiselostukseen tulee liittää selvitys siitä, miten yhteys-
viranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon.308 Tässä yhteydessä on 
erityisen tärkeää, että yhteysviranomainen on varmistanut, että kumulatiiviset vaikutukset 
saamelaiskulttuurille ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksille tulevat arvioiduksi riittä-
vän tarkasti KP-sopimuksen 27 artiklaa koskevan oikeuskäytännön ohjaamalla tavalla, saa-
melaisten perinteinen tieto huomioiden.

Myös YVA-direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa säädetään arviointiselostuksen laadunvarmis-
tuksesta todeten:

”Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen perusteellisuuden ja laadun takaamiseksi 
a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, että ympäristövaikutusten arviointiselostuk-
sen laativat pätevät asiantuntijat; b) toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että 
sillä on, tai sillä on tarvittaessa käytettävissään, riittävä asiantuntemus ympäristövaiku-
tusten arviointiselostuksen tarkistamista varten; ja c) toimivaltaisen viranomaisen on tar-
vittaessa pyrittävä saamaan hankkeen toteuttajalta liitteen IV mukaisia lisätietoja, joilla 
on välitöntä merkitystä perustellun päätelmän tekemiselle hankkeen merkittävistä 
ympäristövaikutuksista.”

Säännöksen osalta on ensinnäkin huomioitava, että laadunvarmistusvastuu on osittain 
asetettu hankkeesta vastaavalle. Hankkeesta vastaavalla on velvollisuus varmistaa arvioin-
nin laativien tahojen (käytännössä YVA-konsultit) pätevyys.309 Mikäli vaikutusten arvioinnin 
suorittaa konsultti, jolla ei ole laajaa ja paikallista saamelaiskulttuurin tuntemusta, tulisi 
arviointi tällöin suorittaa kiinteässä yhteistyössä keskeisten saamelaistahojen kanssa, joita 
voidaan pitää omaa kulttuuriaan koskien pätevimpinä asiantuntijoina. Hankevastaavan 
ja saamelaiskäräjien sekä muiden keskeisten saamelaistahojen näin sopiessa saamelais-
kulttuuria koskevien vaikutusten arviointi voidaan myös teettää saamelaisilla itsellään (ks. 
tämän selvityksen toisen osan kappale 3). Tällöin hankkeesta vastaavan tulee turvata sii-
hen riittävät taloudelliset resurssit. Taloudelliset resurssit on turvattava myös silloin, kun 
saamelaiset osallistuvat vaikutusten arviointityöhön yhdessä hakevastaavan tai esimer-
kiksi konsultin kanssa. 

307  YVAA 4 §:n 1 mom., kohta 14.

308  YVAA 4 §:n 1 mom., kohta 15.

309  Pölönen, I., Ympäristövaikutusten arviointien sujuvoittaminen, taustaselvitys ympäristöministeriölle, 
27.2.2015, s. 35.
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Myös yhteysviranomaisen on varmistettava, että sillä itsellään on riittävä asiantunte-
mus saamelaiskysymyksessä ja siihen liittyvässä arvioinnissa. Tarvittaessa yhteysviran-
omaisen tulee käyttää ulkopuolista asiantuntemusta täydentämään omaa tietotaitoaan. 
Viran omainen voi myös pyytää hankkeesta vastaavalta lisätietoja, mikäli tiedot ovat puut-
teellisia perustellun päätelmän tekemistä varten. Viranomaisia tulisi myös valtion varoin 
kouluttaa entistä vahvemmin saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansa-
oikeuksien käytännön toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

YVAL 20 §:ssä säädetään, että yhteysviranomaisen on arviointiselvityksestä kuuluttamalla 
tiedottamisen lisäksi huolehdittava myös siitä, että arviointiselostuksesta pyydetään tarvit-
tavat lausunnot ja varataan mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen. Yhteysviranomaisen 
on varattava hankkeen vaikutusalueen kunnille tilaisuus antaa lausuntonsa arviointi-
selostuksesta. Mielipiteet ja lausunnot on toimitettava yhteysviranomaiselle kuulutuksessa 
ilmoitettuna aikana, joka alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää vähintään 30 päi-
vää ja enintään 60 päivää.

Saamelaiskäräjillä ja muilla keskeisillä saamelaistahoilla on jälleen mahdollista osallis-
tua vähintään lausuntopyynnön muodossa. Kuten aiemmin arviointiohjelmaa koskevassa 
osiossa kerrottiin, YVAL 21 §:ssä säädetään, että hankkeesta vastaava ja yhteysviran-
omainen voivat sopia myös muun osallistumisen järjestämisestä sekä arviointiohjelman 
että arviointiselostuksen yhteydessä. Saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutu-
misen kannalta olisi tärkeää, että hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen kutsu-
vat saamelais käräjät ja muut keskeiset saamelaistahot koolle sen selvittämiseksi, kuinka 
saamelais kulttuuria koskeva vaikutusten arviointi on saamelaistahojen mielestä onnistu-
nut. Tässä yhteydessä saamelaistahot voivat myös ottaa kantaa siihen, ovatko mahdolliset 
lieventämistoimenpiteet saamelaisten näkökulmasta riittäviä.

Kuitenkin, erityisesti mikäli saamelaiskäräjät näin esittää, ja erityisesti mikäli muuta kas-
vokkain tapaamista ei järjestetä, tulee yhteysviranomaisen järjestää saamelaiskäräjälain 
9 §:n mukainen neuvottelu myös arviointiselostuksen toimittamisen jälkeen. Joko suul-
lisesti tai kirjallisesti saamelaiskäräjät voi esittää näkemyksensä siitä, miten saamelais-
kulttuuria ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia koskeva vaikutusten arviointi on 
onnistunut. 

On otettava huomioon, että perus- ja ihmisoikeusmyönteisen tulkinnan mukaan saa-
melaisten osallistumista pelkästään YVA-lain mukaiseen ennakkoneuvotteluun tai muu-
hun lyhyeen kasvokkain tapaamiseen tai saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvotteluun ei 
vielä voida pitää riittävänä osallistumisena itse arviointityöhön (arviointiselostuksen 
laatimisvaiheessa). Ennakkoneuvotteluilla tai 9 §:n neuvotteluilla sekä lausuntopyyn-
nöillä on ennen kaikkea tarkoitus varmistaa, että saamelaiskulttuuria ja saamelaisten 
alkuperäis kansaoikeuksia koskevat vaikutukset tulevat asianmukaisesti arvioiduksi ja että 
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saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet toteutuvat. Erilaisia merkityksellisen osallistumisen 
kattavampia muotoja itse arviointityöhön on esitelty tarkemmin tämän selvityksen osassa 
2, sekä tämän ensimmäisen osan Norjaa ja Ruotsia koskevissa tapausesimerkeissä. Luon-
nollisesti saamelaisilla on oikeus valita, tahtovatko he ylipäätään osallistua vaikutusten 
arviointiin, joka on YVA-hankkeissa hankevastaavan velvollisuus.

7.3.4 Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet perustellussa päätelmässä 

Kuten YVAL 23 §:ssa säädetään, yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten 
arviointi selostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätel-
mänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltu päätelmä on annettava 
hankkeesta vastaavalle kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipitei-
den esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perustellussa päätelmässä on esitet-
tävä yhteenveto arviointiselostuksesta annetuista muista lausunnoista ja mieli piteistä.310 
Tässä kohtaa yhteysviranomaisella on merkittävä viimeistelevä rooli sen arvioimiseksi, 
onko saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin kohdistuvat vaiku-
tukset arvioitu riittävän tarkasti perus- ja ihmisoikeuksien edellyttämällä tavalla sekä muo-
dostaa kanta saamelaiskulttuuriin kohdistuvista merkittävistä vaikutuksista huomioiden 
eri toteuttamisvaihtoehdot sekä mahdollisesti esitetyt lieventämistoimenpiteet. 

Kyseisen lainkohdan mukaan yhteysviranomaisen on toimitettava perusteltu päätelmä 
sekä muut lausunnot ja mielipiteet hankevastaavalle. Perusteltu päätelmä on samalla toi-
mitettava tiedoksi hanketta käsitteleville viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen kunnille 
sekä tarvittaessa maakuntien liitoille ja muille asianomaisille viranomaisille sekä julkais-
tava yhteysviranomaisen internetsivuilla.311 Kuten mainittu, saamelaiskäräjät saamelais-
ten itsehallintoelimenä tulisi rinnastaa tässäkin yhteydessä viranomaiseen, jolle perusteltu 
päätelmä toimitetaan tiedoksi. Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan mukaan 
perusteltu päätelmä tulisi suoraan lähettää myös niille keskeisille muille saamelaistahoille, 
jotka ovat aktiivisesti osallistuneet YVA-menettelyyn.

Arviointiselostuksen riittävyyden kriteerejä ovat lainmukaisuus, merkittävien vaikutusten 
riittävä selvittäminen ja olennaisten vaihtoehtojen tasapuolinen tarkastelu sekä arviointi-
selostuksen informatiivisuus.312 Selvitysten riittävyyttä arvioitaessa on tärkeää muistaa, 

310  YVAL 23 §.

311  YVAL 23 §.

312  Jantunen, Hokkanen (2010), s. 46.



97

YMPäRISTöMINISTERIöN JULKAISUJA 2023:2 

että YVA-menettelyn tulee palvella myös päätöksenteon tietotarpeita. Tämä ei kuitenkaan 
riitä, sillä kuten mainittu, YVA-lainsäädäntö edellyttää yleensä sektorilakeja laajempaa sel-
vitystä hankkeen ympäristövaikutuksista ja vaihtoehdoista.313

Arvioinnin riittävyys on ympäristövaikutusten arvioinnin keskeisiä asioita: hankkeen 
toteuttamisen kannalta olennaisesta päätöksestä voi valittaa sillä perusteella, että 
ympäristö vaikutusten arviointia ei ole suoritettu tai se on olennaisilta osilta puutteellinen. 
Muutoksenhaku on toinen YVA-menettelyn laadunvarmistusmekanismi. Kynnys kumota 
lupapäätöksiä YVA-menettelyn puutteiden perusteella on kuitenkin korkea, mikäli yhteys-
viranomainen on pitänyt arviointia riittävänä.314 Tämä voi aiheuttaa ongelman saamelais-
ten oikeuksien toteutumisen kannalta, sillä yhteysviranomaisella ja saamelaisilla voi olla 
erilaiset käsitykset siitä, mikä on riittävä vaikutusten arviointi.

YVA-menettelyssä arvioidaan vaikutusten merkittävyyttä. Merkittävyyden arvioinnissa 
voidaan tukeutua faktatietoihin, mutta pohjimmiltaan se on aina subjektiivista ja arvo-
sidonnaista. Siksi YVA-menettelyyn osallistuvien tahojen näkemykset tulisikin ottaa huo-
mioon merkittävyyden arvioinnissa. YVA-lainsäädäntö ei määrittele merkittävyyttä, vaikka 
YVA-menettelyä sovelletaan hankkeeseen, jolla saattaa olla merkittäviä ympäristövaiku-
tuksia.315 Asiantuntijahaastattelujen perusteella merkittävyys on tarkoittanut asioiden 
painotusta ja esitystapaa arviointiohjelmassa ja -selostuksessa; nostetaanko merkittävät 
asiat selkeästi esiin ja annetaanko niille enemmän tilaa arvioinnissa ja raportoinnissa kuin 
vähemmän merkittäville. Kyse on myös arviointiin käytettävien voimavarojen kohdentami-
sesta.316 On uhkana, ettei saamelaiskulttuuriin kohdistuvia vaikutuksia painoteta riittävästi 
osana kokonaisarviota, tai välttämättä nähdä niitä merkittävinä, etenkin kun saamelaisten 
oikeuksia ei ole erikseen sisällytetty YVA-lakiin.

Mikäli yhteysviranomainen katsoo, ettei se voi tehdä perusteltua päätelmää ympäristö-
vaikutusten arviointiselostuksen puutteellisuuden vuoksi, sen on ilmoitettava hankkeesta 
vastaavalle, miltä osin arviointiselostusta on täydennettävä (YVAL 24 §). Myös täydentä-
misen jälkeen yhteysviranomaisen on huolehdittava, että arviointiselostuksesta kuullaan 
samalla tavoin kuin YVAL 20 §:n kuulemisessa. Tämä on viimeinen ja tärkeä vaihe saame-
laiskäräjille ja muille saamelaistahoille päästä vaikuttamaan siihen, miten saamelaisten 
kulttuurivaikutuksia koskevaa arviointia tulisi täydentää. Mikäli saamelaiskäräjät ja muut 
keskeiset saamelaistahot ovat jo ilmaisseet näkemyksensä arviointiselostuksesta ja sen 

313  Ibid., s. 46.

314  Ibid., s. 46. Ks. myös Pölönen, I., Hokkanen, P., Jalava, K, The effectiveness of the Finnish EIA system – what 
works, what doesn’t, and what could be improved? Environmental Impact Assessment Review (2011), 31(2), 
120-128.

315  Jantunen, Hokkanen (2010), s. 47.

316  Ibid., s. 48.
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täydentämistarpeista, lausuntopyyntö viranomaiselta edellä mainituille tahoille riittänee, 
mikäli asiassa ei ole tullut esille olennaisia uusia seikkoja eikä saamelaiskäräjät erikseen 
perustellusti pyydä saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvotteluja. Kuulemisten jälkeen yhteys-
viranomainen tekee 23 §:n mukaisen perustellun päätelmän.

YVA-menettely ei itsessään pääty hallintopäätökseen eikä arviointimenettely sisällä 
lupaviranomaisia sitovaa kannanottoa siitä, tulisiko toiminta sallia. YVA-menettely ei 
siis ole prosessi, jonka lopputuloksena olisi valituskelpoinen itsenäinen päätös. Siinä 
ei ratkaista hankkeen sallittavuutta tai tehdä oikeusvaikutteisia päätöksiä tarvittavista 
ympäristön suojelutoimenpiteistä.317 Arviointimenettely ja sen tulokset on kuitenkin otet-
tava huomioon hanketta koskevassa lupamenettelyssä ja luvassa. Tästä keskustellaan 
tarkemmin lupalakien yhteydessä kappaleessa 9. Menettelyn aikana selvitetyt seikat 
vaikuttavat käytännössä vahvasti hankkeen kannalta tarpeellisiksi katsottavien lupa-
ehtojen määrittelemiseen lupavaiheessa. YVA-menettelyssä tuotetuista asiakirjoista, sel-
vityksistä ja lausunnoista saa valittaa ainoastaan asiassa merkityksellisen lupa-asian 
yhteydessä, ei itsenäisesti.318 

Saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutumisen näkökulmasta haasteena on se, 
että koska YVA-lainsäädäntöön ei ole erikseen kirjattu saamelaisten oikeuksia ja saamelais-
käräjien asemaa, saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten arvioinnin laatu ja riittävyys 
jää pitkälle hankkeesta vastaavan ja yhteysviranomaisen arvion varaan. Kuten yllä on mai-
nittu, merkittävyyden arviointi on pohjimmiltaan aina subjektiivista ja arvosidonnaista. 
Saamelaiskulttuurin arvo ei ole läheskään aina tullut riittävästi tunnistetuksi ympäristöl-
lisessä päätöksenteossa. Viranomaisten tietotaito saamelaiskulttuurista ja saamelaisten 
alkuperäiskansaoikeuksista sekä niiden lähtökohtainen vahva arvostus olisi tosiasiallinen 
edellytys sille, että viranomaiset noudattavat käytännön päätöksissä PL 22 §:n mukaista 
perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitetta.

317  Pölönen, I. & Koivurova, T. ”Rajat ylittävä ympäristövaikutusten arviointi – vaihtoehtotarkastelun riittävyys ja 
suhde lupapäätöksentekoon.” Lakimies 3/2009, 3, s. 383.

318  Hollo 2009, s. 138. Ks. Pellikainen (2014), s. 13.
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7.3.5 Yhteenveto

Yhteenvetona koskien saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutumista ennen 
arviointiohjelmaa, arviointiohjelmassa, arviointiselostuksessa ja perustellussa päätel-
mässä voidaan esittää seuraavaa koskien saamelaisten kotiseutualueella toteutetta-
via tai sinne vaikutuksensa ulottavia hankkeita, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia 
saamelaiskulttuuriin:

1) Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta (ml. alkuperäiskansoja koskeva 
vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostumusperiaate) edellyttää, että 
saamelaiset voivat osallistua YVA-menettelyn suunnitteluun jo ennen 
arviointiohjelman toimittamista. Aikainen osallistaminen voi tapahtua 
esimerkiksi YVAL 8 §:n ennakkoneuvottelun kautta, joka voidaan järjestää 
yhteysviranomaisen, hankevastaavan tai muun viranomaisen aloitteesta. 
Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta edellyttää, että myös 
saamelaiskäräjillä tulisi olla oikeus ehdottaa ennakkoneuvotteluja, jonne 
voidaan tarvittaessa kutsua myös muita keskeisiä saamelaistahoja. Koltta-
alueelle suunniteltu tai sinne vaikutuksensa ulottavien hankkeiden 
osalta myös kolttien kyläkokous tulisi kutsua ennakkoneuvotteluun. 
Ennakkoneuvottelun tarkoituksena on suunnitella saamelaisten kattavampaa 
osallistumista saamelaiskulttuuria ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia 
koskevaan arviointityöhön. Mikäli ennakkoneuvottelua ei järjestetä, tulee 
yhteysviranomaisen järjestää saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu 
sen varmistamiseksi, että saamelaiskulttuuria koskevat huomiot välittyvät 
hankevastaavan laatimaan arviointiohjelmaan. Neuvotteluihin voidaan 
periaatteessa osapuolten niin sopiessa kutsua myös hankevastaava, jonka 
olisi hyvä joka tapauksessa tavata kasvokkain saamelaiskäräjät jo ennen 
arviointiohjelman laatimista. YVA-yhteysviranomaisen velvollisuutena on 
varmistaa, että saamelaisten näkemykset välittyvät hankevastaavalle ja ne 
otetaan asianmukaisesti huomioon.

2) Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet edellyttävät, että hankkeissa, 
joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten 
alkuperäiskansaoikeuksiin, arviointiohjelman tulee sisältää ehdotus 
arvioitavista vaikutuksista saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten 
alkuperäiskansaoikeuksiin sekä siitä, miten ne aiotaan selvittää, sekä 
suunnitelma saamelaisten osallistumisesta tähän selvitykseen. Perus- ja 
ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta edellyttää, että saamelaisten perinteisen 
tiedon sisällyttäminen vaikutusten arviointiin tulee olla keskeisessä asemassa 
saamelaisten näin toivoessa. Arviointiohjelmaan tulee sisällyttää suunnitelma 
perinteisen tiedon kartoittamisesta ja käyttämisestä kunnioittaen 
saamelaisten vapaata ja tietoon perustuvaa ennakkosuostumusta suhteessa 
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siihen, mitä perinteistä tietoa he haluavat jakaa. Arviointiohjelman tulee 
sisältää suunnitelma menetelmästä kumulatiivisten vaikutusten arvioimiseksi. 
Yhteysviranomaisen on huolehdittava, että saamelaiskäräjät ja keskeiset 
muut saamelaistahot voivat osallistua tehokkaasti ja merkityksellisesti 
arviointiohjelman kommentointiin, ja että saamelaisten näkemykset 
välittyvät hankevastaavalle ja otetaan asianmukaisesti huomioon. YVAL 
21 §:ssä säädetään, että hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen 
voivat sopia myös muun osallistumisen (kuin 17 ja 20 §:in kuulemisen) 
järjestämisestä sekä arviointiohjelman että arviointiselostuksen yhteydessä. 
Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta puoltaa kasvokkain 
tapaamista ainakin, mikäli ennen arviointiohjelmaa ei ole järjestetty 
ennakkoneuvottelua tai saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaista neuvottelua, jossa 
saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten arvioinnista sekä saamelaisten 
osallistumisesta arviointiin on jo sovittu kattavasti. Yhteysviranomaisen 
tulee PL 22 §:n turvaamisvelvoitteensa mukaisesti arviointiohjelmasta 
antamassa lausunnossa varmistaa, että suunniteltu saamelaiskulttuuria ja 
saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia koskeva vaikutusten arviointi on 
asianmukainen ja riittävän laaja, ja se toteutetaan perus- ja ihmisoikeuksien 
edellyttämällä tavalla, sekä että siinä otetaan huomioon myös kumulatiiviset 
vaikutukset, ja että keskeiset saamelaistahot voivat halutessaan tehokkaasti ja 
merkityksellisesti osallistua tähän arviointityöhön arviointiselostusvaiheessa. 
Hankevastaavan tulee turvata arviointityölle riittävät taloudelliset resurssit. 
Saamelaistahojen on saatava asianmukainen korvaus käyttämästään ajasta ja 
jakamastaan tietotaidosta YVA-menettelyssä. 

3) Arviointiselostuksen tulee sisältää saamelaiskulttuuriin kohdistuvien 
kumulatiivisten vaikutusten arviointi, joka on suoritettu yhteistyössä 
keskeisten saamelaistahojen kanssa saamelaisten perinteistä tietoa 
hyödyntäen saamelaisten tahtoessa osallistua ja jakaa perinteistä tietoaan. 
Arviointiselostuksen tulee sisältää kuvaus käytetyistä menetelmistä 
ja siitä, miten saamelaiset ovat osallistuneet vaikutusten arviointiin. 
Saamelaiskäräjillä ja muilla keskeisillä saamelaistahoilla tulee olla 
mahdollisuus kommentoida arviointiselostusta ja esittää tarvittaessa sitä 
koskevia täydentämistarpeita. Yhteysviranomaisen on hankkeesta vastaavan 
ohjauksella varmistettava, että saamelaistahojen näkemykset välittyvät ja 
tulevat huomioiduksi lopullisessa arviointiselostuksessa. Tarvittaessa voidaan 
järjestää saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu tai YVAL 21 §:n 
mukainen muu tapaaminen sen varmistamiseksi, että saamelaiskäräjien ja 
muiden keskeisten saamelaistahojen kommentit arviointiselostukseen liittyen 
tulevat hankevastaavan ja yhteysviranomaisen tietoon. 
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4) Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan voidaan katsoa edellyttävän, 
että ennen arviointiselostuksesta tekemäänsä perusteltua päätelmää 
yhteysviranomaisen tulee varmistaa, että saamelaiskulttuuria koskevat 
vaikutukset on arvioitu tavalla, jossa saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet 
toteutuvat. Mikäli yhteysviranomainen katsoo, tarvittaessa vielä kuullen 
keskeisten saamelaistahojen näkemyksiä, ettei näin ole, se ei voi tehdä 
perusteltua päätelmää vaan sen tulee pyytää hankevastaavaa täydentämään 
arviointia. Saamelaiskäräjillä ja muilla keskeisillä saamelaistahoilla tulee 
olla oikeus lausua siitä, voidaanko arviointia täydennyksen jälkeen pitää 
riittävänä, sekä vastaako arviointi saamelaisten näkemystä hankkeen 
aiheuttamien vaikutusten vakavuudesta sekä mahdollisista niitä koskevista 
lieventämistoimenpiteistä. Tämän jälkeen yhteysviranomainen tekee 
perustellut päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista 
mukaan lukien vaikutukset saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten oikeuksiin 
alkuperäiskansana. 

5) YVA-lakia tulisi täydentää siten, että vaikka velvollisuus vaikutusten 
arvioinnista on YVA-hankevastaavalla, saamelaiskäräjien, kolttien 
kyläkokouksen ja muiden keskeisten saamelaistahojen osallistuminen ja 
perinteisen tiedon asema sekä saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet 
turvataan kaikissa edellä mainituissa YVA-menettelyn vaiheissa perus- ja 
ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan mukaisesti.

Saamelaisten osallistumisen
turvaaminen ennen 

arviointiohjelmaa

Saamelaisten 
osallistuminen 

arviointiohjelmassa

Saamelaisten 
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arviointi yhteistyössä 
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7.4 YVA-lain mukaiset ympäristövaikutukset 
saamelaiskulttuurivaikutuksina

Ympäristövaikutus lukeutuu YVA-lainsäädännön olennaisimpiin käsitteisiin, ja sillä on laaja 
merkityssisältö. Käsitteen merkitystä korostaa sen vaikutus YVA-lainsäädännön soveltamis-
alaan ja YVA-asiakirjojen (arviointiohjelma, -selostus ja perusteltu päätelmä) sisältövaa-
timuksiin.319 YVA-lainsäädännön mukainen ympäristövaikutusten käsite on sisällöltään 
laajempi kuin YVA-direktiivin ja -yleissopimuksen määritelmät. Ympäristövaikutuksia 
arvioi taessa kiinnitetään huomiota luontoympäristöön kohdistuvien vaikutusten lisäksi 
myös ihmisten terveyteen, viihtyvyyteen ja elinoloihin sekä kulttuuriperintöön, yhdys-
kuntarakenteeseen ja luonnonvarojen hyödyntämiseen.320 Ympäristövaikutuksen käsit-
teellä ei ole kuitenkaan suoraa yhteyttä terveyshaittaan tai omaisuusvahinkoon eikä edes 
yhteiskunnalliseen haittaan, vaan näkökulma voi olla ekologinen, maankäytöllinen tai 
luonnonvarataloudellinen.321 Käytännössä YVA-lainsäädäntö ei määrittele tarkasti millai-
sia ovat mahdolliset huomioitavat ympäristövaikutukset, vaan ainoastaan ohjaa tarkaste-
lemaan tiettyjä näkökulmia ja osa-alueita. Arvioitavat ympäristövaikutukset määritellään 
hankekohtaisesti YVA-arviointiohjelmavaiheessa.322 

Tarkasteltaessa ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeellisuutta, laajuutta ja kohdista-
mista, ympäristövaikutuksen käsitteellä on keskeinen merkitys.323 Saamelaisten alku-
peräiskansaoikeuksien toteutumisen kannalta on keskeistä se, voidaanko vaikutukset 
saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin tunnistaa ja ottaa huo-
mioon YVA-lain mukaisessa menettelyssä. Lähtökohtaisesti tälle ei ole suoranaisia esteitä, 
sillä YVA-lainsäädännön mukainen ympäristövaikutusten käsite ei suoranaisesti sulje 
mitään vaikutustyyppiä soveltamisalan ulkopuolelle.324 Ympäristövaikutuksia arvioitaessa 
käsitteen piiri on paljon laajempi kuin esimerkiksi ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 
mukainen ympäristön pilaantuminen.325 YSL:n sisältämässä velvoitteessa arvioida toimin-
nan vaikutukset saamelaiskulttuuriin on saamelaisten oikeuksien toteutumisen 

319  Pölönen ja Perho (2018), s. 35.

320  HE 319/1993 vp, Yksityiskohtaiset perustelut, luku 1.1.

321  Hollo (2009), s.134.

322  Pellikainen (2014), s. 10.

323  Kumpula (2013), s. 627.

324  Pellikainen (2014), s. 9.

325  Jantunen, Jorma: Kiviaineshankkeiden ympäristövaikutusten arviointi. Suomen ympäristökeskuksen julkaisu 
27/2012. (2012), s.13.
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näkökulmasta ollutkin ongelmallista mm. juuri se, ettei lupaviranomainen (AVI) ole edellyt-
tänyt huomioon otettavaksi kuin toiminnan ympäristöä pilaavat vaikutukset, kuten melu-
haitat poroille, eikä esimerkiksi porolaidunten kaventavia tai pirstaloivia vaikutuksia.326 

KHO linjasi kuitenkin vuonna 2020 tekemässään päätöksessä (KHO:2020:124) YSL:n perus- 
ja ihmisoikeusmyönteisen tulkinnan edellyttävän, että kullankaivutoiminnan vaikutuksia 
saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamiselle tulee arvioida kokonaisvaltaisem-
min kuin vain pilaavien vaikutusten osalta. Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet edellyt-
tävät vaikutusten kokonaisvaltaista huomiointia sekä eri toimenpiteiden kumulatiivisten 
vaikutusten huomioon ottamista.327

YVAL 2 §:n 1 kohdan mukaan ympäristövaikutuksella tarkoitetaan hankkeen tai toimin-
nan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella 
a) väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; b) maahan, maaperään, 
vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, eri-
tyisesti niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on suojeltu luontotyyppien sekä luonnon-
varaisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja 
luonnon varaisten lintujen suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivin 2009/147/EY nojalla; c) yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maise-
maan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön; d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä 
e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

Saamelaisten kulttuurin ja alkuperäiskansaoikeuksien toteutumisen näkökulmasta kaikki 
kohdat a-d sekä niiden väliset vuorovaikutussuhteet ovat merkityksellisiä. A-kohdassa vai-
kutusten arvioinnissa tulee arvioida vaikutukset saamelaisten kulttuuriin kuuluviin perin-
teisiin elinkeinoihin, jotka muodostavat keskeisen osan saamelaisten erityisiä elinoloja 
saamelaisten kotiseutualueella. 

Vaikka YVA-lain mukaisessa vaikutusten arvioinnissa ei lähtökohtaisesti arvioida talou-
dellisia vaikutuksia, perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta sekä erityisesti KP- 
sopimuksen 27 artiklaa koskevan oikeuskäytännön voidaan katsoa edellyttävän, että myös 
vaikutukset perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen ja vaikutukset niiden taloudelliseen 
kannattavuuteen ja elinvoimaisina säilymiseen tulee sisällyttää tähän arviointiin.328 

326  Ks. esim. Aluehallintoviraston lausunto, lausuntopyyntö 12.3.2020, Saamelaiskäräjien valitus Vaasan hallinto-
oikeuden 13.6.2019 antamasta päätöksestä nro 19/0141/2, Dnro 01012/18/5399, 18.3.2020, Dnro PSAVI/3355/2017. 
Ks. tarkempi analyysi, Heinämäki (2021 b).

327  Korkein hallinto-oikeus, KHO 2020:124. 25.11.2020, taltionumero 4268.

328  Ks. aiempi kappale 5.
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Pölönen ja Perho ovat todenneet, että kokonaisuutena arvioituna YVA-lainsäädäntö ei 
näyttäisi edellyttävän ainakaan yksityiskohtaista (euromääräistä) taloudellista arvioin-
tia omaisuuteen kohdistuvien vaikutusten osalta. Edellä mainittujen kirjoittajien mukaan 
YVAL 2 §:n 1a-kohdassa (ihmisten elinoloihin kohdistuvat vaikutukset), EU:n tuomio-
istuimen Leth-ratkaisu (erit. kohta 36) huomioon ottaen, merkittäviä taloudellisia vahin-
koja, joilla on suora yhteys hankkeen ympäristövaikutuksiin, ei voida kuitenkaan täysin 
sivuuttaa. Tältä osin kyseeseen voi tulla ainakin merkittävien omaisuuteen kohdistuvien 
vaikutusten tunnistaminen ja kuvaaminen yleispiirteisellä tasolla.329 Esimerkiksi laidun-
menetykset vaikuttavat usein porojen selviämiseen ja määrään sekä lisäruokinnan tarpee-
seen, millä voi olla huomattavia taloudellisia vaikutuksia porojen kunnon heikkenemisen, 
ruokintakulujen ja työmäärän lisääntymisen muodossa. Myös ilmastonmuutos voi aiheut-
taa kerrannaisvaikutuksen porojen lisäravinnon tarpeeseen.330

Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan ja erityisesti KP-sopimuksen 27 artiklaa kos-
kevan oikeuskäytännön perusteella voidaan edellyttää sellaista taloudellisten vaikutusten 
ja mahdollisten taloudellisten menetysten kuvausta, jonka pohjalta voitaisiin sopia kom-
pensaatiosta. Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta edellyttää, että alkuperäis-
kansojen jäsenten tulisi saada asianmukainen korvaus menetyksistään ja heidän tulisi 
saada osansa hankkeiden hyötyjen jakamisesta. Esimerkiksi Ruotsissa kaivos yhtiöt ovat 
sopineet poronhoitajille maksetuista kompensaatioista pohjautuen taloudellisia haittoja 
koskeviin arviointeihin.331 Perinteisten elinkeinojen elinkelpoisuutta ja taloudellista kan-
nattavuutta koskeva arviointi voidaan liittää myös alla kuvailtuihin YVAL 2 §:n 1 c (vai-
kutukset aineelliseen omaisuuteen, vaikutukset kulttuuriperintöön) tai d (vaikutukset 
luonnonvarojen hyödyntämiseen) kohtiin.

Edelleen 2 §:n 1 a-kohtaan liittyen alkuperäiskansojen oikeuksien yhteydessä myös oikeus 
terveyteen on nähty keskeisenä ympäristöllisenä ihmisoikeutena, kuten kappaleessa 
6 tuotiin esille. Siihen on liitetty myös mm. oikeus perinteiseen ravintoon (nk. ruoka-
suvereniteetti)332 sekä terveyden kulttuuriset ja henkiset ulottuvuudet, kuten kulttuurin 
harjoittamisen merkitys fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kannalta. Oikeus terveelliseen 
ympäristöön katsotaan yleiseksi perus- ja ihmisoikeudeksi, jolla on kuitenkin erityinen 
ulottuvuus alkuperäiskansoille läheisen luontosuhteen kautta. Terveelliseen ympäristöön 

329  Pölönen ja Perho (2018), s. 35.

330  Ks. tarkemmin tämän selvityksen osa II, kappale 2.3.

331  Ks. kappale 11.4.

332  Ks. Silvasti, T., Riittääkö ruoka? Alue ja ympäristö, 40: 1 (2011) s. 63–69. Ahonen, T.M., Kestämättömästä 
ruokapolitiikasta kohti kestävää ruokasuvereniteettia, YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 79 (2014):1; Huambachano, M. 
A. Indigenous food sovereignty, New Zealand Journal of Ecology, Vol. 43, No. 3 (2019), p. 1–6; Whyte, K.P. “Food 
Sovereignty, Justice and Indigenous Peoples: An Essay on Settler Colonialism and Collective Continuance.”, 
teoksessa A. Barnhill, T. Doggett, and A. Egan (toim.). Oxford Handbook on Food Ethics. Oxford University Press, 
2017.

https://www.jstor.org/stable/e26841821
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on katsottu liittyvän myös viihtyvyyden ulottuvuus.333 Saamelaisten kohdalla oikeus ter-
veelliseen ympäristöön tulee tulkita kuitenkin laajemmin kuin pelkästään viihtyvyyden 
näkökulmasta. Kyse on koko kulttuuri-identiteetin ja sitä kautta henkisen ja fyysisen hyvin-
voinnin ylläpitämisestä ja säilyttämisestä.334 Saamelaisten elinoloja tulisi tarkastella myös 
perinteisiä elinkeinoja laajemmasta näkökulmasta. YVA-menettelyä vaativilla hankkeilla 
voi olla merkittäviä vaikutuksia saamelaisten kokemukseen oman identiteetin säilymisestä 
ja siirtämisestä tuleville sukupolville sekä yhteisöllisyyden tai nk. inhimillisen turvallisuu-
den335 tunteeseen silloinkin, kun saamelaiset eivät suoraan osallistu perinteisten elinkeino-
jen harjoittamiseen. Saamelaisten kotiseutualue tulisi YVA-menettelyssä nähdä erityisenä 
arktisena herkkänä alueena, jota kokonaisuutena värittää saamelaiskulttuuri, vaikka saa-
melaiset ovatkin vähemmistö myös kotiseutualueellaan. 

B-kohdan vaikutukset maahan, vesiin ja muuhun luontoon sekä luonnon monimuotoi-
suuteen kytkeytyvät niin ikään välittömästi ja välillisesti saamelaiskulttuuriin. Tästä syystä 
saamelaisten oikeudet on tunnustettu ympäristöä ja luonnonsuojelua koskevassa lain-
säädännössä sekä biodiversiteettisopimuksessa ja sen kansallisessa täytäntöönpanossa. 
YVA-muutosdirektiivissä korostetaan luonnon monimuotoisuuden arvioinnissa erityi-
sesti luonto- ja lintudirektiivien lajeja ja luontotyyppejä. Eläimet ja kasvit on toisaalta mai-
nittu muutosdirektiivin liitteessä IV esimerkkeinä luonnon monimuotoisuutta kuvaavista 
tekijöistä.336 Vaikutukset poroihin, kalakantoihin, saamelaisten perinteisesti metsästettä-
viin eläimiin tai perinteisesti käytettyihin kasvilajeihin tai muihin kulttuurisiin avainlajeihin 
(ks. tämän selvityksen toisen osan kappale 1.3.) vaikuttavat suoraan myös saamelaiskult-
tuuriin. Niin ikään esimerkiksi ilmastonmuutoksen sopeutumisen kannalta olennaiset vai-
kutukset, jotka ovat merkityksellisiä myös saamelaiskulttuurille, on mainittu direktiivin 
liitteen IV mukaisina esimerkkeinä.337 

B-kohdan vaikutusten arvioinnissa tulisi tunnistaa suorat ja moniulotteiset kytkökset luon-
non ja saamelaiskulttuurin välillä. Ilman saamelaiskulttuurin tarkkaa paikallista asiantun-
temusta, mukaan lukien saamelaisten perinteinen tieto, kaikki erityyppiset vaikutukset 
mm. kalastukseen, poronhoitoon, metsästykseen tai vaikutukset kulttuurisiin avainlajei-
hin, kuten kasvistoon tai eliöihin jne. on mahdotonta selvittää. Saamelaisten perinteinen 
tieto tulisi olla avainasemassa vaikutusten arvioinnissa, mikäli saamelaiset tahtovat jakaa 
perinteistä tietoaan. Saamelaisten perinteinen maankäyttö ja perinteinen tieto katsotaan 

333  Hallituksen esitys Eduskunnalle Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, HE 73/2005 vp., s. 4.

334  Ks. Heinämäki (2021 c), s. 97.

335  Ks. Hossain, K., Petrétei, A. (eds). Understanding the Many Facets of Human Security, Perspectives of Northern 
Indigenous Peoples, Brill, Nijhoff, Leiden, Boston, 2016.

336  Ks. HE 259/2016 vp., s. 55.

337  Ibid.
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keskeiseksi luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen kannalta, kuten kappaleessa 6 tuo-
tiin esille. Saamelaisilla on oikeus perinteiseen tietoonsa siten, että sitä voidaan hyödyn-
tää osana luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä koskevia toimia vain saamelaisten 
näin tahtoessa. Perinteistä tietoa tulisi käyttää osana YVA-menettelyä kunnioittaen saame-
laisten perinteiseen tietoonsa kohdistuvaa vapaata ja tietoon perustuvaa ennakkosuostu-
musta. Alueella voi olla esimerkiksi salassa pidettäviä pyhiä paikkoja tai perinteistä tietoa 
kasveista, joita ei välttämättä haluta välittää ulkopuolisille. 

C-kohdassa YVA-lain kokonaisuudistuksessa lisättiin ”vaikutukset aineelliseen omaisuu-
teen” ja sillä korvattiin termi rakennukset. Tällä täytäntöönpantiin YVA-direktiivin 3 artikla 
siltä osin kuin siinä viitataan kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen (material assets) kohdis-
tuviin vaikutuksiin.338 Pölösen ja Perhon mukaan EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön 
perusteella aineellista omaisuutta koskevien vaikutusten osalta ydin on omaisuuden käyt-
töä koskevissa seurauksissa niin, että on etenkin arvioitava hankkeen vaikutusta siihen, 
miten ihmiset käyttävät kiinteää ja irtainta omaisuutta.339 

C-kohdassa erityisesti maisemaan ja kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset kos-
kevat erityisellä tavalla saamelaisia, vaikka kaikki kohdat ovat yleisellä tasolla yhtä tär-
keitä saamelaisille kuin muillekin. Alkuperäiskansojen kulttuuriperinnön käsite on pitkälle 
yhteneväinen kulttuurin käsitteen kanssa. Alkuperäiskansojen oikeuksista puhuttaessa 
kulttuuriperinnön ja kulttuurin käsitteitä käytetään usein rinnakkain samoja elementtejä 
tarkoittaen.340 Yhtäältä kulttuuriperintö saatetaan nähdä kulttuurin osana tai alakäsitteenä, 
kun taas toisaalta esimerkiksi alkuperäiskansojen perinteiset elinkeinot, jotka tunnuste-
taan kulttuurin ydinalueeksi, nähdään osaksi aineetonta kulttuuriperintöä. Alkuperäiska-
sojen kohdalla onkin tärkeänä lähtökohtana pidetty sitä, että alkuperäiskansat voivat itse 
määritellä, mitä niiden kulttuuriperintöön kuuluu. Saamelaisten kulttuuriperintöön kat-
sotaan kuuluvaksi mm. taiteellisia ilmaisuja, materiaalisia sekä arvopohjaisia päivittäiseen 
elämään kuuluvia asioita, elämäntapoja, elinkeinoja, suhde ympäristöön, arvojärjestelmä, 
uskomukset ja uskonto, kieli, perinteinen tieto ja tavat.341 Perinteinen tieto ja kieli liitty-
vät keskeisesti yhteen siten, että perinteisen tiedon käyttämiseen ja siirtämiseen kohdistu-
vat vaikutukset kytkeytyvät myös kielen säilyttämiseen ja siirtämiseen. Perinteinen tieto ja 
kieli taas välittyvät ennen kaikkea perinteisen maankäytön kautta. 

338  Pölönen ja Perho (2018), s. 35.

339  Ibid. Viittaus ratkaisuun Leth C-420/11, kohta 25.

340  Ks. Xanthaki, A. “International Instruments on Cultural Heritage: Tales of Fragmentation”, teoksessa 
A. Xanthaki, S. Valkonen, L. Heinämäki & P. Nuorgam, Indigenous Peoples’ Cultural Heritage, Rights, Debates, 
Challenges, Brill/Nijhoff, Leiden/Boston, 2017, s. 1–19, 2.

341  Falk, E., & Feldborg, D. (toim.), Leve kulturarven! [Living cultural heritage]. Trondheim: Museumsforlaget, 
2013, s. 18. Ks. Porsanger ja Virtanen (2019), s. 291.
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Perinteiset saamelaiselinkeinot ovat keskeinen osa saamelaiskulttuuria ja saamelaisten 
kulttuuriperintöä, joten A-kohdan elinoloihin kohdistuvien vaikutusten lisäksi C-kohdan 
vaikutukset kulttuuriperintöön koskevat niin ikään vaikutuksia saamelaisten perinteisiin 
elinkeinoihin. Saamelaisten kulttuuriperintö katsotaan osaksi alkuperäiskansakulttuuria, 
jota PL 17.3 ja 121.4 §:t suojaavat, yhdessä kansainvälisten ihmisoikeusasiakirjojen kanssa. 
Tämän suojan piiriin kuuluu myös saamelaisten perinteinen tieto osana aineetonta kult-
tuuriperintöä. Tästä syystä YVA-menettelyn mukaisia vaikutuksia kulttuuriperintöön ovat 
saamelaisten kohdalla vaikutukset perinteisiin elinkeinoihin, perinteisiin tapoihin sekä 
perinteiseen tietoon, jotka pohjautuvat arvojärjestelmään. Tämän lisäksi mm. pyhät pai-
kat ja muut rakennetut tai rakentamattomat kulttuuriperintökohteet ovat osa saamelaista 
kulttuuriperintöä ja kulttuurimaisemaa, joihin kohdistuvat vaikutukset kuuluvat YVA-me-
nettelyn mukaisten ympäristövaikutusten piiriin (ks. tarkemmin tämän selvityksen toisen 
osan kappale 2.5.).

D-kohdan vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat keskeisiä niin ikään saame-
laisten perinteisten elinkeinojen kannalta. Kuten kappaleessa 3 kerrottiin, saamelaisten 
itsemääräämisoikeuteen alkuperäiskansana kuuluu oikeus käyttää ja hallita perinteisiä 
maita ja vesiä sekä luonnonvaroja. YVA-direktiivin muutetussa liitteessä IV tarkennetaan 
luonnonvaroihin liittyvää vaikutusten arviointia siten, että luonnonvarojen käytöstä joh-
tuvien vaikutusten arvioinnissa tulisi pyrkiä ottamaan huomioon luonnonvarojen kestävä 
saatavuus. Luonnonvaroista on erityisesti mainittu maa, maaperä, vedet ja luonnon moni-
muotoisuus.342 Luonnonvarojen muussa kuin perinteisessä hyödyntämisessä tulee turvata 
saamelaisten perinteinen luonnonvarojen käyttö. D-kohdan mukaisessa arvioinnissa voi-
daan arvioida sekä saamelaisten mahdollisuuksia hyödyntää luonnonvaroja perinteisten 
elinkeinojensa puitteissa, sekä arvioida vaikutuksia muihin kuin perinteisten luonnonva-
rojen hyödyntämiseen sekä niiden vaikutuksia saamelaiskulttuuriin. Esimerkiksi jos arvioi-
daan jonkun YVA-menettelyn piiriin lukeutuvan hankkeen vaikutuksia vesistöön, on tässä 
yhteydessä erikseen selvitettävä saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansa-
oikeuksiin, mm. kalastusoikeuteen kohdistuvat vaikutukset.

E-kohdassa arvioidaan A-D kohtien vuorovaikutussuhteita. Alakohta tekee mahdolliseksi 
ottaa arvioinnissa tarvittaessa huomioon laajoja vaikutuskokonaisuuksia ja edesauttaa 
näin kokonaiskäsityksen muodostamista hankkeen ympäristövaikutuksista.343 Saame-
laisten kulttuurin ja alkuperäiskansaoikeuksien toteutumisen näkökulmasta keskinäi-
set vuorovaikutussuhteet ovat kiinteät: mm. vaikutukset perinteisiin elinkeinoihin ja 
muihin elinolosuhteisiin, luonnon monimuotoisuuteen, kulttuuriperintöön (ml. perin-
teinen tieto ja kieli) ja maisemaan, luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä terveyteen ja 

342  HE 259/2016 vp., s. 55.

343  Ibid.
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hyvinvointiin kytkeytyvät kaikki suoraan toisiinsa. Näille keskeisin nimittäjä on perintei-
nen maankäyttö kulttuurin ydinperustana. Vaikutuksia ympäristöön ja saamelaiskulttuu-
riin ei voida erottaa toisistaan.

Todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvion ja kuvauksen on katettava 
hankkeen välittömät ja välilliset, kasautuvat, lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin pysy-
vät ja väliaikaiset, myönteiset ja kielteiset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden 
olemassa olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa (YVAA 4 §). Kuten edellisessä kappa-
leessa koskien arviointiselostusta todettiin, perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta 
sekä erityisesti KP-sopimuksen 27 artiklaa koskeva oikeuskäytäntö edellyttää, että kumu-
latiivisten vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon nykyisen muun maankäytön lisäksi 
sekä aiemmat että suunnitellut muut toimenpiteet, jotka vaikuttavat saamelaisten perin-
teiseen maankäyttöön.

Kuten hallituksen esityksessä korostetaan, vaikka YVA-muutosdirektiivi korostaa 
ympäristö vaikutusten arvioinnin lopputulosta, eli todennäköisesti merkittävien ympäris-
tövaikutusten selvittämistä, merkittävien ympäristövaikutusten määrittäminen edellyt-
tää kuitenkin itse vaikutusten arvioinnilta laajempaa tarkastelua, jossa myös muita kuin 
todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia tarpeellisessa määrin selvitetään ja kuvataan.344 

YVAL 31 §:n mukaisesti hankkeesta vastaavan on oltava riittävästi selvillä myös sellaisista 
ympäristövaikutuksista, jotka eivät lukeudu lain 3 §:n mukaisiin YVA-menettelyä edellyttä-
viin hankkeisiin. Saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten osalta on tärkeää selvittää 
ja kuvata sellaisetkin vaikutukset, jotka eivät lähtökohtaisesti näytä merkittäviltä, sillä kun 
punnitaan kokonaisvaikutuksia, voivat pienetkin yksittäisvaikutukset muodostaa merkittä-
vän kokonaisuuden.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka vaikutukset saamelaiskulttuuriin ja saamelais-
ten alkuperäiskansaoikeuksiin voidaan sisällyttää arvioitavaksi voimassa olevan YVA-lain 
mukaisessa menettelyssä, kun sitä luetaan perus- ja ihmisoikeuksien nojalla, saamelais-
ten oikeuksien tosiasiallisen toteutumisen kannalta olisi hyvin perusteltua sisällyttää saa-
melaiskulttuuriin kohdistuvat vaikutukset YVA-päätösten päätöksentekokriteereihin ja 
arviointiohjelman ja -selostuksen sisältövaatimuksiin. Saamelaiskulttuuria ja saamelais-
ten alkuperäiskansaoikeuksia koskevat vaikutukset olisi hyvä kirjata myös 2 §:n 1 kohtaan 
omaksi kohdakseen. Saamelaiskäräjät on myös esittänyt tätä arviossaan YVA-lain toimi-
vuudesta.345 Tässä kohdassa tulisi huomioida myös saamelaisten kulttuuriperintö, johon 
perinteinen tieto kuuluu. YVA-lain 2 §:n 1 kohdan mukaisina ympäristövaikutuksina tulisi 

344  Ibid.

345  Saamelaiskäräjien lausunto YVA-lainsäädännön toimivuusarvioinnista, 25.11.2010, Dnro 524/D.a.2/2010, s. 2.
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saamelaiskulttuurin osalta nähdä mm. vaikutukset saamelaisten perinteisiin elinkeinoi-
hin ja niiden elinvoimaisuuteen ja taloudelliseen kannattavuuteen sekä muihin erityisiin 
elinoloihin, fyysiseen ja henkiseen terveyteen, mukaan lukien perinteinen ravinto, vaikutuk-
set poroihin, kalakantoihin, saamelaisten perinteisesti metsästämiin eläimiin tai perintei-
sesti käytettyihin kasvilajeihin tai muihin kulttuurisiin avainlajeihin, saamelaisille tärkeisiin 
luonnonvaroihin sekä luonnon monimuotoisuuden ja saamelaiskulttuurin välisiin yhteyk-
siin, ilmastonmuutoksen vaikutukset saamelaiskulttuuriin, kulttuurimaisemaan ja kulttuu-
riperintöön kohdistuvat vaikutukset, mukaan lukien perinteinen tieto, sekä vaikutukset yllä 
mainittujen keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Saamelaiskäräjät on ehdottanut YVA-
lain mukaisiksi vaikutuksiksi vaikutukset saamelaiskulttuuriin, perinteiseen tietoon, inno-
vaatioihin, käytäntöihin; perinteisiin luonnonkäyttötapoihin, pyhiin paikkoihin ja kulttuurin 
yleisiin harjoittamisedellytyksiin.346

Myös saamelaiskulttuurin heikentämiskielto ja sitä koskeva kumulatiivisten vaikutusten 
arviointi olisi hyvä kirjata YVA-lakiin, vaikka KP-sopimus onkin suoraan viranomaisia lakina 
sitova. Ilman saamelaiskulttuurin suojan erillistä kirjausta laki ei lähtökohtaisesti riittävästi 
ohjaa saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arviointiin ja asia jää liialti hanke-
vastaavan ja YVA-yhteysviranomaisen vastuulle. Lakia tulisi tältä osin täydentää saamelais-
ten alkuperäiskansaoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi.

7.5 YVA-menettelyn soveltamisala saamelaisten 
alkuperäiskansaoikeuksien näkökulmasta

Suomessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja nii-
den muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia (YVAL 3 §:n 
1 mom.). Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitavat hankkeet ja niiden muu-
tokset luetellaan YVA-lain liitteessä 1. 

Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai 
jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 1 momentissa tarkoitettuun muutokseen, joka 
todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaiku-
tukset huomioon ottaen, 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastet-
tavia merkittäviä ympäristövaikutuksia (YVAL 3 §:n 2 mom.). 

346  Ibid.
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Päätettäessä arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa on sen lisäksi, mitä 
3 §:n 2 momentissa säädetään, otettava huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä 
vaikutusten luonne. Päätöksenteon perustana olevista tekijöistä säädetään liitteessä 2 
(YVAL 3 §:n 3 mom.). 

Lisäksi on otettava huomioon, että, kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, YVAL 31 §:n 
nojalla hankkeesta vastaavan on oltava riittävästi selvillä myös muun kuin YVA-menet-
telyn soveltamisalaan kuuluvan hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin 
kohtuudella voidaan edellyttää. Lain esitöiden mukaan vaikutusten selvittämisessä voi-
taisiin näissä tapauksissa soveltaa tämän lain mukaisen arvioinnin yleisiä periaatteita.347 
Saamelaisten kotiseutualueella tai sinne vaikutuksensa ulottavilla hankkeilla, joilla voi 
olla merkittäviä vaikutuksia saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuk-
siin, hankkeesta vastaavan tulee varmistaa, ettei hankkeen vaikutukset, yhdessä alueen 
muun maankäyttöön liittyvän toiminnan kanssa, johda saamelaisten oikeuksien loukkaa-
miseen. Tämä voi edellyttää vaikutusten arviointia myös hankkeissa, jotka eivät edellytä 
YVA-menettelyä.

7.5.1 YVA-menettelyssä arvioitavat hankkeet ja muutokset liitteessä I 

YVA-lain liitteen 1 hankeluettelo kattaa YVA-direktiivin liitteen I hankkeet ja tietyt kansal-
liset täydennykset.348 YVA-lain hankeluettelossa on esitetty hankkeet, joihin YVA-menette-
lyä on sovellettava aina. Suurimmalle osalle hankeluettelon hanketyypeistä on määritelty 
kokorajat. YVA-menettelyn soveltamisesta hankeluettelon hankkeisiin ei tehdä erillistä 
päätöstä, vaan hankkeet kuuluvat YVA-lain soveltamisalaan automaattisesti. Joskus hanke 
on sellainen, että hankeluettelon soveltumista joudutaan tulkitsemaan. Toimivalta asiassa 
on ELY-keskuksella sekä ydinenergiahankkeissa työ- ja elinkeinoministeriöllä.349

Hankeluettelo on päivitetty 1.2.2019 alkaen. Tavoitteena oli hankeluettelon ajantasais-
taminen, sisällön selkeyttäminen sekä yhdenmukaistaminen mahdollisimman pitkälle 
EU-direktiivin liitteenä olevan hankeluettelon kanssa, kuitenkin ottaen huomioon Suo-
men ympäristön erityispiirteet. Direktiivin lisäksi hankeluettelon tulee vastata myös YK:n 
Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutus-
ten arvioinnista sekä Suomen ja Viron kahdenvälistä sopimusta valtioiden rajat ylittävien 
ympäristövaikutusten arvioinnista.350

347  HE 259/2016 vp., s. 67.

348  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021, s. 16.

349  Ibid., s. 13.

350  HE 102/2018 vp., s. 1.
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1.2.2019 voimaan tulleessa hankeluettelossa351 on nimetty seuraavanlaiset hanketyypit:

1) Eläinten pito ja kalankasvatus (tietyn kokorajan ylittävät a) kanalat; b) sikalat; 
ja c) turkistarhat; sekä d) merialueella sijaitsevat kalankasvatuslaitokset).

2) Luonnonvarojen otto ja käsittely (tietyn kokorajan ylittävät kaivosmineraalien 
louhinta, paikalla tapahtuva rikastaminen ja käsittely; b) kiven, soran tai 
hiekan otto; c) asbestin louhinta tai laitokset, jotka käsittelevät ja muuntavat 
asbestia tai asbestia sisältäviä tuotteita, ei kokorajaa; d) uraanin tai 
toriumin louhinta, talteenotto, rikastaminen ja käsittely, lukuun ottamatta 
laboratoriossa tai koerikastamossa tapahtuvaa pienimuotoista käsittelyä, 
ei kokorajaa; e) turvetuotanto; f ) alueen metsä-, suo- tai kosteikkoluonnon 
pysyväisluonteinen muuttaminen; g) raakaöljyn tai maakaasun kaupallinen 
tuotanto, ei kokorajaa).352 

3) Vesistön rakentaminen ja säännöstely (tietyn kokorajan ylittävät a) padot 
ja muut rakenteet; b) tekoaltaat; c) vesistön säännöstelyhankkeet; d) veden 
siirto vesistöalueelta toiselle; e) tulvasuojeluhankkeet).

4) Metalliteollisuus (a) rauta- tai terästehtaat; b) laitokset, joissa tuotetaan muita 
kuin rautaraakametalleja malmista, rikasteista tai sekundaarisista raaka-
aineista metallurgisilla, kemiallisilla tai elektrolyyttisillä menetelmillä.

5) Metsäteollisuus (a) massatehtaat; b) tietyn tuotantokapasiteetin ylittävät 
paperi- tai kartonkitehtaat).

6) Kemian teollisuus (a) raakaöljyjalostamot lukuun ottamatta ainoastaan 
voiteluaineita jalostavia laitoksia; b) tietyn raja-arvon ylittävät laitokset, 
jotka kaasuttavat tai nesteyttävät öljyliusketta, kivihiiltä tai turvetta; c) 
tietyt kemianteollisuuden integroidut tuotantolaitokset; d) laitokset, joissa 
valmistetaan tai tuotetaan teollisessa mittakaavassa bioetanolia tai bioöljyä).

7) Energian tuotanto (a) tietyn kokoiset kattila- tai voimalaitokset; b) 
ydinvoimalaitokset ja muut ydinreaktorit; c) laitokset, joissa jälleenkäsitellään 
käytettyä ydinpolttoainetta; d) laitokset, jotka on suunniteltu 
ydinpolttoaineen valmistamiseen tai isotooppirikastamiseen; käytetyn 
ydinpolttoaineen tai korkea-aktiivisen jätteen käsittelyyn; käytetyn 

351  Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen I muuttamisesta, 126/2019.

352  Hankkeet eivät ole todennäköisiä Suomessa. Ks. HE 102/2018 vp.
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ydinpolttoaineen loppusijoitukseen; ydinjätteen tai muun radioaktiivisen 
jätteen loppusijoittamiseen tai käytetyn ydinpolttoaineen, muun ydinjätteen 
tai muun radioaktiivisen jätteen pitkäaikaiseen varastoimiseen muualla kuin 
tuotantopaikassa; e) tietyn kokorajan ylittävät tuulivoimalahankkeet. 

8) Energian ja aineiden siirto sekä varastointi (a) tietyn kokoiset öljyn, 
kemikaalien tai kaasun siirtoihin tarkoitetut putket; b) tietyn kokorajan 
ylittävät maanpäälliset voimajohdot; c) tietyn kokorajan ylittävät öljyn, 
petrokemian tuotteiden tai kemiallisten tuotteiden varastot; d) tietyn 
kokorajan ylittävät laitokset, jotka on tarkoitettu hiilidioksidivirtojen 
talteenottoon geologista varastointia varten; e) tietyn kokorajan ylittävät 
hiilidioksidin kuljettamiseksi talteenottolaitoksilta varastointipaikoille 
tarvittavat putket; f ) tietyn kokorajan ylittävä hiilidioksidin geologinen 
varastointi.

9) Liikenne (a) moottoriteiden tai moottoriliikenneteiden rakennus; b) neli- tai 
useampikaistaisen, vähintään 10 kilometrin pituisen yhtäjaksoisen uuden 
tien rakentaminen; c) tien uudelleenlinjaus tai leventäminen siten, että näin 
muodostuvan yhtäjaksoisen neli- tai useampikaistaisen tieosan pituudeksi 
tulee vähintään 10 kilometriä; d) kaukoliikenteen rautateiden rakentaminen; 
e) vähintään 2100 metriä pitkien lentokenttien rakentaminen; f ) tietyn 
kokorajan ylittävät pääosin kauppamerenkulun käyttöön rakennettavat 
meriväylät, satamat, lastaus- tai purkulaiturit; g) tietyn kokorajan ylittävät 
aluksille rakennettavat kanavat, alusliikenteen sisävesiväylät tai satamat; 
h) Suomen ja Viron väliset tunnelit.

10) Vesihuolto (a) tietyn raja-arvon ylittävä pohjaveden otto tai tekopohjaveden 
muodostaminen; b) suuret raakavesi- tai jätevesitunnelit; c) tietyn kokorajan 
ylittävät jätevesien käsittelylaitokset.

11) Jätehuolto a) vaarallisten jätteiden käsittelylaitokset; b) Muun kuin vaarallisen 
jätteen käsittelylaitokset, jotka ylittävät tietyt raja-arvot.

12) 1-11 kohdassa tarkoitettuja hankkeita kooltaan vastaavat hankkeiden 
muutokset.

Hankeluetteloon perustuvaa YVA-menettelyä sovelletaan myös hankeluettelon mukaisten 
hankkeiden muutoksiin tai laajennuksiin, jos muutos tai laajennus itsessään vastaa hank-
keen määriteltyä kokorajaa. Mikäli hankeluettelon hanke ei sisällä kokorajaa, saattavat sen 
muutokset tai laajennukset edellyttää YVA-menettelyä hankeluettelon 12-kohdan mukai-
sesti, mikäli ne erityisesti laadultaan tai laajuudeltaan aiheuttavat ympäristövaikutusten 
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kannalta samankaltaisia riskejä kuin itse hanke. Mikäli hanke, jossa on kokoraja, laaje-
nee muutoksen jälkeen yli hankeluettelon kokorajan, mutta kun muutos itsessään ei ylitä 
hankeluettelon kokorajaa, voidaan hankkeen YVA-menettelyn tarve tarvittaessa ratkaista 
YVA-päätöksellä.353

Saamelaisten kotiseutualueella hankeluettelon kirjaamista hankkeista YVA-menette-
lyn piiriin voisivat tulla esimerkiksi kokorajan ylittävät kaivoshankkeet. Kullanhuuhdon-
taa ei ole katsottu YVA-lain hankeluettelon piiriin, mutta esimerkiksi saamelaiskäräjien 
vs. ympäristösihteerin näkemyksen mukaan hankeluetteloa tulisi täydentää näiltä osin354, 
sillä koneellisen kullanhuuhdonnan on todettu muuttavan alkuperäistä geologista ja geo-
morfologista luontoa. Saamelaiskäräjien mukaan vaikutuksensa osalta koneellisen kullan-
huuhdonnan voi siis rinnastaa sekä maa-ainesten ottoon että kaivostoimintaan, vaikka sitä 
ei YVA-laissa mainitakaan.355 Hankeluetteloa voisi olla perusteltua täydentää kullanhuuh-
donnan osalta ottaen huomioon saamelaisten kotiseutualue erityisenä arktisena herkkänä 
ympäristönä, jota leimaa saamelaiskulttuuri.

Saamelaisten kotiseutualueella ja erityisellä poronhoitoalueella356 on kaivoslain (621/2011) 
mukaisesta toiminnasta etupäässä kullanhuuhdontaa ja vain vähän malminetsintälupia ja 
varauksia.357 Malminetsintälupiin ja varauksiin saamelaiskäräjät ja saamelaiset perinteisten 
elinkeinojen harjoittajat ja muut aktiiviset toimijat ovat ottaneet kannan, jonka mukaan 
näitä lupia ei tulisi lainkaan myöntää saamelaisten kotiseutualueelle, koska ne johtaessaan 
kaivostoimintaan vaarantaisivat perustavanlaatuisella tavalla saamelaisten perustuslailli-
set oikeudet.358 Myös koneelliseen kullanhuuhdontaan suhtaudutaan pääosin kielteisesti 
saamelaiskäräjien ja saamelaisten perinteisten elinkeinon harjoittajien taholta. Syynä eivät 
välttämättä aina ole yksittäiset kullanhuuhdontaluvat vaan useista vastaavista luvista sekä 
muusta samalla alueella tapahtuvasta toiminnasta koostuvien yhteisvaikutusten arvioi-
daan aiheuttavan olennaista haittaa saamelaiskulttuurille.359 

353  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021, s. 13. 

354  Saamelaiskäräjien ympäristösihteeri Tiina Lovisa Solbär, sähköpostivastaus 4.10.2022.

355  Saamelaiskäräjien lausunto, Vastine 27.7.2021 Dnro: 431/D.a.5./2021. Lapin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus, Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeen selvittäminen, lupa-alueet 
Kultaruskola 1–4, lupatunnukset HL2018:0005–0008; Vastinepyyntö 10.6.2021, LAPELY/917/2019, s. 2. 

356  Erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetusta alueesta säädellään poronhoitolain 2.2 §:ssä. Alue kattaa 
Muonion, Kyrön, Kuivasalmen, Sattasniemen, Oraniemen, Kemin-Sompion ja Sallan pohjoisen paliskunnat sekä 
niiden pohjoispuolella olevat alueet. Ks. HE 244/19.

357  Heinämäki, L. (2021a ), s. 3–35.

358  Ks. Saamelaiskäräjien valitus Tukesin varausilmoitukseen 16.4.2020 antamaan päätökseen asiassa 
VA2020:0007, Kaivoslain mukaisen varausilmoituksen hyväksymispäätös Enontekiön Hietakerolle, 18.5.2020 
Dnro:480 /D.a.9/2020; Kts. myös Ei kaivoksia Suomen Käsivarteen liike, https://eikaivoksille.wordpress.com/ 
(12.11.2020).

359  Kts. yleisesti, Jääskeläinen, T., “The Sámi reindeer herders’ conceptualizations of sustainability in 
the permitting of mineral extraction – contradictions related to sustainability criteria.” Current Opinion in 
Environmental Sustainability (2020) 43:49-57.

https://eikaivoksille.wordpress.com/
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Vesistön rakentamiseen ja säännöstelyyn liittyvistä hankkeista padot ja muut rakenteet 
sekä tekoaltaan tai säännöstelyhankkeet voisivat tulla kyseeseen myös saamelaisten koti-
seutualueella. Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmaan sisältyneen Akwé:Kon työ-
ryhmän vaikutusten arvioinnin mukaan esimerkiksi vesistön säännöstelyhankkeet ja 
niitä edeltävä tekoaltaiden rakentaminen 1970-luvulla, metsienhakkuun ja kullankaivuun 
ohella ovat vieneet valtavasti elintilaa saamelaisilta Lapin paliskunnan osalta.360 Lokan ja 
Porttipahdan tekoaltaat hukuttivat alleen laajat porolaitumet vuosina 1967 ja 1970. 361

Saamelaiset ovat useassa yhteydessä ilmaisseet huolensa myös tuulivoimalahankkeista, 
jotka voivat tulla kysymykseen YVA-hankkeina myös saamelaisten kotiseutualueella, kun 
yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 
45 megawattia.362 Saamelaiskäräjät on esittänyt, että myös pienempien tuulivoimala-
hankkeiden osalta tulee ainakin selvittää YVA-menettelyn tarve yhdessä saamelaiskärä-
jien kanssa.363 Paliskuntain yhdistys viittaa Ruotsissa tehtyyn GPS-seurantatutkimukseen ja 
porojen papanatutkimukseen, jonka mukaan porot pyrkivät välttämään tuulivoima-alueita 
sekä voimaloiden rakentamisen että niiden toiminnan aikana ja ovat erityisesti vason-
nan aikana herkkiä häiriölle. Paliskuntain yhdistyksen mukaan erityisesti kesälaidunten, eli 
vasonta-alueiden, käyttö sekä porojen kulkureitit voivat muuttua tuulivoimaloiden myö-
tä.364 Saamelaiskäräjät on todennut, että Saamelaisten kotiseutualueella tuulivoimara-
kentamista suunnitellaan yleisesti tunturien päälle, jolloin maisemavaikutukset ulottuvat 
kauas. Saamelaiskäräjät on korostanut, että tunturit voivat olla myös saamelaisten pyhiä 
paikkoja, seitoja, joille on uhrattu. Pyhät paikat ovat tärkeä osa saamelaista kulttuuriperin-
töä. Saamelaisten kotiseutualueen tuulivoimahankkeet voivat mahdollisesti sijoittua raja-
alueelle, jolloin ympäristö- ja maisemavaikutukset voivat ulottua myös Norjan, Ruotsin ja 
Venäjän saamelaisalueelle.365 

Energian ja aineiden siirron ja varastoinnin (kohta 8) kohdalla saamelaisten kotiseu-
tualueella voisivat tulla kyseeseen hankeluettelon tarkoittamat vähintään 220 kilovoltin 
maanpäälliset voimajohdot, joiden pituus on yli 15 kilometriä. Niin ikään hankeluettelon 
vesihuollon hankkeista (kohta 10), pohjaveden otto tai tekopohjaveden muodostaminen, 
jos sen vuotuinen määrä on vähintään 3 miljoonaa kuutiometriä voisi ehkä tulla kysymyk-
seen. Toistaiseksi pohjaveden ottamiseen liittyvät hankkeet saamelaisten kotiseutualueella 

360  Metsähallituksen Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarsuunnitelma 2022–2027, Akwé: Kon -työryhmä 
29.10.2021 Vaikutusten arvio saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmasta, s. 4.

361  https://paliskunnat.fi/py/neuvonta/maankaytto/vesivoima/ (12.5.2022).

362  YVA-lain hankeluettelo, 7 e. 

363  Saamelaiskäräjien lausunto ehdotuksesta YVA-asetuksen hankeluettelon muuttamisesta, 31.3.2011, Dnro 
239/D.a.2/2011, s. 3.

364  https://paliskunnat.fi/py/neuvonta/maankaytto/tuulivoima/ (12.5.2022).

365  Saamelaiskäräjien lausunto ehdotuksesta YVA-asetuksen hankeluettelon muuttamisesta, 31.3.2011, Dnro 
239/D.a.2/2011, s. 2.

https://paliskunnat.fi/py/neuvonta/maankaytto/vesivoima/
https://paliskunnat.fi/py/neuvonta/maankaytto/tuulivoima/


115

YMPäRISTöMINISTERIöN JULKAISUJA 2023:2 

ovat olleet huomattavasti YVA-hankeluettelon hankkeita pienempiä.366 Periaatteessa 
myöskin turvetuotanto, kun yhtenäiseksi katsottava tuotantopinta-ala on yli 150 hehtaaria 
voisi käynnistyä saamelaisten kotiseutualueella. Esimerkiksi saamelaisten kotiseutualuetta 
lähellä Sodankylän alueella sijainneen Lismanaavan turvetuotantoalueen tuotantopin-
ta-ala oli 138,5 hehtaaria.367 Myöhemmin peruttu hakemus lisäpinta-alaksi kyseisessä 
hankkeessa oli 12,2 hehtaaria.368 Suot ovat keskeisiä porojen kesälaitumia ja vasomisalu-
eita, ja suuren luokan turvetuotannolla saamelaisten kotiseutualueella olisi todennäköi-
sesti merkittäviä vaikutuksia poronhoitoon ja saamelaiskulttuuriin silloinkin kun kyseessä 
olisi hankeluetteloa pienempi hanke. 

Liikenteen osalta (kohta 11) hankeluettelossa mainituista hankkeista junaradat ja len-
tokentät sekä maantiet voivat olla relevantteja hankkeita myös saamelaisten kotiseu-
tualueella. Esimerkkinä keskeytyneestä YVA-menettelyä vaativasta maantiehankkeesta on 
Repojoki-Kuttura maantie Inarissa.369 Paljon huolta ja vastustusta saamelaisten keskuu-
dessa on herättänyt Lapin aluetta halkovaa jäämeren junarataa koskeva suunnittelu. Lapin 
liitto kannatti alun perin hanketta, jonka valmistelu huomioitiin Pohjois-Lapin maakunta-
kaavassa ja olisi toteutuessaan ollut YVA-lain mukainen hanke. 

Saamelaiskäräjät on tuonut esille, että YVA-menettelyn soveltamiskynnys on saamelais-
kulttuurin suojan kannalta liian korkea.370 Hankkeiden kokoluokat ovat suuria, vaikka huo-
mattavasti pienemmilläkin hankkeilla voi olla merkittäviä vaikutuksia saamelaiskulttuurille. 
Saamelaisten kotiseutualueen erityispiirteiden vuoksi pienempienkin hankkeiden saatta-
minen YVA-menettelyn piiriin voi olla perusteltua. Yksittäisellä hankkeella voi olla merkit-
täviä vaikutuksia paikallisen saamelaisyhteisön kulttuurin harjoittamismahdollisuuksiin.371 
Vaikka hankeluettelon mukaiset hankkeet ovatkin kokoluokaltaan suuria, YVA-menettely 
voi mahdollistua pienempien hankkeiden kohdalla alla olevassa kappaleessa kuvaillun 
yksittäistapausta koskevan päätöksenteon kautta.

366  Ks. esim. Pohjaveden ottaminen Juutuanjoen vedenottamosta, Inari, Päätös Nro 97/2020, Dnro 
PSAVI/9488/2019, 2.7.2020.

367  Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto, 30.12.2016, Nro 187/2016/1.

368  Ibid.

369  Ks. https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_
arviointi/YVAhankkeet/RepojokiKuttura_maantie_Inari (12.5.2022).

370  Saamelaiskäräjien lausunto YVA-lain toimivuusarvioinnista, 25.11.2010, Dnro 524/D.a.2/2010, s. 10.

371  Saamelaiskäräjien lausunto, vastine 27.7.2021 Dnro: 431/D.a.5./2021, Lapin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi  
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeen selvittäminen, lupa-alueet Kultaruskola 1–4, 
lupatunnukset HL2018:0005–0008  
Vastinepyyntö 10.6.2021, LAPELY/917/2019, S. 2. 

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/RepojokiKuttura_maantie_Inari
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/RepojokiKuttura_maantie_Inari
mailto:kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
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7.5.2 YVA-menettely yksittäistapauksissa 

Lainsäädäntöön ei ole katsottu olevan mahdollista ennakolta kirjata riittävän yksiselit-
teisesti kaikkia niitä hankkeita, joilla saattaa olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Tästä 
syystä YVA-lainsäädäntöön on sisällytetty säännökset yksittäistapauksissa sovelletta-
vasta arvioinnista, joka tehdään erillisen menettelyn soveltamistarvetta koskevan päätök-
sen pohjalta. Kyseessä on oikeusharkintainen ratkaisu.372 Päätöksen arviointimenettelyn 
soveltamisesta 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuun hankkeeseen tekee elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus (ELY-keskus).373 Ydinenergialain alaisissa hankkeissa päätöksen tekee 
kuitenkin työ- ja elinkeinoministeriö. Jos hanke sijoittuu useamman ELY-keskuksen toimi-
alueelle tai jos ELY-keskus (esimerkiksi sen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue) vastaa 
hankkeen suunnittelusta tai toteuttamisesta, ympäristöministeriö määrää, mikä ELY-kes-
kuksista tekee päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta.374

YVAL 3 §:n 2 momentin mukaan ”arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauk-
sessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 1 momentissa 
tarkoitettuun muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, 
myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1 momentissa tarkoitettujen 
hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.” Arviointimenet-
telyä tulee soveltaa lisäksi yksittäistapauksissa siten, että YVA-direktiivin liitteen II hankkeet 
tulevat huomioon otetuiksi mukaan lukien näiden hankkeiden muutokset ja laajennukset. 
Direktiivin liitteen II hankkeista on aina tehtävä päätös YVA-menettelyn soveltamisesta tai 
soveltamatta jättämisestä, kun merkittävien haitallisten vaikutusten aiheutumista voidaan 
pitää mahdollisena.375

Lain kohdassa korostetaan merkittäviä, 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaiku-
tuksiin rinnastettavia vaikutuksia. Yksittäistapauksissa tehtävän YVA:n piiriin kuuluvat 
hankkeet voivat olla hanketyypiltään erilaisia tai samantyyppisiä mutta pienempiä kuin 
hankeluettelon hankkeet.376 Tämä mahdollistaa lähtökohtaisesti sen, että toimivaltainen 
viranomainen voisi päättää, että YVA-menettelyä sovelletaan johonkin liitteen I hanke-
luettelon tarkoittaman hankkeeseen, joka kokonsa puolesta ei kuitenkaan vaatisi YVA- 
menettelyä. Esimerkiksi saamelaisten kotiseutualueella ELY-keskus voisi lähtökohtaisesti 
päättää, että jokin hanke, jolla voidaan arvioida olevan mahdollisesti merkittäviä haittoja 

372  Käyhkö, U.R., Pölönen, I., Grönlund, E., YVA-lainsäädännön soveltaminen yksittäistapauksissa, 
Soveltamisratkaisujen laatu ja yhtenäisyys 1994–2006, Suomen Ympäristö 18/2007, Ympäristöministeriö 2007, s. 10.

373  YVA-lain 11 §.

374  Ks. Ympäristöministeriö/YVA-yhteysviranomaisen tukiaineisto 6.4.2021, s.15.

375  Ibid., s. 16.

376  HE 319/1993 vp. s. 15.
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saamelaiskulttuurille ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksille, otettaisiin YVA-menet-
telyn piiriin, vaikka se ei muilta osin olisikaan läheskään niin laajamittainen kuin jokin 
liitteen I tarkoittama hanke. 

Mitään hanketyyppiä ei ole ennalta poissuljettu arviointimenettelyn piiristä.377 Hanke 
voi olla siis kokonaan liitteen I hankelistan ulkopuolella. Hankkeen määritelmä yhdessä 
YVA-direktiivin soveltamisalaa koskevan oikeuskäytännön kanssa osoittaa, että YVA-lain-
säädännön soveltamisalasäännöksiä on tulkittava laajasti ja menettelyn piiriin kuuluu 
potentiaalisesti hyvin monenlaisia toimintoja.378

Vaikka kyse on viranomaisen oikeusharkintaisesta ratkaisusta, lain kohdalla selvästi tarkoi-
tetaan hankkeita, joiden kokonaisvaikutukset ovat merkittäviä. On arvioitu, että päätös-
menettelyn käynnistämiskynnystä voisi määrittää käytännössä osaltaan se, missä määrin 
toiminnan laajuus vastaa hankeluettelon hankkeiden kokoluokkaa. Mitä lähempänä han-
keen koko on hankeluettelossa tarkoitettujen hankkeiden kokoa, sitä herkemmin päätös-
menettely tulisi käynnistää. Toisaalta sekä soveltamistarvetta koskevan päätöksen tarvetta 
että varsinaista arviointivelvollisuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös alueen 
ympäristön herkkyys, eri hankkeista aiheutuvat yhteisvaikutukset ja muut YVA-asetuksen 
ilmenevät harkintaperusteet, sillä toiminnoilla voi olla koostaan riippumatta laatunsa tai 
sijaintinsa vuoksi merkittäviä ympäristövaikutuksia.379 Hankkeella voi joissakin tapauksissa 
olla koosta riippumatta merkittäviä ympäristövaikutuksia esimerkiksi luonnon, kulttuurin 
tai muun YVAA 2 §:ssä tarkoitetun tekijän suhteen herkällä alueella tai toisaalta kuormittu-
neella alueella.380 

KHO:n tapauksessa n. 3407 (17.8.2020), tuomioistuin katsoi, että poronhoito on 
poronhoito alueella YVA-lain liitteen 2 mukaista nykyistä maankäyttöä, mikä on otettava 
huomioon tarkasteltaessa ympäristön herkkyyttä. KHO toteaa, että mikäli hanke olisi sijoit-
tunut erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulle alueelle (poronhoitolaki 2 § 2 momentti), 
se olisi voinut olla lisäherkkyyttä aiheuttava tekijä.381 Saamelaisten kotiseutualue kuuluu 
erityistä poronhoitoa varten tarkoitettuun alueeseen, ja saamelaiset alkuperäis kansana 
nauttivat perustuslaillista oikeutta kulttuuriin, jonka keskeinen osa poronhoito on. 

377  Käyhkö, Pölönen, Grönlund (2007), s. 11.

378  Yhteisöjen tuomioistuin on usein korostanut, että direktiivin soveltamisala on laaja ja tarkoitus 
monimuotoinen. Ks. esim. asia C-72/95 (Kraaijeveld, kohdat 31 ja 39) ja asia C-227/01 (Komissio vs. Espanjan 
kuningaskunta, kohta 46). Ks. Ibid.

379  Käyhkö, Pölönen, Grönlund (2007), s. 13.

380  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021, s. 16.

381  Käyhkö, Pölönen, Grönlund (2017), s. 14.
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Saamelaisten kotiseutualue tulisi nähdä erityisenä herkkänä alueena sekä arktisen haa-
voittuvan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen että saamelaisten erityisen perus-
oikeudellisen aseman takia.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisussa C 392/96 (Komissio vs. Irlanti, kohta 66) 
tuomioistuin totesi, että ”kooltaan vähäiselläkin hankkeella voi itse asiassa olla merkittä-
viä ympäristövaikutuksia, jos hanke sijaitsee alueella, jossa direktiivin 3 artiklassa maini-
tut eläimet ja kasvit, maaperä, vesi, ilmasto tai kulttuuriperintö eivät kestä vähäisiäkään 
muutoksia.”382

Tämä oikeusratkaisu on erittäin merkittävä saamelaisten oikeuksien kannalta. Saame-
laiskulttuuriin kohdistuvat vaikutukset voivat olla kulttuurin elinkelpoisena säilymisen 
kannalta merkittäviä myös huomattavasti 1 momentissa tarkoitettuja hankkeita koko-
luokaltaan pienemmissä hankkeissa. Koska saamelaiskulttuurin elinkelpoisuus on jo tällä 
hetkellä uhanalainen, pienetkin uudet toimenpiteet voivat aiheuttaa kulttuurin elinkelpoi-
suuden merkittävää heikkenemistä ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien loukkaa-
mista. Ei ole kuitenkaan lainkaan yksiselitteistä, mieltääkö toimivaltainen viranomainen 
vaikutukset saamelaiskulttuuriin niin merkittäviksi, että se johtaisi kokoluokaltaan liit-
teessä I tarkoitettuja hankkeita selvästi pienempiä hankkeita YVA-lain soveltamisen piiriin. 
Tästä syystä saamelaiskulttuurin suojasta olisi tarpeellista erikseen säädellä YVA-laissa.

Jo voimassa olevan YVA-lain soveltamisessa viranomainen on kuitenkin sidottu seuraa-
maan tuomioistuinkäytäntöä ja muuta oikeudellista viitekehystä. Kuten Käyhkö, Pölönen 
ja Grönlund toteavat, ottaen huomioon myös Euroopan yhteisön perustamissopimukseen 
174 artiklan 2 kohtaan kirjattu ennalta varautumisen periaate, päätösmenettelyn käynnis-
tämiskynnystä on syytä pitää matalana. Lähtökohtana voidaan pitää merkittävien haitallis-
ten ympäristövaikutusten aiheutumismahdollisuutta. Arviointimenettelyn soveltamistarve 
tulisi punnita aina, kun merkittävien haitallisten ympäristövaikutusten syntymättä jää-
minen ei ole selvää.383 YVA-menettely voi tulla sovellettavaksi yksittäistapauksissa myös 
kokonaan uudenlaisiin hanketyyppeihin, joiden vaikutuksista ei ole kokemuksia. Olennai-
nen epävarmuus hankkeen merkittävistä vaikutuksista on arviointivelvollisuutta puoltava 
näkökohta.384

382  Ibid.

383  Ibid. 

384  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021, s. 16.
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YVAL 3 §:n 2 momentin mukaan edelleen päätettäessä arviointimenettelyn soveltamisesta 
yksittäistapauksessa on sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, otettava huomioon 
hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Päätöksenteon perustana ole-
vista tekijöistä säädetään liitteessä 2, joka perustuu YVA-direktiivin liitteeseen III. 

Kun tarkastellaan liitteen 2 mukaisia hankkeen ominaisuuksia, on erityisesti otettava huo-
mioon koko hankkeen koko ja suunnitelma sekä yhteisvaikutus muiden olemassa olevien 
ja/tai hyväksyttyjen hankkeiden kanssa. Tämän lisäksi on erityisesti otettava huomioon 
luonnonvarojen, erityisesti maan, maaperän, veden ja luonnon monimuotoisuuden käyttö, 
jätteiden muodostuminen, pilaantuminen ja haitat, suuronnettomuus- ja/tai katastrofi-
riskit, jotka ovat varteenotettavia hankkeen kannalta, mukaan lukien ilmastonmuutok-
sen aiheuttamat riskit, tieteelliseen tietoon perustuen, sekä ihmisten terveydelle koituvat 
riskit (esimerkiksi veden tai ilman pilaantumisen johdosta).385 Kuten arviointiselostusta 
koskevien kriteerien kohdalla kappaleessa 7.3.3. on perusteltu, perus- ja ihmisoikeusmyön-
teinen laintulkinta sekä erityisesti KP-sopimuksen 27 artiklaa koskeva oikeuskäytäntö 
edellyttää, että saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten osalta yhteisvaikutuksia punnit-
taessa otetaan olemassa olevien ja/tai hyväksyttyjen hankkeiden lisäksi huomioon myös 
aiemmin toteutetut sekä suunnitellut muut hankkeet tai maankäyttö, jolla on vaikutuksia 
saamelaiskulttuuriin. 

Käyhkön, Pölösen ja Grönlundin mukaan arvioinnille on katsottu yhteisvaikutuskritee-
rin kautta olevan vahva peruste ainakin silloin, kun hanke on lähellä hankeluettelon rajaa 
ja toiminnan vaikutusalueelle kohdistuu hankkeen aiheuttamien ympäristövaikutus-
ten kanssa samanlaatuisia vaikutuksia muista hankkeista tai saman hankekokonaisuuden 
muista osista.386 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisukäytännössä yhteisvaikutusten huomioon 
ottamiseen liittyi tapaus C-392/96 (Komissio vs. Irlanti). Ratkaisu osoittaa, ettei jäsenmaan 
käyttämä seulontajärjestelmä saa johtaa siihen, että direktiivin mukainen arviointivelvolli-
suus on kierrettävissä pilkkomalla hankkeita pienempiin osiin. Irlannissa voitiin toteuttaa 
muun muassa metsityshankkeita lähekkäin ilman, että niiden ympäristövaikutuksia tutki-
taan, jos useat hankkeiden toteuttajat suorittavat ne eikä kukaan heistä ylitä 70 hehtaarin 
rajaa kolmessa vuodessa. Irlannin katsottiin ylittäneen direktiivissä asetetut harkintaval-
lan rajat osaltaan siitä syystä, että se oli vahvistanut hankkeiden kokoa koskevan arvioin-
tiperusteen varmistumatta siitä, ettei säännöstön tarkoitus jää toteutumatta hankkeiden 
pilkkomisen vuoksi.387 Hankkeita ei siis voida pilkkoa pienemmiksi osiksi ja näin kier-

385  YVA-lain liite 2, kohta 1 a-g.

386  Käyhkö, Pölönen, Grönlund (2007), s. 22. 

387  Ibid., s. 24.
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tää YVA-velvollisuutta. Asiasta on useita Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksiä.388 
Tapauksella on merkitystä myös saamelaiskulttuuriin kohdistuvien yhteisvaikutusten 
kannalta. 

Se, ettei saamelaiskulttuuriin kohdistuvia vaikutuksia ole erikseen kirjattu YVA-lakiin, saat-
taa itsessään asettaa viranomaiselle korkean kynnyksen huomioida niitä liitteen 2 mukai-
sessa ominaisuuksien tarkastelussa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksella tiedetään olevan 
erityisiä haitallisia vaikutuksia saamelaiskulttuurille.389 Liitteessä mainitun tieteellisen 
tiedon lisäksi alkuperäiskansojen perinteinen tieto on ollut keskeisessä roolissa ilmas-
tonmuutoksen vaikutusten arvioinnissa erityisesti arktisella alueella.390 Saamelaisten perin-
teinen tieto tulisi huomioida kauttaaltaan YVA-lain soveltamisessa.

Liitteen 2 mukaisessa hankkeen sijainnin huomioon ottamisessa on tarkasteltava hank-
keen vaikutusalueella olevan ympäristön herkkyyttä ottaen huomioon erityisesti a) nykyi-
nen ja hyväksyttyjen kaavojen mukainen maankäyttö sekä b) alueen ja sen maanpinnan 
alaisten luonnonvarojen (myös maaperä, maa, vesi ja luonnon monimuotoisuus) suhteelli-
nen runsaus, saatavuus, laatu ja uudistumiskyky sekä c) luonnonympäristön sietokyky.391 

Luonnon sietokyvyn huomioon ottamisesta säädetään vielä erikseen YVA-lain liitteessä 2, 
jonka mukaan päätettäessä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta 
yksittäistapauksessa luonnonympäristön sietokyvyn osalta on otettava huomioon erityi-
sesti 1) kosteikot, ranta-alueet ja jokisuut; 2) rannikkoalueet ja meriympäristö; 3) vuoristo- 
ja metsäalueet; 4) kansallis- ja luonnonpuistot; 5) lain nojalla luokitellut tai suojellut alueet 
sekä jäsenvaltioiden luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suo-
jelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY perusteella määrit-
telemät Natura 2000 -alueet; 6) alueet, joilla unionin lainsäädännössä vahvistetut ympäris-
tön laatustandardit on jo ylitetty, niitä ei ole noudatettu tai niiden arvioidaan ylittyneen; 
7) tiheään asutetut alueet; sekä 8) historiallisesti, kulttuurisesti tai arkeologisesti merkittä-
vät maisemat ja kohteet.

388  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021, s. 16.

389  Näkkäläjärvi et al (2020). Kowalczewski, E. & Klein, J. Sámi youth health, the role of climate change, and 
unique health-seeking behaviour, International Journal of Circumpolar Health, 77:1, 2018; Maria Furberg, Birgitta 
Evengård & Maria Nilsson (2011) Facing the limit of resilience: perceptions of climate change among reindeer 
herding Sami in Sweden, Global Health Action, 4:1

390  Mustonen et al (2022). Riseth, J., Tommervik, H., Helander-Renvall, E., Labba, N., Johanson, C., Malnes, E., 
Callaghan, T., Sámi traditional ecological knowledge as a guide to science: Snow, ice and reindeer pasture facing 
climate change. Polar Record, 47 (3), s. 202–217.

391  YVA-lain liite 2, kohta 2 a-c.
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Kansallis- ja luonnonpuistot ovat saamelaisten kotiseutualueella merkittäviä alueita saa-
melaiskulttuurin harjoittamisen kannalta. Luonnonsuojelulaissa säädetään, että saa-
melaisten kotiseutualueella sijaitsevissa kansallis- ja luonnonpuistoissa on turvattava 
saamelaisten kulttuurin ylläpitämisen ja kehittämisen edellytykset.392 Erämaa-alueiden 
yhtenä perustamisen tarkoituksena on saamelaiskulttuurin turvaaminen.393 Saamelais-
kulttuuriin kohdistuvat vaikutukset liittyvät myös suoraan kahdeksannen kohdan kult-
tuurisesti tai arkeologisesti merkittäviin maisemiin ja kohteisiin. Kyseeseen voivat tulla 
esimerkiksi saamelaisten kulttuuriperintökohteet, kuten pyhät paikat. Tämän lisäksi 
hankkeen sijainnissa on otettava huomioon saamelainen kulttuurimaisema laajem-
massa merkityksessä. Saamelaisten kannalta kulttuurisesti merkittäviä maisemia ovat 
kaikki alueet, jotka liittyvät perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen tai joissa sijaitsee 
kulttuuriperintökohteita. 

Saamelaisten kotiseutualue on kokonaisuudessaan sijainniltaan erityisalue, jossa saa-
melaiskulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen tulisi ottaa huomioon kiinteänä osana 
luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja luonnon sietokyvyn arviointia. Hankkeen 
sijainnin osalta ensimmäisen kohdan ”nykyisen maankäytön” huomioimisessa on otettava 
huomioon saamelaisten maankäyttö perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen. KHO on 
todennut tapauksessa 3407 (17.8.2020) poronhoidon poronhoitoalueella olevan YVA-lain 
liitteen 2 mukaista ”nykyistä maankäyttöä”, mikä on otettava huomioon tarkasteltaessa 
ympäristön herkkyyttä. KHO:n mukaan yksittäisen käyttötarkoituksen maininta laissa ei ole 
tarpeen, koska arviointimenettelyn soveltamisessa otetaan huomioon tapauskohtaisesti 
vaikutuskohteet ja vaikutusmekanismit.394

Koska saamelaiskulttuuria ei ole erikseen mainittu hankkeen sijainnin kannalta huomioi-
tavissa kysymyksissä, jää asian riittävä huomioiminen jälleen toimivaltaisen viranomaisen 
harkintaan. Vaikka viranomaisen perustuslaillisena velvoitteena on saamelaiskulttuu-
rin turvaaminen ja edistäminen, ei tämä käytännössä kuitenkaan läheskään aina toteudu 
asianmukaisesti. Mikäli saamelaisten kotiseutualue olisi YVA-lainsäädännössä mainittu 
sijaintinsa puolesta erityisenä alueena, jossa on huomioitava saamelaisten perustuslailli-
nen oikeus alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan, asettaisi tämä selkeän vel-
voitteen viranomaisen oikeusharkinnan perustaksi.

YVA-lain liitteen 2 mukaan on myös otettava huomioon vaikutusten luonne, kun tarkas-
tellaan hankkeen todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Vaikutusten luon-
netta tarkasteltaessa on otettava huomioon a) vaikutusten suuruus ja alueellinen laajuus, 

392  Luonnonsuojelulain (1096/1996) 16 §.

393  Erämaalain (1991/62) 1 §.

394  Käyhkö, Pölönen, Grönlund (2017), s. 14.
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kuten vaikutusten todennäköinen maantieteellinen alue ja väestömäärä, johon vaikutuk-
set todennäköisesti kohdistuvat; b) vaikutusten yleinen luonne; c) rajat ylittävä vaikutus; 
d) vaikutusten voimakkuus ja monitahoisuus; e) vaikutusten todennäköisyys; f ) vaikutus-
ten odotettu alkamisaika, kesto, toistumistiheys ja palautuvuus; g) yhteisvaikutus muiden 
olemassa olevien ja/tai hyväksyttyjen hankkeiden vaikutusten kanssa; h) mahdollisuus 
vähentää vaikutuksia tehokkaasti.395

Vaikutusten luonteen arvioinnissakaan mikään ei erikseen viittaa saamelaiskulttuuriin 
kohdistuvien vaikutusten arviointiin. Kun kohtaa luetaan saamelaisten alkuperäiskansa-
oikeuksien valossa, KP-sopimuksen 27 artiklan sisältämä saamelaiskulttuurin heikentä-
miskielto itsessään sisältää kohdassa mainitun yhteisvaikutusten arvioinnin velvoitteen, 
mistä keskusteltiin jo aiemmin tässä kappaleessa. Esimerkiksi kaivoslain sisältämän saa-
melaiskulttuurin heikentämiskiellon nojalla kiellettyjä ovat olennaista haittaa aiheuttavat 
toimenpiteet, mikäli haittoja ei voida lupamääräyksin poistaa. Liitteen 2 mukaisessa vai-
kutusten luonteen huomioon ottamisessa vaikutuksia ei tarvitse poistaa vaan ”vähentää 
tehokkaasti.” Ottaen huomioon kaivoslain soveltamiskäytännön ja sitä koskevat ongelmat 
saamelaisten oikeuksien toteutumiseen liittyen, voidaan perustellusti epäillä, ettei liit-
teen 2 mukainen vaikutusten luonteen huomioiminen itsessään sanamuodollisesti sisällä 
mitään sellaista, jonka viranomainen automaattisesti voisi tulkita saamelaiskulttuurin vai-
kutusten erityispiirteiden huomioimiseksi. Luonnollisesti tässäkin kohtaa viranomaista 
sitoo velvoite turvata ja edistää saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia. Tämän nojalla 
viranomainen on velvollinen tunnistamaan saamelaiskulttuurin erityispiirteet ja vaiku-
tusten erityinen luonne. Esimerkiksi vaikutusten luonteen kohdalla huomioon tulee ottaa 
se, että vaikutukset kohdistuvat saamelaisten perusoikeudelliseen asemaan alkuperäis-
kansana. Alkuperäiskansaoikeudet ovat näin ollen suoraan erottamaton osa ympäristö-
vaikutuksia, mikä itsessään tekee vaikutusten luonteesta erityisen. Myös rajat ylittävissä 
vaikutuksissa on otettava huomioon saamelaiskulttuurin erityispiirteet, kuten se, että saa-
melaiset ovat yksi kansa neljän valtakunnan alueella. 

YVAL 13 §:n mukaan ennen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista yksit-
täistapauksessa koskevan päätöksen tekemistä on arviointimenettelyn tarpeesta kuultava 
asianomaisia viranomaisia, ellei tämä ole ilmeisen tarpeetonta. Asianomaisia viranomai-
sia ovat asiantuntija- ja lupaviranomaiset, hankkeen vaikutusalueen kunnat ja maakun-
nan liitto.396 Hankkeesta vastaavalla on hallintolain 34 §:n mukainen oikeus tulla kuulluksi 
viranomaiskuulemisessa esiin tulleista seikoista. 

395  YVA-lain liite 2 kohta 3.

396  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021, s. 18.
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Tässä yhteydessä saamelaisten kotiseutualueella toteutettavissa tai sinne vaikutuksensa 
ulottavissa hankkeissa saamelaiskäräjät tulisi rinnastaa viranomaiseen 13 §:ssä. Asia on tar-
kemmin perusteltu aiemmassa kappaleessa 7.3. Mikäli kyseessä on saamelaisten kannalta 
merkittävä asia, ELY-keskuksen tulee järjestää saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvot-
telu erityisesti, mikäli saamelaiskäräjät katsoo sen tarpeelliseksi. Saamelaiskäräjien perus-
tellulla näkemyksellä siitä, tulisiko yksittäistapauksessa soveltaa YVA-menettelyä, tulisi olla 
keskeinen merkitys viranomaisen päätöksenteossa. Tarvittaessa toimivaltaisen viranomai-
sen tulisi pyytää vähintäänkin lausunto keskeisiltä saamelaisten perinteisten elinkeinojen 
harjoittajien edustajilta sekä koltta-alueella myös kolttien kyläkokoukselta kolttalain 56 §:n 
kuulemisvelvoitteen nojalla. 

Eräässä oikeustapauksessa (17.8.2020, 3407) KHO on todennut, ettei 13 §:n 1 momentti 
edellyttänyt lausuntopyyntöä alueen paliskunnilta.397 Tapauksessa kyse ei kuitenkaan ollut 
saamelaisten kotiseutualueesta eikä poronhoitolain mukaisesta erityisestä poronhoito-
alueesta. Poronhoitolain 2 §:n 2 momentin mukaan erityisellä poronhoitoalueella, johon 
saamelaisten kotiseutualue kuuluu, maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu 
huomattavaa haittaa poronhoidolle. Viranomaisten on neuvoteltava paliskuntien kanssa 
53 §:n mukaisesti suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen 
olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä. KP-sopimuksen artikla 27 edellyttää niiden tahojen 
osallistamista, joihin vaikutukset kohdistuvat. Myös tästä näkökulmasta katsottuna lausun-
non pyytäminen alueen keskeisiltä saamelaiselinkeinojen harjoittajilta on oikeudellisesti 
hyvin perusteltu. 

Menettelyn soveltamistarvetta koskeva päätös tulisi tehdä suunnittelun aikaisessa vai-
heessa, mikäli soveltamisharkintaa varten on saatavilla riittävät tiedot.398 YVAL 13 §:n 
mukaan toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä päätös arviointimenettelyn soveltami-
sesta viipymättä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut hank-
keesta ja sen ympäristövaikutuksista riittävät tiedot. Päätösmenettely käynnistyy joko 
ELY-keskuksen omasta aloitteesta tai muiden tahojen, kuten hankevastaavien, kansalais-
järjestöjen ja muiden viranomaisten esitysten pohjalta.399 Yleensä asia tulee vireille hank-
keesta vastaavan tai lupaviranomaisen pyynnöstä. Lupaviranomaisella on velvollisuus 
saattaa arviointimenettelyn tarve ELY-keskuksen tutkittavaksi, mikäli merkittävien haitallis-
ten ympäristövaikutusten syntymistä voidaan pitää mahdollisena, ja päätöstä asiasta ei ole 
tehty aikaisemmin tai hanke on olennaisesti muuttunut päätöksenteon jälkeen.400

397  17.8.2020 Taltionumero 3407 Diaarinumero 3385/1/19. S. 16.

398  Käyhkö, Pölönen, Grönlund (2007), s. 12.

399  Ibid.

400  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021, s. 17.
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Myös saamelaiskäräjät voi esittää tiettyä hanketta YVA-menettelyn piiriin. Minkä hyvänsä 
ELY-keskukselle tehdyn aloitteen käsittely ei kuitenkaan edellytä päätösmenettelyä. Halli-
tuksen esityksestä ilmenee, että soveltamisharkinnan käynnistämisessä lähtökohtana on 
perusteltu esitys.401 Tämä viittaa ns. poissulkevan tulkinnan mahdollisuuteen eli lain sovel-
taja voi päätyä harkinnassaan siihen, ettei päätösmenettelyä ole tarpeen aloittaa, mikäli 
arviointivelvollisuus ei tule esimerkiksi hankkeen koon, luonteen ja sijaintipaikan vuoksi 
selvästikään kysymykseen.402

Saamelaiskäräjät on ehdottanut, että saamelaisten kotiseutualueella arviointimenette-
lyn tarpeesta olisi neuvoteltava saamelaiskäräjien kanssa. Saamelaiskäräjät on esittänyt, 
että YVA-lakiin tulee lisätä neuvotteluvelvoitetta koskeva momentti sekä määräys, jonka 
mukaan arviointimenettelyä ei vastoin saamelaiskäräjien kantaa saisi jättää toimittamat-
ta.403 Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla lakiin tulisi kirjata velvoite 
neuvotteluista saamelaiskäräjien kanssa arviointimenettelyn käynnistämisestä yksittäis-
tapauksessa silloin, kun hankkeella voi olla saamelaiskulttuuriin kohdistuvia merkittäviä 
vaikutuksia. Neuvottelut tulisi toteuttaa alkuperäiskansojen vapaata ja tietoon perus-
tuvaa ennakkosuostumusperiaatetta kunnioittaen, tavoitteena yhteisymmärrykseen 
pääseminen.

Saamelaiskäräjät on lähettänyt vuonna 2019 Lapin ELY-keskukselle perustellut esitykset 
ympäristövaikutusten arviointia koskevan menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa 
koneellista kullanhuuhdontaa koskeviin hankkeisiin.404 Saamelaiskäräjien mukaan käsillä 
olevalla alueella kyseessä oleva kullanhuuhdontatoiminta aiheuttaa todennäköisesti laa-
juutensa ja laatunsa puolesta sekä yhdessä muiden vastaavien samalle alueelle sijoittuvien 
hankkeiden kanssa merkittäviä ympäristövaikutuksia.405 Lapin ELY-keskus on varannut saa-
melaiskäräjille tilaisuuden lausua oheisista hankkeesta ja siihen liittyvistä asiakirjoista. Eri-
tyisesti pyydettiin lausumaan näkemyksestä arviointimenettelyn tarpeeseen.406 ELY-keskus 
ei kuitenkaan ole antanut asiasta päätöstä. 

Hankkeesta vastaavan on toimitettava päätöksentekoa varten kuvaus hankkeesta ja sen 
todennäköisistä merkittävistä ympäristövaikutuksista. Kuvaus voi sisältää myös hank-
keen ominaisuuksiin liittyviä tietoja sekä suunniteltuja toimenpiteitä, joilla pyritään välttä-
mään tai ehkäisemään hankkeen aiheuttamia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. 

401  HE 210/2005 vp. s. 9.

402  Käyhkö, Pölönen, Grönlund (2007), s. 13.

403  Saamelaiskäräjien lausunto YVA-lainsäädännön toimivuusarvioinnista, 25.11.2010, Dnro: 524/D.a.2/2010.

404  Saamelaiskäräjät, Esitys: YVA-menettelyn soveltaminen kullanhuuhdontahankkeeseen Sodankylän kunnassa, 
7.3.2019, Dnro 158/D.a.5/2019. YVA-menettelyn soveltaminen kullanhuuhdontahankkeeseen Inarin kunnassa, 
11.9.2019, Dnro 789/D.a.5/2019.

405  Ibid.

406  Lapin elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus, Vastinepyyntö 10.6.2021, LAPELY/3143/2019.
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Asiasta säädetään YVAL 12 §:ssä ja luettelo toimitettavista tiedoista on YVAA 1 §:ssä. Sään-
nöksellä pyritään turvaamaan yksittäistapausta koskevan päätöksenteon perustuminen 
riittävään aineistoon, ja varmistamaan hankkeesta vastaavan vastuu asiassa. Yhteysviran-
omaisen on tarvittaessa pyydettävä tarkempia tietoja hankkeesta vastaavalta, jotta päätös 
voidaan antaa. Tiedoilta edellytettävä laajuus ja tarkkuus on arvioitava tapauskohtaisesti. 
Joissakin tapauksissa (esim. hankeluettelon hankkeisiin nähden pienehkö hanke, joka ei 
sijoitu herkälle alueelle) melko suppeat tiedot voivat olla riittäviä arviointivelvollisuuden 
poissulkemiseksi. Uusissa hanketyypeissä selvitystarpeet voivat puolestaan olla laajempia. 
Hankkeesta vastaavalta ei voida tässä vaiheessa edellyttää laajaa ympäristövaikutusten 
arviointia (ns. ”mini-YVA”), koska kyse on riittävien tietojen toimittamisesta arviointivel-
vollisuuden tarpeen määrittelemiseksi. Hankkeesta vastaava voi liittää tässä vaiheessa 
toimitettaviin tietoihin suunnitelmia toimenpiteistä haittojen lieventämiseksi tai estämi-
seksi.407 Hankkeen varhaisesta vaiheesta johtuvat tietopuutteet on otettava huomioon 
soveltamisharkinnassa.408 

Mikäli voidaan olettaa, että hankkeella saattaa olla merkittäviä vaikutuksia saamelais-
kulttuuriin, tulee viranomaisen kääntyä saamelaiskäräjien ja tarvittaessa kolttien kyläko-
kouksen ja saamelaisten perinteisten elinkeinonharjoittajien puoleen. Tässä yhteydessä 
saamelaisten perinteisellä tiedolla voi olla merkittävä arvo vaikutusten arvioinnissa. Kes-
keisten saamelaistahojen perustellulla näkemyksellä siitä, voivatko vaikutukset olla niin 
merkittäviä, että YVA-menettely tulisi sovellettavaksi, tulee olla vahvaa painoarvoa viran-
omaisen soveltamista koskevassa päätöksessä. 

YVA-päätös on luonteeltaan oikeusharkintainen päätös, joka on tehtävä YVA-lain ja -ase-
tuksen säännöksiä soveltaen ja niiden määrittämissä puitteissa.409 Päätöksestä sääde-
tään YVAL 13 §:ssä. Jos YVA-menettelyä ei edellytetä, päätöksessä on todettava myös 
hankkeesta vastaavan mahdollisesti esittämät hankkeen ominaisuudet ja erityiset toi-
menpiteet, joilla pyritään välttämään tai ehkäisemään hankkeen merkittäviä ympä-
ristövaikutuksia. Päätöksessä on tarkasteltava YVA-lain liitteessä 2 esitettyjä hankkeen 
ominaisuuksiin, sijaintiin ja vaikutusten luonteeseen liittyviä tekijöitä. Lisäksi siinä on otet-
tava huomioon YVAL 2 §:n mukainen ympäristövaikutuksen käsite. Uudistettu YVA-laki 
toi tarkasteluun mukaan YVA-lain liitteen 2 kohdan 3 alakohdassa h tarkoitetun mahdol-
lisuuden vähentää vaikutuksia tehokkaasti hankkeesta vastaavan esittämien merkittä-
vien haitallisten ympäristövaikutusten välttämis- ja ehkäisytoimien avulla. Jos hankkeesta 

407  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021, s. 17–18.

408  Käyhkö, Pölönen, Grönlund (2007), s. 14 ja 16.

409  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021, s. 18.
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vastaava voi osoittaa pystyvänsä välttämään tai ehkäisemään ne todennäköisesti merkit-
tävät haitalliset ympäristövaikutukset, joiden vuoksi hanke kuuluisi muutoin YVA-menette-
lyn piiriin, YVA-velvollisuuden aikaansaava seikka voi poistua.410

YVA-velvollisuuden poistavat haitallisten ympäristövaikutusten välttämiseen ja ehkäisemi-
seen johtavat ns. lieventämistoimet voivat koskea esimerkiksi teknisiä ratkaisuja, sijoitus-
paikan valintaa tai hankkeen kokoa. Niiden vaikuttavuudesta tulee ennalta arvioiden olla 
riittävä varmuus, jotta ne voivat johtaa YVA-velvollisuudesta vapauttamiseen. Asian arvioi-
misessa tulee huomioida varovaisuusperiaate. Vastuu lieventämistoimien esittämisestä 
ja niiden vaikuttavuuden perustelemisesta on hankkeesta vastaavalla. Mikäli hankkeesta 
vastaavan esittämät lieventämistoimet johtavat YVA-velvollisuudesta vapauttamiseen, ne 
on yksilöitävä hanketta koskevassa YVA-päätöksessä. Huomionarvoista on, että YVA-pää-
töksessä yksilöidyt lieventämistoimet eivät sido hanketta käsitteleviä muita viranomaisia. 
Mikäli hankkeen myöhemmissä käsittelyvaiheissa ilmenee, että hanketta koskevat lieven-
tämistoimet tai muut seikat ovat suunnittelun kuluessa muuttuneet niin paljon, että hank-
keesta annettu vapauttava YVA-päätös ei enää ole pätevä, hankkeen YVA-velvollisuus 
saattaa tulla arvioitavaksi uudestaan.411

Kaivos- ja ympäristönsuojelulain mukaisissa lupamenettelyissä toiminnanharjoittajilla ja 
viranomaisilla sekä toisaalta saamelaiskäräjillä tai saamelaisilla perinteisten elinkeinojen 
harjoittajilla on voinut olla päinvastaisia käsityksiä siitä, ovatko lupamääräyksissä asetetut 
määräykset haittavaikutusten poistamiseksi päteviä tai riittäviä.412 Tässäkin yhteydessä olisi 
ensiarvoisen tärkeää, että toimivaltainen viranomainen selvittää saamelaiskäräjiltä (tai tar-
vittaessa kolttien kyläkokoukselta tai saamelaisilta perinteisten elinkeinojen harjoittajilta) 
heidän mielipiteensä ehdotetuista toimenpiteistä, joilla pyritään ehkäisemään haitallisia 
vaikutuksia saamelaiskulttuuriin.

YVA-päätöksentekoon soveltuvat hallintolain hallintopäätöksiä koskevat vaatimukset esi-
merkiksi päätöksen perustelemisen osalta. Päätöksestä tulee selvästi ilmetä ne tekijät, joi-
hin päätös perustuu. Päätöksen perusteluissa on ilmoitettava, mitkä tekijät ja tiedot ovat 
vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Perustelujen laatuun ja 
kattavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomioita niiden hankkeiden osalta, jotka ovat 
kooltaan lähellä hankeluettelon hankkeita.413

410  Ibid., s. 19.

411  Ibid., s. 20.

412  Ks. Heinämäki (2021 a), s. 3–35.

413  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021, s. 18.
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YVAL 13 §:ssä tarkemmin säädetyllä tavalla päätös on annettava todisteellisesti tiedoksi 
hankkeesta vastaavalle ja lähetettävä tiedoksi asianomaisille viranomaisille. Päätöksestä 
on lisäksi tiedotettava viipymättä kuuluttamalla ja se on julkaistava sähköisesti. Tässäkin 
yhteydessä saamelaiskäräjät tulisi rinnastaa viranomaiseen, mikäli kyse on hankkeesta saa-
melaisten kotiseutualueella ja varsinkin, jos saamelaiskäräjät on ollut aktiivinen hankkeen 
suhteen. Mikäli muilta saamelaistahoilta on pyydetty näkemystä, tulisi päätös lähettää tie-
doksi myös näille tahoille.

Hankevastaava voi valittaa soveltamispäätöksestä hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeim-
paan hallinto-oikeuteen. Muilla tahoilla, kuten hankkeen läheisyydessä asuvilla, ei ole 
suoraa valitusmahdollisuutta soveltamistarvetta koskevasta päätöksestä. Muut kuin hank-
keesta vastaava voivat kuitenkin saattaa päätöksen lainmukaisuuden tuomioistuimen 
tutkittavaksi samassa yhteydessä kuin hankkeen lupa- tai sitä vastaavasta päätöksestä vali-
tetaan edellyttäen, että heillä on valitusoikeus asiassa.414 Saamelaiskäräjillä ja kolttien kylä-
kokouksella on valitusoikeus kaivos-, ympäristönsuojelu-, ja vesilain mukaisiin päätöksiin 
koskien niihin kirjattua saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa ja vaikutusten arviointia.

Direktiivin II liitteessä on lueteltu hankkeet, joiden osalta jäsenvaltion on erikseen määri-
teltävä, sovelletaanko niihin YVA-menettelyä. Määrittely voi perustua tapauskohtaiseen 
selvittämiseen taikka jäsenvaltion asettamiin raja-arvoihin tai valintaperusteisiin. Suo-
messa on käytössä yksittäistapauspäätöksenteko YVA-direktiivin II liitteen sijaan. Liitteen 
II hankkeista on kuitenkin tärkeää olla tietoinen ja ottaa huomioon, onko hanke mahdol-
lisesti mainittu liitteessä. Päätöksenteon kynnys olisi hyvä olla mahdollisimman alhainen 
näissä hankkeissa.415 Esimerkkeinä saamelaisten kulttuurivaikutusten kannalta keskeisistä 
YVA- hankkeista saamelaisten kotiseutualueella voisivat olla direktiivin II liitteessä mainitut 
matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvät hankkeet saamelaisten kotiseutualueella. Direktiivin 
sisältämistä esimerkeistä kyseeseen voisivat tulla laskettelurinteet, hiihtohissit, köysi-
radat ja vastaavat rakenteet, kaupunkialueiden ulkopuolella sijaitsevat lomakylät ja hotel-
likompleksit sekä vastaavat rakennukset taikka pysyvät leirintä- ja asuntovaunualueet.416 
Komission ohjeistuksen mukaan myös direktiivin mainitsemiin huvipuistoihin voitaisiin 
laskea mm. golf-radat.417 Saamelaiskäräjät on ottanut kantaa matkailuhankkeisiin todeten, 
että YVA-menettelyä tulisi soveltaa nykyistä laajemmin. Saamelaisalueen erityisolosuhteet 

414  Käyhkö, Pölönen, Grönlund (2007), s. 20.

415  Ympäristöministeriö, Uusi YVA-hankeluettelo voimaan 1.2.2019 Yhteysviranomaisten koulutus 23.1.2019, 
s. 31

416  EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, 
tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, Liite II, kohdat 12 a, c, d.

417  Ibid., kohta 12 e. European Commission, Interpretation of definitions of project categories of annex 1 and 2 
of the EIA directive, European Union, 2015, s. 56., saatavilla: https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/cover_2015_
en.pdf (tarkistettu 23.5.2022).

https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/cover_2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/cover_2015_en.pdf
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huomioiden, vaikka suuret matkailuhankkeet voivat vaikuttaa kansallisesti pieniltä, suh-
teutettuna alueen luontoon, saamelaiskulttuuriin ja olemassa olevaan infrastruktuuriin, 
hankkeen kielteiset vaikutukset voivat olla huomattavan suuria.418 

Muina direktiivissä mainittuina hanke-esimerkkeinä voisivat kyseeseen tulla elintarvike-
teollisuuteen kuuluvat teurastamot419, sekä tekstiili-, nahka-, puu- ja paperiteollisuuden 
alaan kuuluvat vuotien ja nahkojen parkituslaitokset.420 Tämän lisäksi direktiivissä maini-
taan muiden hankkeiden alla moottoriajoneuvojen pysyvät kilpa- ja koeradat.421 Saame-
laiskäräjät on esimerkiksi viitannut YVA-direktiivin II liitteen 11 a kohtaan (pysyvät kilpa- ja 
koeradat) sekä YVAL 3 §:n 2 momentin yksittäistapauspäätöksentekoon lausunnossaan 
Kakslauttanen Arctic resort Oy:n ympäristölupahakemukseen koskien noin 3 km:n mit-
taista moottorikelkka- ja mönkijäajelurataa.422 Komission direktiiviä koskevan tulkinnan 
mukaan 2 km pidemmät kilpa- ja koeradat tulisi katsoa YVA-direktiivin soveltamisalaan, 
mikäli ne sijaitsevat suojelluilla alueilla tai kulttuuriperintökohteilla.423 Saamelaiskäräjät 
näkee, että koska toiminta kohdistuisi saamelaisten kannalta merkitykselliselle kulttuuri-
perintöalueelle, lupaa ei tulisi myöntää.424

Yhteenvetona voidaan todeta, että YVAL 3 §:n piiriin kuuluvia hankkeita, jotka edellyttä-
vät YVA-menettelyä voivat käynnistyä myös saamelaisten kotiseutualueella tai ulottaa vai-
kutuksensa sinne, vaikka toistaiseksi YVA-menettelyn loppuun saakka vietyjä ja toteutettuja 
hankkeita ei ole olemassa. Liitteen I mukaiset aina YVA-menettelyä edellyttävät hankkeet 
ovat kokoluokaltaan suuria. Saamelaiskäräjät on esittänyt, että myös pienempiä hankkeita 
tulisi saattaa YVA-menettelyn piiriin. Saamelaiskäräjien vs. ympäristösihteeri on ehdotta-
nut, että myös koneellinen kullanhuuhdonta saatettaisiin YVA-lain mukaisen menettelyn 
piiriin, sillä sen kokonaisvaikutukset saamelaiskulttuuriin ovat merkittäviä saamelaisten 
kotiseutualueella. YVAL 3 § mahdollistaa myös viranomaisen yksittäistapauspäätöksen 
YVA-menettelyn tarpeellisuudesta niiden hankkeiden osalta, joita ei ole kirjattu liitteeseen 1. 
Lain säännökset mahdollistavat, että myös pienemmissä hankkeissa, joilla voidaan olettaa 
olevan merkittäviä vaikutuksia saamelaiskulttuuriin, käynnistetään YVA-menettely. 

418  Saamelaiskäräjien lausunto YVA-lain toimivuusarvioinnista, 25.11.2010, Dnro 524/D.a.2/2010, s. 10.

419  Ibid, kohta 7 f. 

420  Ibid., kohta 8 c.

421  Ibid., kohta 11 a.

422  Saamelaiskäräjien lausunto, 3.3.2022 Dnro: 115/D.a.6./2022, Kuuleminen Kakslauttanen Arctic resort Oy:n 
ympäristölupahakemuksesta Utsjoelle Ilmoitus kuulemisesta 21.1.2022

423  European Commission, Interpretation of definitions of project categories of annex 1 and 2 of the EIA 
directive, European Union, 2015, s. 54.

424  Saamelaiskäräjien lausunto, 3.3. 2022, Ibid.
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Päätöksen yksittäistapauksessa tekee ELY-keskus. Laki mahdollistaa mutta ei suoraan 
ohjaa, että selkeästi 1 liitteessä tarkoitettuja hankkeita pienemmät erityyppiset hankkeet, 
joilla ei välttämättä ole merkittäviä kokonaisvaikutuksia, mutta mahdollisesti merkittä-
viä vaikutuksia saamelaiskulttuuriin, voidaan ottaa lain mukaisen arviointimenettelyn pii-
riin. EU:n oikeuskäytäntö ohjaa erityistapauksissa, kuten alueen luonnon erityispiirteiden 
takia, ottamaan pienempiäkin hankkeita YVA-menettelyn piiriin. Perus- ja ihmisoikeus-
myönteinen laintulkinta edellyttää, että hankkeissa, joilla voidaan olettaa mahdollisesti 
olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäis-
kansaoikeuksiin, YVA-menettely tulee käynnistää. Saamelaiskäräjillä ja keskeisillä saame-
laisilla perinteisten elinkeinojen harjoittajilla sekä koltta-alueella kolttien kyläkokouksella 
tulisi olla keskeinen mahdollisuus vaikuttaa siihen, alistetaanko jokin suunniteltu hanke 
YVA-menettelyn piiriin hankkeissa, jotka voivat aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia saame-
laiskulttuuriin. Saamelaiskäräjät tulisi rinnastaa YVAL 13 §:n tarkoittamaksi viranomaiseksi 
ja sille tulee vähintäänkin lähettää asiasta lausuntopyyntö. Perus- ja ihmisoikeusmyöntei-
sen laintulkinnan voidaan katsoa edellyttävän, että ainakin saamelaiskäräjien pyynnöstä 
ELY-keskus järjestää asiasta saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisen neuvottelun. Perus- ja 
ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan ja KP-sopimuksen 27 artiklaa koskevan tulkintakäy-
tännön voidaan katsoa edellyttävän, että myös keskeisiltä alueen saamelaisten perinteisten 
elinkeinojen harjoittajien edustajilta pyydetään lausunto. Myös poronhoitolain 53 § edellyt-
tää vähintäänkin lausuntopyyntöä asiassa. Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta 
edellyttää myös, että kolttalain 56 §:n kuulemisvelvoite tulee sovellettavaksi koskien yksit-
täistapauspäätöstä hankkeissa, jotka sijoittuvat tai joilla on vaikutuksia koltta-alueella. 
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8 YVA-menettelyn ja muiden menettelyjen 
yhteensovittamisesta ja yhdistämisestä

YVA-direktiivin uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli EU-säädösten mukaisten 
ympäristövaikutusselvitysten yhdistäminen päällekkäisten arviointien välttämiseksi, hal-
linnollisen taakan vähentämiseksi ja talouden tehokkuuden lisäämiseksi.425 

Voimassa olevassa YVA-lainsäädännössä eri lakien mukaisten arviointien yhteensovittamis-
tarve päällekkäisten selvitysten välttämiseksi on otettu huomioon ensinnäkin lain 4 §:ään 
kirjatussa yhteensovittamisperiaatteessa, jossa säädetään, että YVA-lakia sovellettaessa 
otetaan huomioon, mitä hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista on muussa yhtey-
dessä selvitetty, sekä sovitetaan yhteen tässä laissa ja muussa lainsäädännössä edellyte-
tyt selvitykset.426 Säännös ilmentää nk. ympäristöselvitysten yhteensovittamisperi aatetta, 
joka ohjaa integroimaan YVA-menettelyyn liittyviä selvityksiä muihin arviointeihin niin, 
että YVA-lakia sovellettaessa hyödynnetään hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista jo 
muissa yhteyksissä tehtyjä selvityksiä. Erityisesti kaavoituksen yhteydessä laaditaan usein 
selvityksiä, joita voidaan hyödyntää myöhemmin hankekohtaisissa ympäristövaikutusten 
arvioinnissa.427 

Lisäksi arviointiselostus tulisi laatia siten, että siihen sisältyviä selvityksiä hankkeen 
ympäristö vaikutuksista voidaan käyttää hyväksi hanketta koskevissa lupa- tai sitä vastaa-
vissa menettelyissä.428 Eri lakien mukaisten selvitysvelvollisuuksien yhteensovittamista 
tukee useisiin sektorilakeihin kirjattu säännös, jonka mukaan siltä osin kuin arviointiselos-
tukseen sisältyy kyseisen lain soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista, 
samaa selvitystä ei vaadita uudestaan.429

425  Pölönen, I., Ympäristövaikutusten arviointien sujuvoittaminen, Taustaselvitys ympäristöministeriölle, 
27.2.2015, s. 16.

426  4 §.

427  Pölönen (2015), s. 21–22. Ks. myös HE 182/1998 vp, s. 3.

428  Ibid., s. 22., Ks. myös HE 319/1993 vp, s. 14.

429  Ibid.
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Yhteensovittamista tuetaan ja siihen ohjataan YVA-lain säännöksillä mm siten, että:

1) Arviointiohjelmaan on sisällytettävä tiedot hankkeen toteuttamisen 
edellyttämistä suunnitelmista ja luvista (YVAA 3 §:n 3 kohta); 
Arviointiselostukseen on sisällytettävä tiedot tarvittavista suunnitelmista 
ja luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä sekä hankkeen liittymisestä 
muihin hankkeisiin (YVAA 4 §:n 2 kohta).

2) Yhteysviranomaisen on pyydettävä lausunto arviointiohjelmasta ja 
arviointiselostuksesta hankkeen vaikutusalueen kunnilta sekä muilta 
viranomaisilta, joita asia todennäköisesti koskee mukaan lukien hankkeen 
lupaviranomainen (YVAL 17 §, 20 §).

3) Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta laatimasta lausunnosta on käytävä 
ilmi, kuinka tarvittavat selvitykset sovitetaan tarpeen mukaan yhteen 
hanketta koskevien muissa laeissa edellytettyjen selvitysten kanssa. Lausunto 
on toimitettava tiedoksi asianomaisille viranomaisille (YVAL 18 §). 

4) Yhteysviranomaisen on toimitettava arviointiselostuksesta antamansa 
perusteltu päätelmä tiedoksi hanketta käsitteleville viranomaisille, hankkeen 
vaikutusalueen kunnille sekä tarvittaessa maakuntien liitoille ja muille 
asianomaisille viranomaisille (YVAL 23 §).

Nämä säännökset edistävät sitä, että hankkeesta vastaavilla on tieto tulevista lupa-
menettelyistä jo YVA-ohjelmavaiheessa ja vastaavasti lupaviranomaiset saavat tässä 
vaiheessa tiedon vireillä olevasta YVA-hankkeesta ja voivat esittää kantansa lupamenet-
telyjen kannalta tarpeellisista selvityksistä. Lisäksi YVA-laki edellyttää, että yhteysviran-
omainen ohjaa eri menettelyjen yhteensovittamista. Nykysääntely mahdollistaa lisäksi 
tietyissä lain säätämissä asioissa tiedottamisten ja kuulemisten yhteensovittamisen 
arviointiselostusvaiheessa.430

Yhteensovittamisessa on otettava huomioon se, että eri menettelyihin liittyvät selvitys-
tarpeet voivat sisältövaatimuksiltaan ja ympäristökäsitteen erojen vuoksi poiketa 
toisistaan sekä se, että menettelyssä vaadittavan tiedon yksityiskohtaisuudessa tai koh-
dentumisessa voi olla eroja riippuen hankkeen suunnitteluvaiheesta. Ympäristötiedon 
yksityiskohtaisuuden tarve on erilainen suunnittelun eri vaiheissa, eikä selvitysten yhteen-
sovittaminen ole aina tarkoituksenmukaista.431 

430  Pölönen (2015), s. 24.

431  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021, s. 59.
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YVAL 22 a §:n mukaan hanketta koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin ja lupa-
hakemuksen käsittelyn edellyttämät selvitystarpeet sovitetaan tarpeen mukaan arviointi-
ohjelmassa yhteen. Arviointiselostukseen ja lupahakemukseen sisällytettäviä selvityksiä 
voidaan laatia yhteisesti. Hanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen valtion ympäristölupaviranomaisen rat-
kaistavaksi kuuluvan ympäristölupahakemuksen ollessa samanaikaisesti vireillä voidaan 
arviointi selostuksesta kuulla lupamenettelyn yhteydessä siten kuin ympäristönsuojelulain 
44 a §:ssä säädetään. Edellytyksenä on, ettei hankkeelle ole sen sijainnin, laajuuden ja tek-
nisten ominaisuuksien kannalta muuta kuin lupahakemuksessa esitettyä toteuttamiskel-
poista vaihtoehtoa.432

Toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona ei pidetä arviointimenettelyyn liittyvää niin sanottua 
nollavaihtoehtoa. Yhteensovittaminen tulee kysymykseen todennäköisimmin olemassa 
olevan toiminnan muutoksen yhteydessä, ja se on tarkoitettu koskemaan kokonaan uusia 
hankkeita vain poikkeustapauksessa. Yhteensovittamisesta sovitaan yhteysviranomaisen 
ja lupaviranomaisen kesken hankkeesta vastaavan aloitteesta. Sopimus kuulemisten yhdis-
tämisestä voidaan sisällyttää yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiohjelmasta. Mikäli 
yhteensovittamisesta ei yhteysviranomaisen ja lupaviranomaisen kesken päästä sopimuk-
seen, esimerkiksi jos molemmat tai jompikumpi ei pidä yhteensovittamista hyvänä ratkai-
suna, sovelletaan normaalia YVA-menettelyä.433 

Lupaviranomaisen tulee huolehtia kuulemisten yhteensovittamistilanteissa YVAL 
20 §:n 2 momentin mukaisten lausuntojen pyytämisestä ja tilaisuuden varaamisesta mieli-
piteiden esittämiselle. Tätä varten yhteysviranomainen toimittaa hankkeesta vastaavalta 
saamansa arviointiselostuksen lupaviranomaiselle. Mielipiteet ja lausunnot arviointi-
selostuksesta sekä muistutukset ja mielipiteet lupahakemuksesta on ympäristönsuojelu-
lain 44 a §:n mukaan toimitettava lupaviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, 
joka alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää vähintään 45 päivää ja enintään 
60 päivää. Lupaviranomaisen tulee noudattaa kuulutuksen julkaisemisessa ja sisällössä 
YVA-laissa ja -asetuksessa arviointiselostuksesta kuulemiselle asetettuja velvoitteita.434

Vesilain 11 a §:n ja YVAL 27 §:n mukaan, jos vesilain mukainen lupahakemus ja samaa han-
ketta koskeva YVAL 27 §:n mukainen arviointiselostuksen täydentäminen ovat samaan 
aikaan vireillä, lupaviranomainen voi kuulla arviointiselostuksesta vesilupahakemuksesta 
kuulemisen yhteydessä. Lupaviranomaisen tulee huolehtia kuulemisten yhteensovittamis-
tilanteissa YVAL 20 §:n 2 momentin mukaisten lausuntojen pyytämisestä ja tilaisuuden 

432  YVAL 22 §.

433  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021, s. 60.

434  Ibid.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
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varaamisesta mielipiteiden esittämiseen. Yhteysviranomaisen tulisi ennen kuuluttamista 
esitarkistaa, että arviointiselostus ei olisi enää puutteellinen niin olennaisella tavalla, ettei 
yhteysviranomaisen olisi mahdollista tehdä sen pohjalta perusteltua päätelmäänsä. Mie-
lipiteet ja lausunnot arviointiselostuksesta sekä muistutukset ja mielipiteet lupahake-
muksesta on yhteensovittamistilanteissa vesilain 11 a §:n toimitettava lupaviranomaiselle 
vähintään 45 päivän ja enintään 60 päivän kuluessa lupaviranomaisen määräämästä päi-
västä. Lupaviranomaisen tulee noudattaa kuulutuksen julkaisemisessa ja sisällössä on nou-
datettava YVA-lain arviointiselostuksesta kuulemiselle asetettuja velvoitteita.435

YVA-menettely ja luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi on pääsääntöisesti yhdis-
tettävä (luonnonsuojelulaki 65 §). Natura-arviointivelvollisuus voi syntyä joko yksin hank-
keen omista vaikutuksista tai yhteisvaikutusten (muut hankkeet ja suunnitelmat) johdosta. 
Natura-arvioinnissa lähtökohtana on tietyn Natura 2000 -alueen valinnan perustana ole-
viin luontoarvoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja tuottaa hankkeita hyväksyville tai 
suunnitelmia vahvistaville viranomaisille varmuus siitä, että niiden toteuttamisella ei ole 
merkittävän kielteisiä vaikutuksia Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden koskemat-
tomuuteen. Natura-arviointia koskevat kansalliset säännökset sisältyvät luonnonsuojelu-
lain 65 ja 66 §:iin. YVA-menettelyn ja Natura-arvioinnin yhdistäminen tarkoittaa sitä, että 
YVA-menettelyssä tehdään riittävän yksityiskohtainen Natura 2000 -alueiden luontoarvoi-
hin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Luontovaikutusten arvioinnin tulee tällöin täyttää 
sekä YVA-lain että luonnonsuojelulain asettamat vaatimukset.436

Ennakkoneuvottelun rooli muodostuu erityisen tärkeäksi YVA-menettelyn ja lupa-
menettelyn yhteensovittamistilanteissa. Neuvotteluun tulisi osallistua molempien menet-
telyjen viranomaiset.437 Mikäli kyseessä on saamelaisten kotiseutualueella tapahtuva tai 
sinne vaikutuksensa ulottava hanke, jolla voi olla vaikutuksia saamelaiskulttuuriin, myös 
saamelais käräjät tulisi hyvä kutsua ennakkoneuvotteluihin sen varmistamiseksi, että saa-
melaiskulttuuriin kohdistuvat vaikutukset tulevat arvioiduksi riittävällä tarkkuudella. Eri 
menettelyiden yhdistämisessä viranomaisten tulee varmistaa, että saamelaisten alku-
peräiskansaoikeudet toteutuvat yhtä kattavasti kuin jos menettelyjä ei yhdistetä. Saame-
laisten alkuperäiskansaoikeuksista ja osallistumisesta YVA-menettelyyn on keskusteltu jo 
aiemmin sitä koskevissa kappaleissa.

435  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021, s. 61.

436  Ibid., s. 48.

437  Ibid., s. 60.
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8.1 YVA-menettelyn ja kaavoituksen 
yhteensovittamisesta ja yhdistämisestä saamelaisten 
alkuperäiskansaoikeuksien näkökulmasta

Mikäli jonkun hankkeen vuoksi käynnistetään sekä YVA-menettely että erillinen kaavoitus-
menettely, on mahdollista tehdä ympäristövaikutusten arviointi kaavoituksen yhteydessä, 
yhteensovittaa YVA-menettelyn ja hankekaavoituksen kuulemiset tai tehdä menettelyt 
erillisinä.438

8.1.1 Kuulemisten yhteensovittaminen

YVA-menettelyn ja hankkeen edellyttämän kaavoituksen kuulemiset voidaan sovittaa 
yhteen. Tällöin kuulemisten lisäksi pyritään koordinoimaan molemmissa menettelyissä tar-
vittavat ympäristövaikutusten arviointia koskevat aineistot. Lausunnonantajat ja mieli-
piteen esittäjät voivat antaa palautteen samanaikaisesti kumpaankin menettelyyn ja se 
välittyy sekä yhteysviranomaiselle että kaavoituksesta vastaavalle viranomaiselle.439 

Yhteensovittaminen voidaan YVAL 22 §:n mukaan toteuttaa silloin, kun YVA-menet-
tely ja hankkeen toteuttamiseksi laadittava kaava ovat samaan aikaan vireillä. Kuulemis-
ten yhteensovittamista voidaan käyttää esimerkiksi sellaisissa hankkeissa, joihin ei sovellu 
menettelyiden yhdistäminen.440 Asiasta säädetään myös MRL 62 a §:ssä.

Yhteensovittamisesta sovitaan yhteysviranomaisen ja kaavoituksesta vastaavan viran-
omaisen kesken sen jälkeen, kun asiasta on ensin kuultu hankkeesta vastaavaa. Mikäli 
yhteisymmärrystä yhteensovittamisesta ei viranomaisten kesken löydy, järjestetään 
menettelyt erillisinä. Vaikka kuulemisten yhteensovittamisessa YVA- ja kaavoitusmenet-
telyt järjestetään erillisinä menettelyinään, niin käytännössä yhteysviranomaisen, hank-
keesta vastaavan ja kaavoituksesta vastaavan viranomaisen tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä 
myös selvitystarpeiden määrittelyssä.441

Myös saamelaiskäräjien tulisi voida osallistua asiasta sopimiseen sen varmistamiseksi, että 
saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet toteutuvat yhtä kattavasti kuin jos menettelyt teh-
täisiin erillisinä.

438  Ibid., s. 49.

439  Ibid.

440  Ibid.

441  Ibid., s. 50.
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Ensimmäinen mahdollinen vaihe kuulemisten yhteensovittamiselle on kuuleminen 
arviointi ohjelmasta ja ilmoittaminen kaavoituksen vireilletulosta. Ilmoittaminen kaavoi-
tuksen vireilletulosta sisältää MRL 63 §:n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man. Yhteensovittaminen tapahtuu käytännössä niin, että molempien lakien mukaisista 
valmistelu asiakirjoista laaditaan yhteinen ilmoitus, jossa tiedotetaan molempien lakien 
mukaisesta kuulemisesta ja asiakirjojen nähtävillä pidosta. Kuulutus julkaistaan, kun 
YVA-lain mukainen arviointiohjelmasta kuuleminen ja MRL:n mukainen osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoittaminen on ajankohtaista. Mielipiteiden jättäjät 
ja lausunnon antajat voivat toimittaa lausuntonsa ja mielipiteensä molemmista asioista 
yhdellä kertaa ja yhdellä asiakirjalla. Viranomaiset voivat keskenään sopia, kumpi ottaa 
vastaan mielipiteet ja lausunnot. Mielipiteet vastaanottanut viranomainen huolehtii mah-
dollisimman pian ja viimeistään kuulemisajan päätyttyä, että saatu palaute välitetään 
kaikille sitä tarvitseville, yhtäältä yhteysviranomaiselle YVA-menettelyssä huomioon otet-
tavaksi ja toisaalta kaavoituksesta vastaavalle viranomaiselle kaavoitusmenettelyssä huo-
mioon otettavaksi.442

Seuraava vaihe, jossa kuulemiset voidaan sovittaa yhteen, tulee ajankohtaiseksi hank-
keesta vastaavan laadittua arviointiselostuksen ja kaavoituksesta vastaavan viranomaisen 
valmisteltua kaavaa eteenpäin. Arviointiselostuksesta ja kaavan valmisteluaineistosta tie-
dotetaan yhteisellä ilmoituksella, niillä on yhteneväiset nähtävilläpito- ja kuulemisajat ja 
myös mahdollinen yleisötilaisuus on yhteinen. Joissain tapauksissa voi olla tarkoituksen-
mukaista sovittaa arviointiselostuksen kuuleminen vasta kaavaehdotuksesta kuulemisen 
yhteyteen. Saatu palaute välitetään sekä YVA-menettelyä johtavalle yhteysviranomaiselle 
että kaavoituksesta vastaavalle viranomaiselle.443

Saamelaisten osallistumista YVA-lain mukaisessa arviointiohjelma- ja selostusvaiheessa on 
käsitelty aiemmassa kappaleessa 7.3. Saamelaisten osallistumisen tulee tapahtua samalla 
tavalla myös, kun kuulemiset yhdistetään. Alkuperäiskansoja koskevan ennakkosuostu-
musperiaatteen mukaisesti saamelaisten tulee voida osallistua jo ihan suunnittelun alku-
vaiheessa. Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan voidaan katsoa edellyttävän, 
että YVA-menettelyssä osallistuminen tulee turvata jo ennen arviointiohjelman jättämistä. 
Tämän lisäksi osallistuminen tulee turvata arviointiohjelma- ja selostusvaiheessa. Mikäli 
kuulemiset yhteensovitetaan, saamelaisten osallistuminen tulee varmistaa erikseen jo 
arviointiohjelmaa laadittaessa.

442  Ibid.

443  Ibid.
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Kaavoituksen osalta sovelletaan MRL:n mukaista kuulemista. MRL 6 §:ssä todetaan, että 
kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisö-
jen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. MRL 62 §:n 
mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja 
mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maan-
omistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoi-
tuksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. MRL 63 §:n 
mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoituk-
seen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutus-
menettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Voimassa olevan MRL:n suppea osallisen käsite ei vastaa SOVA-direktiivin444 ja YVA-direk-
tiivin ”yleisön” ja ”yleisön, jota asia koskee” määritelmiä. Pölönen toteaa, että MRL:n osalli-
sen määritelmä aiheuttaa oikeudellista epäselvyyttä osallistumaan oikeutettujen piiristä, 
vaikka käytännössä eri osapuolilla olisi kaavoitusprosessissa YVA-lainsäädäntöä vastaavat 
osallistumismahdollisuudet. MRL:n mukaiset osallistumisoikeudet kaavoitusmenettelyssä 
määrittyvät osittain kunnan jäsenyyden mukaan. Kunnan jäsenyys laajentaa osallisen mää-
ritelmään nähden osallistumaan oikeutettujen piiriä, mutta YVA-lainsäädännön näkökul-
masta osallistumisoikeuksia ei voida rajata kunnan jäsenyyden perusteella.445

Saamelaisten oikeuksista ei ole erikseen säädetty voimassa olevassa MRL:ssa. Perus- ja 
ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta edellyttää kuitenkin, että saamelaiskäräjät ja muut 
keskeiset saamelaistahot voivat osallistua kaavoitusmenettelyyn sekä kaavaa koskevaan 
vaikutusten arviointiin, jossa tulee perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla 
arvioida myös kumulatiiviset vaikutukset saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäis-
kansaoikeuksiin. Saamelaisten osallistumista ei voida rajata kunnan jäsenyyteen, vaan hei-
dän tulee voida osallistua silloin, kun toimenpiteillä on vaikutusten heidän kulttuuriinsa ja 
alkuperäiskansaoikeuksiinsa.

444  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/
ALL/?uri=CELEX%3A32001L0042 (15.5.2022).

445  Pölönen (2015), s. 34.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0042
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8.1.2 Ympäristövaikutusten arviointi kaavoituksen yhteydessä 
MRL:n mukaisena menettelynä

YVAL 5 § säätää, että ympäristövaikutukset voidaan arvioida ympäristövaikutusten 
arviointi menettelyn sijaan muun lain mukaisessa menettelyssä, jos vaikutukset tulevat sel-
vitetyiksi YVAL 15–21, 23 ja 24 §:issä tarkoitetulla tavalla. Arviointimenettelystä säädetään 
tällöin siinä laissa, jonka mukaisessa menettelyssä ympäristövaikutukset on mahdollista 
selvittää edellä tarkoitetulla tavalla.446 Tällä hetkellä YVA-menettelyä edellyttävän hank-
keen ympäristövaikutukset voidaan arvioida erillisen YVA-menettelyn sijaan vain kaavoi-
tuksen yhteydessä, koska menettelystä on erikseen säädetty MRL:ssa. 

MRL 9.3 §:n perusteella hankkeen ympäristövaikutukset voidaan arvioida YVAL 3 luvun 
mukaisen menettelyn sijaan kaavoituksen yhteydessä, kun kaava laaditaan YVAL 3 §:ssä 
tarkoitetun hankkeen toteuttamiseksi. Kaikki kaavatyypit eivät siten tule kysymykseen, 
vaan yhdistäminen voidaan tehdä vain hankekaavoitukseen, jossa kaava tai kaavamuutos 
laaditaan yksittäisen hankkeen toteuttamisen mahdollistamiseksi. Kuitenkin jotta voidaan 
varmistaa riippumattomuus, yhdistämissääntelyn soveltamismahdollisuus rajoittuu niihin 
tapauksiin, joissa hankkeesta vastaava ei ole sama kuin kyseisen kaavan laatimisesta vas-
taava viranomainen.447

YVA-yhteysviranomainen ja muun lain mukaisesta menettelystä vastaava viranomainen 
voivat sopia hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta tai menette-
lyyn sisältyvän kuulemisen järjestämisestä muun lain mukaisessa menettelyssä (YVAL 5 
§). YVAL 5 §:n 3 momentti, joka koskee hankkeesta vastaavan aloiteoikeutta yhteysviran-
omaiselle YVA-menettelyn korvaamisesta muulla menettelyllä, koskee kaavoitusta.448 Val-
tion ja kuntien viranomaisten sekä maakunnan liiton on oltava keskenään yhteistyössä 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamiseksi ja sovittamiseksi hanketta 
koskevien muiden lakien mukaisiin menettelyihin (YVAL 6 §). Valtion viranomaisilla tar-
koitetaan niin yhteysviranomaista kuin asiantuntija- ja lupaviranomaisia. Yhteistyöllä var-
mistettaisiin myös, että yhteysviranomainen saa tietoonsa kaikki ne hankkeet, joiden 
vaikutukset todennäköisesti olisivat merkittäviä.449

446  YVAL 5 §.

447  Pölönen, I. ja Perho, J., YVA-oikeus: Uudistunut ympäristövaikutusten arviointimenettely, Edita Publishing oy, 
2018, s. 156.

448  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021, s. 47.

449  HE 259/2016 vp., s. 58
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Sopimiselle ei ole laissa täsmennetty määrämuotoa, mutta se voi tapahtua esimer-
kiksi YVAL 8 §:n mukaisessa ennakkoneuvottelussa, ja asia voidaan kirjata mahdolliseen 
ennakkoneuvottelusta laadittavaan muistioon. Mikäli yhteysviranomainen ja muusta 
menettelystä vastaava viranomainen eivät pääse sopimukseen yhdistetyn menettelyn 
soveltamisesta, sovelletaan erillistä YVA-menettelyä. 450 

Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla olisi perusteltua, että ennakko-
neuvotteluun tai muuhun sopimista koskevaan tilaisuuteen kutsutaan myös saamelais-
käräjät, joka tulisi rinnastaa viranomaiseen sen osallistuessa viranomaisneuvotteluihin. 
Saamelaiskäräjillä tulisi olla mahdollisuus ottaa kantaa YVA-menettelyn ja kaavoituksen 
yhdistämiseen sen varmistamiseksi, että saamelaiskulttuuria ja saamelaisten alkuperäis-
kansaoikeuksia koskevien vaikutusten arviointi tehdään YVA-lain tarkoittamassa laajuu-
dessa. Alkuperäiskansaoikeudesta kumpuava ennakkosuostumusperiaate edellyttää 
varhaista osallistumista, ja puoltaa saamelaisten osallistumista jo ennen arviointiohjel-
man jättämistä. Mikäli saamelaiskäräjiä ei kutsuttaisi ennakkoneuvotteluun tai muuhun 
sopimiseen, tulee viranomaisten järjestää saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu. 
Ympäristö vaikutusten arvioiminen YVA-lain menettelyn sijaan MRL:n mukaisena menette-
lynä ei saa heikentää saamelaisten oikeuksia. 

Mikäli YVA-menettely toteutetaan yhteismenettelyssä hanketta varten laadittavan kaavan 
kanssa, menettelyssä sovelletaan tällöin maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä. Yhteis-
menettelyn kulusta säädetään tarkemmin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (MRA 
895/1999). (MRL 9 § ja MRA 30 a ja 30 b §). 

YVA-yhteysviranomaisen tehtävänä on tarkistaa, että ympäristövaikutusten arviointi on 
ollut aineellisesti riittävä. Yhteysviranomaisen tehtäviin kuuluu laatia lausunto ympäristö-
vaikutusten arvioimisesta tehdystä suunnitelmasta (vastaa YVA-lain mukaista arviointi-
ohjelmaa) sekä antaa yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Hankkeesta vastaavan 
tehtävät ovat tässä menettelyssä asiallisesti samat kuin YVA-lain mukaisessa menettelyssä. 
Hankkeesta vastaavan tulee laatia YVA-laissa tarkoitettua arviointiohjelmaa vastaava suun-
nitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioimisesta (YVA-suunnitelma) sekä hanketta 
koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus.451 

Saamelaisten osallistumista YVA-lain mukaisessa menettelyssä on kuvattu tarkemmin kap-
paleessa 7.3. Yhteysviranomaisen ja hankkeesta vastaavan on huolehdittava siitä, että saa-
melaisten osallistuminen ja alkuperäiskansaoikeudet toteutuvat samassa laajuudessa kuin 
jos tehtäisiin erillinen YVA-menettely. 

450  Ibid., s. 53.

451  Ibid., s. 51. MRA 30 a §.
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Menettelyjen yhdistäminen edellyttää aktiivista ja hyvin toimivaa yhteistyötä sekä yhteys-
viranomaiselta että kaavoituksesta vastaavalta viranomaiselta sekä sitä, että menettelyn 
suunnittelu tehdään hyvin. Erityisesti kuulemisen laajuus on tärkeä sopia. Selvityksiä kerä-
tään kahden eri lainsäädännön mukaisesti ja tarvittavat selvitykset voivat tästä syystä sisäl-
löllisesti poiketa toisistaan. Kaavan vaikutuksen arvioinnista vastaa kunta tai maakunnan 
liitto ja kyse on suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista.452 YVAssa 
arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset ja arvioinnin tekee hankkeesta vastaava. 
Tämän vuoksi näiden kahden eri menettelyn asiakirjat täytyy olla erilliset. Myös muutok-
senhaun vuoksi asiakirjojen erillisyys on tärkeää. YVAsta ei voi valittaa kaavan hyväksymis-
päätöksen yhteydessä vaan muutosta voi hakea vasta lupapäätöksestä YVA-lain mukaan.453 
Pölönen on ehdottanut tähän muutosta siten, että myös kaavapäätöksestä tulisi voida 
valittaa sillä perusteella, että YVA-menettely on suoritettu puutteellisesti. ELY-keskus ja se, 
jolla muutoin olisi oikeus hakea kaavapäätökseen valittamalla muutosta, voisi valituksessa 
vedota olennaisiin puutteisiin YVA-lainsäädännön kannalta.454

Saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella tulisi myös olla valitusoikeus kaavan 
hyväksymispäätökseen sillä perusteella, ettei saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten 
alkuperäiskansa oikeuksiin kohdistuvia vaikutuksia ole arvioitu riittävällä tarkkuudella.

Kaavan vireilletullessa hankkeesta vastaava laatii MRA 30 a §:n mukaisen suunnitelman 
siitä, miten hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan (YVA-suunnitelma). Asiakirja vastaa 
arviointiohjelmaa ja sen sisältövaatimukset ovat samat (YVAA 3 §). YVA-suunnitelma tulee 
toimittaa kaavoituksesta vastaavalle viranomaiselle, joka toimittaa sen yhteysviranomai-
selle. Kaavoituksesta vastaava viranomainen liittää vastaanottamansa YVA-suunnitelman 
kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) aineistoihin ja kerää siitä osallisten 
mielipiteet OAS:in nähtävillä pidon yhteydessä.455 

Perusmuotoisesta YVA-menettelystä poiketen vastuu arviointisuunnitelman (arviointi-
ohjelmaa vastaavat tiedot) kuuluttamisesta on näin ollen kaavoitusviranomaisella, jolle 
myös toimitetaan siitä annetut lausunnot ja mielipiteet.456 YVA-suunnitelmasta kuulemi-
sessa kaavoituksesta vastaavan ja yhteysviranomaisen on kuitenkin yhteistyössä sovittava 
lausunnonantajista ja muista tahoista, joilta pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä.457 YVA- 

452  SOVA-direktiivin velvoitteet (Direktiivi tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista 2001/42/EY).

453  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021, s. 51.

454  Pölönen (2015), s. 36.

455  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021., s. 53.

456  Pölönen ja Perho (2018), s. 158.

457  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021., s. 53.
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direktiivin velvoitteista johtuen on MRA:ssa säädetty, että yhteysviranomaisella on mah-
dollisuus kuulla YVA-suunnitelmasta myös itsenäisesti, mikäli kaavoituksesta vastaavan 
viranomaisen kuuleminen ei olisi riittävän kattava.458 

Tässä yhteydessä viranomaisten tulee varmistaa saamelaisten yhtä kattava osallistuminen 
kuin normaalissa YVA-menettelyssäkin. Ensisijaisesti yhteysviranomaisen on varmistettava, 
että saamelaiset voivat osallistua samalla tavoin kuin kappaleessa 7.3.2. kuvaillun arviointi-
ohjelman yhteydessä. 

Kaavoituksesta vastaavan viranomaisen tulee toimittaa YVA-suunnitelmasta anne-
tut mieli piteet viipymättä yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen ohjaa menette-
lyä sisällöllisesti. Se arvioi asiantuntijaviranomaisena, mitä tietoja hankkeesta vastaavan 
on sisällytettävä arviointiselostukseen ja antaa lausuntonsa YVA-suunnitelmasta suo-
raan hankkeesta vastaavalle.459 Yhteysviranomaisen tehtävänä on varmistaa, että arviointi-
ohjelma sisältää riittävän kattavan suunnitelman saamelaiskulttuuria ja saamelaisten 
alkuperäis kansaoikeuksia koskevien vaikutusten arvioimiseksi.

Muiden viranomaisten kuuleminen tulisi yhteismenettelyssä tapahtua erillisin lausunto-
pyynnöin. Kaavoitusmenettelyssä on mahdollista järjestää kuuleminen kaavaa koskevassa 
MRL 66 §:n 2 momentin mukaisessa viranomaisneuvottelussa tai muussa tarkoituksen-
mukaisessa tilaisuudessa. Tällaiseen YVA-hanketta koskevaan kaavaneuvotteluun tai muu-
hun tilaisuuteen on usein tarpeen kutsua mukaan myös hankkeesta vastaava .460 Niin ikään 
saamelaiskäräjät tulisi kutsua viranomaisneuvotteluun. Koska YVA-menettelyssä viran-
omaisten lausunnot ovat keskeisessä asemassa, on suosituksena, että yhteismenettelyssä 
viranomaisilta pyydetään aina lisäksi myös kirjallinen lausunto. Lausunnolla on siis pyrit-
tävä ohjaamaan hankkeesta vastaavaa laatimaan YVA-lain vaatimukset täyttävä arviointi-
selostus. Yhteysviranomaisen tehtävä on lopulta arvioida arvioinnin laatu ja riittävyys sekä 
antaa perusteltu päätelmänsä.461 

Kun kaavoituksesta vastaava viranomainen tekee kaavan valmisteluaineistoa, laatii hank-
keesta vastaava tässä vaiheessa arviointiselostuksen. Selostus sisältää YVAA 4 §:ssä tar-
koitetut tiedot ja sen tulee perustua hankkeesta vastaavan laatimaan YVA-suunnitelmaan 
ja yhteysviranomaisen YVA-suunnitelmasta antamaan lausuntoon (MRA 30 b §). Vaihto-
ehdot ovat mukana tässä kaavan laatimisvaiheessa, joten se on tarkoituksenmukainen 
vaihe YVA-selostuksen laatimiseen ja käsittelyyn. Hankkeesta vastaava toimittaa arviointi-
selostuksen kaavoituksesta vastaavalle viranomaiselle, joka puolestaan toimittaa sen 

458  MRA 30 a §.

459  Lausunto tulee antaa kuukauden kuluessa siitä, kun mielipiteiden jättämiselle varattu aika on päättynyt.

460  YMPäRISTöMINISTERIö | YVA-YHTEYSVIRANOMAISEN TUKIAINEISTO 6.4.2021., s.56

461  Ibid.
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yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomaisen tulisi ennen kuuluttamista esitarkistaa, onko 
arviointiselostus puutteellinen niin olennaisella tavalla, ettei yhteysviranomaisen olisi 
mahdollista tehdä sen pohjalta perusteltua päätelmäänsä. Tällaisessa tapauksessa hank-
keesta vastaavaa pyydetään täydentämään selostusta ja kuuluttaminen hoidetaan vasta 
täydentämisen jälkeen. Kaavoituksesta vastaava viranomainen liittää arviointiselostuk-
sen erilliseksi liitteeksi mutta osaksi nähtävillä pidettävää kaavan valmisteluaineistoa. Se 
asettaa aineiston nähtäville vähintään 30 päiväksi (enimmäisaikaa ei ole säädetty) ja varaa 
mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen.462 

Kaavoituksesta vastaava viranomainen on vastuussa YVA-selostukseen liittyvien tarpeel-
listen viranomaiskannanottojen pyytämisestä muilta viranomaisilta. Tässäkin vaiheessa 
on kaavoituksesta vastaavan ja yhteysviranomaisen tehtävä yhteistyötä ja sovittava 
lausunnon antajista ja muista tahoista, joilta pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä. Kaa-
voituksesta vastaavan viranomaisen tulee toimittaa saadut mielipiteet ja lausunnot tie-
doksi yhteysviranomaiselle. Muiden viranomaisten kannat arviointiselostuksesta pitäisi 
pyytää kirjallisina YVA-menettelyssä vakiintuneen käytännön mukaan, vaikka MRL 66 § 
2 momentti antaa mahdollisuuden esittää kantoja viranomaisneuvottelussa tai muussa 
tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa.463

Saamelaisten osallistuminen arviointiselostusvaiheessa tulee tapahtua samalla tavoin 
kuin normaalissa YVA-menettelyssä, josta keskusteltiin kappaleessa 7.3. Sen lisäksi, että 
saamelaiskäräjien ja keskeisten saamelaistahojen tulee voida osallistua arviointiselostuk-
seen liittyviin kuulemisiin (saamelaiskäräjien myös viranomaisneuvotteluihin), saamelais-
ten tulee voida osallistua myös itse laajempaan saamelaiskulttuuria koskevaan vaikutusten 
arviointi työhön, josta hankevastaava on vastuussa.

Yhteysviranomaisen tehtävänä on tarkistaa arviointiselostuksen laatu ja riittävyys ja antaa 
siitä YVAL 23 §:n mukainen perusteltu päätelmä. Päätelmä on samanlainen kuin tavalli-
sessa YVA-menettelyssä. Yhteysviranomaisen tulee tarkistaa, onko saamelaiskulttuuria 
koskevat vaikutukset arvioitu alkuperäiskansaoikeuden edellyttämällä tavalla, jotta se voi 
tehdä oman arvionsa. 

Aikaa perustellun päätelmän tekemiselle on kaksi kuukautta siitä, kun kaavan valmistelu-
aineiston nähtävilläpitoaika on päättynyt. Kuten YVA-menettelyssäkin, yhdistetyssä 
menettelyssä yhteysviranomainen julkaisee perustellun päätelmän verkkosivuillaan 

462  Ibid., s. 57.

463  Ibid.
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julkisella kuulutuksella ja toimittaa sen tiedoksi hanketta käsitteleville viranomaisille, 
hankkeen vaikutusalueen kunnille, tarvittaessa maakuntien liitoille ja muille asianomaisille 
viranomaisille.464

Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla perusteltu päätelmä tulisi toimit-
taa saamelaiskäräjien lisäksi niille keskeisille saamelaistahoille, jotka ovat osallistuneet 
YVA-menettelyyn.

Riippumatta siitä, onko arviointiselostus valmistunut yhdistetyssä vai erillisessä menette-
lyssä, selostus ja perusteltu päätelmä on otettava huomioon lupapäätöksenteossa. Hank-
keesta vastaava voi hakea hankkeelle lupia saatuaan perustellun päätelmän ja liittää 
lupahakemukseen lisäksi myös arviointiselostuksen.465

Jos yhteysviranomainen ei voi tehdä perusteltua päätelmää ympäristövaikutusten arvi-
ointiselostuksen puutteellisuuden vuoksi, sen on ilmoitettava hankkeesta vastaavalle mitä 
lisätietoja tämän on toimitettava. Lisätietoja voidaan pyytää YVAA 4 §:ssä mainituista koh-
dista niiltä osin, kun tietoja tarvitaan perustellun päätelmän tekemiseksi. Kun lisätiedot ja 
-selvitykset on saatu, niistä on tarpeen kuulla osallisia ja viranomaisia. Yhteysviranomai-
sen on toimitettava lisätiedot viipymättä tiedoksi kaavoituksesta vastaavalle viranomai-
selle, jonka on pyydettävä lisätiedoista osallisten mielipiteet ja viranomaisten kannanotot 
samalla tavalla kuin alkuperäisestä arviointiselostuksesta.466 

Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan mukaisesti lausuntopyynnöt tulisi 
saamelais käräjien lisäksi lähettää ainakin niille muille keskeisille saamelaistahoille, jotka 
ovat osallistuneet saamelaiskulttuuria ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia koske-
vaan vaikutusten arviointiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että mikäli YVA-menettely yhdistetään maankäyttö- ja 
rakennuslainsäädännön mukaiseen menettelyyn, YVA-menettelyssä on huolehdittava, 
että saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin kohdistuvat vaiku-
tukset arvioidaan yhtä kattavasti kuin mitä YVA-lain perus- ja ihmisoikeusmyönteisen 
laintulkinnan voidaan katsoa edellyttävän. Niin ikään saamelaiskäräjien ja muiden kes-
keisten saamelaistahojen on voitava osallistua samassa laajuudessa kuin mitä perus- ja 
ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla ne voisivat osallistua erilliseen YVA-menette-
lyyn. Myös silloin, kun menettelyjä ei yhdistetä muutoin kuin kuulemisten osalta, on viran-
omaisten huolehdittava, että saamelaisten osallistuminen turvataan samalla tavoin kuin 

464  Ibid., s. 58.

465  Ibid., s. 58.

466  Ibid., s. 59.
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erillisessä YVA-menettelyssä. Saamelaisten osallistumisen ja alkuperäiskansaoikeuksien 
toteutuminen edellyttää aktiivista yhteistyötä kaavoituksesta vastaavan viranomaisen, 
YVA-yhteysviranomaisen sekä hankevastaavan välillä. Viime kädessä on viranomaisten 
velvollisuutena varmistaa, että saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat (PL 22 §). 
YVA-menettelyn osalta YVA-yhteysviranomaisen on huomioitava saamelaisten oikeuksien 
toteutuminen lausunnoissaan ja perustellussa päätelmässään. MRL:ia tulisi täydentää saa-
melaiskulttuurin suojaa koskevilla säännöksillä, jotta saamelaiskulttuuria ja alkuperäis-
kansaoikeuksia koskevien vaikutusten arvioinnin toteuttaminen ei jäisi pelkästään 
hankevastaavan ja viranomaisten harkinnan varaan. 
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9 YVA-menettelyn tulosten huomioon 
ottaminen lupalakien mukaisissa luvissa 
saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien 
näkökulmasta

YVA-menettelyn tulee olla tehtynä ennen lupalakien mukaista lupapäätöksentekoa. 
Menettelyssä tuotetun tiedon avulla hankkeesta vastaavalla on mahdollisuus muokata 
hankkeensa sisältöä jo ennen viranomaislupien hakemista.467 YVA-menettelyssä itsessään 
ei ratkaista hankkeen oikeudellista sallittavuutta eikä tehdä oikeusvaikutteisia päätöksiä 
tarvittavista ympäristönsuojelutoimenpiteistä. Tästä syystä ympäristövaikutusten arviointi-
menettelyn vaikutukset hankkeen toteuttamiseen riippuvat oikeudellisesta näkökulmasta 
erityisesti siitä, miten arvioinnin tulokset on otettava ja otetaan huomioon hanketta koske-
vissa lupa- ja muissa sitä vastaavissa menettelyissä.468 

YVA:ssa kerättyjen tietojen välittymistä lupapäätöksentekoon on pyritty tukemaan YVAn 
tulosten huomioonottamisvelvoitteella (YVA-direktiivin 8 artikla ja YVAL 4 luku). 

YVAL 25 §:ssä säädetään arvioinnin ottamisesta huomioon lupapäätöksessä. Säädöksen 
mukaan YVA-laissa tarkoitettua hanketta koskevaan lupahakemukseen on ennen pää-
töksentekoa liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä. 
Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen ennen kuin se on saanut 
käyttöönsä arviointiselostuksen ja perustellun päätelmän sekä valtioiden rajat ylittäviin 
vaikutuksiin liittyvät 29 §:ssä tarkoitetut kansainvälistä kuulemista koskevat asiakirjat.469

YVAL 26 §:n mukaan lupapäätökseen on sisällytettävä perusteltu päätelmä, ja siinä on 
asianmukaisesti otettava huomioon arviointiselostusta koskevien ja mahdollisten 29 §:ssä 
tarkoitettujen kansainvälisten kuulemisten tulokset. Päätöksestä on käytävä ilmi, miten 
arviointiselostus, perusteltu päätelmä ja mahdolliset 29 §:ssä tarkoitetut kansainvälistä 
kuulemista koskevat asiakirjat on otettu huomioon.470

467  Pölönen, Perho (2018), s. 134.

468  Jantunen, Hokkanen (2010), s. 61.

469  YVAL 25 §.

470  YVAL 26 §.
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YVAL 27 §:ssä säädetään, että lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu pää-
telmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. Yhteysviranomaisen on lupaviranomaisen 
pyynnöstä esitettävä näkemyksensä laatimansa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta 
ja tarvittaessa yksilöitävä, miltä osin se ei enää ole ajan tasalla ja miltä osin arviointiselos-
tusta on täydennettävä perustellun päätelmän ajantasaistamiseksi. Arviointiselostuksen 
täydentämisessä noudatetaan, mitä 20 §:ssä on säädetty arviointiselostuksesta kuulemi-
sesta. Arviointiselostuksen täydentämisestä voidaan kuulla ympäristönsuojelulain tai vesi-
lain mukaisen lupamenettelyn yhteydessä siten kuin ympäristönsuojelulain 44 a §:ssä ja 
vesilain 11 luvun 11 a §:ssä säädetään. Yhteysviranomainen antaa tämän jälkeen ajanta-
saistetun perustellun päätelmän 23 §:n mukaisesti. 

YVAL 27 §:n 2 momentin mukaan hankkeesta vastaava voi pyytää ennen lupa-asian 
vireille tuloa yhteysviranomaista esittämään näkemyksensä laatimansa perustellun pää-
telmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöimään, mitä tietoja perustellun päätelmän 
ajantasaistamiseksi tarvitaan.471

Perusteltua päätelmää voidaan joutua ajantasaistamaan esimerkiksi silloin, kun hanke-
suunnitelma on muuttunut arviointiselostuksen laatimisen jälkeen niin paljon, ettei 
lupahakemuksessa esitettyä hanketta voida pitää enää samana hankkeena. Jos arviointi-
selostuksen laatimisesta on kulunut aikaa, ovat ympäristöolosuhteet, ja sen johdosta 
ympäristövaikutukset, voineet muuttua olennaisesti. Myös YVA-menettelyyn osallistu-
neet ja vaikutuksen kohteena olevat tahot ovat voineet muuttua huomattavan paljon. 
Ellei perusteltu päätelmä ole ajan tasalla, yhteysviranomainen ilmoittaa lupaviranomai-
selle, miltä osin arviointiselostusta tulisi täydentää ja lupaviranomainen esittää täydennys-
pyynnön hankkeesta vastaavalle.472

Kuuleminen voidaan sovittaa yhteen lupahakemuksesta kuulemisen kanssa. Kuuleminen 
olisi mahdollista järjestää tarvittaessa myös erillisenä. Kun yhteysviranomainen on saanut 
kuulemisen yhteydessä annetut mielipiteet ja lausunnot käyttöönsä, antaa se tämän jäl-
keen ajantasaistetun perustellun päätelmänsä 23 §:n mukaisesti.473 

Pykälän 2 momentin mukaan hankkeesta vastaava voi siis pyytää yhteysviranomaiselta 
myös suoraan näkemystä perustellun päätelmän ajantasaisuudesta. Yhteysviranomaisen 
tulee tarvittaessa yksilöitävä, miltä osin päätelmä ei enää olisi ajan tasalla, ja mitä tietoja 

471  YVAL 27 §.

472  HE 259/2016 vp., s. 65.

473  Ibid.
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sen ajantasaistamiseksi tarvittaisiin. Hankkeesta vastaava voi täydentää arviointiselostuk-
sen tiedot tarvittaessa ennen lupahakemuksen jättämistä. Täydennetystä tiedoista kuul-
laan edellä 2 momentissa säädetyn mukaisesti.474

Edellä mainittujen säännösten osalta kyse on kuitenkin menettelyllisestä vaatimuksesta, 
joka asettaa perusteluvelvollisuuden lupapäätöksen tekijälle (päätöksestä on käytävä ilmi, 
miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto otettu huomioon). 
Käytännössä arvioinnin tulosten huomioonottamismahdollisuuden ja -velvollisuuden 
ratkaisee lupaharkinnassa sovellettavien sektorilakien aineellisten säännösten sisältö.475 
Lupalait toimivat siis erityislakeina suhteessa YVA-lakiin. YVA-lain edellä mainitut säännök-
set eivät siis varmista arvioinnissa kerättyjen tietojen välittymistä päätöksentekoon, sillä 
YVA-menettelyn tulosten huomioonottaminen tapahtuu sen lain mukaan, johon päätös 
perustuu eikä YVA-menettely vaikuta erillislain harkintaperusteiin.476 Lupalaeissa sääde-
tään ympäristövaikutusten arvioinnin huomioon ottamisesta lupamenettelyissä ja luvissa 
YVAL 4 luvun säännöksiä täsmentäen, täydentäen tai osittain niitä korvaten.477 

Suomessa sektorilakien aineellinen normisto mahdollistaa tyypillisesti arvioinnissa enna-
koitujen olennaisten ympäristövaikutusten huomioon ottamisen erityisesti lupamää-
räysten kautta. Arviointimenettelyssä kerättyä tietoa hyödynnetään laaja-alaisesti muun 
muassa ympäristönsuojelulain mukaisessa ympäristölupamenettelyssä, jonka piiriin kuu-
luu valtaosa YVA-lain hankeluettelossa luetelluista hankkeista. Myös arviointimenettelyn 
soveltamiskäytännössä pääosa hankkeista on ollut päästötyyppisiä ja niiden toteuttami-
nen on edellyttänyt myös ympäristölupaa. YVAssa kerätty tieto on keskeisessä asemassa 
arvioitaessa ympäristöluvan myöntämisedellytysten täyttymistä ja asetettaessa tarvittavia 
lupamääräyksiä. Myös vesilain (587/2011) ja kaivoslain (621/2011) mukaisissa lupamenet-
telyissä arvioinnin tulokset voidaan ja tulee ottaa laajasti huomioon.478 Viime vuosikymme-
nen aikana sektorilakeja on muutettu siten, että YVA:n tulokset voidaan ottaa huomioon 
aikaisempaa laajemmin myös muiden lakien mukaisessa päätöksenteossa.479 YVA-lain 
uudistuksen jälkeen (2017) sekä sen jälkeisten EU:n komission huomautusten myötä 
sektori lakeja on täydennetty siten, että YVA:n tulokset voidaan ottaa huomioon vieläkin 
aikaisempaa selvemmin lupa- ja sitä vastaavassa päätöksenteossa. 

474  Ibid.

475  Pölönen (2015), s. 24.

476  Ks. KHO 2005:27, 12.5.2005/1089; Jantunen, Hokkanen (2010), s. 61.

477  Ks. Ulkoministeriö, Suomen hallituksen vastaus Komission viralliseen huomautukseen asiassa 2019/2290; 
YVA-direktiivin 2011/92 EU täytäntöönpano, 24.3.2020, s. 5.

478  Jantunen, Hokkanen (2010), s. 60.

479  Pölönen, Perho (2018), s. 143.
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Toisaalta edelleen haasteena saattaa olla, ettei YVA-menettelyssä kerättyä laaja-alaista tie-
toa kyetä ottamaan täysimääräisesti huomioon kapea-alaisemmassa sektorilakien mukai-
sessa päätöksenteossa, eivätkä arvioinnin tulokset heijastu aina kaikessa laajuudessaan 
sektorilakien nojalla tehtyihin päätöksiin.480 Osa YVA-menettelyssä kerätystä vaikutustie-
dosta jää sektorilakien mukaisissa lupamenettelyissä säädösten soveltamisalaan liittyvien 
rajoitteiden vuoksi lupaharkinnan ulkopuolelle. Erityisesti hankkeiden sosiaaliset vaiku-
tukset, joita YVA-menettelyssä tulee laajan ympäristövaikutus- käsitteen vuoksi tarkastella, 
kuuluvat usein sektorikohtaisten ympäristöllisten lupamenettelyjen katvealueisiin. Kyse on 
menettelyllisen YVA-lainsäädännön ja aineellisen lainsäädännön osittaisesta vastaamatto-
muudesta, mikä rajoittaa hanketyypistä riippuen ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten 
välittymistä oikeudelliseen päätöksentekoon.481

Myös YVA-menettelyssä tehdyn vaihtoehtotarkastelun (voi sisältää sijoituspaikkavaihto-
ehtoja eri paikkakunnilla) tulosten välittymiseen liittyy rajoitteita. Ympäristösuojelulain 
(YSL) 11.2 §:ssä edellytetään, että toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on 
otettava huomioon muun ohella ”muut mahdolliset sijoituspaikat alueella”. YSL 11.2 §:n 
sanamuoto yhdessä vuoden 1999 hallituksen esityksen kanssa viittaa siihen, että lupa-
harkinnassa voitaisiin ottaa huomioon vain samalla kiinteistöllä tai lähialueella sijaitsevat 
sijoituspaikkavaihtoehdot.482 Toisaalta oikeuskäytännössä myös muut kuin saman kiinteis-
tön sijoituspaikkavaihtoehdot ovat voineet tulla huomioon otetuksi YSL 6 §:ää (selvillä-
olovelvollisuus) sovellettaessa.483 Kuten Pölönen toteaa, oikeustila on tältä osin jossakin 
määrin epäselvä.484

Ympäristövaikutuksia koskevan seurannan päätavoitteena on tuottaa tietoa haittojen 
ehkäisemiseen ja varmistaa ennakkoarvioinnin paikkaansa pitävyys. YVA-lainsäädäntö 
ei täsmennä, miten hankkeiden ympäristövaikutuksia tulee seurata.485 YVA-seurannan 
kolme osapuolta ovat hankkeesta vastaava, viranomainen (Suomessa ELY-keskus tai kun-
nan ympäristönsuojeluviranomainen) ja yhteiskunta.486 YVA-seuranta liittyy yksittäisten 
hankkeiden tai projektien seurantaan487 ja se tulisi liittää jo YVA-menettelyn aikana osaksi 

480  Ibid.

481  Ibid.

482  HE 84/1999 vp, s. 44–45. Ks. Pölönen (2015), s. 25. 

483  KHO 2004:100. Diaarinumero: 358/3/02, taltio 3025, 29.11.2004. Ks. ibid.

484  Pölönen (2015), s. 26.

485  Jantunen, Hokkanen (2010), s. 50.

486  Mäkelä, E., Seuranta YVA- ja ympäristölupamenettelyissä, pro-gradu tutkielma, Jyväskylän yliopisto, 2015, 
s. 24. Ks. myös, Morrison-Saunders A., Arts J., Baker J. & Caldwell P. 2001. Roles and stakes in environmental impact 
assessment follow-up. Impact Assessment and Project Appraisal 19: 289–296.

487  Ibid. Ks. myös, Arts J., Caldwell P. & Morrison-Saunders A. 2001. Environmental impact assessment follow-up: 
good practice and future directions – findings from a workshop at the IAIA 2000 conference. Impact Assessment 
and Project Appraisal 19: 175-185.
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hankkeen kaikkia elinkaaren vaiheita.488 YVAA 4 §:ssä säädetään, että arviointiselostuk-
seen tulee sisällyttää tapauksen mukaan ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin 
ympäristö vaikutuksiin liittyvistä seurantajärjestelyistä. Seurantaohjelmaehdotus ei kuiten-
kaan ole sitova, vaan lopulliset tarkkailuvelvoitteet määräytyvät vasta hankkeeseen liitty-
vien lupalakien perusteella.489 

Monissa sektorilaeissa edellytetään seurantaa, muun muassa YSL:ssa, jossa on asetettu sel-
keät puitteet seurannan toteuttamiselle. Toiminnanharjoittajat on mahdollista velvoittaa 
myös ympäristövaikutustensa yhteistarkkailuun.490 Saamelaiskäräjien ja tarvittaessa alueen 
keskeisten saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittajien tulisi voida osallistua 
ympäristö vaikutusten seurantaan saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten osalta, 
ja tätä työtä tulisi resursoida hankevastaavan ja viranomaisten taholta. Tällaiset määräyk-
set puuttuvat kuitenkin lainsäädännöstä eikä saamelaiskäräjillä ole laillista mahdollisuutta 
osallistua lupalakien mahdollistamien hankkeiden vaikutusten seurantaan, vaikka perus- 
ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan voidaankin katsoa edellyttävän tätä. 

Saamelaisten oikeuksista on erikseen säädetty lupalaeista vain ympäristönsuojelu- ja 
vesilaissa sekä kaivoslaissa. Kaikkia viranomaisia kuitenkin sitoo perus- ja ihmisoikeuk-
sien turvaamis- ja edistämisvelvoite sekä sektorilakien perus- ja ihmisoikeusmyönteinen 
tulkinta. Lupaviranomaisten tulee varmistaa, etteivät toimenpiteet loukkaa saamelais-
ten alkuperäis kansaoikeuksia. Kuten aiemmin on jo mainittu, julkisen vallan on suojat-
tava perusoikeudet myös yksityisten välisissä suhteissa. Tämän lisäksi viranomaisten on 
luotava vaadittavat menettelylliset puitteet, jotta perusoikeuksien aineellinen sisältö 
tosiasiallisesti toteutuu.491

Tämän kappaleen tarkoituksena on selvittää saamelaisten kotiseutualueen ja saamelais-
kulttuurin kannalta keskeisten lupalakien YVA-menettelyä koskevia säädöksiä saamelais-
ten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Arvioinnin kohteena on se, mahdollistavatko 
lupalait YVA-lain mukaisen saamelaiskulttuuria ja alkuperäiskansaoikeuksia koskevan vai-
kutusten arvioinnin tietojen välittymisen lupapäätöksiin. Kappaleessa arvioidaan myös 
viranomaisten mahdollisuuksia ja roolia varmistaa saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vai-
kutusten huomioon ottaminen lupalakien mukaisissa luvissa. Saamelaisten oikeuksien 
kannalta keskeisiä lupalakeja ovat maankäyttö- ja rakennuslaki (rakennusluvan osalta), 
ympäristönsuojelulaki, vesilaki, kaivoslaki, maa-aineslaki, maantielaki, ratalaki sekä 
lunastus laki ja lunastuslupalaki. 

488  Ibid. Ks. myös, Hunsberger C.A., Gibson R.B. & Wismer S.K. 2005. Citizen involvement in sustainability-centred 
environmental assessment follow-up. Environ Impact Assess Rev 25: 609-627.

489  Jantunen, Hokkanen (2010) s. 50.

490  Ibid.

491  Rautiainen (2013), s. 264.
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9.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (rakennuslupa)
YVA-menettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamista ja MRL:n soveltamista ympäristö-
vaikutusten arviointiin käsiteltiin yllä olevassa kappaleessa 8.1. Alueidenkäytön yksityis-
kohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka 
tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista 
sekä muuta maankäyttöä muun muassa paikallisten olosuhteiden mukaan.492

MRL:n 125 §:ssä säädetään rakennusluvasta ja 126 §:ssä säädetään toimenpideluvasta.493 
MRL 125 §:n mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslu-
van piiriin kuuluvat myös ne korjaus- ja muutostyöt, jotka ovat verrattavissa rakennuksen 
rakentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Rakennukselle on omi-
naista kiinteä, pitkäaikaisesti paikallaan pidettävä rakenne, jolla myös on maisemaan tai 
kaupunkikuvaan vaikuttava merkitys. Rakentamiseen voidaan hakea lain 126 §:n mukai-
nen toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun 
pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakenta-
misessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen raken-
nelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos 
toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka 
kaupunki- tai maisemakuvaan. Nykyisellään rakennuslupaa ja toimenpidelupaa edellyt-
tävien hankkeiden raja on jonkin verran hämärtynyt. Viime kädessä viranomaisvalvonnan 
tarve ratkaisee, tulkitaanko hanke rakennuslupaa edellyttäväksi rakennukseksi.494 

Rakennusluvan ja toimenpideluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 
Lupamenettelystä säädetään lain 19 luvussa ja tarkemmin maankäyttö- ja rakennusasetuk-
sessa (MRA).495 Rakennusluvan myöntämisen edellytykset ovat osin maisemallisia, osin tek-
nisiä. Rakennuslupa on myönnettävä, jos luvan edellytykset täyttyvät. Lupapäätöksessä on 
lausuttava luvan edellytyksistä sekä annettava MRL:n 141 §:n mukaisesti tarpeelliset lupa-
määräykset, esimerkiksi teollisen toiminnan melueristyksistä, jätehuollon järjestämisestä, 
rakennustyön tai toimenpiteen suorittamista ja niistä mahdollisesti aiheutuvien haittojen 
rajoittamisesta.496 

492  HE 259/2016 vp., s. 8. 

493  MRL:ssa on neljä erilaisten rakentamishankkeiden lupatyyppiä: rakennuslupa, toimenpidelupa, purkamislupa 
ja maisematyölupa. 

494  Eduskunnan käsiteltävänä olevassa rakentamislaissa lupajärjestelmää ehdotetaan selkeytettäväksi siten, että 
rakennuslupa ja toimenpidelupa yhdistettäisiin rakentamisluvaksi. Yhden lupamuodon tavoitteena on helpottaa 
lupaprosessia poistamalla pohdinta siitä, kumpi lupamuoto rajatapauksissa tulisi sovellettavaksi (HE 139/2022 vp).

495  Ibid., s. 9.

496  Ibid.
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MRL 132 § säätää, että mikäli rakentamisesta taikka muusta tämän lain mukaan luvan-
varaisesta tai viranomaishyväksyntää vaativasta toimenpiteestä on tehtävä YVA-lain 
mukainen ympäristövaikutusten arviointi, on hakemuksen vireille tulosta sen lisäksi mitä 
MRL:n 133 §:ssä säädetään, tiedotettava internetissä. Lisäksi ELY-keskukselle on varattava 
mahdollisuus lausunnon antamiseen hakemuksesta. Asiassa jätetyistä huomautuksista ja 
lausunnoista on laadittava yhteenveto, jonka on oltava yleisesti saatavilla samaan aikaan 
kun päätös annetaan.497 Pykälässä todetaan myös, että lupaviranomaisen velvollisuu-
desta toimittaa lupahakemus ja -päätös sekä niiden olennaisia osia koskevat käännökset 
ympäristö ministeriölle toiseen valtioon lähettämiseksi niissä hankkeissa, joilla on valtioi-
den rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia, säädetään ympäristövaikutusten arviointimenet-
telystä annetun lain 29 a §:ssä498.499

MRL 133 §:ssä säädetään, että rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava 
naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huo-
mioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan 
viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Saman-
aikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.500 
Rakennuspaikalla on tarvittaessa toimitettava katselmus rakennuksen ympäristöön sovel-
tuvuuden selvittämiseksi, rakentamisen vaikutusten arvioimiseksi ja naapurien kuulemi-
seksi. Katselmuksen ajasta on annettava tieto hakijalle ja naapureille.501

YVA-menettelyyn liittyen MRL 133 §:ään on lisätty säännös siitä, että kunnan on varattava 
kunnan jäsenille ja osallisille tilaisuus esittää mielipiteensä lupahakemuksesta, jos hake-
mus koskee rakennusta hankkeessa, johon sovelletaan YVA-lakia.502 

Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla saamelaisten kotiseutualueella 
saamelaiskäräjiä sekä alueen keskeisiä saamelaisia perinteisten elinkeinojen harjoitta-
jia edustavia tahoja sekä koltta-alueella kolttien kyläkokousta tulee pitää lain tarkoitta-
mina osallisina, joilta tulee pyytää lausunto lupahakemuksesta sen varmistamiseksi, että 
YVA-menettelyssä toteutettu saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten arviointi välittyy 
rakennuslupapäätökseen. Ainakin saamelaiskäräjien pyynnöstä rakennuslupaviranomai-
sen tulee järjestää saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaiset neuvottelut saman asian varmis-
tamiseksi. Poronhoitolain 53 §:n mukaisen neuvotteluvelvoitteet sekä kolttalain 56 §:n 
kuulemisvelvoitteen perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan voidaan katsoa 

497  MRL:n 132 §:n 1 mom.

498  Näin myös ehdotettu rakentamislaissa 75 §, HE 139/2022 vp.

499  MRL:n 132 §:n 2 mom. Muutettu 5.11.2021/927.

500  133 §: 1 mom.

501  133 §:n 3 mom.

502  133 §:n 5 mom. Muutos 5.11.2021/927.
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edellyttävän kasvokkain tapaamista, mikäli paliskunnat tai kolttien kyläkokous sitä ehdot-
tavat. Saamelaiskäräjien ja tarvittaessa keskeisten muiden saamelaistahojen tulisi voida 
osallistua myös katselmukseen, jos sellainen järjestetään. Myös Saamelaismuseo Siidalta 
tulisi tarvittaessa pyytää lausunto saamelaisten kulttuuriperintöön liittyen.

YVA-menettelyyn liittyen MRL 132 §:ssä viitataan YVAL 4 luvun velvoitteeseen ottaa 
ympäristö vaikutusten arviointi huomioon lupamenettelyssä. YVA-laki yleislakina säätää 
tältä osin MRL:n mukaista lupamenettelyä. YVAL 25-27 §:iä käsiteltiin yllä olevassa joh-
dantokappaleessa. Säädökset edellyttävät siis rakennusluvan osalta sitä, että lupahake-
mukseen on ennen päätöksentekoa liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus ja 
perusteltu päätelmä. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen ennen 
kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja perustellun päätelmän, joiden tulok-
set on otettava huomioon lupamenettelyssä asianmukaisesti. Myös perustellun päätelmän 
ajantasaisuus on varmistettava lupapäätöksenteossa.503 Tämä on tärkeää sen vuoksi, jos 
hanke osin muuttuu ennen luvan myöntämistä. 

Jos rakentamisen tarkoittamaan toimintaan tarvitaan ympäristönsuojelulaissa (527/2014) 
säädetty lupa, rakennuslupa-asian ratkaisemista voidaan lykätä, kunnes ympäristölupa- 
asia on ratkaistu, jos se rakennuksen käyttömahdollisuudet tai aiotun toiminnan 
ympäristö vaikutukset huomioon ottaen on perusteltua.504 

Mikäli saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin kohdistuvat vaiku-
tukset on arvioitu osana YVA-menettelyä, tulee kunnan rakennusvalvontaviranomaisen 
varmistaa, että tämä arviointi otetaan asianmukaisesti huomioon rakennusluvassa. MRL:n 
ympäristövaikutusten käsite pitää sisällään yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuri-
set ja muut vaikutukset (MRL 9 §). Lähtökohtaisesti YVA-menettelyssä todetut vaikutukset 
saamelaiskulttuuriin voidaan ja tulee huomioida rakennuslupapäätöksessä ja lupamäärä-
yksissä, joilla voidaan lieventää vaikutuksia. Myös MRL:n tavoite järjestää alueiden käyttö 
ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään 
ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä, sekä turvata 
osallisten osallistumismahdollisuudet, ohjaa saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutus-
ten huomioon ottamista lupapäätöksissä. 

ELY-keskuksen tulee edesauttaa lausunnossaan, että saamelaiskulttuuriin kohdistu-
vien vaikutusten arviointi siirtyy lupapäätöksentekoon. YVA-menettelyssä suoritettu saa-
melaiskulttuuriin ja alkuperäiskansaoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tulee 
asian mukaisesti sisällyttää osaksi lupapäätöksen harkintaa ja perusteluja. Samoin tässä 

503  HE 259/2016 vp., s. 9.

504  Ibid.
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yhteydessä saamelaiskäräjien ja saamelaisten perinteisten elinkeinon harjoittajien ja 
koltta- alueella kolttien kyläkokouksen lausunnot tulee huomioida luparatkaisussa. MRL:n 
selkeänä puutteena on kuitenkin se, ettei se erikseen säädä saamelaisten oikeuksista. 
Ne tulisi sisällyttää niin alueiden käytön suunnittelua kuin luvitusta koskeviin säännök-
siin saamelais käräjien näkemykset huomioiden. Lakia tulisi täydentää saamelaiskulttuu-
rin heikentämis kiellolla ja siihen liittyvällä kumulatiivisten vaikutusten arvioinnilla. Vaikka 
MRL mahdollistaakin saamelaiskulttuurivaikutusten huomioon ottamisen rakennus-
luvassa, se, ettei saamelaisten oikeuksista erikseen säädetä ko. laissa, voi johtaa siihen, 
ettei YVAssa arvioidut vaikutukset saamelaiskulttuuriin tule riittävästi huomioitua lupa-
päätöksessä. Tässä asiassa myös ELY-keskuksen rooli on keskeinen. Myös kuntien rakennus-
viranomaisten kouluttaminen saamelaisten oikeuksista olisi tärkeää.

Saamelaiskäräjille ja kolttien kyläkokoukselle tulisi erikseen turvata muutoksenhaku oikeus 
rakennuslupaan liittyen. MRL 192 §:ssä säädetään valitusoikeudesta rakennus- ja toimen-
pidelupapäätöksestä sekä maisematyölupa- ja purkamispäätöksestä.505 Valitus oikeus on 
viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla taikka sellaisen kiinteistön 
omistajalla tai haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olen-
naisesti vaikuttaa; sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa; kunnalla, sekä toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä, jonka tarkoi-
tuksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun edistäminen, jos rakennuslupa 
koskee rakennusta hankkeessa, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenette-
lystä annettua lakia. 506

Valitusoikeuden laajentaminen koskemaan yhteisöjä koskevalla lakimuutoksella toimeen-
pantiin YVA-direktiivin edellyttämät minimivaatimukset.507 Vaikka saamelaiskäräjät voi-
taisiinkin katsoa lain tarkoittamaksi yhteisöksi, tai oikeushenkilöksi, jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, ei tästä ole vielä olemassa viran-
omaiskäytäntöä. Lakia tulisi täydentää siten, että saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouk-
sen valitusoikeus turvattaisiin samalla tavoin kuin kaivos- ympäristönsuojelu- ja vesilaissa 
sen varmistamiseksi, että saamelaiskulttuuria ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia 
koskevat vaikutukset on arvioitu YVA-menettelyssä asianmukaisesti ja välittyvät lupa-
päätökseen niin, ettei heikentämiskiellon mukaisen haitan kynnys ylity.

505  Valitusoikeuden laajuus on eri lupatyypeissä erilainen. Suppeimmillaan valitusoikeus on rakennus- ja 
toimenpidelupapäätöksissä, joissa se koskee asianosaisten lisäksi lähinnä vain naapurikiinteistöjen omistajaa 
ja haltijaa. Valitusoikeutta on laajennettu tilanteissa, joissa rakennuslupa koskee rakennusta hankkeessa, johon 
sovelletaan YVA-lakia

506  Näin myös ehdotettu uudessa rakentamislaissa (179 §) HE 139/2022 vp.

507  YVA-direktiivi (2011/92/EU) ja sitä muuttanut direktiivi(2014/52/EU). Ks. laki maankäyttö- ja rakennuslain 
muuttamisesta, 927/2021. HE 121/2021 vp.
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9.2 Ympäristönsuojelulaki
Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) on ympäristöä pilaantumiselta ja sen vaaralta suo-
jeleva yleislaki. Lain 1 §:n tarkoituksena on myös mm. turvata terveellinen ja viihtyisä sekä 
luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö ja edistää luonnonvarojen 
kestävää käyttöä sekä parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koske-
vaan päätöksentekoon.

Vaikka saamelaiskulttuurin ylläpitämisen ja kehittämisen turvaaminen ei ole osa lain 1 §:n 
tarkoitusta, monimuotoinen ympäristö ja kestävä luonnonvarojen käyttö ovat avainkysy-
myksiä saamelaiskulttuurin elinkelpoisena säilymiselle.

YSL 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaiku-
tuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämis-
mahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus). 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on 
järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä enna-
kolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman 
vähäiseksi.

Lain 3 luvussa säädetään viranomaisista ja niiden tehtävistä. Lain mukaisen toiminnan 
yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluvat ympäristöministeriölle. Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ohjaa ja edistää YSL:ssa ja sen nojalla annetuissa 
säännöksissä tarkoitettujen tehtävien hoitamista alueellaan, valvoo niiden säännös-
ten noudattamista sekä käyttää osaltaan ympäristönsuojelun yleisen edun puhevaltaa. 
ELY-keskus myös tukee kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimintaa toimialaansa 
kuuluvissa asioissa. Aluehallintovirasto (AVI) toimii valtion ympäristölupaviranomaisena ja 
tukee kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimintaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. 
Kunnalle kuuluvista ympäristönsuojelulain mukaisista lupa- ja valvontatehtävistä huolehtii 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Lain mukaisia yleisiä valvontaviranomaisia ovat 
ELY-keskukset sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.508 

Toimintojen luvanvaraisuudesta säädetään YSL 4 luvussa ja lain liitteessä 1. Lain 27 §:n 
mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympä-
ristölupa. Lupahakemuksen sisällöstä säädetään YSL:n lisäksi ympäristönsuojeluase-
tuksessa.509 Ympäristöluvan tarkoituksena on selvittää edellytykset sijoittaa toiminta 
suunniteltuun paikkaan ottaen huomioon alueen luonnonolosuhteet, maankäyttö sekä 
toiminnan vaikutukset terveyteen ja ympäristöön. Luvassa annetaan muun muassa 
päästörajoituksia ja muita määräyksiä toiminnasta aiheutuvien riskien ja haitallisten 

508  HE 259/2016 vp., s. 10–11. YSL 21 ja 23 §.

509  Valtioneuvoston asetus ympäristön suojelusta 4.9.2014/713.
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vaikutusten ehkäisemiseksi. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, ettei toi-
minnasta lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioiden aiheudu laissa tarkoitettua ter-
veyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa taikka laissa 
kiellettyä seurausta. Lupa annetaan tiettyyn paikkaan sijoittuvalle toiminnalle, eikä sijoitta-
minen saa olla asema kaavan vastaista.510 Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava 
tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta 
alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.511

Lupahakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, 
sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista.512 Lupaviranomaisen 
tulee perustaa päätöksensä hakemuksen vaikutusarvioon ja siitä annettuihin lausuntoihin, 
muistutuksiin, mielipiteisiin ja muuhun kirjalliseen aineistoon (selitykset, vastineet) sekä 
mahdollisiin tarkastuksiin, katselmuksiin ja neuvotteluihin.513

YSL:ssa säädetään ympäristölupahakemuksesta pyydettävistä lausunnoista. Lupaviran-
omainen voi hankkia myös muita asiaan liittyviä tarpeellisia selvityksiä. Ennen asian rat-
kaisemista on varattava niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), 
tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Muille kuin asianosaisille on varattava 
tilaisuus ilmaista mielipiteensä. Lupaviranomaisen on asetettava hakemusasiakirjat julki-
sesti nähtäville ja tiedotettava lupahakemuksesta tarpeellisessa laajuudessa pääsääntöi-
sesti kuuluttamalla siitä.514 Kuulutuksesta on annettava erikseen tieto niille asianosaisille, 
joita asia erityisesti koskee.515 

YSL 42 §:ssä säädetään, että lupaviranomaisen on pyydettävä lausunto saamelaiskäräjiltä, 
jos hakemuksen tarkoittaman toiminnan ympäristövaikutukset saattavat ilmetä saame-
laisten kotiseutualueella, ja kolttien kyläkokoukselta, jos ympäristövaikutukset saattavat 
ilmetä kolttalaissa (253/1995) tarkoitetulla koltta-alueella. Saamelaiskäräjät on esittä-
nyt AVI:lle useammassa ympäristölupa-asiassa saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisia neu-
votteluita edellytyksenä asian ratkaisemiselle, johon AVI ei ole kuitenkaan suostunut.516 
Kuten 9 §:ää koskevassa aiemmassa kappaleessa 4.1. tuotiin esille, alkuperäiskan-
sojen ennakkosuostumusperiaatteen mukaan viranomaisen velvollisuus pyrkiä 

510  HE 259/2016 vp., s. 11. YSL 49 §.

511  YSL 12 §.

512  YSL:n 39 § sekä YSA 3 §.

513  YSL 48 §. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 20/2018, s. 48.

514  Vähintään 30 päivän ajan.

515  HE 259/2016 vp., s. 11. YSL 44 §:n 2 mom.

516  Lausuntopyyntö 19.3.2020 PSAVI/8966/2019, Saamelaiskäräjien ympäristölupahakemuksesta annetun 
lausunnon täydentäminen, 8.4.2020 Dnro 403/D.a.5/2020; 8.4.2020; Saamelaiskäräjien lausunto, 23.6.2020 Dnro 
579/D.a.5/2020; 20.4.2020 Dnro 415/D.a.5/2020, Lausuntopyyntö 19.3.2020 PSAVI/1209/2020; 23.4.2019 Dnro 
352/D.a.5/2019, Lausuntopyyntö PSAVI/1259/2019 25.3.2019.
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yhteisymmärrykseen ulottuu myös kysymykseen siitä, mitkä asiat kuuluvat neuvotteluvel-
vollisuuden piiriin. Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta edellyttää neuvottelu-
jen järjestämistä saamelaiskäräjien pyynnöstä. Hankkeissa, joissa on edellytetty YVA-lain 
mukaista arviointi menettelyä, lausunnon pyytäminen tai saamelaiskäräjien pyynnöstä 
saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisten neuvottelujen järjestäminen on tärkeää sen varmista-
miseksi, että YVA- menettelyssä toteutettu saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten arvi-
ointi tulee asianmukaisesti huomioiduksi ympäristölupapäätöksessä.

AVI:n mukaan vaikutusalueen paliskunnille varataan tilaisuus tehdä muistutuksia ja vaa-
timuksia ympäristölupahakemuksen johdosta.517 Poronhoitolain 53 §:n mukaan suunni-
tellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia 
toimenpiteitä valtion viranomaisten on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edusta-
jien kanssa. AVI ei ole käynyt poronhoitolain 53 §:n mukaisia neuvotteluja koneelliseen 
kullankaivuun liittyen, koska YSL:n tai VL:n alaan kuuluvien vaikutuksien (päästöt/jät-
teet/vedenotto/uoman siirto/vesistön pohjan tai rannan muuttaminen) poronhoidolle on 
arvioitu jäävän alle sen mitä neuvotteluvelvollisuuden käynnistyminen edellyttää.518 Neu-
vottelut tulisi kuitenkin käydä mm. juuri siitä syystä, että paliskuntien näkemykset siitä, 
kuinka merkittävinä ne näkevät vaikutusten olevan. YVA-menettelyä edellyttävissä hank-
keissa, joissa on arvioitu vaikutuksia poronhoitoon, tulisi myös paliskuntien kanssa järjes-
tää neuvottelut ainakin, jos paliskunnat itse tätä toivovat. 

Koltta-alueella tulee järjestää myös kuuleminen kolttalain 56 §:n mukaisesti. Perus- ja 
ihmisoikeusmyönteinen laintulkinnan nojalla voidaan katsoa, että mikäli kolttien kylä-
kokous on osallistunut YVA-lain mukaiseen arviointiin ja arvioi hankkeella olevan mer-
kittäviä haitallisia vaikutuksia koltta-alueelle ja kolttakulttuurille, lupaviranomaisen tulisi 
järjestää kasvokkain tapaaminen myös kolttien kyläkokouksen kanssa kyläkokouksen 
näin toivoessa sen varmistamiseksi, että kolttakulttuuria koskevien vaikutusten arvioinnin 
tulokset välittyvät asianmukaisesti lupapäätökseen. Saamelaismuseo Siidalta tulisi myös 
tarvittaessa pyytää lausunto alueen saamelaiseen kulttuuriperintöön liittyen.

YSL 39 a §:n mukaan lupaviranomainen voi hakijan pyynnöstä tai omasta aloitteestaan jär-
jestää tapaamisen lupa-asiasta hakijan ja viranomaisen välillä neuvonnan järjestämiseksi. 
Tapaamiseen voidaan kutsua myös muiden lupamenettelyyn osallistuvien viranomaisten 
edustajia ja muita asianosaisia.519 Mikäli kyseessä on hanke, jossa saamelaiskulttuuriin koh-
distuvat vaikutukset on arvioitu YVA-menettelyssä, tällaiseen neuvontaan olisi hyvä kutsua 
myös saamelaiskäräjät ja tarvittaessa muita keskeisiä saamelaistahoja.

517  Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 20/2018, s. 15.

518  Ibid., s. 16.

519  Ympäristönsuojelulain 39 a §
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YSL sisältää erikseen myös nk. saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon. Se on kirjattu YSL 
49.1 §:n 6 kohtaan, jonka mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toimin-
nasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu 
yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa olennaista heikennystä edellytyksiin har-
joittaa saamelaiselinkeinoja tai muutoin ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria taikka 
olennaista heikennystä kolttien elinolosuhteisiin tai mahdollisuuksiin harjoittaa koltta-
laissa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja koltta-alueella. 

YSL 49.1 §:n 6 kohdan mukainen ”olennaisen heikennyksen” arviointi edellyttää kokonais-
valtaista vaikutusten arviointia, vaikka sitä ei ole kirjattu omaksi erilliseksi pykäläksi 
samalla tavoin kuin kaivoslakiin. 49.1 §:n 6 kohdan mukaan on otettava huomioon se, ettei 
toiminta yksin taikka yhdessä muiden toimintojen kanssa johda olennaiseen haittaan eli 
ylitä heikentämiskiellon kynnystä.520 Tämä tarkoittaa selkeää velvoitetta kumulatiivisten 
vaikutusten arvioinnin suorittamiseen. Pykälän sanamuoto ei rajoitu esimerkiksi muihin 
ympäristölupaa edellyttäviin toimintoihin vaan huomioon on otettava kaikki sellainen toi-
minta, joka voi johtaa saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon rikkomiseen, kun otetaan 
kumulatiivisesti huomioon eri toimintojen yhteisvaikutukset.521 Tätä vahvistaa YSL:ia kos-
keva hallituksen esitys, jossa painotetaan, että 49.1 §:n 6 kohtaa koskeva säännös takaa 
sekä perustuslaista että KP-sopimuksesta johtuvien aineellisten velvoitteiden toteutumi-
sen.522 Hallituksen esityksen mukaan olennaisuuskriteereitä on tulkittava ja sovellettava 
perusoikeusmyönteisellä tavalla ja ottaen huomioon IOK:n KP-sopimuksen 27 artiklaa kos-
keva käytäntö.523 

Kuten kappaleessa 5 on tuotu esille, KP-sopimuksen käytännöstä seuraa, että yhteisvai-
kutusten arvioinnissa on retrospektiivisesti otettava huomioon myös aiemmat sekä suun-
nitellut toimenpiteet, jotka vaikuttavat saamelaisten perinteiseen maankäyttöön. Mikäli 
saamelaiskulttuuria ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia koskevat vaikutukset on 
jo KP-sopimuksen 27 artiklaa koskevan oikeuskäytännön edellytysten mukaisesti kumu-
latiivisesti arvioitu jo YVA-menettelyssä, ei niitä tarvitse uudelleen arvioida ympäristölu-
pavaiheessa. Lupaviranomaisen tulee tällöin varmistaa, etteivät hankkeen vaikutukset, 
lupamääräykset huomioiden, aiheuta 49.1 §:n 6 kohdan heikentämiskiellon rikkomista, 
tulkittuna perus- ja ihmisoikeusmyönteisellä tavalla.

Viranomaisen vakiintunut käytäntö ympäristölupaharkinnassa on itsessään asettanut mer-
kittäviä rajoituksia saamelaiskulttuurin ja saamelaisten oikeuksien täysimittaiselle huo-
mioon ottamiselle. Ympäristölupaharkinta kun ei perinteisesti ole kohdistunut alueen 

520  Kursivointi oma korostus.

521  Heinämäki (2021 b), s. 57.

522  HE 214/2013 vp, s. 112.

523  Ibid.
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muuttumiseen toiminnan seurauksena muutoin kuin päästöjen vaikutuksista. Luonto ja 
sen monimuotoisuus, maisema ja riistakannat yms. on otettu ympäristölupaasiassa huo-
mioon vain, jos luontoarvot yms. ovat asianomaisesta toiminnasta johtuvan pilaantumisen 
tai sen vaaran kohteena (esimerkiksi melu tai päästöt vesiin).524

Tähän liittyen saamelaiskäräjien valitusta koskien 25.11.2020 tekemässään vuosikirja-
päätöksessä (KHO:2020:124) KHO:n linjasi uudelleen 49.1 §:n 6 kohdan tulkintaa. KHO 
totesi, että PL 17.3 ja 121.4 §:t sekä KP-sopimuksesta johtuvien aineellisoikeudellisten vel-
voitteiden sekä YSL 49.1 §:n 6 kohdan sanamuodon toteutuminen edellyttää, että kullan-
kaivutoiminnan vaikutuksia saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamiselle 
arvioidaan kokonaisvaltaisemmin kuin vain pilaavien vaikutusten osalta. Tapauksessa KHO 
katsoi, että hankkeen tullessa lähelle poroaitaa ja porojen keskeistä kulkureittiä, ottaen 
huomioon myös tutkimustulokset porojen välttämiskäyttäytymisestä kullankaivuun melu- 
ja estevaikutuksen vuoksi, oli vaarana, että luvan mukainen hanke aiheuttaisi laidun-
alueiden intensiivisempää käyttöä muilla paliskunnan alueilla sekä niiden nopeampaa 
kulumista, porojen laidunkiertojärjestelmän häiriintymistä ja muun muassa tarvetta lisätä 
porojen talviruokintaa tai vähentää porojen määrää.525 

Aiemmin sekä AVI että tuomioistuimet olivat katsoneet tällaiset seikat kaivoslain vaikutuk-
sen arvioinnin alaisuuteen. Nyt KHO totesi, että ne tulee arvioida myös osana ympäristö-
lupaa. KHO totesi myös, että vaikutukset tulee arvioida kumulatiivisesti ottaen huomioon 
myös alueella tapahtuva muu kullankaivuutoiminta.526

KHO:n linjaus on merkittävä myös YVA-menettelyn mukaisen vaikutusten arvioin-
nin huomioon ottamisessa ympäristöluvan yhteydessä. YVAssa vaikutukset arvioidaan 
YSL:n ympäristön pilaantumiseen liittyviä ympäristövaikutuksia laajemmin. KHO:n pää-
tös ohjaa siihen, että myös YSL:n mukaisessa lupamenettelyssä saamelaiskulttuuriin 
kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida kokonaisvaltaisesti. Tämä mahdollistaa myös 
YVA-menettelyssä mahdollisesti todettujen muiden kuin ympäristön pilaantumiseen liit-
tyvien saamelais kulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin paremman välittymisen 
lupapäätöksentekoon.

Ympäristölupahakemukseen on liitettävä YSL 39 §:n 2 momentin mukaisesti YVA-lain 
mukainen arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Hakemuk-
seen on lisäksi tarvittaessa liitettävä luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettu Natura-ar-
viointi. Lupapäätöksestä säädetään lain 8 luvussa. Lain 83 §:n 2 momentin mukaan 

524  Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 20/2018, s. 4.

525  KHO 2020:124. 25.11.2020, taltionumero 4268.

526  Ibid.
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ympäristö vaikutusten arviointimenettelyn piiriin kuuluvien hankkeiden lupapäätöksestä 
on käytävä ilmi, miten arviointi on otettu huomioon lupaharkinnassa.527 Laissa viitataan 
myös, että arvioinnin huomioon ottamisesta säädetään tarkemmin YVAL 4 luvussa.528 Näitä 
säännöksiä käsiteltiin tämän osion johdantokappaleessa.

Uudistunut YSL 212 § säätää, että lupaviranomaisen velvollisuudesta toimittaa lupa-
hakemus ja -päätös sekä niiden olennaisia osia koskevat käännökset ympäristöministe-
riölle toiseen valtioon lähettämiseksi niissä hankkeissa, joilla on valtioiden rajat ylittäviä 
ympäristövaikutuksia, säädetään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain 29 a §:ssä.529

Mikäli hankkeessa on suoritettu YVA-menettely, jonka mukaan vaikutukset on arvioitu 
saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin, ne voidaan ja tulee ottaa 
huomioon YSL:n mukaisessa ympäristöluvassa. Lupapäätöksestä tulee käydä ilmi, miten 
YVA-menettelyssä arvioidut vaikutukset saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäis-
kansaoikeuksiin on otettu huomioon luvassa. Saamelaisten oikeuksien erillinen kir-
jaaminen YSL:iin varmasti edesauttaa saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten 
huomioimista ympäristölupapäätöksissä. ELY-keskuksen tehtävänä on omalta osaltaan 
edesauttaa saamelaisten oikeuksien toteutumista AVI:n lupapäätöksissä ottamalla niiden 
toteutumiseen kantaa lausunnoissaan ja perustellussa päätelmässä. ELY-keskuksen tehtä-
vänä on myös valvoa ja ohjata YSL:n säännösten noudattamista. Lopullisen lupapäätök-
sen tekee kuitenkin AVI, joten viime kädessä on sen vastuulla varmistaa, että saamelaisten 
alkuperäiskansaoikeudet toteutuvat lupapäätöksessä eikä YSL:n 49.1 §:n 6 kohdan hei-
kentämiskieltoa, tulkittuna KP-sopimuksen 27 artiklaa koskevan oikeuskäytännön 
nojalla, rikota. 

YSL:n mukainen saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arviointia ei ole tähän 
saakka suoritettu YSL 49 §:n sanamuodon tai tarkoituksen mukaisesti.530 Tämän voidaan 
arvioida ainakin osittain johtuvan siitä, etteivät viranomaiset ole luoneet tai edellyttäneet 
toiminnanharjoittajien luomaan menettelyä saamelaiskulttuuria koskevien kumulatiivis-
ten vaikutusten arvioimiseksi. Myös tulevien mahdollisten saamelaisten kotiseutualueella 
tapahtuvien tai sinne vaikutuksensa ulottavien YVA-hankkeiden varalta toimivien menet-
telyjen luominen olisi ensiarvoisen tärkeää. 

527  HE 259/2016 vp., s. 11.

528  YSL:n 83 §:n 2 momentti.

529  Laki ympäristösuojelulain 212 §:n muuttamisesta, 558/2021.

530  Heinämäki (2021 a), s. 3–35; Heinämäki (2021 b), s. 53–67.
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YSL 191 §:n mukaan saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella on heikentämiskieltoon 
liittyvä valitusoikeus, joten ne voivat valittaa lupapäätöksen jälkeen siitä, että saamelais-
kulttuuria ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia koskeva vaikutusten arviointi on 
YVA-menettelyssä niiden näkemyksen mukaan suoritettu puutteellisesti ja että vaikutuksia 
ei riittävästi huomioida lupapäätöksessä ja heikentämiskiellon kynnys ylittyy.

9.3 Vesilaki
Vesilaki (VL 587/2011) on vesiin kohdistuvia oikeuksia ja vesien käyttöä määrittelevä laki. 
Sen tavoitteena on varmistaa vesien käytön kestävyys, ehkäistä ja vähentää vesiin koh-
distuvia haittoja sekä parantaa vesien tilaa. Luvanvaraisista vesitaloushankkeista sääde-
tään lain 3 luvussa. Luvan tarve määräytyy joko hankkeen vaikutusten tai laitosluettelon 
perusteella. Hankkeella on oltava vesilain 3 luvun 2 §:n mukaan lupa, jos siitä aiheutuu 
lain kohdassa tarkoitettu muutos vesistössä tai pohjavedessä ja mainitusta muutoksesta 
seuraa yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Jos kyse on vesilain 3 luvun 3 §:ssä tarkoite-
tusta hankkeesta, lupa on oltava hankkeen vaikutuksista riippumatta.

VL:n mukaisessa lupamenettelyssä ratkaistaan hankkeen toteuttamisen edellytykset ja jär-
jestetään hankkeesta johtuvat yksityisoikeudelliset suhteet. Jos hakija ei omista hankkeen 
edellyttämää aluetta tai hallitse sitä pysyvällä käyttöoikeudella, luvan myöntämisen edel-
lytyksenä on, että hakijalle myönnetään oikeus alueen käyttämiseen tai että hakija esit-
tää luotettavan selvityksen siitä, miten oikeus alueeseen järjestetään. Lupahakemukseen 
on liitettävä 11 luvun 3 §:n mukaan muun muassa yksityiskohtainen suunnitelma hank-
keesta, asian ratkaisemisen kannalta riittävä selvitys hankkeen tarkoituksesta ja hankkeen 
vaikutuksista yleisiin etuihin, yksityisiin etuihin ja ympäristöön sekä arvio hankkeen tuotta-
mista hyödyistä ja edunmenetyksistä maa- ja vesialueen rekisteriyksiköille ja niiden omis-
tajille sekä muille asianosaisille. Niin ikään on sisällytettävä selvitys toiminnan vaikutusten 
tarkkailusta.531 

Jos hakemus koskee luvan myöntämistä YVA-laissa tarkoitetulle hankkeelle, hakemusasia-
kirjoihin on liitettävä YVA-lain mukainen arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perus-
teltu päätelmä ennen päätöksentekoa. Siltä osin kuin selostukseen sisältyy tämän lain 
säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista, tätä selvitystä ei ole 
esitettävä uudestaan. Hakemukseen on tarvittaessa liitettävä luonnonsuojelulain 65 §:ssä 
tarkoitettu arviointi (Natura-arviointi).532

531  11 luvun 3 §. Lakimuutos 19.6.2019/766.

532  Ibid.
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Luvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä säädetään 3 luvun 4 §:ssä. Lupapäätöksessä 
annetaan 3 luvun 10 §:n mukaan tarpeelliset määräykset hankkeesta ja sen toteuttami-
sesta aiheutuvien haittojen välttämisestä. Vesilain mukaisena lupaviranomaisena toimii 
aluehallintovirasto (AVI). Hakija voi myös pyytää em. luvan käsittelijältä (AVI tai kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen) hankkeensa luville yhteensovittamista, jos lisäksi hae-
taan luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, maankäyttö- ja rakennuslain, kaivos-
lain tai vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 
mukaista lupaa.533 

VL sisältää saamelaisten oikeuksia koskevan erillispykälän, johon heikentämiskielto on kir-
jattu. VL 2 luvun 8 §:n mukaan saamelaisten kotiseutualueelle sijoittuva tai vaikutuksiltaan 
sinne ulottuva vesitaloushanke on toteutettava siten, että se ei vähäistä suuremmassa 
määrin heikennä saamelaisten mahdollisuuksia käyttää heille alkuperäiskansana kuulu-
via oikeuksia ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan sekä harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan. 
VL:iin on kirjattu saamelaiskäräjien valitusoikeus koskien heikentämiskieltoa (15 luku 2 §:n 
6 kohta). 

Vesitaloushankkeita ovat esimerkiksi laiturin, sillan, padon, vesijohdon ja kaapelin raken-
taminen vesistöön, vesivoiman hyödyntäminen, kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet, 
puutavaran uitto, ojitus, vesistön säännöstely, vesiuoman siirtäminen sekä veden ottami-
nen. Esimerkiksi kullanhuuhdonnan yhteydessä uoman siirto ja pohjan imurointi voivat 
tulla kyseeseen. Kullanhuuhdontaan tarvitaan aina vettä ja jos kuoppiin kertyvä pohja- ja 
valuma vesi ei riitä, tarvitaan virtaavaa vettä, jota pumpataan uomasta.534

VL:ia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että saamelaisten kotiseutualueella 
toteuttavalla tai sinne vaikutuksensa ulottavalla vesitaloushankkeella saattaa olla saa-
melaisille alkuperäiskansana kuuluviin oikeuksiin kohdistuvia vaikutuksia. Esityksessä 
todetaan, että tällaiset vaikutukset tulee selvittää lupahakemusvaiheessa ja ottaa huo-
mioon vesilain mukaisessa lupaharkinnassa.535 Hallituksen esityksessä painotetaan vai-
kutusten arvioinnin kumulatiivista luonnetta todeten, että huomioon tulee ottaa alueen 
olo suhteet sekä muut alueella toteutettavat hankkeet.536 Hallituksen esityksen mukaan 
säännöksen tarkoituksena on nimenomaan suojata saamelaisille alkuperäiskansana kuu-
luvia, kollektiivisiksi luonnehdittavia oikeuksia.537 Tällä viitataan saamelaisten perus- että 
ihmisoikeuksiin, jotka asettavat tulkintarungon myös VL:n säännösten soveltamiselle.538 

533  Ks. laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta 764/2019.

534  Ks. Heinämäki (2021b), s. 56.

535  HE 277/2009 vp.

536  Ibid.

537  Ibid.

538  Heinämäki (2021b), s. 56.
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Kumulatiivisten vaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon KP-sopimuksen 27 artiklaa 
koskeva käytäntö, mikä tarkoittaa olemassa olevien ja jo suunniteltujen muiden hankkei-
den lisäksi myös aiemmat toimenpiteet, jotka ovat vaikuttaneet saamelaisten perinteiseen 
maankäyttöön (ks. tämän selvityksen kappale 5). 

AVI:n tekemissä vesitalouslupapäätöksissä yleisesti ottaen ilman perusteluja todetaan, 
ettei saamelaiskulttuurille aiheudu vähäistä suurempaa haittaa. Joissakin lupapäätök-
sissä on vain todettu, ettei toiminta ”heikennä saamelaisten mahdollisuuksia käyttää heille 
alkuperäiskansana kuuluvia oikeuksia ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan sekä harjoittaa 
perinteisiä elinkeinoja” edes viittaamatta VL 2 kappaleen 8 §:ään ja sen sisältämään sana-
muotoon.539 Vesitalouslupapäätöksissä ei tuoda esille, onko/miten vaikutuksia on arvioitu 
saamelaiskulttuuriin, eikä niiden voida katsoa toteuttavan vesilain saamelaiskulttuurin 
suojaa koskevia velvoitteita eikä saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksia.540

Mikäli vaikutukset saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin on 
KP-sopimuksen 27 artiklaa koskevan käytännön edellyttämällä tavalla kumulatiivistesti 
arvioitu jo hanketta koskevassa YVA-menettelyssä, ei niitä tarvitse arvioida uudelleen VL:n 
mukaisessa lupamenettelyssä. Lupaviranomaisen tulee kuitenkin arvioida, ylittävätkö vai-
kutukset, lupamääräykset huomioiden, saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon kynnyksen, 
tulkittuna KP-sopimuksen nojalla. Vaikka huomattavaa/olennaista tai vähäistä suurempaa 
haittaa ei ole määritelty saamelaisten oikeuksia koskevien säännösten yhteydessä, vesi-
lain ”vähäistä suurempi” haitta viittaa haittoihin, jotka eivät ole välttämättä olennaisia vaan 
pelkästään vähäistä suurempia. Tämän johdosta viranomaisen on vesitalouslupapäätök-
sessä asetettava luvan myöntämisedellytykset erityisen korkealle silloin, kun se vaikuttaa 
saamelaisten oikeuksiin.

Hankkeissa, jotka ovat edellyttäneet YVA-menettelyä, lausuntojen ja muistutusten pyy-
täminen asianosaisilta tai muilta keskeisiltä tahoilta on tärkeää sen edistämiseksi, että 
YVA-menettelyn tulokset välittyvät vesitalouslupaan. Hakemuksesta on pyydettävä lau-
sunto 11 luvun 6 §:n mukaan siltä valtion valvontaviranomaiselta, jonka toimialueella 
hankkeen vaikutukset saattavat ilmetä, sekä asianomaisilta yleistä etua valvovilta viran-
omaisilta, jollei lausunnon pyytäminen näiltä ole ilmeisen tarpeetonta. Yhteiskunnan 
kannalta tärkeästä hankkeesta, jolla on valtakunnallista merkitystä ja josta voi aiheutua 
huomattavia tai laajalle ulottuvia haitallisia vaikutuksia, on pyydettävä lausunto valtio-
neuvostolta. Lupaviranomaisen on lisäksi pyydettävä lausunto kunnan ympäristönsuojelu-
viranomaiselta niissä kunnissa, joissa hakemuksen tarkoittaman hankkeen vaikutukset 
saattavat ilmetä, sekä hakemuksen tarkoittaman hankkeen sijaintialueen kunnalta ja 

539  Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto, Lupapäätös Nro 90/2020, Dnro PSAV/4873/2019, 30.6.2020., s. 36.

540  Ks. Heinämäki (2021 b)., s. 64.
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tarvittaessa hankkeen vaikutusalueen kunnilta. Lupaviranomaisen on ennen asian ratkai-
semista varattava niille, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea, tilaisuus 
tehdä muistutuksia asiasta. Muille kuin asianosaisille on ennen asian ratkaisua varattava 
tilaisuus ilmaista mielipiteensä. Lupaviranomainen voi hankkia myös muita asiaan liittyviä 
tarpeellisia lausuntoja ja selvityksiä. 541 Hakemuksesta on tiedotettava kuulutuksella.542 

VL 11 luvun 6.3 §:ssä säädetään, että jos hanke sijoittuu tai sen vaikutukset ulottuvat saa-
melaisten kotiseutualueelle ja hanke voi vaikuttaa saamelaisille alkuperäiskansana kuulu-
viin oikeuksiin, lupaviranomaisen on varattava saamelaiskäräjille tilaisuus antaa lausunto. 
VL 11 luvun 7 §:n mukaan lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista varattava niille, 
joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus tehdä 
muistutuksia asiasta. AVI pyytää saamelaiskäräjiltä lausunnon ja paliskunnille varataan 
mahdollisuus tehdä muistutus ympäristölupa- ja vesitalouspäätöksien yhteydessä.543 Saa-
melaisten osallistuminen tulee siis turvata samalla tavalla kuin edellisessä ympäristölupaa 
koskevassa kappaleessa kuvaillun perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla 
laajennetusti, mikä voi tarkoittaa lausuntopyyntöä pidemmälle menevää kasvokkain 
tapaamista saamelaisten näin pyytäessä (ks. edellinen kappale ympäristölupaa koskien).

VL 11 luvun 21 §:n mukaan, mikäli hakemus koskee ympäristövaikutusten arviointimenet-
telystä annetussa laissa tarkoitettua hanketta, päätökseen on sisällytettävä yhteysviran-
omaisen tekemä perusteltu päätelmä ja yhteenveto mainitun lain 20 ja 29 §:n mukaisten 
kuulemisten tuloksista. Päätöksestä on käytävä ilmi, miten ympäristövaikutusten arviointi-
selostus, perusteltu päätelmä ja mahdolliset ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain 29 §:ssä tarkoitetut, valtioiden rajat ylittäviin vaikutuksiin liittyvät kansain-
välistä kuulemista koskevat asiakirjat on otettu huomioon.

Se, että saamelaiskulttuurin suojasta on säännelty VL:ssa, mahdollistaa ja edesauttaa 
YVA-menettelyssä arvioitujen saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten huomioon 
ottamisen VL:n mukaisessa luparatkaisussa, jossa ne muutoinkin tulee huomioida. Mikäli 
vaikutusten arviointi suoritetaan asianmukaisesti YVA-menettelyssä, sillä voidaan olet-
taa olevan saamelaisten oikeuksien kannalta myönteinen vaikutus AVI:n vesilain mukai-
siin lupiin. ELY-keskuksen YVA-menettelyä koskevalla perustellulla päätelmällä on ohjaava 
vaikutus, joten se, miten ELY-keskus on arvioinut saamelaiskulttuuriin kohdistuvia 

541  11 luvun 7 §.

542  HE 259/2016 vp., s. 12.

543  Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 20/2018: Kaivoslain 38 § edellyttämän vaikutusten arvioinnin 
selvittäminen lupamenettelyissä saamelaisten kotiseutualueella, koltta-alueella ja erityisellä poronhoitoalueella, 
s. 15.
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vaikutuksia, vaikuttaa varmasti AVI:n lupapäätökseen. Viime kädessä on kuitenkin AVI:n 
velvollisuutena turvata (PL 22 §) saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen 
vesitalousluvassa.

9.4 Kaivoslaki 
Kaivoslain (KL 621/2011) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on edistää kaivostoimintaa ja 
järjestää sen edellyttämä alueiden käyttö ja malminetsintä niin, että ne ovat yhteiskun-
nallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä. Saamelaisten kannalta ekologinen kestä-
vyys on elinehto kulttuurin elinvoimaisena säilymisen näkökulmasta. Lain tarkoituksena 
on nimenomaisesti myös saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien turvaaminen. Lain 1 §:n 
nojalla kaivoslain mukainen toiminta sovitetaan yhteen saamelaiskäräjälaissa (974/1995) 
tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella siten, että saamelaisten oikeudet alkuperäis-
kansana turvataan. Yhteensovittamisessa otetaan huomioon myös kolttalain (253/1995) 
mukaiset kolttaväestön ja -alueen elinolosuhteiden ja toimeentulomahdollisuuksien edis-
täminen sekä kolttakulttuurin ylläpitäminen ja edistäminen. 

Lain tarkoituksen itsessään tulisi siis ohjata siihen, että YVA-menettelyssä arvioidut 
saamelais kulttuuria ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia koskevat vaikutukset tulee 
ottaa huomioon KL:n mukaisissa luvissa.

Kaivoslain mukaisena kaivosviranomaisena toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). 
Kaivoksen perustamiseen ja kaivostoiminnan harjoittamiseen tarvitaan lain 16 §:n mukai-
sesti kaivoslupa. 22 §:n mukaisesti myös kullanhuuhdontaan valtion omistamalla alueella 
on oltava kaivosviranomaisen lupa (kullanhuuhdontalupa). 

Lupahakemukseen on liitettävä lain 34 §:n mukaisesti lupaharkinnan kannalta tarpeellinen 
ja luotettava selvitys mm. toiminnan ympäristö- ja muista vaikutuksista ottaen huomioon 
suunniteltujen toimenpiteiden laatu ja laajuus.544 Mikäli kyseessä on YVA-lain mukai-
nen hanke, lupahakemukseen on liitettävä YVA-lain mukainen arviointiselostus ja tarvit-
taessa selvitys luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetusta arvioinnista (Natura-arviointi). 
Lupa hakemuksessa on esitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen ja luotettava selvi-
tys muun muassa toiminnan ympäristö- ja muista vaikutuksista ottaen huomioon suunni-
teltujen toimenpiteiden laatu ja laajuus, elleivät vaaditut tiedot sisälly edellä mainittuun 

544  KL 5 luvun 34 §.
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arviointiselostukseen.545 Samoja vaikutuksia ei siis tarvitse selvittää uudelleen. Lain 6 luku 
sisältää laajan lupaharkintasäännöstön. Kaivosluvassa on annettava yleisten ja yksityisten 
etujen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset. 

Lupapäätöksen sisällöstä säädetään lain 56 §:ssä. Jos hakemus koskee YVA-lain tarkoit-
tamaa hanketta, päätökseen on sisällytettävä yhteysviranomaisen tekemä perusteltu 
päätelmä. Päätöksestä on käytävä ilmi, miten ympäristövaikutusten arviointiselostus, 
perusteltu päätelmä ja mahdolliset ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain 29 §:ssä tarkoitetut, valtioiden rajat ylittäviin vaikutuksiin liittyvät kansainvälistä kuule-
mista koskevat asiakirjat on otettu huomioon.

KL 1 §:n mukaista saamelaiskulttuurin turvaamisvelvoitetta konkretisoidaan saamelaiskult-
tuurin heikentämiskiellolla, josta säädetään tarkemmin 38, 50 ja 165 §:issä. Niin ikään lain 
soveltamisessa on otettava huomioon muu ympäristölainsäädäntö, mm. poronhoitolaki.546 
Poronhoitolain 2.2 §:n mukaan erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella olevaa 
maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poron hoidolle. 
Maan luovuttaminen tai vuokraamien tällä alueella saa tapahtua vain sillä ehdolla, että 
maanomistajalla tai vuokramiehellä ei ole oikeutta saada korvausta porojen aiheuttamista 
vahingoista.547

KL 38 §:n mukaan lupaviranomaisen tulee saamelaisten kotiseutualueella selvittää yhteis-
työssä saamelaiskäräjien, alueen paliskuntien, alueen hallinnasta vastaavan viranomaisen 
tai laitoksen ja hakijan kanssa malminetsintäluvan, kaivosluvan tai kullanhuuhdonta-
luvan mukaisesta toiminnasta aiheutuvat vaikutukset saamelaisten oikeudelle alkuperäis-
kansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä harkita haittojen 
vähentämiseksi ja estämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on otettava huomioon: 
1) hakemuksessa tarkoitetun alueen läheisyydessä voimassa olevat vastaavat luvat; 
2) mitä saamelaisten oikeuden kannalta alkuperäiskansana tärkeitä alueita hakemus kos-
kee; 3) muut saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana häiritsevät alueiden käyttömuodot 
hakemuksessa tarkoitetulla alueella ja sen läheisyydessä. Mitä 1 momentissa säädetään, 
koskee myös sellaisia saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella toteutettavia hankkeita, 
joilla on huomattava merkitys saamelaisten oikeuden kannalta alkuperäiskansana. Tämän 
lisäksi lupaviranomaisen tulee koltta-alueella pyytää lausunto kolttien kyläkokoukselta 

545  Ibid.

546  Kaivoslain 3 §:n mukaan sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, sovelletaan tämän lain mukaista lupa- 
tai muuta asiaa ratkaistaessa ja muutoin tämän lain mukaan toimittaessa muun muassa luonnonsuojelulakia 
(1096/1996), ympäristönsuojelulakia (86/2000), erämaalakia (62/1991), maankäyttöja rakennuslakia (132/1999), 
vesilakia (264/1961), poronhoitolakia (848/1990), säteilylakia (592/1991), ydinenergialakia (990/1987), 
muinaismuistolakia (295/1963), maastoliikennelakia (1710/1995) ja patoturvallisuuslakia (494/2009).

547  Erityinen poronhoitoalue käsittää Muonion, Kyrön, Kuivasalmen, Sattasniemen, Oraniemen, Kemin-Sompion 
ja Sallan pohjoisen paliskunnat sekä niiden pohjoispuolella olevat alueet.
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luvan mukaisesta toiminnasta kolttien elinkeinoille ja elinolosuhteille aiheutuvien vai-
kutusten selvittämiseksi (kolttalain 56 §). Niin ikään lupaviranomaisen tulee erityisellä 
poronhoitoalueella selvittää yhteistyössä alueella toimivien paliskuntien kanssa luvan 
mukaisesta toiminnasta aiheutuvat haitat poronhoidolle.

KL 38 §:n 5 momentin mukaan asian selvittämiseksi lupaviranomainen voi tarvittaessa jär-
jestää tilaisuuden, johon kutsutaan kuultavaksi saamelaiskäräjien, kolttien kyläkokouksen, 
kolttaneuvoston, asianomaisten paliskuntien, hakijan, alueen hallinnasta vastaavan viran-
omaisen tai laitoksen, kunnan, kalastusalueen ja yhteismetsien edustajat. Pykälässä maini-
taan, että neuvotteluvelvoitteesta säädetään lisäksi saamelaiskäräjistä annetun lain 9 §:ssä 
ja poronhoitolain 53 §:ssä. 

Kaivosviranomaisen tulee siis 38 §:n selvitysvelvoitteen lisäksi neuvotella saamelaiskärä-
jien, paliskuntien ja kolttien kyläkokouksen kanssa. Hankkeissa, jotka ovat edellyttäneet 
YVA-menettelyä, saamelaisten osallistuminen lupamenettelyyn on tärkeää sen varmista-
miseksi, että saamelaiskulttuuria ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia koskeva vaiku-
tusten arviointi otetaan riittävästi huomioon lupapäätöksessä. Mikäli vaikutusten arviointi 
on tehty YVAssa saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet turvaavalla tavalla riittävän katta-
vasti, vaikka asiasta ei olekaan olemassa viranomaiskäytäntöä, voidaan lähtökohtana pitää 
sitä, ettei 38 §:n mukaista selvitysmenettelyä tarvitse tehdä saman asian uudelleen arvioi-
miseksi. Lupaviranomaisen tulee kuitenkin arvioida, ovatko vaikutukset, lupamääräykset 
huomioiden niin laajoja, että kaivoslain sisältämän saamelaiskulttuurin heikentämiskiel-
lon kynnys ylittyy, kun lakia tulkitaan perus- ja ihmisoikeusmyönteisesti, erityisesti KP-sopi-
muksen 27 artiklaa koskeva oikeuskäytäntö huomioiden. Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen 
laintulkinnan nojalla kaivosviranomaisen tulee myös varmistaa, että ainakin ne keskei-
set saamelaistahot, jotka ovat voineet osallistua YVA-menettelyyn, voivat osallistua myös 
kaivos lupamenettelyyn. Saamelaismuseo Siidalta tulisi myös pyytää lausunto alueen saa-
melaiseen kulttuuriperintöön liittyen. 

Saamelaiskulttuurin heikentämiskiellosta säädetään kaivoslain 50.1 §:ssä, joka kos-
kee luvan myöntämisen esteitä saamelaisten kotiseutualueella, koltta-alueella ja erityi-
sellä poronhoitoalueella. Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa ei 
saa myöntää, jos luvan mukainen toiminta: 1) yksin tai yhdessä muiden vastaavien lupien 
tai alueiden muiden käyttömuotojen kanssa olennaisesti heikentäisi saamelaisten koti-
seutualueella edellytyksiä harjoittaa perinteisiä saamelaiselinkeinoja taikka muutoin 
ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria; 2) heikentäisi olennaisesti kolttien elinolosuh-
teita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja koltta-alueella tai 3) aiheuttaisi erityisellä 
poronhoitoalueella huomattavaa haittaa poronhoidolle. Lupa voidaan kuitenkin myön-
tää 1 momentissa tarkoitetusta esteestä huolimatta, jos este on mahdollista poistaa 
lupamääräyksin. 
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Kuten perustuslakivaliokunta lausunnossaan painottaa, heikentämiskiellon olennaisuus-
kriteereitä tulee tulkita ja soveltaa perusoikeusmyönteisellä tavalla ja ottaen huomioon 
YK:n ihmisoikeuskomitean KP- sopimuksen 27 artiklaa koskeva oikeuskäytäntö.548 Kaivos-
lain tulkinnassa on otettava huomioon, että KP-sopimuksen tulkintakäytäntö, joka antaa 
sisältöä PL 17.3 §:n ja kansallisen sektorilainsäädännön tulkinnalle, oli nimenomainen syy 
kirjata saamelaiskulttuurin heikentämiskielto uudistettavaan kaivoslakiin.549 Kumulatii-
visessa vaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon myös KP-sopimuksen 27 artiklaa 
koskeva tulkintakäytäntö siten, että alueen muiden olemassa olevien tai suunniteltujen 
hankkeiden ja käyttömuotojen lisäksi otetaan huomioon aiemmat toimet, jotka ovat vai-
kuttaneet saamelaisten perinteiseen maankäyttöön (ks. tämän selvityksen kappale 5). 

Kaivoslain saamelaisten oikeuksien toteutumisen haasteena on ollut saamelaiskärä-
jien ja kaivosviranomaisen ja luvanhakijoiden erilainen näkemys vaikutusten arvioin-
nin suorittamisesta osana 38 §:n selvitysvelvoitetta.550 Saamelaiskäräjien mukaan se on 
joutunut valittamaan lähes kaikista saamelaisten kotiseutualueelle sijoittuvista kullan-
kaivuuluvista pääasiallisesti siksi, ettei kaivoslain 38 §:n tarkoittamaa vaikutusten arvioin-
tia ole asianmukaisesti suoritettu, jotta kaivosviranomainen olisi voinut tehdä oikeisiin 
ja riittäviin tietoihin perustuvan harkinnan pohjalta ratkaisun luvan myöntämisen estei-
den olemassaolosta.551 Tukes ei ole toistaiseksi nähnyt velvoitteekseen suorittaa katta-
vaa kumulatiivista vaikutusten arviointia, vaikka se on kirjattu kaivoslakiin.552 Vaikka HAO 
painottikin vuonna 2013, että kaivoslain 38 §:n mukaisen selvityksen toteuttaminen vaa-
tii selvyyden menettelytavoista, yhteistyöstä ja vaikutusten arvioinneista553, kumula-
tiivisten vaikutusten arviointi menettelyä ei ole edelleenkään luotu. HAO ja KHO ovat 
pääosin hyväksyneet Tukesin argumentit,554 vaikka ensimmäisessä vuosikirjapäätök-
sessä (2014:111) nimenomaan painottivat 38 §:n mukaisen yhteismenettelyn luomista ja 
sitä, että se on selkeästi tarkoitettu rinnakkaiseksi menettelyksi saamelaiskäräjälain 9 §:n 
neuvotteluvelvoitteen kanssa.555

548  PeVL 32/2010 vp.

549  HE 273/2009 vp kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, s. 24.

550  Ks. tarkemmin, Heinämäki (2021 a), s. 3–35. 

551  Saamelaiskäräjien lausunto kaivoslain muutosesityksen johdosta sekä esitys kaivoslain toimeenpanoon 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi., 19.5.2016, 281/D.a.4/2016. s. 1. Ks. Heinämäki, L. (2021 b), s. 3–35.

552  Pohjois-Suomen hallinto oikeuden päätös, 1.9.2016, diaarinumero 00940/15/7203; Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto, päätös 1.6.2018 HL2012:0058; 28.1.2019, HL 2017:0040.

553  Rovaniemen hallinto-oikeus 26.6.2013 nro 13/0267/1.

554  Ks. esim. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, 4.10.2016, T 16/0309/1, 16/0311/1, 16/0312/1, 16/0313/1, 
16/0314/1, 16/0315/1, 16/0310/1.; Korkein hallinto-oikeus 16.3.2018, 4667/1/16.

555  KHO 2014:111, 25.6.2014, T 1988. Ks. Heinämäki (2021 b).



167

YMPäRISTöMINISTERIöN JULKAISUJA 2023:2 

Saamelaisten oikeuksien kirjaaminen kaivoslakiin mahdollistaa ja varmasti edistää 
YVA-menettelyn mukaisen saamelaiskulttuuriin ja alkuperäiskansaoikeuksiin koskevien 
vaikutusten arvioinnin välittymistä kaivoslain mukaiseen lupapäätöksentekoon. Siihen, 
kuinka paljon painoarvoa saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tulok-
sille annetaan lupapäätöksessä, olennaisesti varmasti vaikuttaa se, kuinka kattavasti saa-
melaiskulttuuriin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu YVA-menettelyssä sekä kuinka 
laajasti ELY-keskuksen perustellussa päätelmässä tuodaan esille vaikutuksia saamelais-
kulttuuriin sekä kuinka merkittäviä vaikutuksia ELY-keskus näkee hankkeella olevan 
saamelais kulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin. 

Kaivoslain 165 §:ssä on säädetty myös muutoksenhakumahdollisuus saamelaiskäräjille ja 
kolttien kyläkokoukselle heikentämiskieltoon liittyen. Tässä yhteydessä ne voivat valituk-
sessaan tuoda esille myös sen, mikäli saamelaiskulttuuria koskevaa vaikutusten arviointia 
ei niiden mielestä ole suoritettu asianmukaisesti YVA-menettelyssä.

Kaivoslaki on osin uudistumassa tätä selvitystä kirjoitettaessa. Saamelaisten oikeuksiin on 
tarkoitus tehdä täsmentäviä kirjauksia.556 Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi luvan-
hakijan velvollisuutta selvittää saamelaisten kotiseutualueelle sijoittuvien hankkeiden 
vaikutuksia saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin.557 Ehdotuk-
sen mukaan selvityksessä tulisi kuvata alueen nykyinen käyttö saamelaisten alkuperäis-
kansaoikeuksia (kieli, kulttuuri, perinteiset elinkeinot, käsityöt) koskeviin tarkoituksiin 
sekä suojellut kulttuuriperintökohteet ja muinaisjäännökset.558 Vaikutukset tulee arvioida 
kumulatiivisesti huomioiden alueen muu käyttö.559 Tukes vastaa viranomaisena, että hake-
muksen liitteenä oleva selvitys on riittävä. Tämä asiakirjan on tarkoitus olla osa menette-
lyä, jota noudatetaan asian selvittämiseksi saamelaisten kotiseutualueella, koltta-alueella 
ja erityisellä poronhoitoalueella (KL 38 §).560 

Saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutumisen kannalta voidaan pitää myöntei-
senä, että kaivoslain mukaisessa lupakäytännössä tulevaisuudessa hankevastaava eikä 
kaivosviranomainen olisi vastuussa saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansa-
oikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista. Esityksessä painotetaan vaikutusten 
arvioin nin kumulatiivista luonnetta. Kun kaivosviranomaisen velvollisuutena olisi ensisi-
jaisesti vain tarkistaa, että vaikutukset on arvioitu riittävän kattavasti (YVA- menettelyssä 
tai lupamenettelyssä, joka ei edellytä YVA-menettelyä), siltä vapautuu resursseja sen 

556  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta, HE 138/2022 vp.

557  Ibid, s. 55, 96.

558  Ibid., s. 96. Tämä on tarkoitus kirjata KL 34 §:ään.

559  Ibid.

560  Ibid, s. 55, 96.
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ohjaamiseen ja varmistamiseen, että saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat täy-
sipainoisesti kaivoslupapäätöksissä eikä toiminta aiheuta olennaista haittaa saamelaiskult-
tuurille eikä saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksille.

9.5 Maa-aineslaki
Maa-aineslaki (MAL 555/1981) tuli voimaan 1. päivänä tammikuuta 1982. Lain tavoit-
teena on ainesten otto ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla.561 Ympäristön 
kestävä kehitys on saamelaiskulttuurin säilymisen perusta. MAL:lla on yhteys myös luon-
nonsuojelulakiin. Lupa-asiaa ratkaistaessa ja muuta viranomaispäätöstä tehtäessä on 
MAL:n lisäksi noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa (1096/1996) ja sen nojalla sääde-
tään.562 Maa-ainesluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta aiheudu luonnon-
suojelulainsäädännön vastaisia seurauksia. Luonnonsuojelulain säännökset voivat rajoittaa 
maa-ainestenottoa erityisesti silloin, jos toiminta sijoittuu lähelle Natura-aluetta tai muuta 
luonnonsuojelulailla suojeltua aluetta tai alueeseen kohdistuu muita eliölajien ja luonto-
tyyppien suojelusäännöksiä.563

Saamelaisten oikeuksien turvaamista ei ole luonnonsuojelulaissakaan mainittu osana lain 
tavoitetta. Luonnonsuojelulain mukaan kuitenkin saamelaisten kotiseutualueella sijait-
sevissa kansallis- ja luonnonpuistoissa on turvattava saamelaisten kulttuurin ylläpitä-
misen ja kehittämisen edellytykset. Parhaillaan käynnissä olevassa luonnonsuojelulain 
uudistuksessa saamelaisten oikeuksia suunnitellaan vahvistettavaksi entisestään, mm. 
saamelais kulttuurin heikentämiskiellolla sekä turvaamalla saamelaisten perinteisen tiedon 
asemaa.564 Näin ollen maa-ainesten ottamisella ei saa heikentää saamelaisten alkuperäis-
kansaoikeuksia eikä niihin pohjautuvia luonnonsuojelulain sisältämiä saamelaisia koskevia 
oikeuksia, vaikka asiaa ei olekaan kirjattu MAL:iin.

MAL:ia sovelletaan lain 1 §:n mukaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen 
poiskuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi. MAL:ia ei kuiten-
kaan sovelleta lain 2 §:n perusteella kaivoslakiin perustuvaan ainesten ottamiseen tai 

561  Maa-aineslain 1 a §.

562  Maa-aineslain 1 §.

563  https://www.ymparisto.fi/fi-fi/asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/
luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/maaainesten_ottamiseen_liittyva_ilmoitus_ja_luvat

564  HE 76/2022 vp., Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien 
muuttamiseksi.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/maaainesten_ottamiseen_liittyva_ilmoitus_ja_luvat
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/maaainesten_ottamiseen_liittyva_ilmoitus_ja_luvat
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rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottamiseen ja hyväksikäyttöön, kun toi-
menpide perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksyntään. MAL:ia ei sovelleta 
myöskään sellaiseen ainesten ottamiseen vesialueella, johon tarvitaan vesilain mukainen 
lupa.565 

MAL 3 §:ssä säädetään, että laissa tarkoitettuja maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä 
aiheutuu 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista; 2) luonnon merkittävien kauneus-
arvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista; 3) huomattavia tai laajalle 
ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai 4) tärkeän tai muun veden-
hankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumi-
nen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.566

Maisemakuvan turmeltumisessa tulisi saamelaisten kotiseutualueella ottaa huomioon saa-
melainen kulttuurimaisema, vaikka sitä ei lain säätämisen yhteydessä varmasti ole ajatel-
tukaan. MAL 3 §:n mukaan alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen 
yleiskaava, on katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun 
tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.567 Mikäli alue on keskeinen saa-
melaiskulttuurin ja siihen kuuluvan poronhoidon kannalta, maa-ainesten ottaminen ei saa 
olennaisesti heikentää poronhoidon harjoittamista.568 

Toiminnan luvanvaraisuudesta säädetään lain 4 §:ssä, jonka mukaan ainesten ottamiseen 
on saatava lupa. Luvan hakemismenettelystä ja hakemuksessa esitettävistä tiedoista sää-
detään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa maa-ainesten ottamisesta (926/2005).569 
MAL 5 §:ssä säädetään, että lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoi-
tamisesta sekä, mikäli mahdollista, alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä otta-
missuunnitelma. Suunnitelmaa laadittaessa on tarvittavassa laajuudessa selvitettävä 
vallitsevat luonnonolosuhteet, ainesten määrä ja laatu sekä hankkeen vaikutukset ympä-
ristöön ja luonnonolosuhteisiin. Maa-ainesasetuksessa täsmennetään, että ottamis-
suunnitelmaan tulee sisällyttää myös mm. selvitys ympäristöhaittojen vähentämiseksi 
suunnitelluista toimenpiteistä, arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien 
estämiseksi suunnitelluista toimista sekä suunnitelma toiminnan ympäristövaikutusten 
tarkkailusta.570 Luvan hakijan on tehtävä osana ottamissuunnitelmaa kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelma, paitsi jos ainesten ottamiseen on haettava ympäristönsuojelulain 

565  Maa-aineslain 2 §.

566  Maa-aineslain 3 §.

567  Ibid.

568  Poronhoitolain 2 §:n 2 mom.

569  Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005).

570  Maa-ainesasetus 2 §, kohta 4.
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mukaista ympäristölupaa.571 Ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä lain 11 §:n 
mukaan määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen 
välttämiseksi tai rajoittamiseksi, mikäli nämä seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta.

MAL 5 §:n 3 momentin mukaan YVA-laissa tarkoitettua hanketta koskevaan lupahakemuk-
seen on liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu 
päätelmä. Siltä osin kuin selostukseen sisältyy tämän lain säännösten soveltamiseksi tar-
peelliset tiedot ympäristövaikutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uudestaan. Tähän liit-
tyen myös maa-aines asetuksen (MAA) 1 §:ssä säädetään, että jos hankkeen yhteydessä on 
laadittava YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus tai luonnonsuojelu-
lain 65 §:ssä tarkoitettu arviointi, on nämä liitettävä hakemukseen.

MAL 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamis-
suunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädet-
tyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten 
vaikutus. 6 §:n 3 momentissa säädetään, että mikäli hankkeeseen sovelletaan YVA-lakia, 
päätöksestä on käytävä ilmi, miten mainitun lain mukainen arviointi on otettu huomioon. 
Säännöksessä viitataan YVAL 4 lukuun, jossa arvioinnin huomioon ottamisesta säädetään 
tarkemmin.

Viranomaisista ja niiden tehtävistä säädetään MAL 4 a §:ssä. Ympäristöministeriölle kuu-
luu lain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen. ELY-keskus 
ohjaa ja valvoo lain mukaista toimintaa alueellaan. Kunnan tehtävänä on ohjata ja val-
voa maa-ainesten ottamista kunnassa. Luvan ainesten ottamiseen myöntää kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen.572 

MAL 13 §:ään ja edellä mainitun asetuksen 3 §:ään sisältyvät säännökset kuulemisesta. 
Toimi valtaisen lupaviranomaisen on annettava maa-aineslupaa koskeva hakemus tiedoksi 
julkisella kuulutuksella laissa tarkemmin säädetyllä tavalla. Tämän ohella kunnan on varat-
tava ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden 
omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi, paitsi milloin se on ilmeisen tarpeetonta. 
Lupaviranomaisen on pyydettävä lausunto ELY-keskukselta, jos alueella on valtakunnallista 
tai muutoin huomattavaa merkitystä luonnonsuojelun kannalta, jos alueella on merkitystä 
vesiensuojelun kannalta, tai jos ainesten ottaminen vaikuttaa välittömästi toisen kunnan 
alueeseen. Lisäksi harkinnanvaraisen lausunnon pyytäminen saattaa tulla kysymykseen 
maa-ainesasetuksen 4 §:ssä säädetyissä tilanteissa.573 MAA 4 §:n mukaan lausunto tulee 

571  Maa-aineslaki, 5 a §.

572  MAA 4 a §. Ks. myös HE 259/2016 vp., s. 13.

573  Ks. HE 259/2016 vp., s. 13.



171

YMPäRISTöMINISTERIöN JULKAISUJA 2023:2 

pyytää myös 1) toiselta kunnalta, jos ainesten ottaminen saattaa aiheuttaa maa-aines-
lain 3 §:ssä tarkoitettuja seurauksia tai jos sitä muusta syystä on pidettävä tarpeellisena; 
2) maakuntakaavoitusta hoitavalta kuntayhtymältä, jos lupahakemuksen tarkoittamalla 
alueella on huomattavaa merkitystä maakuntakaavoituksen kannalta; 3) muulta kuin 1 ja 
2 kohdassa tarkoitetulta viranomaiselta, jos se on asian käsittelyssä tarpeen. Lausunto on 
annettava kahden kuukauden kuluessa lausuntopyynnön saapumisesta. Jollei lausuntoa 
ole määräajassa annettu, asia voidaan ratkaista ilman kyseistä lausuntoa.

Saamelaiskäräjät tulisi rinnastaa viranomaiseksi myös MAL:ssa siten, että kolmannen koh-
dan muulla viranomaisella tarkoitettaisiin myös saamelaiskäräjiä MAL:n soveltamisessa 
saamelaisten kotiseutualueella. Mikäli kyseessä on YVA-menettelyä edellyttävä hanke, 
jossa on suoritettu saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arviointi, ympäristön-
suojeluviranomaisen tulee perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla lupa-
menettelyn yhteydessä pyytää saamelaiskäräjien lausunto tai järjestää saamelaiskäräjälain 
9 §:n mukainen neuvottelu, mikäli saamelaiskäräjät katsoo sen tarpeelliseksi sen varmista-
miseksi, että YVA-menettelyssä todetut saamelaiskulttuuriin kohdistuvat vaikutukset ote-
taan asianmukaisesti huomioon maa-ainesluvassa. 

MAL 13 §:n 3 momentissa säädetään, että mikäli hakemus koskee ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua hanketta, ELY-keskukselle on varattava 
mahdollisuus lausunnon antamiseen hakemuksesta. Rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka 
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön 
viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kyseessä olevat ympäristövaikutuk-
set ilmenevät, voi esittää mielipiteensä hakemuksesta.574 Mikäli hanke on edellyttänyt YVA-
lain mukaisen arvioinnin ja saamelaiskulttuuria koskevat vaikutukset on arvioitu, perus- ja 
ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla myös muilla keskeisillä saamelaistahoilla 
tulee olla mahdollisuus antaa lausunto sen varmistamiseksi, että vaikutusten arviointi 
otetaan asianmukaisesti huomioon maa-ainesluvassa. Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen 
laintulkinnan nojalla poronhoitolain 53 §:n neuvotteluvelvoitteen ja kolttalain 56 §:n 
kuulemis velvoitteen voidaan katsoa edellyttävän pelkän lausunnon sijaan kasvokkain 
tapaamista, mikäli paliskunta tai kolttien kyläkokous tätä toivovat. Myös Saamelaismuseo 
Siidalta tulisi pyytää lausunto alueen saamelaisia kulttuuriperintökohteita koskien.

MAL 13 §:n 4 momentin mukaan lupaviranomaisen velvollisuudesta toimittaa lupahake-
mus sekä sen olennaisia osia koskevat käännökset ympäristöministeriölle toiseen valtioon 
lähettämiseksi niissä hankkeissa, joilla on valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia, 
säädetään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 29 a §:ssä.575 

574  Lakimuutos 19.12.2019/1407.

575  Lakimuutos 18.6.2021/557.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810555
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Mikäli hankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä, liitetään lupahakemukseen arviointi-
selostus ja ELY-keskuksen tekemä perusteltu päätelmä. Koska ELY-keskuksen tehtävä on 
ohjata ja valvoa MAL:n soveltamista, sillä on lähtökohtaisesti mahdollisuus myös tässä 
roolissa edesauttaa, että saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten arvioinnin loppu-
tulos otetaan huomioon MAL:n mukaisessa lupapäätöksessä. Lupapäätöksen tekee kui-
tenkin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jonka päätöksestä on käytävä ilmi, miten 
saamelais kulttuuria ja alkuperäiskansaoikeuksia koskeva vaikutusten arviointi on otettu 
huomioon lupapäätöksessä. 

MAL 19 §:n mukaan lupaviranomaisen on annettava lupapäätös tiedoksi julkisella kuu-
lutuksella. Päätös on toimitettava luvan hakijalle ja luvan myöntämisestä on viipymättä 
ilmoitettava niille, jotka asian käsittelyn yhteydessä ovat sitä pyytäneet ja samalla ilmoit-
taneet osoitteensa. Ottamisluvasta on lisäksi viivytyksettä ilmoitettava ELY-keskukselle. 
Tämän lisäksi 19 §:ssä säädetään, että lupaviranomaisen velvollisuudesta toimittaa lupa-
päätös sekä sen olennaisia osia koskevat käännökset ympäristöministeriölle toiseen 
valtioon lähettämiseksi niissä hankkeissa, joilla on valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaiku-
tuksia, säädetään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 29 a §:ssä.576

Saamelaisten kotiseutualueella perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla 
lupapäätös tulisi toimittaa myös saamelaiskäräjille sekä muille saamelaistahoille, jotka 
ovat osallistuneet YVA-menettelyyn tai lupamenettelyyn.

Se, ettei saamelaisten oikeuksista ole erikseen säännelty MAL:ssa, voi vaikeuttaa 
saamelais kulttuuriin kohdistuvien vaikutusten huomioimista lupapäätöksessä, vaikka 
niitä koskeva arviointi olisikin suoritettu osana YVA-menettelyä. PL 22 § velvoittaa kui-
tenkin viranomaisia perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseen. Kuten aiemmin on mainittu, 
sektori lainsäädäntöä tulee tulkita perus- ja ihmisoikeuksien nojalla silloinkin, kun niistä 
ei erikseen säädellä kyseisessä laissa. KP-sopimus sitoo suoraan lakina lupaviranomaista 
myös MAL:n lupapäätöksissä. Lupaviranomainen on velvollinen varmistamaan, ettei 
KP-sopimuksen 27 artiklan oikeuskäytännön edellyttämä huomattavan haitan kielto ylity 
lupapäätöksessä nojautuen sekä YVA-menettelyssä suoritettuun saamelaiskulttuuria ja 
alkuperäiskansa oikeuksia koskevaan vaikutusten arviointiin että lupamenettelyssä keskei-
siltä saamelaistahoilta saamiinsa näkemyksiin oman arvionsa pohjaksi. 

Ympäristövaikutusten käsite on maa-aineslaissa suppea niin, että siinä ei erikseen koros-
teta sosiaalisia vaikutuksia, kuten elinoloihin kohdistuvia vaikutuksia. Tämä saattaa 
osaltaan olennaisestikin heikentää saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten paino-
arvoa lupapäätöksissä, vaikka ne olisikin asianmukaisesti arvioitu YVA-lain mukaisessa 

576  Lakimuutos 18.6.2021/557.
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menettelyssä. MAA:ssa viitataan kuitenkin hallintolain (434/2003) 6 luvun mukaiseen 
viranomaisen selvittämisvelvollisuuteen.577 Hallintolain 31 §:n mukaan viranomaisen on 
huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkai-
semiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.578 Hallintolain 2 luvun 6 §:n hallinnon oikeus-
periaatteisiin sisältyy se, että viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa 
suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden.579 

Mikäli MAL:n lupamenettelyn yhteensovitetaan ympäristönsuojelulain mukaiseen ympä-
ristölupamenettelyyn, tilanne saamelaisten oikeuksien kannalta voi ainakin lähtökohtai-
sesti olla parempi, sillä kuten aiemmassa ympäristönsuojelulakia koskevassa kappaleessa 
kävi ilmi, ympäristönsuojelulaki pitää sisällään saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon. 
Maa-ainesten ottoon voidaan tarvita myös vesilain mukainen lupa.580 Vesilaki sisältää niin 
ikään saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon, kuten aiemmassa vesilakia koskevassa kap-
paleessa tuli ilmi. 

Vuonna 2016 voimaan tulleella ympäristönsuojelulain muutoksella (423/2015) ja maa-
aines lain muutoksella (424/2015) sulautui maa-aineslain mukainen lupamenettely osin 
ympäristölupamenettelyyn. Sen mukaisesti sellaisen maa-ainesten ottamishankkeen, joka 
tarvitsee sekä ympäristönsuojelulain että maa-aineslain mukaisen luvan, lupahakemukset 
käsitellään ympäristönsuojelulain mukaisessa menettelyssä. Tällöin lupaviranomaisena toi-
mii Aluehallintovirasto (AVI). Yksinomaan maa-aineslain mukaista lupaa edellyttävä hanke 
käsitellään edelleenkin maa-aineslain mukaisessa menettelyssä.581

MAL ei sisällä erikseen valitusoikeutta saamelaiskäräjille tai kolttien kyläkokoukselle, kuten 
ympäristönsuojelulaki. Mikäli maa-aineslupa sovitetaan yhteen ympäristölupamenettelyn 
kanssa, muutoksenhaussa noudatetaan ympäristönsuojelulain mukaista valitusmenette-
lyä, ja tällöin valitusoikeus on saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella heikentämis-
kieltoon perustuen.582

MAL:n uudistuksen yhteydessä saamelaisten oikeudet ja saamelaiskulttuuriin kohdistu-
vien vaikutusten arviointi tulisi kirjata lakiin sen varmistamiseksi, että ne otetaan huo-
mioon maa-ainesluvassa. Tämä edesauttaisi myös YVA-menettelyn tulosten välittymistä 
maa-aineslupaa koskevaan menettelyyn.

577  Ibid., 1 §.

578  Hallintolaki 2003/434, 6 luku, 31 §.

579  Hallintolaki 2 luku, 6 §.

580  Ks. https://www.ymparisto.fi/fi-fi/asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/luvat_ilmoitukset_ja_
rekisterointi/maaainesten_ottamiseen_liittyva_ilmoitus_ja_luvat (15.6.2022).

581  MAL 4 §. Ks. HE 259/2016 vp., s. 13.

582  MAL 20 §. YSL 191 §.

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/maaainesten_ottamiseen_liittyva_ilmoitus_ja_luvat
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/maaainesten_ottamiseen_liittyva_ilmoitus_ja_luvat
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9.6 Maantielaki
Laki liikennejärjestelmistä ja maanteistä (maantielaki, MTL 503/2005) tuli voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2006 ja samalla kumottiin laki yleisistä teistä (243/1954). Lakia on uudis-
tettu monelta osin vuosien varrella, mm. YVA-menettelyä koskien. Laki koskee valtion 
ylläpitämien yleistä liikennettä välittämään tarkoitettujen teiden eli maanteiden suun-
nittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Lain tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää liik-
kumis- ja kuljetustarpeiden vaatimia toimivia, turvallisia ja kestävää kehitystä edistäviä 
maantieyhteyksiä osana liikennejärjestelmää sekä turvata osallistumismahdollisuudet 
tieratkaisuja koskevaan suunnitteluun toteuttamalla ja edistämällä hyvää hallintoa 
ja oikeusturvaa maanteitä koskevissa asioissa.583 Saamelaisten kannalta kestävä kehi-
tys ja osallistumismahdollisuuksien turvaaminen tieratkaisuissa erityisesti saamelaisten 
kotiseutu alueella on ensiarvoisen tärkeää.

Maantieverkon omistajan tehtävistä vastaa Väylävirasto, joka toimii myös maantieverkon 
tienpitäjänä sekä vastaa myös muista tienpidon tehtävistä siten kuin MTL:ssa säädetään. 
Väylävirasto myös ohjaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY-keskukset) tien-
pidon tehtävien hoitamisessa.584

Maantiet on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa niiden liikenteellinen mer-
kitys huomioon ottaen siten, että mm. maantiet tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen ja 
toimivaan liikkumiseen ja kuljettamiseen koko maassa kohtuullisin kustannuksin ottamalla 
huomioon erilaiset kulkutavat, eri väestöryhmien liikkumistarpeet ja eri elinkeinoalojen 
kuljetustarpeet; maantieverkon ja liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitat jäävät mah-
dollisimman vähäisiksi ja luonnonvaroja käytetään säästeliäästi, eikä tienpito tuota kenel-
lekään enempää vahinkoa tai haittaa kuin tarve vaatii.585 Saamelaiskulttuurin ylläpitämisen 
ja kehittämisen näkökulmasta teiden sijainnilla ja teitä koskevilla toimenpiteillä voi olla 
suuri merkitys erityisesti poronhoidon sekä kulttuuriperintökohteiden näkökulmasta. Tei-
den rakentamisella voi olla huomattaviakin vaikutuksia mm. poronhoidolle ainakin, mikäli 
poronhoitoa koskevia seikkoja ei oteta huomioon teiden suunnittelussa.

Maantien rakentaminen perustuu lain mukaisiin yleis- ja tiesuunnitelmiin. Suunnitelman 
laatimisvelvollisuus koskee tietyin edellytyksin myös maantien parantamista. Maantien 
suunnitteluun kuuluvat yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma sekä näitä koskevat hanke-
arviointi ja suunnitteluperusteet. ELY-keskus vastaa yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman 
laatimisesta. Tienpitäjä voi kuitenkin ottaa vastattavakseen merkittävää hanketta koskevan 
yleissuunnitelman tai tiesuunnitelman laatimisen siihen kuuluvine tehtävineen. Se, mitä 

583  Maantielaki 1 §. K.s HE 259/2016 vp., s. 15.

584  Maantielaki 11 §, lakimuutos 23.11.2018/980; 10.1 §.

585  MTL 13 §, lakimuutos 23.11.2018/980.
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tässä laissa säädetään ELY-keskuksesta yleissuunnitelman, tiesuunnitelman, hankearvioin-
nin, suunnitteluperusteiden ja jälkiarvioinnin laatijana, koskee myös tienpitäjää sen vasta-
tessa mainituista tehtävistä.586 

Yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa laadittaessa ELY-keskus toimii yhteistyössä alueen 
kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Suunnittelun on perustuttava maantien kehit-
tämisen tarpeisiin, valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja alueelliseen 
liikennejärjestelmäsuunnitteluun, yleissuunnittelua ja tiesuunnittelua koskeviin 
suunnittelu perusteisiin sekä alueiden käytön suunnitteluun.587 

ELY-keskuksen on laadittava merkittävää tiehanketta koskevasta yleissuunnitelmasta ja 
tiesuunnitelmasta hankearviointi.588 Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman tulee perus-
tua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa maantien 
sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Valtakunnalliset alueidenkäyt-
tötavoitteet sekä maakuntakaava ja yleiskaava on otettava huomioon siten kuin maan-
käyttö- ja rakennuslaissa säädetään. Yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa laadittaessa on 
otettava huomioon, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.589 

MTL 19 §:ssä säädetään, että yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys maantien tarpeel-
lisuudesta ja tutkituista vaihtoehdoista, tien liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, tien 
likimääräinen sijainti sekä tien arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset tie- ja liikenne-
oloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen ja ympäristöön 
sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Suunnitelmassa tulee esittää myös 
mahdollisuudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä alustava 
kustannusarvio.590 Yleissuunnitelma on ohjeena tiesuunnitelmaa laadittaessa.591

Tiesuunnitelma on laadittava ja hyväksyttävä ennen maantien rakentamista.592 Maantien 
rakentamista koskevassa tiesuunnitelmassa on osoitettava tien sijainti ja korkeusasema 
sekä poikkileikkaus niin, että tiealue voidaan merkitä maastoon. Suunnitelmaan on liitet-
tävä arvio tien vaikutuksista ja suunnitelmassa on esitettävä ne toimenpiteet, jotka ovat 

586  MTL 15 f §.

587  Ibid.

588  MTL 15 g §.

589  MTL 17 §.

590  MTL 19 §.

591  MTL 20 §.

592  MTL 21 §.
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tarpeen tien rakentamisen tai liikenteen haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähen-
tämiseksi.593 Hyväksytty tiesuunnitelma oikeuttaa siinä osoitettujen alueiden ja oikeuksien 
lunastamiseen.594

MTL 18 §:n mukaan yleissuunnitelma on laadittava, jolleivät hankkeen vaikutukset ole 
vähäiset taikka maantien sijaintia ja sen vaikutuksia ole jo riittävässä määrin ratkaistu 
asema kaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Yleissuunnitelma on aina laadittava 
sellaisissa hankkeissa, joihin sovelletaan YVA-lain mukaista arviointimenettelyä, jollei se 
hankkeen luonteesta sekä suunnittelulle ja vaikutusten arvioinnille asetettavista vaatimuk-
sista johtuen ole tarpeetonta.

MTL 29 §:ssä viitataan YVAL 25 §:ään ja velvollisuuteen liittää tiehanketta koske-
vaan suunnitelmaan ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen 
antama perusteltu päätelmä. Siltä osin kuin arviointiselostukseen sisältyy MTL:n sään-
nösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista, ei samaa selvitystä 
vaadita uudelleen.595 Säännöksessä viitataan myös YVAL 26 §:ään ja velvollisuuteen 
ottaa ympäristö vaikutusten arviointi huomioon tiehanketta koskevan suunnitelman 
hyväksymis päätöksessä ja sisällyttää perusteltu päätelmä hyväksymispäätökseen. Kun 
yleissuunnitelmaan on sovellettu YVA-lain mukaista arviointimenettelyä, sitä ei enää 
sovelleta yleissuunnitelman mukaisen tiesuunnitelman laatimiseen. Jos tiehankkeeseen 
sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, suunnitelman hyväksymispää-
töksestä on käytävä ilmi hallintolaissa säädetyn lisäksi, mitä lausuntoja, huomautuksia ja 
mielipiteitä asiassa on annettu ja miten ne ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Päätöksessä on 
lisäksi selostettava esitetyt toimenpiteet merkittävien haitallisten ympäristövaikutusten 
ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi.596

Edelleen MTL 29 §:ssä säädetään, että kansainvälistä kuulemista edellyttävissä YVA-hank-
keissa toimitetaan myös yleis- ja tiesuunnitelmat ympäristöministeriölle samalla tavoin 
kuin lupahakemukset ja lupapäätökset YVA-lain säännösten mukaisesti.597

MTL 27 §:ssä säädetään suunnitelman laatimiseen liittyvästä osallistumisesta. Säännök-
sen mukaan yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa laadittaessa ELY-keskuksen on varattava 
kunnalle, kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työn-
tekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, mahdollisuus osallistua suunni-
telman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti 

593  MTL 22 §.

594  MTL 26 §.

595  MTL 29 §. Lakimuutos 19.11.2021/998.

596  Ibid. 

597  Ibid.
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mielipiteensä asiassa.598 Ennen suunnitelman hyväksymistä ELY-keskuksen on varattava 
edellä mainituille tarkoitetuille tahoille tilaisuus muistutuksen tekemiseen suunnitelmasta 
laissa tarkemmin säädetyllä tavalla.599 

Tässä yhteydessä ELY-keskuksen tulee varmistaa saamelaiskäräjien ja muiden keskeis-
ten saamelaistahojen osallistumisen mahdollistaminen. Mikäli tiehankkeen yhteydessä 
on tehty YVA-lain mukainen arviointi, saamelaisten osallistaminen on tärkeää sen varmis-
tamiseksi, että saamelaiskulttuuriin ja alkuperäiskansaoikeuksiin kohdistuvat vaikutukset 
huomioidaan yleis- ja tiesuunnitelmassa riittävällä tarkkuudella. Nykyisessä tiensuunnit-
telun käytännössä ELY-keskus pyytää lausuntoja keskeisiltä saamelaistahoilta. Esimerkiksi 
Maantie 696 Nellimintien parantamista koskevan tiesuunnitelman yhteydessä ELY-keskus 
on pyytänyt lausuntoja saamelaiskäräjiltä, Ivalon paliskunnalta, kolttien kyläkokoukselta 
sekä Saamelaismuseo Siidalta.600 YVA-menettelyä vaativissa hankkeissa saamelaiskäräjien 
pyynnöstä ELY-keskuksen tulisi järjestää myös saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvot-
telu sen varmistamiseksi, että saamelaiskulttuuriin kohdistuvat vaikutukset tulevat riittä-
västi huomioiduksi suunnitelmissa. Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla 
poronhoitolain 53 §:n neuvotteluvelvoitteen sekä kolttalain 56 §:n kuulemisvelvoitteen 
voidaan katsoa edellyttävän pelkän lausuntopyynnön sijaan kasvokkain tapaamista, mikäli 
paliskunnat tai kolttien kyläkokous näin toivovat. 

ELY-keskuksen on esitettävä perusteltu kannanottonsa suunnitelmasta tehdyistä muistu-
tuksista. ELY-keskuksen on ilmoitettava kannanottonsa alueen kunnille sekä niille muistu-
tuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. 
ELY-keskuksen perusteltu kannanotto ilmoitetaan Liikenne- ja viestintäviraston suunnitel-
maa koskevassa hyväksymispäätöksessä.601

MTL 27 a §:n mukaisesti ELY-keskuksen on pyydettävä suunnitelmasta lausunto niiltä maa-
kuntien liitoilta ja kunnilta, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu tai joiden alueella suunni-
telman vaikutukset muutoin ilmenevät. ELY-keskuksen on pyydettävä lausunto muultakin 
viranomaiselta, jos se on päätösharkinnassa tarpeen. ELY-keskuksen on myös varattava 
niille kunnille, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu, mahdollisuus lausua suunnitelmasta 
tehdyistä muistutuksista. ELY-keskuksen on esitettävä perusteltu kannanottonsa suun-
nitelmasta annettuihin lausuntoihin.602 Tässä yhteydessä jälleen saamelaiskäräjät tulisi 
rinnastaa viranomaiseksi suunnitelmissa, jotka vaikuttavat saamelaiskulttuuriin ja saame-
laisiin alkuperäiskansana.

598  MTL 27 §:n 1 mom.

599  MTL 27 §:n 2-4 mom.

600  Liikennevirasto, tiesuunnitelman hyväksymispäätös, 5.6.2017. LIVI/3939/04.01 .01/2017, s. 8.

601  MTL 27 §:n 4 mom.

602  MTL 27 a §.



178

YMPäRISTöMINISTERIöN JULKAISUJA 2023:2 

MTL 27 b §:ssä säädetään ennakkoneuvottelusta. Yleissuunnitelman ja tiesuunnitel-
man laatimisen aikana ennen suunnitelman toimittamista hyväksyttäväksi Liikenne- 
ja viestintä viraston on ELY-keskuksen tai muun viranomaisen pyynnöstä järjestettävä 
ennakko neuvottelu. Virasto voi järjestää ennakkoneuvottelun myös omasta aloitteestaan. 
Ennakkoneuvottelu on järjestettävä kohtuullisessa ajassa pyynnön esittämisestä. Ennakko-
neuvottelun tavoitteena on edistää suunnitelman vaatimien selvitys- ja arviointimenet-
telyjen hallintaa sekä ELY-keskuksen ja muiden viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä 
parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä.603 
Mikäli ennakkoneuvottelu järjestetään, saamelaiskäräjät tulisi rinnastaa kutsuttavaksi 
viranomaiseksi. Saamelaiskäräjillä tulisi olla myös oikeus pyytää ennakkoneuvottelujen jär-
jestämistä. Tämä tulisi varmistaa erityisesti, mikäli kyseessä on YVA-menettelyä vaatinut 
yleissuunnitelma.

ELY-keskus tekee yleissuunnitelmasta ja tiesuunnitelmasta hyväksymisesityksen Liikenne- 
ja viestintävirastolle. Suunnitelmia koskevissa esityksissä on esitettävä suunnitelmien 
hyväksymistä koskevan harkinnan kannalta tarvittavat tiedot, selvitykset ja asiakirjat.604 
Tässä yhteydessä ELY-keskuksen tulisi jälleen varmistaa, että saamelaiskulttuuria koskevan 
vaikutusten arvioinnin tulokset on huomioitu riittävällä tarkkuudella.

Väyläviraston on järjestelmällisesti seurattava, miten tiehankkeen arvioidut ja muut vai-
kutukset ovat toteutuneet, ja käyttää hyväksi seurannan tuloksia hankkeiden vaikutus-
arvioinnissa ja suunnitteluratkaisujen valinnassa. Väylävirasto voi erityisestä syystä päättää, 
että tiehankkeista, joista on tehty hankearviointi, on tehtävä myös jälkiarviointi. Jälki-
arvioinnin laatimisesta vastaa ELY-keskus yhteistyössä tienpitäjän kanssa. Jälki arvioinnissa 
on esitettävä selvitys tiehankkeen toteutuksen aikana tiesuunnitelmasta tehdyistä teknis-
taloudellisista poikkeuksista, liikenteen kehittymisestä sekä tiehankkeen kannattavuuden 
ja vaikuttavuuden kannalta merkittävien vaikutusten toteutumisesta.605 Perus- ja ihmis-
oikeusmyönteisen laintulkinnan voidaan katsoa edellyttävän, että ELY-keskuksen tulee 
mahdollistaa saamelaiskäräjien sekä keskeisten saamelaisten perinteisten elinkeinojen 
harjoittajien ja koltta-alueella kolttien kyläkokouksen sekä tarvittaessa Saamelais museo 
Siidan osallistuminen seurantaan ja jälkiarviointiin, mikäli tiehankkeella on vaikutuksia 
saamelaiskulttuuriin.

Se, ettei saamelaisten oikeuksia ole kirjattu maantielakiin, voi heikentää niiden huomioon 
ottamista tiesuunnittelussa, vaikka sitä koskevassa YVA-menettelyssä olisikin arvioitu 
hankkeen vaikutukset saamelaiskulttuuriin. Maantielain mukaisiin ympäristövaikutuksiin 

603  MTL 27 b §.

604  MTL 27 c §.

605  MTL 32 §.
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kuuluvat myös mm. vaikutukset elinoloihin, joihin saamelaiskulttuuriin kuuluvat vaikutuk-
set voidaan lukea kuuluvaksi. Maantielain säännökset edellyttävät YVA-menettelyn tulos-
ten ja yhteysviranomaisen perustellun päätelmän huomioimista maantiesuunnittelussa. 
Se miten ELY-keskus yhteysviranomaisena on arvioinut vaikutuksia saamelaiskulttuu-
riin YVA-menettelyn pohjalta, vaikuttaa varmasti niiden huomioon ottamiseen maantie-
suunnittelussa. Maantielain mukaisessa viranomaisroolissa ELY-keskuksen velvollisuudeksi 
jää huolehtia, että YVA-menettelyn saamelaiskulttuuria koskevan vaikutusten arvioinnin 
tulokset tulevat huomioon otetuksi tiesuunnittelussa. Sen tehtävänä on myös huolehtia 
saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisesta (PL 22 §) mukaan lukien se, ettei tie-
hankkeista saa aiheutua KP-sopimuksen 27 artiklan mukaista huomattavaa haittaa saa-
melaiskulttuurille ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksille. Maantielakiin tulisi lisätä 
saamelaiskulttuuria koskeva heikentämiskielto ja sitä koskeva kumulatiivisten vaikutusten 
arvioinnin velvoite sekä turvata muutoksenhakuoikeus saamelaiskäräjille ja kolttien kylä-
kokoukselle. Tämä edesauttaisi myös YVA-menettelyn mukaisen menettelyn välittymistä 
maantiesuunnitteluun.

9.7 Ratalaki
Ratalaki (RL, 110/2007) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Lakia on uudistettu 
monelta osin viimeisten vuosien aikana, mm. YVA-säännösten osalta. Laki koskee rauta-
teiden suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Lakia sovelletaan valtion hallinnoi-
maan rataverkkoon ja määrätyiltä osin myös yksityisraiteisiin. Lain 1 §:ssä määriteltynä 
tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää rautateiden henkilö- ja tavaraliikenteen vaati-
mia toimivia, turvallisia ja kestävää kehitystä edistäviä rautatieyhteyksiä osana liikenne-
järjestelmää, sekä mm. turvata osallistumismahdollisuudet rautatieliikenneratkaisuja 
koskevaan suunnitteluun toteuttamalla ja edistämällä hyvää hallintoa ja oikeusturvaa 
rataverkkoa koskevissa asioissa.606 Samalla tavoin kuin maantielaki, ratalaki on merkityk-
sellinen saamelaiskulttuurin kannalta erityisesti saamelaisten kotiseutualueella. Rautatei-
den suunnittelussa on keskeistä turvata saamelaisten osallistuminen, koska rautateillä voi 
olla huomattavia vaikutuksia mm. poronhoitoon sekä alueen luontoon ja saamelaisten 
kulttuuri perintöön, kuten muinaisjäännöksiin tai muihin kulttuurimaiseman kannalta kes-
keisiin kohteisiin.

Rautatiet on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa rautatien liikenteellinen 
merkitys huomioiden siten, että mm. rataverkko tarjoaa yhteydet turvalliseen ja toimivaan 
liikkumiseen ja kuljettamiseen maan eri alueiden välillä ottaen huomioon esteettömät 
yhteydet, eri väestöryhmien liikkumistarpeet sekä eri elinkeinoalojen kuljetustarpeet, sekä 

606  RL 1 §.
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sen, että rataverkon ja rautatieliikenteen ympäristölle aiheuttamat haitat jäävät mahdolli-
simman vähäisiksi ja luonnonvaroja käytetään säästeliäästi, eikä radanpito tuota kenelle-
kään enempää vahinkoa tai haittaa kuin tarve vaatii.607

Väylävirasto toimii hallinnassaan olevan valtion omistaman rataverkon haltijana ja radan-
pitäjänä. Valtio vastaa valtion rataverkon radanpidon kustannuksista. Muu taho voi osal-
listua rataverkon radanpidon kustannuksiin. Yksityisraiteen haltijana ja radanpitäjänä 
toimii rautatien omistaja tai se, jonka hallinnassa rautatie on. Yksityisraiteen haltija vastaa 
yksityis raiteen radanpidon kustannuksista.608

Rautatien rakentaminen perustuu ratalain mukaisiin yleis- ja ratasuunnitelmiin. Suun-
nitelmia tehtäessä rataverkon haltija toimii yhteistyössä maakuntien liittojen, kuntien, 
ELY-keskusten sekä muiden viranomaisten kanssa. Suunnittelun on perustuttava rautatien 
kehittämisen tarpeisiin, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, valtakunnalliseen 
liikenne järjestelmäsuunnitelmaan, alueelliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun sekä 
muuhun alueiden käytön suunnitteluun.609 

Väyläviraston on laadittava merkittävää ratahanketta koskevasta yleissuunnitelmasta ja 
ratasuunnitelmasta hankearviointi. Hankearvioinnissa on esitettävä hankkeen lähtökoh-
tien ja vaikutusten kuvaus, vaikuttavuuden arviointi, kannattavuuslaskelma sekä toteutet-
tavuuden arviointi ja päätelmät. Lisäksi hankearvioinnin osana on esitettävä suunnitelma 
hankkeen seurannan ja jälkiarvioinnin toteutuksesta ja sisällöstä.610

Rautatien rakentamista koskevan yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman tulee perustua 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa rautatiealueen 
sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet sekä maakuntakaava ja yleiskaava on otettava huomioon siten kuin maan-
käyttö- ja rakennuslaissa säädetään. Yleis- ja ratasuunnitelmaa laadittaessa on otettava 
huomioon, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.611 Kuten edellisessä kap-
paleessa mainittiin, saamelaisten oikeus ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan on turvattu 
luonnon suojelulaissa sekä tulee huomioida valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa 
ja kaavoituksessa.

607  RL 5 §.

608  RL 7 §.

609  RL 8 §.

610  RL 8 a §.

611  RL 10 §.
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Rautatietä koskeva yleissuunnitelma on laadittava RL 11 §:n mukaisesti, jolleivät hankkeen 
vaikutukset ole vähäiset taikka rautatiealueen sijainti ja sen vaikutukset ole jo riittävässä 
määrin ratkaistu asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Yleissuunnitelma 
on aina laadittava sellaisissa hankkeissa, joihin sovelletaan YVA-lain mukaista arviointi-
menettelyä, jollei se hankkeen luonteesta sekä suunnittelulle ja vaikutusten arvioinnille 
asetettavista vaatimuksista johtuen ole tarpeetonta.612 

RL 12 §:ssä säädetään yleissuunnitelman sisällöstä. Yleissuunnitelmassa on esitettävä sel-
vitys rautatien rakentamisen tai rataverkon kehittämisen tarpeellisuudesta sekä tutkituista 
vaihtoehdoista, radan liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, rautatiealueen likimääräi-
nen sijainti sekä rautatiealueen ja rautatieliikenteen arvioidut vaikutukset, kuten vaikutuk-
set tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen 
ja ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Suunnitelmassa 
on lisäksi esitettävä mahdollisuudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentä-
miseksi sekä alustava kustannusarvio. Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys siitä, 
miten siinä on otettu huomioon liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukais-
ten valta kunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja alueellisen liikennejärjestelmä-
suunnittelun tavoitteet. Väyläviraston valmistelemaan yleissuunnitelmaan on sisällytettävä 
myös aiemmin mainittu hankearviointi.613 Yleissuunnitelma on ohjeena ratasuunnitelmaa 
laadittaessa.614

Ennen rautatien rakentamista on laadittava ja hyväksyttävä ratasuunnitelma.615 Hyväksytty 
ratasuunnitelma oikeuttaa ratasuunnitelmassa osoitettujen alueiden ja oikeuksien lunas-
tamiseen.616 Suunnitelmaan on liitettävä arvio rautatien vaikutuksista sekä esitettävä ne 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen radan rakentamisen tai rautatieliikenteen haitallisten vai-
kutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi.617

RL 24 §:ssä säädetään YVA-menettelystä. Säännöksessä viitataan YVAL 25 §:n mukai-
seen arviointiselostukseen ja perusteltuun päätelmään, jotka tulee liittää ratahanketta 
koskevaan suunnitelmaan. Niin ikään säännöksessä viitataan YVAL 26 §:n mukaiseen 
velvollisuuteen ottaa ympäristövaikutusten arviointi huomioon suunnitelman hyväksymis-
päätöksessä ja sisällyttää perusteltu päätelmä hyväksymispäätökseen.

612  RL 11 §.

613  RL 12 §.

614  RL 13 §.

615  RL 14 §.

616  RL 21 §.

617  RL 15 §.
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RL 24 §:ssä todetaan, että siltä osin kuin arviointiselostukseen sisältyy tämän lain säännös-
ten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista, samaa selvitystä ei vaadita 
uudelleen. Mikäli yleissuunnitelmaan on sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenet-
telystä annetun lain mukaista arviointimenettelyä, sitä ei enää sovelleta yleissuunnitelman 
mukaisen ratasuunnitelman laatimiseen. Jos ratahankkeeseen sovelletaan YVA-menette-
lyä, suunnitelman hyväksymispäätöksestä on käytävä ilmi hallintolaissa säädettyjen vaati-
musten lisäksi, mitä lausuntoja, huomautuksia ja mielipiteitä asiassa on annettu ja miten 
ne ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Päätöksessä on lisäksi selostettava esitetyt toimenpiteet 
merkittävien haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi.618

YVA-lain mukaiseen kansainväliseen kuulemiseen liittyen RL 24 §:ssä todetaan myös, että 
yleis- ja ratasuunnitelmaan sovelletaan, mitä ympäristövaikutusten arviointimenette-
lystä annetun lain 29 a §:ssä säädetään lupahakemuksen ja lupapäätöksen toimittamisesta 
ympäristöministeriölle.619

Mikäli YVA-menettelyssä on arvioitu saamelaiskulttuuria ja alkuperäiskansaoikeuksia kos-
kevat vaikutukset, ne tulee ottaa huomioon RL:n mukaisessa suunnittelussa. Kuten RL 
24 §:ssä todetaan, on otettava huomioon kaikki mielipiteet ja lausunnot ja perusteltava, 
miten ne on otettu huomioon ja vaikuttaneet ratkaisuun. 

Osallistumisesta ratasuunnitteluun säädetään erikseen RL 22 §:ssä. Yleis- ja ratasuunni-
telmaa laadittaessa rataverkon haltijan on varattava kunnalle, kiinteistön omistajille ja 
muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suun-
nitelma saattaa vaikuttaa, mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida 
suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa. Ennen 
suunnitelman hyväksymistä edellä mainituille tahoille on varattava tilaisuus muistutuk-
sen tekemiseen suunnitelmasta. Suunnitelmat on asetettava nähtäväksi julkisella kuulu-
tuksella tarkemmin säädetyn mukaisesti. Rataverkon haltijan on ilmoitettava perusteltu 
kannan ottonsa suunnitelmasta tehdyistä muistutuksista. Rataverkon haltijan on ilmoitet-
tava kannanottonsa alueen kunnille sekä niille muistutuksentekijöille, jotka ovat sitä kir-
jallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Rataverkon haltijan perusteltu 
kannanotto ilmoitetaan suunnitelmaa koskevassa hyväksymispäätöksessä.620

Rataverkon haltijan on pyydettävä yleis- ja ratasuunnitelmasta lausunto niiltä ELY-kes-
kuksilta, maakuntien liitoilta ja kunnilta, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu ja joiden 
alueella suunnitelman vaikutukset muutoin ilmenevät. Rataverkon haltijan on pyydettävä 

618  RL 24 §. Lakimuutos 19.11.2021/999.

619  Ympäristöministeriön tehtävät siirtyvät 1.1.2023 Suomen ympäristökeskukselle.

620  RL 22 §.
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muulta viranomaiselta lausunto, jos se on päätösharkinnassa tarpeen, sekä varattava niille, 
kunnille, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu, mahdollisuus lausua suunnitelmasta teh-
dyistä muistutuksista. Rataverkon haltijan on esitettävä perusteltu kannanottonsa suun-
nitelmasta annettuihin lausuntoihin.621 ELY-keskuksen tulee saamelaisten oikeuksien 
turvaamiseksi varmistaa, että se huomioi lausunnossaan saamelaiskulttuuria koskevat 
vaikutukset asianmukaisesti. Saamelaiskäräjät tulisi rinnastaa viranomaiseen saamelais-
ten kotiseutualueella tapahtuvassa ratasuunnittelussa, jolla voi olla vaikutuksia saamelais-
kulttuuriin ja saamelaisten asemaan alkuperäiskansana.

Väyläviraston tai muun rataverkon haltijan tulee perus- ja ihmisoikeusmyönteisen lain-
tulkinnan nojalla varmistaa saamelaiskäräjien sekä keskeisten saamelaistahojen osallistu-
minen, vaikkei sitä ole erikseen kirjattu RL:iin, sen varmistamiseksi, että YVA-menettelyssä 
arvioidut saamelaiskulttuuria ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia koskevat vaiku-
tukset otetaan riittävästi huomioon ratasuunnittelussa. Saamelaisten perinteisten elin-
keinojen harjoittajien lisäksi voi olla perusteltua pyytää lausunto myös Saamelaismuseo 
Siidalta alueen kulttuuriperintökohteisiin liittyen. Mikäli ratasuunnittelu on edellyttä-
nyt YVA-lain mukaista menettelyä, väyläviraston tulisi saamelaiskäräjien pyynnöstä jär-
jestää saamelais käräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu. Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen 
laintulkinnan nojalla poronhoitolain 53 §:n neuvotteluvelvoitteen sekä kolttalain 56 §:n 
kuulemis velvoitteen voidaan katsoa edellyttävän pelkän lausuntopyynnön sijaan kasvok-
kain tapaamista, mikäli paliskunnat tai kolttien kyläkokous näin toivovat. 

Mikäli rataverkon omistajana tai haltijana toimii yksityinen taho, myös sen olisi tarpeen 
mukaan ja erityisesti saamelaiskäräjien tai muiden keskeisten saamelaistahojen toiveesta 
järjestää kasvokkain tapaaminen sen varmistamiseksi, että saamelaiskulttuuriin kohdis-
tuvat vaikutukset tulevat asianmukaisesti huomioiduksi ratasuunnittelussa. RL 22 §ssä 
säädetään, että yksityisraidetta koskevan suunnitelman nähtäväksi asettamisesta vastaa 
Liikenne- ja viestintävirasto, jolle rataverkon haltijan on toimitettava yleissuunnitelmaa ja 
ratasuunnitelmaa koskevat asiakirjat ja tiedot. Liikenne- ja viestintäviraston suunnitelmien 
hyväksyjänä tulee varmistaa, että saamelaisten osallistuminen ja alkuperäiskansaoikeudet 
turvataan myös silloin, kun rataverkon omistajana tai haltijana toimii yksityinen taho.

Yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman laatimisen aikana ennen suunnitelman toimitta-
mista hyväksyttäväksi Liikenne- ja viestintäviraston on valtion tai muun rataverkon hal-
tijan tai viranomaisen pyynnöstä järjestettävä ennakkoneuvottelu. Virasto voi järjestää 
ennakko neuvottelun myös omasta aloitteestaan. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on 
edistää suunnitelman vaatimien selvitys- ja arviointimenettelyjen hallintaa, rataverkon hal-
tijan, suunnitelman hyväksyvänä viranomaisena toimivan Liikenne- ja viestintäviraston 

621  RL 22 a §.
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ja muiden viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen 
laatua ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä.622 Saamelaiskäräjät tulisi kutsua 
ennakko neuvotteluun saamelaisten kotiseutualueella tapahtuvassa ratasuunnittelussa. 
Sillä tulisi olla oikeus myös pyytää ennakkoneuvottelun järjestämistä.

Rataverkon haltija tekee yleis- ja ratasuunnitelmasta hyväksymisesityksen Liikenne- ja 
viestintävirastolle. Suunnitelmia koskevissa hyväksymisesityksissä on esitettävä suunnitel-
mien hyväksymistä koskevan harkinnan kannalta tarvittavat RL:ssa tarkoitetut tiedot, selvi-
tykset ja asiakirjat, mukaan lukien YVA-lain mukainen arviointi. Liikenne- ja viestintävirasto 
voi antaa tarkempia määräyksiä yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman hyväksymisesityk-
sen sisällöstä.623 

RL 27 §:n mukaisesti Väyläviraston on järjestelmällisesti seurattava, miten ratahankkeen 
arvioidut ja muut vaikutukset toteutuvat ja käytettävä hyväksi seurannan tuloksia tule-
vien hankkeiden vaikutusarvioinnissa ja suunnitteluratkaisujen valinnassa. Väylävirasto 
voi erityisestä syystä päättää, että ratahankkeista, joista on tehty hankearviointi, on teh-
tävä myös jälkiarviointi. Jälkiarvioinnin laatimisesta vastaa Väylävirasto. Jälkiarvioinnissa 
on esitettävä selvitys ratahankkeen toteutuksen aikana ratasuunnitelmasta tehdyistä 
teknis taloudellisista poikkeuksista, liikenteen kehittymisestä sekä ratahankkeen kannat-
tavuuden ja vaikuttavuuden kannalta merkittävien vaikutusten toteutumisesta.624 Perus- 
ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla saamelaiskäräjien ja keskeisten muiden 
saamelais tahojen sekä koltta-alueella kolttien kyläkokouksen tulisi voida osallistua myös 
seurantaan saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten seuraamiseksi. 

Vaikka ratalain mukaisiin elinoloja koskeviin vaikutuksiin voidaankin lähtökohtaisesti 
lukea saamelaiskulttuuriin kohdistuvat vaikutukset, se, ettei saamelaisten oikeuksista erik-
seen säädetä ratalaissa saattaa heikentää saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäis-
kansaoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tulosten huomioon ottamista 
ratasuunnittelussa, vaikka ne olisikin asianmukaisesti arvioitu YVA-lain mukaisessa menet-
telyssä. Ratasuunnittelusta vastaa Väylävirasto tai yksityinen rautatien omistaja/haltija. 
Kuten RL:ssa kuitenkin säädetään, YVA-yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä tulee 
liittää yleis- ja ratasuunnitelmaan, ja YVA-lain mukainen arvio tulee perustellusti ottaa 
huomioon Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymispäätöksessä. Se, miten kattavasti saa-
melaiskulttuuria koskevat vaikutukset painottuvat ELY-keskuksen perustellussa päätel-
mässä, vaikuttaa varmasti sekä Väyläviraston tai muun haltijan laatimiin suunnitelmiin 
että Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymispäätökseen. Ilman saamelaisoikeuksien ja 

622  RL 22 b §.

623  RL 22 c §.

624  RL 27 §.
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saamelais kulttuuriin kohdistuvien vaikutusten kirjaamista osaksi lain mukaisia ympäristö-
vaikutuksia saattavat saamelaiskulttuuriin kohdistuvat vaikutukset jäädä liian vähälle 
huomiolle kokonaispunninnassa. Saamelaisoikeuksien, erityisesti saamelaiskulttuurin hei-
kentämiskiellon ja sitä koskevan kumulatiivisten vaikutusten arvioinnin sekä saamelais-
käräjien ja kolttien kyläkokouksen muutoksenhakuoikeuden kirjaaminen ratalakiin olisi 
omiaan vahvistamaan saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten asianmukaisen 
arvioin nin sekä YVA-lain arvioinnin tulosten välittymiseen ratasuunnitteluun. 

9.8 Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien 
lunastuksesta (lunastuslaki) 

Suomen sähkönjakeluverkoston rungon muodostavat 110:n, 220:n ja 400:n kilovoltin 
(kV) jännitteen voimajohdot. Uuden voimajohdon esisuunnittelussa ennen kuin raken-
taminen alkaa tutkitaan eri reittivaihtoehtoja, selvitetään hankkeen ympäristövaikutuk-
set sekä määritellään YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn tarve.625 Sähköjohdon tai 
kaasun siirtoputken arviointi ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä voi perustua 
YVAL 3 §:n mukaan joko lain liitteenä olevaan luetteloon tai viranomaisen tapauskohtai-
seen harkintaan hankkeen vaikutusten perusteella. Tällaisia hankkeita on vuosittain muu-
tamia. Näiden lisäksi tuulivoimahanketta koskevan YVA-menettelyn yhteydessä arvioidaan 
vakiintuneesti myös hankkeeseen välittömästi liittyvän voimajohdon vaikutukset.626

ELY-keskuksen annettua YVA-menettelyn mukaiset lausuntonsa ja perustellun päätel-
män, voimansiirtoyhtiö päättää, mille reittivaihtoehdolle se hakee lunastuslupaa. Vaikka 
YVA-menettely ei määrää johtolinjausta, se on tärkeä tuki päätöksenteossa.627 Saame-
laiskulttuurin kannalta voimalinjan rakentamisella tai reittivalinnalla voi olla huomattava 
merkitys erityisesti poronhoidon ja kulttuurimaiseman näkökulmasta. Tästä syystä on ensi-
arvoisen tärkeää, miten saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin 
kohdistuvat vaikutukset on arvioitu YVA-menettelyssä ja miten tämä arviointi huomioi-
daan lunastusluvassa.

625  Maanmittauslaitos, Voimajohtoalueen lunastus, Esite, s. 1, https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/
maanmittauslaitos.fi/files/old/esite_voimajohtoalueen_lunastus.pdf

626  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta 
annetun lain ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 
HE 109/2022 vp, s. 4.

627  Maanmittauslaitos, Voimajohtoalueen lunastus, Esite, s. 1, https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/
maanmittauslaitos.fi/files/old/esite_voimajohtoalueen_lunastus.pdf

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/old/esite_voimajohtoalueen_lunastus.pdf
https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/old/esite_voimajohtoalueen_lunastus.pdf
https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/old/esite_voimajohtoalueen_lunastus.pdf
https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/old/esite_voimajohtoalueen_lunastus.pdf
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Lunastuslaki (603/1977) on kiinteän omaisuuden lunastamista koskeva yleislaki. Lunastus-
lain mukaista menettelyä täydentävät eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hank-
keiden lunastusluvasta annetun lain (768/2004, jäljempänä lunastuslupalaki) säännökset, 
joita sovelletaan eräiden voimansiirtolinjojen ja kaasuputkien lunastuslupamenettelyis-
sä.628 Jälkimmäistä lakia sekä näiden lakien keskinäistä suhdetta käsitellään erikseen seu-
raavassa kappaleessa. 

Lunastuslaki on juuri tätä selvitystä kirjoitettaessa tietyiltä osin uudistunut ja muutok-
set on saatettu voimaan 1.9.2022. Lakimuutos liittyy EU:n YVA-direktiivin täytäntöön-
panon täydentämiseen. Komissio on lunastuslain osalta katsonut, että direktiivin 1 artiklan 
2 kohdan e alakohtaa ja 9 artiklan 1 kohtaa ei ole saatettu asianmukaisesti osaksi kansal-
lista lainsäädäntöä.629

YVA-direktiivin 1 artiklan 2 kohdan d-alakohdan mukaan yleisöllä tarkoitetaan yhtä tai use-
ampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka näiden yhteenliittymiä, järjestöjä tai 
ryhmiä. E-alakohdan mukaan yleisöllä, jota asia koskee, tarkoitetaan sitä yleisön joukkoa, 
johon lupamenettelyissä tehtävät päätökset vaikuttavat tai todennäköisesti vaikuttavat. 
YVA-direktiivin 6 artiklan 5 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on määritettävä yksityiskohtai-
set järjestelyt, joita toteutetaan yleisölle tiedottamiseksi sekä yleisön, jota asia koskee, kuu-
lemiseksi.630 Aiempi lunastuslaki ei sisältänyt nimenomaisia säännöksiä yleisöstä ja yleisön 
kuulemisesta. Käytännössä lunastuslain mukaisessa menettelyssä kuitenkin myös muilla 
tahoilla kuin asianosaisilla ja viranomaisilla on ollut mahdollisuus lausua näkemyksensä 
lunastuslupahakemuksesta.631

YVA-direktiivin 9 artiklan 1 kohdan mukaan viranomaisen on tiedotettava asiassa anne-
tusta päätöksestä viipymättä yleisölle ja 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille viranomai-
sille.632 Hallituksen esityksessä lunastuslain muuttamiseksi todetaan, että lunastuslain 
asianosaisten ja muiden tahojen kuulemista, päätöksen tiedoksiantoa sekä muutok-
senhakua koskevien säännösten soveltamiskäytännön voidaan asiallisesti katsoa täyt-
tävän YVA-direktiivin vaatimukset. Koska tämä ei kuitenkaan yksiselitteisesti ilmene 
voimassaolevista säännöksistä, säännöksiä on syytä täsmentää direktiivin asianmukaisen 
täytäntöön panon varmistamiseksi.633 Hallituksen esityksen mukaan viranomaisen velvolli-
suutta varata muille kuin lunastusrelaatiossa oleville tahoille tilaisuus lausua käsityksensä 

628  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun 
lain muuttamisesta, HE 71/2022 vp., s. 6.

629  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun 
lain muuttamisesta, HE 71/2022 vp., s. 3.

630  Ibid., s. 6.

631  Ibid.

632  Ibid.

633  Ibid.
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lunastus lupahakemuksesta voidaan nykyisen lunastuslain puitteissa pitää epäselvänä mui-
den hankkeiden kuin voimansiirtolinjan, maakaasuputken tai näihin verrattavissa olevan 
hankkeen osalta.634 Näiden hanketyyppien osalta viranomaisen velvollisuudesta kuulla 
muita tahoja on säädetty nimenomaisesti seuraavassa kappaleessa käsitellyn lunastus-
lupalain 4 a §:ssä. Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on myös saattaa lunastuslupa-, 
tutkimus lupa- ja käyttötarkoituksen muuttamista koskevassa asiassa hakemuksen ja pää-
töksen tiedoksiantoa koskeva sääntely vastaamaan hallintolain yleistiedoksiantoa koske-
vaa sääntelyä.635 

Hallituksen esityksen mukaan ehdotetut muutokset selkeyttävät muiden kuin lunastuk-
sen kohteena olevien tahojen oikeutta osallistua lunastuslupa-asian käsittelyyn ja lausua 
käsityksensä hankkeesta. Muutokset toteuttavat PL 20 §:n 2 momentin mukaista julkisen 
vallan velvollisuutta pyrkiä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä 
mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.636 Hallituksen esi-
tyksessä todetaan, että ympäristöperusoikeuden kannalta on tärkeää, että lakia muute-
taan niin, että viranomaisen tulisi varata myös muille kuin kiinteän omaisuuden omistajalle 
ja käyttöoikeuden haltijalle tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.637 Kuten aiem-
min tässä selvityksessä on tuotu esille, PL 20 § on tärkeä perusoikeus myös saamelaisille, 
ja sitä on luettava yhdessä saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvotteluvelvoitteen sekä PL 17.3 ja 
121.4 §:ien turvaaman kulttuuriperusoikeuden kanssa.

Lunastuslain 4 §:n mukaan lunastaa saadaan, kun yleinen tarve sitä vaatii. Lunastusta ei 
kuitenkaan saa panna toimeen, jos lunastuksen tarkoitus voidaan yhtä sopivasti saavuttaa 
jollain muulla tavalla taikka jos lunastuksesta yksityiselle edulle koituva haitta on suurempi 
kuin siitä yleiselle edulle saatava hyöty. Tätä kysymystä sivutaan tarkemmin alla olevassa 
kappaleessa.

Lunastuslain 7 §:n mukaan lunastuslupaa haettaessa on esitettävä selvitys, jonka nojalla 
voidaan arvioida lunastuksen tarpeellisuus tai todeta lunastusoikeuden olemassa-
olo. Hakemukseen on liitettävä asianmukaiset kartat ja piirustukset, selvitys asianomai-
sista omistajista ja haltijoista sekä heidän osoitteistaan ja tarvittaessa tiedot alueen 
kaavoitustilanteesta.

Lunastuslain 5 §:ssä säädetään, että lunastusluvan antaa hakemuksesta valtioneuvosto 
yleisistunnossaan. Jos lunastuslupaa haetaan 8 a §:n 1 momentissa tarkoitettua yritystä 
varten (voimansiirtolinjaa, maakaasuverkostoa tai muuta näihin verrattavaa hanketta 

634  Ibid., s. 16.

635  Ibid.

636  Ibid., s. 8.

637  Ibid., s. 16.
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suorittava yritys) ja jos lunastusluvan antamista ei vastusteta tai kysymys on yleisen ja yksi-
tyisen edun kannalta vähemmän tärkeästä lunastuksesta, lunastuslupaa koskevan hake-
muksen ratkaisee Maanmittauslaitos.638 YVA-menettelyn piiriin kuuluvat hankkeet on 
yleensä ratkaistu valtioneuvostossa.639

YVA-menettelyyn liittyen lunastuslain 5 §:ssä säädetään, että mikäli lunastuslupahakemus 
koskee YVA-laissa tarkoitettua hanketta, hakemusasiakirjoihin on liitettävä ympäristö-
vaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Siltä osin kuin 
arviointiselostukseen sisältyy lunastuslain säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot 
ympäristövaikutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uudestaan. Jos lunastuslupahakemus 
koskee sellaista hanketta, jolla ilmeisesti on luonnonsuojelulaissa (1096/1996) tarkoitettuja 
vaikutuksia, on lisäksi noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.640 

Mikäli lunastuslupahakemus koskee saamelaisten kulttuuriympäristöön kuuluvia alueita, 
joita suojellaan luonnonsuojelulailla, saamelaiskulttuuri ja luonnonsuojelulain sisältämä 
saamelaisten oikeuksien kirjaus on otettava myös tässä yhteydessä huomioon. 

Lunastuslain 8 §:n mukaan lupaviranomaisen on annettava lunastuslupahakemus tiedoksi 
lunastettavan kiinteän omaisuuden omistajille ja käyttöoikeuden haltijoille todisteellisena 
tiedoksiantona, jollei hakija näytä heidän kirjallisesti suostuneen lunastukseen. Kiinteistö-
jen yhteisen alueen ja yhteisen erityisen etuuden järjestäytymättömälle osakaskunnalle 
ja muille kuin 1 momentissa tarkoitetuille tahoille lunastuslupahakemus on annettava tie-
doksi julkisella kuulutuksella. Kuulutuksesta on käytävä ilmi, sen lisäksi mitä hallintolaissa 
(434/2003) säädetään, mitä muistutuksia tehtäessä ja mielipiteitä ilmaistaessa on nou-
datettava. Tieto kuulutuksesta on julkaistava viipymättä kunnassa, jonka alueelle hake-
muksessa tarkoitettu hanke sijoittuu tai sen vaikutukset ulottuvat. Lupaviranomaisen 
on varattava hakemuksen kohteena olevan kiinteän omaisuuden omistajille ja käyttö-
oikeuden haltijoille tilaisuus tehdä muistutus hakemuksesta määräajassa, jonka tulee olla 
vähintään 30 päivää ja joka saa olla enintään 60 päivää lupahakemuksen tiedoksisaan-
nista. Muille tahoille on varattava tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta sanotussa 
määräajassa.641

638  Lakimuutos 4.8.2022/762. 

639  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta 
annetun lain ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, HE 
109/2022 vp., s. 4.

640  Lunastuslain 5 §.

641  Lakimuutos 4.8.2022/762.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
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8 a §:ssä säädetään, että voimansiirtolinjaa, maakaasuverkostoa tai muuta näihin ver-
rattavaa hanketta koskeva lunastuslupahakemus voidaan 8 §:n 1 momentin estämättä 
antaa tiedoksi lupahakemuksen kohteena olevan kiinteän omaisuuden omistajille ja 
käyttöoikeuden haltijoille julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä mainitun pykälän 
2 momentissa säädetään, ja järjestämällä hankkeen sijaintipaikan kunnassa asianosais-
ten kuulemistilaisuus. Jos hakemuksessa tarkoitettu hanke koskee jonkin kunnan aluetta 
vain vähäiseltä osin, voidaan tällaisessa kunnassa kuuleminen järjestää toisessa kunnassa 
järjestettävässä kokouksessa. Kuulemistilaisuudessa on pidettävä pöytäkirjaa kuultavien 
lausumista. Lunastettavan kiinteän omaisuuden omistajat ja käyttöoikeuden haltijat voi-
vat toimittaa lausumansa merkittäviksi pöytäkirjaan 30 vuorokauden kuluessa kuulemis-
tilaisuuden päättymisestä.642

Saamelaisten kotiseutualueella lunastuslupaa edellyttävässä YVA-menettelyn läpikäy-
neessä hankkeessa tulisi tieto kuulutuksesta kohdistua tarvittaessa muihinkin kuin hank-
keen sijoituskuntaan. Saamelaiskulttuuriin kohdistuvia vaikutuksia ei voi maantieteellisesti 
rajata kuntarajojen mukaan. Esimerkiksi paliskunnat eivät noudata kuntarajoja, vaan voi-
vat sijaita useamman kunnan alueella.643 Tästä syystä yhden alueen laitumiin kohdistuvat 
vaikutukset vaikuttavat myös muiden alueiden laitumien käyttöön. Perus- ja ihmisoikeus-
myönteinen laintulkinta ja erityisesti KP-sopimuksen 27 artiklan tulkinta edellyttää, että 
alueen saamelaiset perinteisten elinkeinojen harjoittajat, joihin päätös vaikuttaa, voivat 
tehokkaasti ja merkityksellisesti osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Mikäli han-
ketta koskevassa YVA-menettelyssä on arvioitu vaikutuksia saamelaiskulttuurille, lupavi-
ranomaisen tulisi suoraan lähettää lausuntopyyntö alueen keskeisiä saamelaisia perinteisiä 
elinkeinoja edustaville tahoille. Heidät tulisi myös rinnastaa asianosaisiin sillä tavoin, että 
heidät kutsutaan erikseen kuulemistalaisuuteen tai järjestetään oma kuulemistilaisuus. 
Myös poronhoitolain soveltaminen saattaa tulla kyseeseen. Kuten aiemmissa yhteyk-
sissä on tuotu esille, poronhoitolaki sisältää sekä poronhoitoon kohdistuvan huomatta-
van haitan kiellon (2 §:n 2 mom.) että paliskuntia koskevan neuvotteluvelvoitteen (53 §). 
Koltta- alueella myös kolttalain mukaista kuulemisvelvoitetta (56 §) tulee noudattaa. Lau-
suntopyyntö saattaa olla perusteltua lähettää myös Saamelaismuseo Siidalle saamelaisten 
kulttuuriperintöön kohdistuvien vaikutusten huomioimiseksi. Perus- ja ihmisoikeusmyön-
teisen laintulkinnan nojalla poronhoitolain 53 §:n neuvotteluvelvoitteen sekä kolttalain 
56 §:n kuulemisvelvoitteen voidaan katsoa edellyttävän pelkän lausuntopyynnön sijaan 
kasvokkain tapaamista, mikäli paliskunnat tai kolttien kyläkokous näin toivovat. 

642  8 a §. Lakimuutos 4.8.2022/762.

643  Paliskuntain yhdistys. Paliskunnat. Ks. https://paliskunnat.fi/poro/poronhoito/paliskunnat (16.6.2022).

https://paliskunnat.fi/poro/poronhoito/paliskunnat
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Lunastuslain 9 §:n mukaan lupaviranomaisen on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen 
sille kunnalle, jonka alueelle hanke sijoittuu tai jonka alueella hankkeen vaikutukset ilme-
nevät. Jos hankkeella on seudullista merkitystä, on tilaisuus varattava myös maakunnan lii-
tolle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. ELY-keskukselle on varattava tilaisuus 
lausunnon antamiseen myös, jos hankkeella on ympäristönsuojelun kannalta huomattava 
merkitys.644 YVA-menettelyä edellyttävissä hankkeissa näin ilman muuta on.

Mikäli hankkeella voi olla saamelaiskulttuuriin kohdistuvia vaikutuksia, perus- ja ihmis-
oikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla lupaviranomaisen tulee varata tilaisuus lausunnon 
antamiseen myös saamelaiskäräjille. Mikäli kyseessä on hanke, jossa on suoritettu YVA- 
menettelyn mukainen saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arviointi, tulisi lupa-
viranomaisen, ainakin saamelaiskäräjien ehdotuksesta, järjestettävä saamelaiskäräjälain 
9 §:n mukainen neuvottelu sen varmistamiseksi, että saamelaiskulttuuria koskevat vaiku-
tukset tulevat riittävästi huomioitua lunastuslupapäätöksessä.

Lunastuslain 10 §:ssä säädetään, että lunastusluvassa on yksilöitävä lunastuksen kohde. 
Lunastuksen kohde voidaan kuitenkin vähemmän tärkeiltä osiltaan jättää lunastustoimi-
tuksessa määrättäväksi, jos lunastus tapahtuu voimansiirtolinjan, maakaasuverkoston tai 
muun näihin verrattavan hankkeen rakentamista varten ja lunastuksen kohteen yleispiir-
teistä osoittamista voidaan pitää lunastuslupaa annettaessa riittävänä. Pykälän mukaan 
lunastuslupa-asiaa koskevassa päätöksessä on selostettava hakemuksen tarkoitus tai liitet-
tävä hakemus tarpeellisilta osin päätökseen. 

Jos lunastuslupahakemus koskee YVA-lain piiriin kuuluvaa hanketta, päätökseen on sisäl-
lytettävä yhteysviranomaisen tekemä perusteltu päätelmä, tiedot yleisön osallistumisesta 
ja yhteenveto mainitun lain 20 ja 29 §:n mukaisten kuulemisten tuloksista. Päätöksestä on 
käytävä ilmi, miten lunastuslupahakemuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet, yhteys-
viranomaisen perusteltu päätelmä ja mahdolliset ympäristövaikutusten arviointimenet-
telystä annetun lain 29 §:ssä tarkoitetut, valtioiden rajat ylittäviin vaikutuksiin liittyvät 
kansainvälistä kuulemista koskevat asiakirjat on otettu huomioon.645

Saamelaisten oikeuksien kannalta on tärkeää, ettei lunastuslupa-asiaa koskevassa päätök-
sessä pelkästään tule ottaa huomioon YVA-yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä vaan 
myös perusteltava, miten lunastuslupahakemuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet on 
otettu huomioon. Myös tämän säännöksen johdosta on ensiarvoisen tärkeää, että sekä 
saamelaiskäräjät että keskeiset muut saamelaistahot voivat osallistua sekä YVA-menette-
lyssä että lunastuslupahakemuksessa. PL 22 §:n mukainen viranomaista koskeva perus- ja 

644  9 §. Lakimuutos 4.8.2022/762.

645  10 §. Lakimuutos 4.8.2022/762.
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ihmisoikeuksien turvaamisvelvoite sitoo lupaviranomaista, jonka on varmistettava saame-
laisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen. Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet ja 
vaikutukset saamelaiskulttuuriin tulee riittävästi painottua myös ELY-keskuksen perustel-
lussa päätelmässä.

10 a §:n mukaan päätös lunastuslupa-asiassa on annettava todisteellisesti tiedoksi haki-
jalle sekä hakemuksen kohteena olevan kiinteän omaisuuden omistajille sekä käyttö-
oikeuden haltijoille. Edellä 9 §:ssä tarkoitetuille tahoille päätös annetaan tiedoksi 
tavallisena tiedoksiantona. Kiinteistöjen yhteisen alueen ja yhteisen erityisen etuuden jär-
jestäytymättömälle osakaskunnalle sekä muille tahoille päätös annetaan tiedoksi julkisella 
kuulutuksella. Edellä 8 a §:ssä tarkoitettu voimansiirtolinjaa, maakaasuverkostoa tai muuta 
näihin verrattavaa hanketta koskeva päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella. 
Päätöksen antamisesta on lisäksi lähetettävä tieto lunastettavan kiinteän omaisuuden 
omistajille ja käyttöoikeuden haltijoille sekä 9 §:ssä tarkoitetuille tahoille. Lunastusluvan 
myöntäneen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä lunastuslupaa koskevasta päätök-
sestä Maanmittauslaitokselle.646

Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan mukaisesti päätös tulee erikseen antaa tie-
doksi saamelaiskäräjille, mikäli kyseessä on hanke, jolla voi olla merkittäviä saamelais-
kulttuuriin kohdistuvia vaikutuksia. Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla 
päätös olisi perusteltua lähettää myös niille saamelaistahoille, jotka ovat osallistuneet 
hankkeeseen liittyvään YVA-menettelyyn tai lunastuslupamenettelyyn.

Lunastuslain mukaan lunastettavan omaisuuden omistajalla on oikeus saada täysi korvaus 
(lunastuskorvaus) lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä.

Lunastuskorvaus muodostuu kohteen- ja haitankorvauksesta sekä vahingonkorvauksesta 
sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.647 Edelleen lain mukaan mikäli työntekijä tai naa-
puri taikka muu henkilö, jolta ei lunasteta omaisuutta, kärsii lunastuksen tai lunastuksella 
toteutettavan yrityksen vuoksi merkittävää haittaa tai vahinkoa, josta olisi määrättävä kor-
vaus, jos häneltä olisi lunastettu, haitta tai vahinko voidaan vaadittaessa korvata, jos kor-
vaamista on olosuhteisiin katsoen pidettävä kohtuullisena.648 Asianosaiset voivat sopia 
korvauksesta649 ja korvausta koskevat kysymykset on ratkaistava viran puolesta.650

646  10 a §. Lakimuutos 4.8.2022/762.

647  29 §.

648  38 §.

649  40 §.

650  41 §.
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Saamelaisia perinteisten elinkeinojen harjoittajat eivät pääosin ole asemassa, jossa heidät 
rinnastettaisiin lunastettavan omaisuuden omistajiksi. Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen 
laintulkinnan voidaan katsoa edellyttävän kompensaation maksamista niille saamelaisille 
elinkeinonharjoittajille, joiden perinteiseen saamelaiskulttuurin mukaiseen elinkeinoon 
lunastuslupa huomattavasti vaikuttaa. Kompensaatiosta alkuperäiskansoille koituvista hai-
toista keskustellaan vielä yhteenvetokappaleessa erikseen.

9.9 Eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden 
lunastusluvasta annettu laki (lunastuslupalaki)

Laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta (768/2004, jäl-
jempänä lunastuslupalaki) tuli voimaan 30 päivänä marraskuuta 2004. Lunastuslupalaki 
säädettiin Århusin yleissopimuksen velvoitteiden panemiseksi täysimääräisesti täytän-
töön.651 Lunastuslupalakia ollaan parhaillaan uudistamassa tätä selvitystä kirjoitettaessa, 
niin että asiasta annettu hallituksen esitys on eduskunnan käsiteltävänä. Samoin kuin 
lunastuslain kohdalla, myös lunastuslupalakia uudistetaan vastaamaan vielä täsmällisem-
min EU:n YVA-direktiivin määräyksiä. Komissio on katsonut Suomen kansallisen sääntelyn 
olevan puutteellista osin myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn piirissä olevien 
sähkölinjojen ja kaasun siirtoputkien lupamenettelyiden osalta.652 Ehdotettujen muutos-
ten tarkoituksena on parantaa ympäristöllisten näkökohtien huomion ottamista YVA- 
menettelyssä arvioitujen sähkölinjojen ja kaasun siirtoputkien sijoittamisesta päätettäessä, 
millä täydennettäisiin YVA-direktiivin kansallista toimeenpanoa.653 

Lunastuslupalaki ja yllä olevassa kappaleessa käsitelty lunastuslaki tulevat sovelletta-
vaksi yhdessä YVA-menettelyn yhteydessä. YVA-menettelyn piirissä olevat sähköjohdon 
tai kaasun siirtoputken rakentamista tarkoittavat hankkeet tarvitsevat lunastuslupalain 
4 §:n mukaan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 
(lunastus laki) mukaisen lunastusluvan. Lunastuslupa on tarpeen siinäkin tilanteessa, että 
toiminnanharjoittajalla olisi hankkeen toteuttamisen edellyttämät alueet ja oikeudet hal-
lussaan entuudestaan.654

651  HE 259/2016 vp., s. 18.

652  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta 
annetun lain ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 
HE 109/2022 vp., s. 3.

653  Ibid., s. 5.

654  Ibid., s. 4.
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Lakiuudistuksen taustalla on se, ettei voimassaolevaan lainsäädäntöön sisälly varsinaista 
lupamenettelyä, jossa sähköjohdon tai kaasun siirtoputken johtoreitin valintaa arvioitaisiin 
nimenomaan ympäristön näkökulmasta. Toisaalta sähkölinjojen ja kaasun siirtoputkien 
sijoittamiseen kiinnitetään huomiota maankäytön suunnittelussa, jolloin kaava saat-
taa sisältää johtoreittiä koskevan yhden tai useamman aluevarauksen. Tällöin hankkeen 
ympäristö vaikutuksiin on mahdollista vaikuttaa maankäytön suunnittelun keinoin.655

Ylläolevassa kappaleessa mainitun lunastuslain lupaharkintaa koskeva 4 § on kirjoitettu 
niin yleiseen muotoon, että on katsottu, että ympäristöllisten näkökohtien huomioon 
ottaminen yhtäältä luvan myöntämisen edellytyksenä, ja toisaalta lupaan liitettävinä mää-
räyksinä, on epäselvää.656 Uudistettavaa lunastuslupalakia koskevan hallituksen esityksen 
mukaan lunastuslupalakiin on tarkoitus lisätä YVA-menettelyn piiriin kuuluvien sähkö-
linjojen ja kaasun siirtoputkien lunastuslupaharkintaa täydentävät säännökset, jotka 
koskivat hankkeen linjaukselle ja toteuttamistavalle asetettavia vaatimuksia. Lunastus-
lupamenettelyssä annettavaan päätökseen voitaisiin liittää hankkeen toteuttamis-
tapaa koskevia määräyksiä, jotka olisivat tarpeen hankkeesta aiheutuvien haitallisten 
ympäristö vaikutusten ehkäisemiseksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi sään-
nökset näiden päätösten noudattamisen valvonnasta.657 Lunastuslupalaki näin ollen 
muuttuisi osallistumis- ja muutoksen hakuoikeuden luovasta puitekehyksestä lain sovel-
tamisalaan kuuluvien hankkeiden johtoreitin valintaa ja hankkeen toteuttamistapaa 
ohjaavaksi säädökseksi, jonka tarkoituksena on ehkäistä näistä hankkeista ympäristölle 
aiheutuvia haittoja.658

Jatkossa lunastuslupalain soveltamisalaan kuuluisivat myös alle 220 kilovoltin sähkö johdot 
sekä kaikentyyppiset kaasun kuljettamiseen tarkoitetut siirtoputket, jos hankkeeseen 
sovelletaan YVA-lakia. Soveltamisalaan kuuluisivat tällä perusteella esimerkiksi sellai-
set sähköjohdot, jotka eivät itsenäisinä hankkeina kuuluisi YVA-menettelyn piiriin, mutta 
jotka liittyvät olennaisesti YVA-menettelyn piiriin kuuluvaan hankkeeseen (esimerkiksi 
tuulivoima puistojen liityntäjohdot).659

Nykyisen lunastuslupalain 3 §:n mukaan tätä lakia ei sovelleta, jos hankkeen toteuttami-
nen perustuu kaikilta osin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaiseen oikeus-
vaikutteiseen kaavaan, jossa hankkeen sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on 

655  Ibid., s. 5.

656  Ibid.

657  Ibid., s. 6.

658  Ibid., s. 11.

659  Ibid., s. 11.
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selvitetty. Jatkossa tästä käytännöstä on tarkoitus luopua, koska lunastuslupalailla on tar-
koitus säädellä maankäyttö- ja rakennuslakia tarkemmin täsmällisestä sijoituspaikasta ja 
toteuttamistavasta.660

Sähköjohdon ja kaasun siirtoputken rakentamista koskevassa 4 §:ssä on lakiuudistuk-
sen tarkoituksena säätää sähköjohtoa ja kaasun siirtoputkea koskevan lunastuslupa-
harkinnan erityisistä edellytyksistä. Nämä täydentäisivät edellisessä kappaleessa käsitellyn 
lunastuslain 4 §:n lupaharkintasäännöstä. Hallituksen esityksen mukaan lunastus-
lain yleisen tarpeen vaatimuksen ja lunastusta rajoittavien kriteereiden voidaan katsoa 
sisältävän sisäänrakennetun vaatimuksen hankkeen haitallisten vaikutusten minimoin-
nista. Lunastus lain 4 §:n 1 momentin kirjoitustapa on kuitenkin nykyisen lainsäädännön 
täsmällisyys vaatimusten näkökulmasta niin yleinen, että mainittujen vaatimusten oikeus-
perustaa on pidettävä epäselvänä.661 

Esityksen mukaan YVA-direktiivin 8 a artiklan662 asianmukainen täytäntöönpano edellyttää 
kansalliselta lainsäädännöltä, että lupa-asian ratkaisevalla viranomaisella on mahdollisuus 
liittää päätökseen tarpeellisia määräyksiä hankkeesta aiheutuvien haitallisten vaikutus-
ten ehkäisemiseksi. Lupaharkinta muodostuu luvan myöntämisen edellytysten tutkin-
nasta ja päätökseen liitettävien lupamääräysten asettamisesta. Sääntelyn täsmällisyyden 
ja asianosaisten sekä muiden tahojen oikeusturvan näkökulmasta ei ole mahdollista, että 
viranomainen voisi antaa lupamääräyksiä sellaisten vaatimusten turvaamiseksi, jotka eivät 
ilmene laista. Tämän vuoksi laissa tulee säätää täsmällisemmin lupaharkinnassa huomioon 
otettavista oikeusseikoista, joiden turvaamiseksi lupamääräyksiä voidaan asettaa.663

Ehdotetun 4 §:n 1 momentin mukaan sähköjohto ja kaasun siirtoputki olisi sijoitet-
tava ja rakennettava teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisella tavalla siten, 
että johto linjasta ympäristölle ja alueiden käytölle aiheutuvat haitat jäävät mahdolli-
simman vähäisiksi. Hallituksen esityksessä tuodaan esille, että ympäristöllä ja alueiden 
käytöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä alkuperäistä luontoa ja erilaisia ihmistoiminnan 
käyttöön otettuja alueita. Tällaisia alueita olisivat esimerkiksi rakentamiseen, liikennea-
lueiksi, perustuotantoon ja virkistyskäyttöön otetut alueet. Ympäristö ja alueiden käyttö 
olisi tämän säännöksen puitteissa ymmärrettävä siten laajasti, että se kattaisi esimerkiksi 

660  Ibid., s. 11.

661  Ibid., s. 13.

662  YVA-direktiivin 8 a artiklan 1 kohdan mukaan luvan myöntämispäätöksen on sisällettävä vähintään 
tiedot a) 1 artiklan 2 kohdan g alakohdan iv alakohdassa tarkoitetusta perustellusta päätelmästä sekä b) 
mahdolliset päätökseen liitetyt ympäristöehdot, kuvaus hankkeen ominaisuuksista ja/tai toimenpiteistä, joilla 
pyritään välttämään, ehkäisemään tai vähentämään ja, jos mahdollista, poistamaan merkittävät haitalliset 
ympäristövaikutukset.

663  HE 109/2022 vp., 13.
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maisemakuvan sekä mahdolliset alueella sijaitsevat muinaismuistot.664 Tässä yhteydessä 
perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla tulee huomioida myös saamelainen 
kulttuuri maisema, perinteiset elinkeinot ja kulttuuriperintökohteet.

Hallituksen esityksen mukaan säännöksen tarkoituksena on turvata sellaisia yleisempiä 
intressejä, jotka eivät ole palautettavissa yksittäisten kansalaisten tai oikeushenkilöiden 
oikeuspiiriin kuuluviksi vaatimuksiksi. Momentti sisältäisi yleisen johtoreitin valintaa koske-
van säännöksen, jonka tarkoituksena on ohjata sähköjohdon tai kaasun siirtoputken sijoit-
taminen ympäristön sekä olemassa olevan ja suunnitellun maankäytön kannalta vähiten 
haittaa aiheuttavalle paikalle. Ehdotetun säännöksen mukaan johtolinjan sijoittamisesta ei 
saisi aiheutua kenellekään enempää vahinkoa tai haittaa kuin tarve vaatii. Johtoreitti tulisi 
sovittaa mahdollisuuksien mukaan vallitseviin maanomistusoloihin ja alueen maankäyt-
töön siten, että siitä eri tahoille aiheutuva haitta kokonaisuutena arvioiden jäisi mahdolli-
simman pieneksi.665 Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta edellyttää saamelaisten 
perinteisen maankäytön ja kulttuuriperinnön huomioon ottamisen tässä yhteydessä.

Vaikka yllä olevat säännökset suojaavat myös saamelaisten oikeuksia, kuten hallituksen 
esityksessä itsessään todetaan,666 saamelaiskulttuurin suojasta on tarkoitus säätää erikseen 
4 §:n 1 momentissa. Säännökseen sisällytettäisiin saamelaiskulttuurin heikentämiskielto, 
jonka mukaan sähköjohdon tai kaasun siirtoputken rakentaminen ei saa vähäistä suurem-
massa määrin heikentää saamelaisten oikeutta ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan ja 
harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan. Säännöstä sovellettaisiin kotiseutualueella toteutta-
vien hankkeiden lisäksi myös kotiseutualueen ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin, jos 
hankkeella olisi vaikutuksia saamelaisten oikeuksille alkuperäiskansana. Sähköjohdon tai 
kaasun siirtoputken rakentamisella tarkoitettaisiin hankkeen rakentamisesta ja sen käy-
töstä aiheutuvia vaikutuksia.667 

Hallituksen esityksen mukaan säännös ei kieltäisi kokonaisuudessaan haitallisten vaikutus-
ten aiheuttamista saamelaiskulttuurille, mutta asettaisi näiden määrälle kynnyksen. Laissa 
ei otettaisi yksityiskohtaisesti kantaa siihen, millaista haitallista vaikutusta olisi pidettävä 
lainkohdan kieltämänä vähäistä suurempana heikennyksenä. Säännös muodostaisi itse-
näisen luvanmyöntämisedellytyksen. Jos hankkeesta aiheutuisi lainkohdassa tarkoitettua 
vähäistä suurempaa heikennystä, eikä tätä lupamääräyksin voitaisi poistaa, ei lupaa voitaisi 
myöntää. Esityksen mukaan ehdotettu säännös itsessään ohjaisi hankkeen suunnittelua ja 
toteuttamistapaa, jolloin tämänkaltaiset tilanteet jäisivät harvinaisiksi.668 

664  Ibid., s. 13-14.

665  Ibid. s. 14.

666  Ibid.

667  Ibid.

668  Ibid.
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Ehdotus on merkittävä saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien kannalta. Sanamuoto 
vähäistä suurempi haitta asettaa lupakynnyksen matalalle, ja parhaimmillaan ohjaa han-
ketta jo suunnitteluvaiheessa siihen suuntaan, ettei suoranaista haittaa aiheudu saame-
laiskulttuurille. Jälleen on tietysti paljon kiinni sekä lupaviranomaisen että ELY-keskuksen 
näkökannoista asian arvioimisessa. Hallituksen esityksessä todetaan, että vaikka lunastus-
lupaviranomaisen tulee viran puolesta tutkia lunastusluvan myöntämisen edellytykset, 
ELY-keskuksen lausunto on merkityksellinen erityisesti ympäristöllisten edellytysten käsillä 
oloa arvioitaessa.669 

Säännöksen 2 momentissa on tarkoitus myös säätää kaavojen huomioon ottamisesta 
sähkö johdon ja kaasun siirtoputken rakentamisessa. Säännöksen noudattamista valvo-
taan tämän lain mukaisessa lupaharkintatilanteessa. Hallituksen esityksessä todetaan, että 
sähköjohdon ja kaasun siirtoputkien rakentamisen sekä muun alueidenkäytön yhteen-
sovittamiselle olisi eduksi, että nykyiset ja tulevat sähköjohtojen linjaukset merkittäisiin 
maakuntakaavoihin. Tällöin nämä voitaisiin ottaa huomioon yksityiskohtaisemmassa aluei-
den käytön suunnittelussa. Käytännössä kaikkia tulevia hankkeita ei ole mahdollista ottaa 
maakuntakaavoituksessa huomioon kaavoituksen ja hankkeiden toteuttamisaikataulu-
jen erilaisuuden vuoksi. Sähköjohdolle tai kaasun siirtoputkelle osoitettua aluevarausta ei 
edellytettäisi.670

Ehdotuksen mukaan pykälän 3 momentissa säädettäisiin lupapäätökseen liitettävistä 
määräyksistä pykälän 1 ja 2 momentin vaatimusten täyttymiseksi. Ehdotetun sään-
nöksen mukaan lunastuslupapäätöksessä olisi annettava hankkeesta aiheutuvien hai-
tallisten vaikutusten rajoittamiseksi tarpeelliset määräykset johtolinjan sijainnista ja 
leveydestä, toteuttamistavasta ja -ajankohdasta sekä toiminnan vaikutusten tarkkailemi-
sesta. Esityksessä todetaan, että lupamääräykset ovat kiinteässä yhteydessä lupaharkin-
taan. Niitä ei ole mahdollista pitää erossa toisistaan, sillä lupamääräyksillä varmistetaan 
toisaalta lain vaatimusten täyttyminen, toisaalta luodaan puuttuvia luvan myöntämise-
dellytyksiä. Lähtökohdan määräysten tarpeellisuuden arvioinnille muodostaa lupaviran-
omaiselle toimitettu hakemus liitteineen, jossa sisältää tiedot hankkeen linjauksesta ja 
toteuttamistavasta.671 

Kuten hallituksen esityksessä todetaan, merkittävin hankkeen ympäristövaikutuk-
sia määrittävä tekijä on johtoreitti, josta hankkeesta vastaava päättää asiassa kertyneen 
selvityksen sekä mahdollisesti viranomaisten ja muiden tahojen kanssa käytyjen kes-
kusteluiden perusteella. Johtoreitti puolestaan pohjautuu pitkälti hanketta koskevan 

669  Ibid., s. 7.

670  Ibid., s. 15.

671  Ibid., s. 16.
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ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tuloksena laadittuun ympäristövaikutusten 
arviointi selostukseen ja yhteysviranomaisen siitä antamaan perusteltuun päätelmään, 
jotka on yllä olevassa kappaleessa käsitellyn lunastuslain 5 §:n 4 momentin mukaan liitet-
tävä hakemusasiakirjoihin.672 

Hallituksen esityksen mukaan, myöntäessään lunastusluvan lupaviranomainen ratkaisee 
samalla johtoreitin kulun. Lupaviranomaisen tulisi voida, jos hankkeen yleisille tai yksityi-
sille eduille aiheutuvien haitallisten vaikutusten ehkäiseminen tai vähentäminen sitä edel-
lyttää, tehdä vähäisiä tarkistuksia johtoreitin kulkuun, jos luvan myöntämisen edellytykset 
muutoin olisivat käsillä. Tapauskohtaisesti harkittavaksi jäisi, kuinka suuria muutoksia joh-
toreitin kulkuun olisi mahdollista tehdä. Harkinnassa merkitystä voidaan antaa ympäris-
tövaikutusten arviointiselostukselle ja yhteysviranomaisen siitä antamalle perustellulle 
päätelmälle. Johtoreitin siirtäminen kokonaan toiseen paikkaan ei kuitenkaan olisi mah-
dollista, vaan tällaisessa tilanteessa luvan myöntämisedellytyksen on katsottava puuttu-
van ja lunastuslupahakemus tulisi hylätä.673

Ehdotuksen mukaan eräissä tilanteissa saattaa olla tarpeen antaa määräyksiä hankkeen 
toteuttamistavasta ja -ajankohdasta. Nämä kuuluvat lähtökohtaisesti hankkeesta vastaa-
van päätösvaltaan, minkä vuoksi näitä koskevia määräyksiä tulisi antaa ainoastaan niissä 
tilanteissa, jossa nämä ovat välttämättömiä haitallisten vaikutusten aiheutumisen ehkäise-
miseksi ja laissa turvattujen oikeushyvien turvaamiseksi. Ehdotuksessa annetaan esi-
merkkeinä määräykset lintujen pesimärauhan turvaamiseksi tai viljelysten turmeltumisen 
ehkäisemiseksi. Hankkeesta aiheutuneiden haittojen ja vahinkojen korvaamisesta pääte-
tään lunastustoimituksessa.674 Toteuttamistapa- ja ajankohta voivat olla hyvinkin merkit-
täviä esimerkiksi poronhoidon kannalta. Saamelaiskulttuurille kohdistuneista vahingoista 
tulisi päättää lunastustoimituksessa, ja niiden perusteista keskusteltiin yllä olevassa lunas-
tuslakia koskevassa kappaleessa.

Lakiuudistuksessa esitetään myös erillistä 4 b §:ää koskien valvontaa ja hallintopakkoa. 
Lakiin esitetään lisättäväksi säännökset viranomaisesta, jonka tehtävänä olisi valvoa lain ja 
sen nojalla annettujen määräysten noudattamista. Valvontatehtävässä olisi toisaalta kyse 
yleisten ympäristöllisen näkökohtien huomioon ottamisen valvonnasta lupamenettelyssä, 
toisaalta hankkeen toteuttamiseksi myönnettyyn lunastuslupaan liitettyjen, ympäristön 
turvaamiseksi annettujen määräysten noudattamisen valvonnasta. Valvonta painottuisi 
erityisesti hankkeen rakentamisvaiheeseen, joskin eräissä tilanteissa saattaa olla tarpeen 

672  Ibid.

673  Ibid.

674  Ibid.
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seurata hankkeen pidempiaikaisia vaikutuksia johonkin ympäristön osa-alueeseen. Teh-
tävä esitetään osoitettavaksi ELY-keskukselle, joka toimii jo nykyään useiden eri ympäristö-
lakien mukaisena valvontaviranomaisena.675

Lunastuslain 8 §:n 2 momentin ELY-keskukselle on varattava tilaisuus antaa lausuntonsa 
lunastuslupaa koskevasta hakemuksesta, jos hankkeella on seudullista merkitystä tai jos 
hankkeella on ympäristönsuojelun kannalta huomattava merkitys. ELY-keskus voi näin 
ollen jo nykyisenkin lain mukaisessa lunastuslupamenettelyssä esittää arvionsa hank-
keesta ja sen lainmukaisuudesta. Ehdotetun lunastuslupalain 4 §:n myötä lupaharkinta 
täydentyisi ympäristöä turvaavilla edellytyksillä, jotka saattavat lisätä tarvetta varmistua 
lain vaatimusten täyttymisestä lupamenettelyvaiheessa. Hallituksen esityksen mukaan 
merkityksellistä olisi tässä se, missä määrin lunastuslupahakemuksessa on otettu huo-
mioon ELY-keskuksen YVA-menettelyssä esitetyt näkökannat. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin lisäksi valvontaviranomaisen oikeudesta saada tietoja ja tehdä tarkastuksia 
valvontaa varten.676 

ELY-keskuksen tehtävänä olisi valvoa tämän lain ja sen nojalla annettujen määräysten 
noudattamista ja antaa velvoittavia päätöksiä, joiden lainmukaisuus tulee voida saattaa 
tuomioistuimen arvioitavaksi. ELY-keskus voisi myös oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetun lain (808/2019) 7 §:n 1 momentin nojalla hakea muutosta tämän lain nojalla 
annettuun lunastuslupapäätökseen. Lunastuslupalain 4 §:ään perustuva ratkaisu annetaan 
osana lunastuslupaa, ja siihen haetaan muutosta lunastuslain 87 §:n mukaisessa järjestyk-
sessä. Epäselvyyden välttämiseksi lunastuslupalain 5 §:ään ehdotetaan sisällytettäväksi 
uudeksi 3 momentiksi informatiivinen viittaus, jonka mukaan muutoksenhausta tämän 
lain nojalla säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. 

Voimassa olevan lunastuslupalain 5 §:n mukaan oikeus valittaa tässä laissa tarkoitettuja 
hankkeita varten annetusta lunastusluvasta on sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään, hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä 
yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden-, tai luonnon-
suojelun edistäminen taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen.677 Hallintolain-
käyttölaki on vuonna 2019 korvattu oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetulla lailla 
(808/2019). Lain 7 §:n mukaan hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, 
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit-
tömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.678 Tämän lisäksi 
uudistetun lain 5 §:ään on tarkoitus lisätä säännökset saamelaiskäräjien ja kolttien 

675  Ibid., s. 17.

676  Ibid.

677  5 §.

678  7 §.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960586
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kylä kokouksen valitusoikeudesta. Mikä tahansa hanke ei perustaisi valitusoikeutta asiassa, 
vaan muutoksenhauen edellytyksenä olisi hankkeen haitalliset vaikutukset alkuperäis-
kansojen kielen, kulttuurin, elinolosuhteiden ja elinkeinojen harjoittamiselle.679 Vali-
tusoikeus saamelais käräjille ja kolttien kyläkokoukselle olisi merkittävä lisäys siksi, että 
näin voidaan arvioida heikentämiskiellon kynnystä. Lupamenettelyn yhteydessä ne voi-
sivat valittaa myös siitä, ettei YVA-menettelyssä saamelaiskulttuuria ja saamelaisten 
alkuperäiskansa oikeuksia koskevia vaikutuksia ole asianmukaisesti arvioitu huomioiden 
perus- ja ihmis oikeuksien asettamat edellytykset.

Saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutumisen näkökulmasta voidaan lähtökoh-
taisesti pitää positiivisena ehdotusta siitä, että ELY-viranomainen, joka toimii myös YVA- 
yhteysviranomaisena, valvoisi lunastuslupalain toteutumista. Vaikka päätöksen tekeekin 
lupaviranomainen eikä ELY-keskus, lakia valvovana viranomaisena se pystyy vahvasti vai-
kuttamaan siihen, että ympäristönäkökohdat ja tähän liittyen saamelaiskulttuuriin koh-
distuvat vaikutukset tulevat huomioiduksi lupapäätöksessä. Se, että itse lunastuslupalaki 
säätäisi saamelaiskulttuurin heikentämiskiellosta, vahvistaisi luonnollisesti saamelaisten 
alkuperäiskansaoikeuksien toteutumista. Heikentämiskielto, joka pohjautuu PL 17.3 §:ään 
sekä KP-sopimuksen 27 artiklaan, koskee myös YVA-lain mukaista menettelyä vaikutusten 
arvioinnin osalta. 

Yhteenvetona lunastuslain ja lunastuslupalain osalta saamelaisten alkuperäiskansaoi-
keuksien kannalta voidaan todeta, että koska YVA-menettelyyn liittyvä vaikutusten arviointi 
tulee ottaa huomioon lunastuslupapäätöksessä, myös YVA-menettelyssä suoritettu vaiku-
tusten arviointi saamelaiskulttuuria koskien voidaan ja tulee huomioida lupaviranomaisen 
päätöksessä. Tässä yhteydessä sillä, kuinka paljon saamelaiskulttuuriin kohdistuvat vaiku-
tukset painottuvat ELY-keskuksen perustellussa päätelmässä, on varmasti suuri merkitys. 

Myös yleisön osallistumista lunastuslupamenettelyyn on parannettu lunastuslain uudistuk-
sessa. Tämä mahdollistaa lähtökohtaisesti sen, että saamelaiskäräjät ja alueen keskeiset 
saamelaiset perinteisten elinkeinojen harjoittajat voivat osallistua lupamenettelyyn liitty-
vissä kuulemisissa. Lupaviranomaisen sekä ELY-keskuksen tulee osaltaan varmistaa, että 
saamelaisten osallistuminen on riittävän kattavaa. Lupaviranomaisen tulee myös ainakin 
saamelaiskäräjien pyynnöstä järjestää saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu sen 
varmistamiseksi, että YVA-menettelyssä suoritettu saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaiku-
tusten arviointi otetaan riittävällä tarkkuudella huomioon lunastuslupapäätöksessä. 

679  Ibid., s. 18.
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Se, että uudistettavassa lunastuslupalaissa on tarkoitus erikseen säätää saamelaisten 
oikeuksista ja saamelaiskulttuurin heikentämiskiellosta, on merkittävä parannus saame-
laisten oikeuksien toteutumisessa. Edelleen jää pitkälle lupaviranomaisen ja ELY-keskuksen 
harkinnan varaan, kuinka merkittäviksi haitat saamelaiskulttuurille katsotaan ja voidaanko 
niitä lupamääräyksin lieventää. Kaivos-, ympäristö-, ja vesitalousluparatkaisuissa viran-
omaisilla ja saamelaiskäräjillä ja poronhoitajilla on voinut olla hyvinkin eriävät näkemykset 
vaikutusten merkittävyydestä. Vähäistä suuremman haitan -muotoilu heikentämiskiel-
lossa ohjaa haitan kynnystä matalammalle kuin olennaisen haitan -muotoilu, jota on käy-
tetty esimerkiksi kaivos- ja ympäristönsuojelulaissa vastaten KP-sopimuksen 27 artiklan 
tulkintaa. 
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10 Yhteenveto saamelaiskulttuuriin 
kohdistuvien vaikutusten arvioimisen 
välittymisestä tarvittaviin lupiin

Tässä kappalekokonaisuudessa on käsitelty niitä lupalakeja, joiden on arvioitu voivan tulla 
sovellettavaksi saamelaisten kotiseutualueella tai sinne vaikutuksensa ulottavissa hank-
keissa, joihin sovelletaan YVA-lain mukaista menettelyä. Kaivos-, ympäristönsuojelu- ja 
vesilaki sisältävät saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon, jota esitetään nyt myös uudis-
tettavaan lunastuslupalakiin. Lähtökohtaisesti voidaan perustellusti olettaa, että saame-
laisten oikeuksista säätäminen lupalaeissa edesauttaa saamelaiskulttuuriin kohdistuvien 
vaikutusten tunnistamista ja huomioon ottamista lupamenettelyssä myös silloin kun ne 
on arvioitu jo osana YVA-menettelyä. Saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutumi-
sen kannalta olisi keskeistä, että kaikki ne lupalait, jotka vaikuttavat saamelaisten oikeuk-
siin, sisältäisivät saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon sekä sitä koskevan kumulatiivisten 
vaikutusten arviointivelvoitteen, ja turvaisivat saamelaisten tehokkaan ja merkitykselli-
sen osallistumisen heitä koskeviin päätöksiin. Saamelaiskäräjille ja kolttien kyläkokouk-
selle tulisi myös turvata muutoksenhakuoikeus, joka tällä hetkellä on kirjattu kaivos-, 
ympäristön suojelu- ja vesilakiin (vain saamelaiskäräjien osalta) sekä lunastuslupalakia kos-
kevaan uudistusehdotukseen. 

Oikeuskäytäntö kuitenkin osoittaa, että saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon sisältämää 
kumulatiivisten vaikutusten arviointia ei käytännössä suoriteta riittävällä tarkkuudella. 
Yksi olennainen syy näyttäisi olevan se, ettei sitä varten ei ole olemassa sovittua menet-
telyä. Viranomaisten tulisi yhdessä saamelaiskäräjien kanssa sopia menettelystä, jossa 
kumulatiiviset vaikutukset arvioitaisiin saamelaisten osallistuminen ja perinteinen tieto 
huomioiden.

Kaikissa käsitellyissä lupalaeissa edellytetään YVA-lain mukaisen vaikutusten arvioinnin 
ja sitä koskevan ELY-keskuksen perustellun päätelmän huomioon ottamista lupapäätök-
sessä. Lupalait velvoittavat myös YVA-direktiivin ja Espoon sopimuksen edellyttämällä 
tavalla niiden tahojen kuulemisen, joihin päätökset vaikuttavat. Tämä turvaa lähtökoh-
taisesti sen, että myös saamelaiskulttuuria koskevat vaikutukset tulee ja voidaan huo-
mioida lupapäätöksissä. Lupaviranomaisten tulee PL 22 §:n perus- ja ihmisoikeuksien 
turvaamis velvollisuuden nojalla varmistaa, että keskeiset saamelaistahot voivat osallistua 
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tehokkaasti ja merkityksellisesti lupamenettelyissä sen varmistamiseksi, että YVA-menet-
telyssä suoritettu saamelaiskulttuuria koskeva vaikutusten arviointi otetaan riittävästi huo-
mioon lupapäätöksessä. 

Kuitenkin myös se, kuinka hyvin ympäristövaikutukset tai niiden sosiaaliset aspektit tun-
nistetaan lupalaeissa, vaikuttaa oletetusti siihen, kuinka hyvin YVA-menettelyn tulokset 
siirtyvät lupalakien mukaisiin lupiin. Esimerkiksi maa-aineslaissa ympäristövaikutusten 
käsite on suppea niin, että siinä ei erikseen korosteta sosiaalisia vaikutuksia, kuten elin-
oloihin kohdistuvia vaikutuksia. Tämä saattaa osaltaan heikentää saamelaiskulttuuriin 
kohdistuvien vaikutusten painoarvoa lupapäätöksissä, vaikka ne olisikin asianmukaisesti 
arvioitu YVA-lain mukaisessa menettelyssä. 

Eräs keskeinen seikka, jota myös pitäisi pohtia sekä YVA-menettelyn että lupalakien vaiku-
tusten arvioinnin yhteydessä, on mahdollinen maksettava kompensaatio haitoista myös 
perinteisten elinkeinojen harjoittajille.680 Kuten kappaleessa 5 on todettu, perus- ja ihmis-
oikeusmyönteinen laintulkinta ja erityisesti KP-sopimuksen 27 artiklaa koskeva käytäntö 
edellyttää, että vaikutukset arvioidaan myös perinteisten elinkeinojen elinvoimaisuuteen 
ja taloudelliseen kannattavuuteen. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa saamelaisille poron-
hoitajille on maksettu korvauksia haitoista YVA-menettelyä edellyttävissä hankkeissa.681 
Vaikka saamelaisessa perinteisessä maankäytössä ei kyseessä useimmiten olekaan 
omistus oikeus kiinteistöoikeudellisessa mielessä, myös perustuslakivaliokunta on ottanut 
kantaa siihen, että saamelaisten kulttuuristen elinkeino-oikeuksien tulevat ainakin lähelle 
omistusoikeutta.682 Myös ILO sopimus 169:n 15 artikla edellyttää, että luonnonvarojen hyö-
dyntämisessä alkuperäiskansojen on päästävä mahdollisuuksien mukaan osallisiksi tällai-
sen toiminnan aiheuttamasta hyödystä, ja niiden on saatava oikeudenmukainen korvaus 
kaikesta vahingosta, jota tällainen toiminta voi niille aiheuttaa. ILO:n vuoden 1996 oppaan 
mukaan ilmaisu ”mahdollisuuksien mukaan” on luettava yhdessä yleissopimuksen 6 ja 7 
neuvotteluja koskevien artiklojen kanssa.683 Hallituksen esityksessä ILO sopimus 169:n rati-
fiointia koskien (264/2014) todetaan, että osallisuutta hyödyntämistoimien tuottoon voi-
daan arvioida tapauskohtaisesti ja kompensaatiot voidaan toteuttaa eri muodoissa. Sen 
vuoksi asiasta ei ole lainsäädäntöä.684 Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta puol-
taa, että perinteisten elinkeinojen harjoittajille tulee maksaa kompensaatio toiminnan 
aiheuttamasta haitasta. 

680  Ks. Heinämäki (2017), s. 83.

681  Ks. kappale 11.3. ja 11.4.

682  Esim. PeVL 7/ 1978 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä n:o 243 (1976 vp) Inarin, 
Enontekiön ja Utsjoen kunnissa suoritettavaa vesialueiden rajankäyntiä sekä kalastamista pohjoisella vesialueella 
koskevaksi lainsäädännöksi ja ed. Mäki-Hakolan lakialoitteesta n:o 129 ( 1976 vp.) , joka sisältää ehdotukset laiksi 
vesialueiden rajankäynnistä Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kunnissa ja laiksi kalastamisesta pohjoisella vesialueella.

683  ILO: Indigenous and Tribal Peoples: A Guide to ILO Convention 169 (1996), s. 18.

684  HE 264/2014, Ilo sopimus 169:n 15 artiklaa käsittelevä kohta.
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11 Rajat ylittävät ympäristövaikutukset: 
vertailua Norjan ja Ruotsin 
lainsäädäntöön saamelaisoikeuksien 
toteutumisen näkökulmasta

Tämän selvityksen taustaa kuvaavassa alkukappaleessa mainituissa Arktinen YVA -suo-
situksissa685 merkityksellisen osallistumisen ja alkuperäiskansojen roolin ja merkityksen 
lisäksi valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset nostettiin yhdeksi keskeiseksi tee-
maksi. Saamelaiset ovat yksi kansa neljän valtakunnan alueella. Pohjoismaisen, vielä lopul-
lisesti hyväksymättömän saamelaissopimuksen yhtenä tarkoituksena on luoda harmoniaa 
lainsäädäntöjen ja käytäntöjen välillä siten, että saamelaiset voisivat yhtenä kansana naut-
tia itsemääräämisoikeudestaan ja siitä kumpuavista muista oikeuksista ja elämäntavasta. 

Tämän kappalekokonaisuuden tarkoituksena on kuvailla rajat ylittävien ympäristö-
vaikutusten arvioinnin oikeudellista säätelyä Suomessa, erityisesti saamelaisten oikeuksien 
toteutumisen kannalta. Tämän lisäksi kappale pitää sisällään Norjan ja Ruotsin YVA-lakien 
perustan esittelyn saamelaisten oikeuksien näkökulmasta. Kappaleessa on käyty esi-
merkinomaisesti läpi myös Suomessa meneillään olevia rajat ylittäviä hankkeita, joissa 
aiheuttaja osapuolena on Norja tai Ruotsi sen havainnollistamiseksi, miten saamelais-
kulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arviointi on suoritettu ja miten saamelaiset ovat voi-
neet osallistua näihin arviointeihin. Tämän lisäksi kappale pitää sisällään yhden norjalaisen 
ja yhden ruotsalaisen YVA-menettelyesimerkin, jossa tarkastellaan sitä, millaisia hyvänä 
esimerkkinä pidettäviä menetelmiä saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten arvioin-
nissa on käytetty.

685  Ks. I Selvityksen tausta ja tavoite.
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11.1 Kansainvälisen oikeuden sekä EU-oikeuden velvoitteet
Kuten kappaleessa 7.1. koskien YVA-lainsäädännön perustaa tuotiin esille, Suomen 
kansain väliset YVA-velvoitteet pohjautuvat Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylit-
tävien ympäristövaikutusten arviointia koskevaan yleissopimukseen, ns. Espoon sopimuk-
seen. Espoon sopimuksessa, jota käsiteltiin lyhyesti mainitussa aiemmassa kappaleessa, 
on sovittu valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista. Sopimuksen osa-
puolella on oikeus osallistua toisen osapuolen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, 
mikäli arvioitavan hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset todennäköisesti kohdistuvat 
kyseiseen valtioon.686 

Ympäristöministeriö on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa.687 
Ministeriö vastaa sopimuksen toimialaan kuuluvista tehtävistä. Ahvenanmaalla ei ole itse-
näistä asemaa Espoon sopimuksen osapuolena eikä omaa Espoon sopimuksen yhteys-
tahoa (focal point/point of contact for notification), vaan sen osallistuminen sopimuksen 
mukaisiin kansainvälisiin YVA-menettelyihin tapahtuu ympäristöministeriön kautta.688

Vaikka Espoon sopimus edellyttääkin sopimusosapuolten luovan kansallisia YVA-menette-
lyjä, sopimus antaa paljon liikkumavaraa kansalliselle toteutukselle.689 Artiklan 3.1 mukaan 
aiheuttajaosapuoli on velvollinen aloittamaan kansainvälisen YVA-menettelyn ilmoitta-
malla ehdotetusta hankkeesta kaikille sopimuspuolille, joiden se katsoo saattavan joutua 
kohdeosapuoleksi ”mahdollisimman aikaisin ja viimeistään silloin kun se tiedottaa hank-
keesta omille kansalaisilleen”.

Espoon sopimuksen lisäksi Suomella on kahdenvälinen valtion rajat ylittävien ympäristö-
vaikutusten arviointia koskeva sopimus Viron kanssa. Sopimus on tehty 21.2.2002 kahden-
keskisen yhteistyön tehostamiseksi ympäristövaikutusten arvioinnissa. Suomen tasavallan 
hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välinen sopimus valtioiden rajat ylittävien ympä-
ristövaikutusten arvioinnista (SopS 51/2002) tuli voimaan 6.6.2002. Suomen ja Viron väli-
sen YVA-sopimuksen velvoitteet hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista vastaavat 
pitkälti Espoon sopimusta.690 

686  Ks. Koivurova, T., Craik, N., Torkkeli, M., Valtion rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa, YVA-
lain toimivuus kansainvälistä kuulemista koskevien velvoitteiden näkökulmasta, Ympäristöministeriön raportteja 
7/2012, Ympäristöministeriö (2012), s. 8. 

687  1.1.2023 tehtävä siirtyy Suomen ympäristökeskukselle.

688  Koivurova et al (2012), s. 11.

689  Ibid., s. 15. Ks. myös yleisesti, Koivurova, T., Torkkeli, M. ja Craik, N. Ympäristövaikutusten arviointi 
kansainvälisessä katsannossa; Suomen YVA-lain toimivuus valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia koskevien 
velvoitteiden näkökulmasta. Ympäristöjuridiikka 4/2011 s. 10–32; Koivurova, T., “Transboundary Environmental 
Impact Assessment in International Law”, teoksessa S. Marsden & T. Koivurova (toim.), Transboundary Environmental 
Impact Assessment in the European Union: The Espoo Convention and its Kiev Protocol on Strategic Environmental 
Assessment ( London: Earthscan, 2011) s.15–38. 

690  Ibid., s. 8.
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Rajat ylittävistä ympäristövaikutusten arvioinnista säädetään myös EU:n YVA-direktiivissä, 
jota niin ikään käsiteltiin lyhyesti kappaleessa 7.1. YVA-direktiivin 7 artiklassa säädetään 
ympäristövaikutusten arvioinnista tilanteessa, jossa hankkeella on todennäköisesti merkit-
täviä ympäristövaikutuksia toisessa jäsenvaltiossa. Hanketta koskevasta lupa menettelystä 
sekä siihen liittyvistä velvoitteista myös kansainvälisen kuulemisen tilanteessa säädetään 
artikloissa 8 ja 9. Tämän lisäksi säädetään mahdollisista rajoituksista tietojen luovuttami-
sesta toiselle jäsenvaltiolle artiklassa 10 sekä muutoksenhausta artiklassa 10a. 

Espoon sopimuksessa ei ole alkuperäiskansojen asemaa koskevia säännöksiä. Kuitenkin 
sen soveltaminen Suomessa, kuten myös Norjassa ja Ruotsissa, koskee myös saamelaisten 
asemaa ja oikeuksia. Sopimuksessa ”vaikutuksella” tarkoitetaan ”hankkeen ympäristölle 
aiheuttamia seurauksia mukaan lukien vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuu-
teen, kasveihin, eläimiin, maaperään, ilmaan, vesiin, ilmastoon, maisemaan ja historial-
lisiin muisto merkkeihin tai muihin rakenteisiin tai näiden väliseen vuorovaikutukseen; 
siihen kuuluvat myös näissä tekijöissä tapahtuneiden muutosten vaikutukset kulttuuri-
perintöön tai sosioekonomisiin olosuhteisiin.” 691 Saamelaiskulttuuria koskevat vaikutukset 
voidaan lukea tämän määritelmän sisälle. Kuten aiemmassa kappaleessa 7.4. tuotiin esille, 
vaikutukset luontoon, kulttuurimaisemaan ja siellä harjoitettavien perinteisiin elinkeinoi-
hin ja kulttuuriperintöön sekä terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset linkit-
tyvät kaikki saamelaiskulttuurin erityispiirteisiin. Sosioekonomiset vaikutukset koskevat 
mm. vaikutuksia poronhoidon taloudellisen tilanteen muuttumiseen. Ympäristövaikutuk-
set voivat kohdistua saamelaisten hyvinvointiin ja yhteisöelämään monella tavoin, kuten 
aiemmin tässä raportissa on tuotu esille. Vaikutukset voivat ulottua yhteen saamelaiseen 
kansaan yli valtioiden rajojen. Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta edellyttää, 
että rajat ylittävät vaikutukset arvioidaan suhteessa saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten 
alkuperäiskansaoikeuksiin, ja että saamelaiset voivat tehokkaasti ja merkityksellisesti osal-
listua tähän arviointityöhön.

691  I artiklan vii kohta.
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11.2 Kansalliset kansainvälistä kuulemista 
koskevat säännökset 

Suomessa kansainväliset ja EU-velvoitteet on toimeenpantu YVA-lainsäädännön 
kansain välistä kuulemista koskevilla säännöksillä (YVAL 28–30 ja 38 §:t) ja asetuksella 
valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen 
voimaansaattamisesta.692

YVAL 28 §:n mukaisesti ympäristöministeriö huolehtii Suomea velvoittavan kansain välisen 
sopimuksen mukaisten tehtävien hoidosta, jos Suomessa toteutettavalla hankkeella on 
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia Suomea velvoittavan kansainvälisen 
sopimuksen osapuolen tai Euroopan unionin jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvalla 
alueella. Säännöksen mukaan ympäristöministeriön on varattava Suomea velvoittavan 
kansainvälisen sopimuksen osapuolena olevan toisen valtion viranomaisille sekä niille, joi-
den oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, yhteisöille ja säätiöille tilaisuus osallistua 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, jos hankkeella on todennäköisesti merkittäviä 
ympäristövaikutuksia kyseisen valtion alueella.693 

Mikäli hanke sijoittuu tai ulottaa vaikutuksensa Norjassa tai Ruotsissa alueelle, jossa harjoi-
tetaan saamelaisten perinteisiä elinkeinoja tai jossa sijaitsee saamelaisia kulttuuriperintö-
kohteita tai keskeisiä kulttuurimaisemia, on keskeisin osallistuva saamelaistaho kyseisen 
valtion saamelaiskäräjät saamelaisten itsehallintoelimenä. Tämän lisäksi myös esimerkiksi 
Norjan ja Ruotsin saamelaiset poronhoitohallintoyksiköt, saamelaiskylät (samebyar), ovat 
keskeisiä tahoja, joiden oloihin ja etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Norjassa ja Ruotsissa 
saamelaiskulttuuriin liittyvissä kysymyksissä saamelaiskylät ovat osallistuneet YVA-me-
nettelyihin saamelaiskäräjien lisäksi. Tämän lisäksi keskeisiin saamelaistahoihin voi lukeu-
tua myös muita perinteisten elinkeinojen harjoittajia, kuten kalastajia. Kyseisten valtioiden 
saamelaiskäräjät, valtioiden käytännöt ja lainsäädäntö sekä kansainvälisten ihmisoikeus-
asiakirjojen velvoitteet vaikuttavat luonnollisesti siihen, miten saamelaisten osallistuminen 
tapahtuu YVA-menettelyissä. 

Espoon sopimuksen 2 artiklan 6 kohdan mukaan aiheuttajaosapuoli järjestää yleis-
sopimuksen määräysten mukaisesti kansalaisille mahdollisuuden osallistua ehdotettujen 
hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn hankkeen todennäköisellä vaiku-
tusalueella ja varmistaa, että kohdeosapuolen kansalaisille järjestetään yhtäläinen mah-
dollisuus kuin aiheuttajaosapuolen kansalaisille. Menettely alkaa 3 artiklan mukaisella 
aiheuttajaosapuolen ilmoituksella kohdeosapuolelle hankkeista, joilla voi todennäköisesti 

692  Asetus valtoiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen 
voimaansaattamisesta, SopS 67/1997 sekä muutokset SopS 84/2015 ja SopS 81/2017.

693  YVAL 28 §.
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olla valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia artiklan 5 mukaisia riittäviä ja tehokkaita neuvot-
teluja varten. 4 artiklan 2 kohdan mukaan aiheuttajaosapuoli toimittaa ympäristövaiku-
tusten arviointiasiakirjat kohdeosapuolelle ja asianosaiset sopimuspuolet huolehtivat 
aineiston jakelusta kohdeosapuolen viranomaisille ja kansalaisille hankkeen todennäköi-
sellä vaikutusalueella.

Suomi järjestää kohdeosapuolen asukkaiden kuulemisen (sekä arviointiohjelma- että 
arviointiselostusvaiheessa) siten, että ympäristöministeriö toimittaa asiakirjat kohdeosa-
puolen yhteystaholle, joka sitten järjestää asiakirjojen levittämisen sekä kerää lausunnot 
asukkailla ja viranomaisilta.694 Käytännössä ympäristöministeriön ilmoituksessa pyydetään, 
että kohdeosapuolen tai -osapuolien Espoon sopimuksen yhteystahot huolehtivat siitä, 
että kohdeosapuolten asukkaat hankkeen todennäköisellä vaikutusalueella saavat tiedon 
ilmoituksesta ja niille varataan mahdollisuus esittää kannanottonsa sen johdosta. Lisäksi 
pyydetään yhteystahoa toimittamaan ko. kannanotot ympäristöministeriölle. Ilmoitus-
kirjeessä sekä arviointiselostusta toimitettaessa ilmoitetaan myös, mikäli hankkeesta jär-
jestetään yleisötilaisuuksia kohdemaassa tai Suomessa.695 Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen 
laintulkinnan nojalla voidaan katsoa, että tilaisuudessa on tarvittaessa järjestettävä saa-
menkielen tulkkaus, mikäli saamelaiset tätä pyytäisivät. Norjan tai Ruotsin saamelaistaho-
jen osallistuminen tai ainakin siihen annettu mahdollisuus riippuu siis pitkälle siitä, miten 
saamelaistahoja tiedotetaan asiasta kohdevaltioissa. 

YVAL 29 §:ssä säädetään, että yhteysviranomaisen on toimitettava 28 §:ssä tarkoitettua 
YVA-hanketta koskeva arviointiohjelma ja sen olennaisia osia koskevat käännökset viipy-
mättä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriön on toimitettava ilmoitus hankkeesta ja 
arviointiohjelma käännöksineen toiselle valtiolle viimeistään silloin, kun yhteysviranomai-
nen tiedottaa arviointiohjelmasta Suomessa YVAL 17 §:n mukaisesti.696 Ympäristöministe-
riö toimittaa ilmoituksen tiedoksi myös ulkoministeriölle.697 

Ilmoituksesta on käytävä ilmi: 1) tiedot hankkeesta; 2) tiedot mahdollisista valtioiden rajat 
ylittävistä ympäristövaikutuksista; 3) tiedot hankkeen toteuttamisen kannalta olennaisesta 
päätöksestä; 4) yksityiskohtaiset tiedot arviointimenettelystä ja mahdollisuuksista osal-
listua menettelyyn sekä kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa toisen valtion on vastat-
tava ympäristöministeriölle osallistumisesta ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn; 
5) toimi valtaiset viranomaiset, joilta voi saada tietoja kansainvälisestä kuulemisesta ja joille 
voi esittää asiaa koskevia kysymyksiä.698

694  Koivurova et al (2012), s. 22.

695  Koivurova et al (2012), s. 20. 

696  YVAL 29 §.

697  Ibid.

698  Ibid.
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Säännöksen mukaan ympäristöministeriön on toimitettava toiselta valtiolta saamansa 
vastaus sekä annetut lausunnot ja mielipiteet YVA-yhteysviranomaiselle,699 jotta tämä voi 
ottaa ne huomioon arviointiohjelmaa koskevassa lausunnossaan.700 

Kansainvälinen kuuleminen tapahtuu YVA-lain kuulemista koskevien aikarajojen puitteissa 
(30–60 vuorokautta). Ympäristöministeriön vakiintunut käytäntö on ollut suosittaa yhteys-
viranomaisille, että kansainvälisen kuulemisen yhteydessä kuulemisaika olisi aina 60 päi-
vää. Kuulemisen jälkeen kohdeosapuolen yhteystaholle on varattava 1–2 viikkoa aikaa 
lausunnon kokoamiseen ja sen toimittamiseen Suomeen.701 Suomessa ollaan käytännössä 
oltu joustavia määräajan umpeutumisen jälkeen tulleiden vastausten suhteen, ja myös 
myöhästyneet vastaukset on huomioitu.702 

Kuitenkin koska Suomessa kansainvälinen YVA-menettely järjestetään osana kansallista 
YVA-menettelyä ja sen määrittämiä aikatauluja, kohdeosapuolelle ilmoittamiselle ase-
tetut kansainväliset velvoitteet sekä kohdeosapuolen ja sen kansalaisten tehokas osal-
listuminen arviointiohjelmavaiheeseen ovat haasteellisia järjestää ja sovittaa yhteen. 
Kohdeosapuolen ja sen kansalaisten pitäisi myös pystyä hahmottamaan, mistä ehdote-
tussa hankkeessa (sen rajat ylittävissä vaikutuksissa) ylipäänsä on kysymys, ja miten vai-
kuttaminen aiheuttajaosapuolen YVA-menettelyssä ja mahdollisesti lupamenettelyssä olisi 
tehokkainta. Tämän lisäksi pitäisi ymmärtää, mitä omaan maahan kohdistuvia ympäristö-
vaikutuksia YVA-menettelyn yhteydessä tulee selvittää. Kohdeosapuolen tulee myös laatia 
Suomen määräaikojen puitteissa kommentit, jotka yhteysviranomainen ottaa huomioon 
arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossa. Tästä syystä jo ennen varsinaisen ilmoi-
tuksen lähettämistä ympäristöministeriö on yhteydessä kohdeosapuolen tai -osapuo-
lien yhteystahoihin ja informoi käynnistyvästä YVA-menettelystä sekä tulossa olevasta 
ilmoituksesta. Keskustelua käydään alustavasta aikataulusta sekä hankkeen ominaisuuk-
sista.703 Saamelaisten osallistumisen kannalta tiukka aikataulu voi olla haasteellinen eikä 
saamelais käräjillä tai muilla keskeisillä saamelaistahoilla ole välttämättä riittävästi resurs-
seja osallistua menettelyihin, jotka ne kokisivat sinänsä hyvinkin tärkeiksi. 

Kielenkäännöksen suhteen olennaisia osia katsotaan säännöstä koskevan hallituksen esi-
tyksen mukaan olevan ainakin arviointiohjelman ne osat, jotka antavat riittävät tiedot 
toisen valtion viranomaisille ja niille, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, 
arvioida ja päätellä haluavatko ne osallistua arviointimenettelyyn. Käännettävistä kielistä 

699  Ibid.

700  HE 50/2021 vp., s. 19.

701  Koivurova et al (2012), s. 21.

702  Koivurova et al (2012), s. 20.

703  Ibid., s. 19–20.
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sovitaan tapauskohtaisesti ympäristöministeriön kanssa ja käännöstarpeeseen vaikuttaa 
hankkeesta ilmoittamisen laajuus.704 Olennaisten osien kääntäminen saamen kielelle vas-
taa perus- ja ihmisoikeusmyönteistä lain tulkintaa. 

Säännöstä koskevan hallituksen esityksen mukaan toiselle valtiolle toimitettavilla yksityis-
kohtaisilla tiedoilla arviointimenettelystä ja menettelyn osallistumismahdollisuuksista 
on tarkoitus varmistaa se, että toisen valtion kansalaisilla on samat tiedot ja lähtökohdat 
osallistua hankkeen arviointimenettelyyn kuin Suomessa arviointimenettelyyn osallis-
tuvilla. Tämä vahvistaa kansainvälisten sopimusosapuolten kansalaisten ja yhteisö-
jen tiedonsaanti- ja osallistumisoikeuksia ympäristöasioissa.705 Yksityiskohtaiset tiedot 
arviointi menettelystä edesauttavat Norjan tai Ruotsin saamelaiskäräjiä ja keskeisiä muita 
saamelaistahoja, kuten saamelaiskyliä (samebyar) arvioimaan sekä sitä, tahtovatko ne osal-
listua YVA-menettelyyn, että osallistuessaan arvioimaan vaikutuksia saamelaiskulttuuriin ja 
saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin.

Jos toinen valtio on ilmoittanut osallistuvansa arviointimenettelyyn, yhteysviranomai-
sen tulee toimittaa arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta 
sekä niiden olennaisia osia koskevat käännökset ympäristöministeriölle, jonka on toimi-
tettava ne viipymättä toiselle valtiolle lausuntojen antamista ja mielipiteiden esittämistä 
varten. Lisäksi ympäristöministeriön on tarjottava toiselle valtiolle mahdollisuutta neu-
votella muun muassa hankkeen mahdollisista rajat ylittävistä vaikutuksista ja tällaisten 
vaikutusten vähentämiseksi tai poistamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä sekä vahvis-
tettava kohtuullinen määräaika neuvottelujen kestolle. Ympäristöministeriö toimittaa kan-
sainvälistä kuulemista koskevat asiakirjat yhteysviranomaiselle ja tarvittaessa hankkeesta 
vastaavalle. Yhteysviranomaisen on toimitettava antamansa perusteltu päätelmä ja sen 
olennaisia osia koskevat käännökset ympäristöministeriölle, joka toimittaa ne ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelyyn osallistuneelle toiselle valtiolle. 706

Espoon sopimuksen mukaan neuvotteluja voidaan käydä a) ehdotetun hankkeen mah-
dollisista vaihtoehdoista, mukaan luettuna vaihtoehto, että hanketta ei toteuteta, sekä 
mahdollisuuksista lieventää valtioiden rajat ylittäviä haitallisia vaikutuksia sekä seurata 
tähän tähtäävien toimien vaikutuksia aiheuttaja-osapuolen kustannuksella; b) muista 
mahdollisista keskinäisistä yhteistyömuodoista ehdotetun hankkeen aiheuttamien mer-
kittävien valtioiden rajat ylittävien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi: c) muista 
tarpeellisista ehdotettuun hankkeeseen liittyvistä seikoista.707 Koska Pohjoismaat ovat 
kaikki sitoutuneet kunnioittamaan ja edistämään saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksia 

704  HE 50/2021 vp., s. 19.

705  Ibid.

706  YVAL 29 §.

707  Espoon sopimuksen 5 artikla.
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alkuperäiskansana, saamelaisia koskeva erityiskysymys voisi olla neuvottelujen yhtenä 
erillisenä kohteena. Tällöin ks. valtioiden saamelaiskäräjät tulisi myös kutsua neuvottelui-
hin. Näin ei kuitenkaan tähän mennessä ole tapahtunut. Suomessa on yleisesti ottaen kat-
sottu, että kohdeosapuolen kirjallisesti esittämät kannanotot arviointiasiakirjoista ovat 
osa 5 artiklan mukaisia neuvotteluja. Osassa hankkeista ympäristöministeriö on arviointi-
selostuksen toimittamisen yhteydessä pyytänyt kohdeosapuolta ilmoittamaan, mikäli se 
haluaa, että erillinen neuvottelukokous järjestetään.708 Kohdeosapuolen saamelaiskäräjillä 
tulisi myös olla mahdollisuus ehdottaa neuvottelukokousta. 

Kielenkäännöksiin liittyen hallituksen esityksen mukaan lupahakemuksen olennaisia osia 
voidaan katsoa olevan ainakin ne osat, joiden perusteella toisen valtion viranomaiset ja ne, 
joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, voivat tunnistaa sen, minkälaisia rajat 
ylittäviä merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia hankkeella voi olla ja miten sen aiem-
missa vaiheissa antamat kommentit on otettu huomioon.709 Saamelaisten näkökulmasta 
on luonnollisesti tärkeää, että heidän näkemyksensä vaikutuksista tulevat asianmukaisesti 
huomioiduksi arviointiohjelmassa sekä yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä. 
Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla olennaisia osia tulisi kääntää tarvit-
taessa saamen kielelle.

YVAL 29 § a:ssä säädetään kansainvälisestä kuulemisesta YVA-menettelyä edellyttä-
vien hankkeiden lupaprosesseissa. Säädöksen mukaan lupaviranomaisen tulee toimit-
taa 28 §:ssä tarkoitettua hanketta koskeva lupahakemus sekä sen olennaisia osia koskevat 
käännökset ympäristöministeriölle silloin, kun arviointimenettelyyn on osallistunut Euroo-
pan unionin jäsenvaltio. Ympäristöministeriön velvollisuutena on toimittaa ne jäsenvalti-
olle.710 Niin ikään lupaviranomaisen tulee toimittaa lupapäätöksensä sekä sen olennaisia 
osia koskevat käännökset ympäristöministeriölle, joka toimittaa ne ympäristövaikutusten 
arviointi menettelyyn osallistuneelle toiselle valtiolle.711 Velvoite lupapäätöksen toimittami-
sesta toiselle valtiolle perustuu YVA-direktiivin lisäksi Espoon sopimukseen.712

Kielenkäännöksen vaativia olennaisia osia voidaan kyseistä säädöstä koskevan hallituk-
sen esityksen mukaan katsoa olevan ainakin ne osat, joiden perusteella toisen valtion 
viranomaiset ja ne, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, voivat tunnistaa sen, 
miten arviointiselostus, perusteltu päätelmä ja kansainvälistä kuulemista koskevat asia-
kirjat on otettu huomioon sekä sen, mitä toimia lupapäätös edellyttää tunnistettujen mer-
kittävien haitallisten rajat ylittävien ympäristövaikutusten välttämiseksi, ehkäisemiseksi, 

708  Koivurova et al (2012), s. 23.

709  HE 50/2021 vp., s. 20.

710  YVAL 29 a §:n 1 mom. Lakimuutos 18.6.2021/556.

711  YVAL 29 a §:n 2 mom.

712  HE 50/2021 vp., s. 20–21.
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rajoittamiseksi tai poistamiseksi sekä seuraamiseksi.713 Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen 
tulkinnan voidaan katsoa edellyttävän, että mikäli saamelaiset osallistuvat kansainväliseen 
kuulemiseen, olennaisia osia tulisi tarvittaessa kääntää saamen kielelle. 

YVAL 38 §:ssä säädetään kustannusvastuusta. Yhteysviranomaisen lausunto arviointi-
ohjelmasta ja perusteltu päätelmä ovat maksullisia.714 Tiedottamisen, kuulemisen 
ja ympäristö vaikutusten arvioinnin kustannuksista sekä 29 ja 29 a §:ssä säädetty-
jen velvoitteiden täyttämistä varten tarvittavien käännösten kustannuksista vastaa 
hankkeesta vastaava.715 

YVAL 30 § säätelee toisen valtion lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella toteutettavia hank-
keita. Säädöksen mukaan ympäristöministeriö huolehtii Suomea velvoittavan kansain-
välisen sopimuksen mukaisten tehtävien hoidosta toisen valtion ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyssä, jos sopimuksen osapuolen tai Euroopan unionin jäsenvaltion lain-
käyttövaltaan kuuluvalla alueella toteutettavalla hankkeella on Suomen lainkäyttövaltaan 
kuuluvalle alueelle kohdistuvia todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.716 Saa-
tuaan asianomaiset tiedot ympäristöministeriö: 1) vastaa toiselle valtiolle, aikooko Suomi 
osallistua hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn ja toimittaa ilmoituksen 
tiedoksi ulkoasiainministeriölle; 2) huolehtii siitä, että toisen valtion toimittamista valtioi-
den rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointiin liittyvistä asiakirjoista tiedotetaan 
Suomessa hankkeen todennäköisellä vaikutusalueella ja varataan mahdollisuus mielipitei-
den esittämiseen ja pyydetään tarvittavat lausunnot; 3) toimittaa lausunnot ja mielipiteet 
toiselle valtiolle; 4) vastaa neuvotteluista toisen valtion kanssa sekä vahvistaa kohtuulli-
sen määräajan neuvottelujen kestolle; 5) huolehtii, että toisen valtion toimittama hanketta 
koskeva lupa on sähköisesti saatavilla.717

Kun Suomi on Espoon sopimuksen mukaisena kohdeosapuolena toisessa valtiossa toteu-
tettavassa YVA-menettelyssä, järjestää ympäristöministeriö kuulemisen Suomessa sekä 
lähettää lausuntopyynnöt asianosaisille viranomaisille ja järjestöille.718 Tämän lisäksi minis-
teriö kokoaa yhteenvedon annetuista lausunnoista ja kannanotoista sekä laatii Suomen 
vastauksen kohdeosapuolille niiden perusteella.719 

713  HE 50/2021 vp., s. 20.

714  38 § 2 mom.

715  YVAL 38 § 1 mom. Lakimuutos 18.6.2021/556.

716  YVAL 30 §.

717  Ibid.

718  Kuulutus lehdissä, tiedot hankkeesta YM:n kotisivuilla, lausuntopyynnöt viranomaisille ja kansalaisjärjestöille. 
Ks. Koivurova et al (2012), s. 27.

719  Ibid., s. 26.
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Kuulutuksessa ja lausuntopyynnössä tarjotaan mahdollisuus esittää mielipiteitä ja antaa 
lausuntoja Suomen osallistumisesta ko. aiheuttajaosapuolen YVA-menettelyyn sekä 
ympäristö vaikutusten arviointimenettelyn laajuudesta. Nähtävilläoloaika sekä lausun-
tojen määräaika määräytyvät aiheuttajaosapuolen asettamasta aikataulusta vastauk-
sen antamiselle. Yleensä pyritään varaamaan ympäristöministeriölle noin 1–2 viikkoa 
aikaa vastauksen ja lausuntoyhteenvedon laatimiselle ennen vastauksen määräaikaa. Jos 
aiheuttaja osapuolen asettama aikataulu on liian tiukka kuulemisen järjestämiselle, voi-
daan vastauksen antamiselle pyytää lisäaikaa aiheuttajaosapuolen yhteystaholta.720

Lausuntopyyntö lähetetään asianosaisille viranomaisille (hankkeesta riippuen), vaikutus-
alueen kunnille sekä kansalaisjärjestöille.721 Hankkeilla, joilla arvioidaan olevan rajat 
ylittäviä vaikutuksia saamelaisten kotiseutualueella, lausuntopyyntö lähetetään myös saa-
melaiskäräjille.722 Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan voidaan katsoa edellyt-
tävän, että lausuntopyyntö lähetetään myös keskeisille muille saamelaistahoille, kuten 
alueen keskeisille perinteisten elinkeinojen harjoittajille sekä koltta-alueeseen vaikuttavien 
hankkeiden kohdalla kolttien kyläkokoukselle. Myös Saamelaismuseo Siidalta olisi hyvä 
pyytää lausuntoa alueen saamelaiseen kulttuurimaisemaan ja kulttuuriperintöön koh-
distuvien vaikutusten osalta. Ympäristöministeriö voisi tiedustella saamelaiskäräjiltä sitä, 
keitä ovat keskeiset muut saamelaistahot, joille lausuntopyyntö tulisi lähettää. Perus- ja 
ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta edellyttää myös, että ainakin saamelaiskäräjien pyyn-
nöstä ympäristöministeriön tulee järjestää saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu. 

Arviointiasiakirjojen käännöksistä on ollut vaihtelevia käytäntöjä Suomen ollessa kohde-
osapuolena. Nykyisin Suomi edellyttää, että aiheuttajaosapuoli toimittaa sopimuksen 
edellyttämät olennaiset tiedot suomeksi käännettynä. Ympäristöministeriön vastuulla on 
kääntää tiedot tarvittaessa ruotsiksi.723 Ympäristöministeriö on kääntänyt tietoja tarvit-
taessa myös saamen kielelle.724

Saamiensa lausuntojen ja mielipiteiden perusteella ympäristöministeriön tehtävänä 
on harkita, osallistuuko Suomi ko. aiheuttajaosapuolen YVA-menettelyyn. Mikäli Suomi 
ilmoittaa osallistuvansa YVA-menettelyyn, ministeriö esittää vastauksessa myös mah-
dolliset kommentit aiheuttajaosapuolen toimittamasta ympäristövaikutusten arvioin-
tia koskevasta materiaalista. Tämän jälkeen ministeriö toimittaa vastauksen ja annetut 
lausunnot ja mielipiteet aiheuttajaosapuolelle. Vaikka kaikilla niillä mailla, joiden YVA- 
menettelyyn Suomi on osallistunut, ei olekaan samanlaista kaksivaiheista YVA-järjestelmää 

720  Ibid., s. 27.

721  Ibid.

722  Seija Rantakallio, Ympäristöministeriö 15.6.2022.

723  Koivurova et al (2012), s. 27.

724  Seija Rantakallio, Ympäristöministeriö 25.10.2022.
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kuin Suomessa, tapahtuu osallistuminen toisen maan YVA-menettelyyn usein kah-
dessa osassa. Ilmoituksen ja sen mukana toimitettavan alustavan materiaalin (usein ns. 
scoping document) lisäksi aiheuttajaosapuoli toimittaa arviointiselostuksen nähtäväksi 
ja kommentoitavaksi, mikäli Suomi on ilmoittanut osallistuvansa YVA-menettelyyn. Arvi-
ointiselostus kuulutetaan vastaavasti kuin aiheuttajaosapuolen ilmoitus ja alustavat arvi-
ointiasiakirjat. Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta lähetetään niille viranomais tahoille 
ja järjestöille, jotka ovat antaneet lausuntonsa ensimmäisellä kierroksella.725 Perus- ja 
ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla lausuntopyyntö tulee jälleen lähettää saame-
laiskäräjille ja keskeisille muille saamelaistahoille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen kansainvälistä kuulemista koskevat YVA-sään-
nökset mahdollistavat saamelaiskäräjien ja muiden relevanttien saamelaistahojen osal-
listamisen rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Suomen ollessa 
kohdeosapuolena, ympäristöministeriön vastuulle jää saamelaisten osallistaminen. Minis-
teriö on ollut aktiivinen saamelaiskysymyksissä Norjan ja Ruotsin kanssa rajat ylittävissä 
hankkeissa. Suomen ollessa aiheuttajaosapuolena, vastuu saamelaisten osallistamisesta 
kuuluu ks. valtioiden viranomaisille. 

11.3 Norjan YVA-lainsäädäntö ja saamelaisten oikeudet
Norjassa on kolme erillistä YVA-säätelyä: kansallinen YVA-menettely, jota sovelletaan laa-
joihin maalla tapahtuviin projekteihin; erillinen YVA-laki meriprojekteihin liittyen; sekä 
oma sääntely Huippuvuorilla tapahtuviin YVA-menettelyihin.726 

Kansallinen maalla tapahtuva YVA-menettely on sisällytetty Norjan lainsäädäntöön kaavoi-
tus- ja rakennuslain (Plan-og bygningsloven)727 erillisellä lisäyksellä ja siihen liittyvillä tar-
kemmilla YVA-menettelyä koskevilla määräyksillä (forskrift om konsekvensutredninger).728 

725  Ibid., s. 28.

726  Nanasheva, M., Bickford, S. H., Lesser, P., Koivurova, T., Kankaanpää, P., Legal tools of public participation in the 
Environmental Impact Assessment process and their application in the countries of the Barents Euro-Arctic Region, 
Lapin yliopisto, Arktinen keskus, Barents Studies 1 (3), (2015), 13–35, 20–21.

727  LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

728  Forskrift om konsekvensutredninger, Regulations on Impact Assessments, Established by Royal Decree 
of 21 June 2017 pursuant to Act of 27 June 2008 no. 71 relating to the Planning and the Processing of Building 
Applications (the Planning and Building Act) sections 1-2, 4-2, 14-6 and 32-8a. The EEA Agreement Annex XX 
no. 1 letter a (directive 2014/52/EU) and no. 1 letter g (directive 2001/42/EC) Presented by the Ministry of Local 
Government and Modernisation and the Ministry of Climate and Environment. Saatavilla englanniksi: https://www.
regjeringen.no/en/dokumenter/regulations-on-impact-assessments/id2573435/. (17.7.2022).

https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/regulations-on-impact-assessments/id2573435/
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/regulations-on-impact-assessments/id2573435/
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Vaikka Norja ei olekaan EU:n jäsenvaltio, se kuuluu Euroopan vapaakauppajärjestöön 
(EFTA) ja on sitä kautta Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen729 jäsen, mikä 
sitoo sen EU:n YVA-direktiivin noudattamiseen.730 Näin ollen EU:n YVA-direktiivit muo-
dostavat oikeudellisen pohjan Norjan YVA-lainsäädännölle, ja menettely on samankal-
tainen kuin Suomessa.731 YVA-säännöksiä sovelletaan lähtökohtaisesti kaikentyyppisiin 
hankkeisiin ja maankäytön suunnitteluun, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia ympäris-
töön, yhteiskuntaan ja yhteisöihin.732 Kaavoitus- ja rakennuslaissa on eritelty hankkeet 
(Annex I hankkeet), joihin sovelletaan aina YVA-menettelyä, sekä hankkeet (Annex II hank-
keet), joihin sovelletaan YVA-menettelyä silloin, kun hankkeella voi olla merkittäviä vaiku-
tuksia ympäristöön tai yhteiskuntaan.733 YVA-menettely on aina pakollinen alueellisessa 
ja kunnallisessa kaavoituksessa, jotka luovat perustan ja ohjauksen Annex I ja II hank-
keille.734 Annex II hankkeiden kohdalla käytetään yksittäistapausharkintaa samalla tavoin 
kuin Suomessa. Tapausharkintaa on kuitenkin ohjeistettu tarkemmin lain säännöksissä.735 
Yhtenä huomioitavana kriteerinä on hankkeen tyyppi ja koko. Toisena kriteerinä on mah-
dolliset ympäristövaikutukset. Yleisesti ottaen myös keskisuuriin hankkeisiin edellytetään 
YVA-menettelyä esimerkiksi silloin, kun ne sijaitsevat keskeisillä luonnonsuojelu- tai kult-
tuuriperintöalueilla, joita suojellaan ks. sektorilainsäädännöllä. Saamelaisten oikeuksien 
toteutumisen kannalta keskeisenä on kohta, jossa mainitaan tärkeät kulttuurimaisemat ja 
kulttuuriperintökohteet, sekä erikseen ”saamelaisten taloudelliset maalla tapahtuvat toi-
met sekä poronhoidon erityistarpeet”.736 YVA-menettelyä on siis sovellettava, mikäli edellä 
mainitut toimet joutuisivat konfliktiin, ja niihin voisi kohdistua merkittäviä vaikutuksia 
hankkeen johdosta. 

Kuten Suomessakin, hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman, joka toimitetaan 
YVA- viranomaiselle, jonka tulee hyväksyä se. Kaavoitusasioissa hankkeesta vastaava 
on kaavoitus viranomainen, kuten kunta.737 Norjassa ei kuitenkaan ole yhtä YVA-yh-
teysviranomaista, vaan YVA-viranomaisena toimivat relevantit sektorilakien mukaiset 

729  Ks. https://eur-lex.europa.eu/FI/legal-content/summary/agreement-on-the-european-economic-area.html. 
(18.7.2022).

730  Ks. Lesser, P. and Koivurova, T., 2013. “Impact assessments and the new Arctic “geo-environment”, teoksessa 
E. Tedsen, S. Cavalieri and A. Kraemer (toim.) Arctic marine governance: Opportunities for transatlantic cooperation. 
Heidelberg: Springer, s. 179–198.

731  Nenasheva et al. (2015), s. 21.

732  Bugge, H.C., Environmental Law in Norway, Kluwer Law International B.V., 21 Feb 2022, “The General System 
of EIA, 4 §, kohta 92. (internet-versiona). 

733  Ibid., 4 §, kohta 93.

734  Ibid., 4 §, kohta 95.

735  Regulations on Impact Assessment (Forskrift om konsekvensutredninger), Chapter 3, Section 10.

736  Ibid., Chapter 3, Section 10, 2 b. Ks. Bugge (2022), “The General System of EIA”, 4 §, kohta 96.

737  Ks. Bugge (2022), 4 § 93 kohta.

https://eur-lex.europa.eu/FI/legal-content/summary/agreement-on-the-european-economic-area.html
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lupaviranomaiset. Myös kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä hankevastaava voi olla 
sama kuin YVA-viranomainen. Tätä voidaan pitää ongelmallisena lähtökohtana, vaikka 
YVA- säännöksissä edellytetäänkin objektiivisuutta ja roolien tarkkaa eriyttämistä 
toisistaan.738 

Ensimmäinen kansalaisosallistuminen YVA-menettelyyn on mahdollista arviointiohjelma-
vaiheessa, kuten Suomessakin. YVA-viranomainen lähettää arviointiohjelman lausuntoja 
varten relevanteille viranomaisille ja sidosryhmille.739 Kuuleminen tapahtuu kaksi eril-
listä kertaa, ja niiden tulokset on huomioitava arviointiohjelmassa, minkä takia arviointi-
ohjelmaa sen lausuntokierrosten laajuudesta johtuen on luonnehdittu itsessään jo 
mini-YVAksi.740 Kolmas osallistumiskierros tapahtuu sen jälkeen, kun YVA-viranomainen on 
päättänyt, että YVA-menettely etenee arviointiselostusvaiheeseen. Sen jälkeen arviointi-
selostusluonnoksesta kuullaan jälleen relevantteja viranomaisia ja sidosryhmiä.741 Ennen 
lopullista arviointiselostuksen hyväksymistä viranomainen voi edellyttää lisäselvityksiä 
tarpeen mukaan.742 YVA-menettely tulee ottaa huomioon hanketta koskevassa lupa-
päätöksessä, jossa on eriteltävä myös, miten asiaan liittyvät lausunnot ja muut kommen-
tit on otettu huomioon ja mikä merkitys niille on päätöksessä annettu. Mikäli tarpeellista, 
viranomaisen on asetettava velvoitteet vaikutusten seurantaa varten.743

Kaavoitus- ja rakennuslain 3-1 §:ssä todetaan, että maankäytön suunnittelussa tulee suo-
jella saamelaiskulttuurin luontoperustaa, taloudellista toimintaa ja sosiaalista elämää.744 
Tämä tulee tehdä riippumatta YVA-menettelyn tarpeellisuudesta. Saamelaiskäräjillä 
on samalla tavoin kuin viranomaisilla sekä oikeus että velvollisuus osallistua maankäy-
tön suunnitteluun silloin kun se liittyy saamelaiskäräjien omaan toiminta-alaan ja int-
resseihin, ja tarjottava viranomaisille relevantti tieto.745 Kaavoitushankkeisiin liittyen 
saamelais käräjillä on viranomaisille turvattu oikeus vastustaa hanketta, mikäli ne liittyvät 
saamelaiskulttuurin tai taloudellisten aktiviteettien kannalta keskeisiin kysymyksiin.746 Saa-
melaiskäräjillä on mahdollisuus vastustaa hankkeita ja ainakin väliaikaisesti hidastaa tai 

738  Regulations on Impact Assessment (Forskrift om konsekvensutredninger), Chapter 1, Section 5. Ks. kritiikistä 
Bugge (2022), 4 §, kohta 98.

739  Ibid., Chapter 4, Section 15.

740  Nenasheva et al. (2015), s. 22.

741  Regulations on Impact Assessment (Forskrift om konsekvensutredninger), Chapter 4, Section 15.

742  Ibid., Chapter 6, Section 27.

743  Ibid., Chapter 6, Section 29. 

744  PBL 3-1 §.

745  PBL 3-2 §.

746  PBL 5-4 §.
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jopa estää niiden etenemisen, kunnes sopimus saavutetaan tai ainakin siihen pyritään.747 
Kunnalla on mahdollisuus pysäyttää hankkeita saamelaisten intressien turvaamiseksi. 
Tästä esimerkkinä on Kautokeinon Biedjovaggiin vuonna 2010 suunniteltu kultakaivos, 
jonka kunta sai pysäytettyä jo ennen varsinaisen YVA-menettelyn alkamista.748 Kansallisissa 
kaavoitukseen liittyvissä suosituksissa yhtenä keskeisenä alueellisia ja kunnallisia kaavoja 
ohjaavana lähtökohtana on saamelaisen kulttuurin, elinkeinon harjoittamisen ja yhteis-
kunnallisen elämän luontoyhteyden turvaaminen ja saamelaisten sidosryhmien osallistu-
misen varmistaminen kaavoitukseen niitä koskevissa asioissa.749 

YVA-sääntelyn mukaisessa arviointimenettelyssä on erikseen arvioitava vaikutukset 
saamelaisten luonto- ja kulttuuriperustaan (”Sámi nature and cultural foundation”).750 
Lakiin sisältyvien säännösten mukaan tulee vaikutukset arvioida myös kulttuuriperin-
töön ja kulttuuriympäristöön, jolla on myös suora kytkeytyminen saamelaiskulttuuriin. 
Tähän liittyen saamelaiskäräjät on useissa tapauksissa vaatinut hankkeiden vaikutusten 
arviointia erikseen saamelaisten maan- ja vesien käyttöön kokonaisuudessaan kuin pel-
kästään poronhoitoon tai kulttuuriperintöön.751 Saamelaista kulttuuriperintöä suojellaan 
myös kulttuuriperintölailla, jonka mukaan mikäli maaperästä löytyy työn yhteydessä esi-
neitä tai muita jälkiä, jota viittaavat alueella entisaikojen toimintaan, työ tulee keskeyt-
tää välittömästi ja asiasta tulee lähettää ilmoitus Finnmarkin maakuntahallitukselle ja 
saamelaiskäräjille.752

Saamelaiskäräjien ja muiden relevanttien saamelaistahojen osallistumista ei tarkemmin 
eritellä YVA-menettelyyn liittyvissä säännöissä. Saamelaisten osallistumista YVA-menet-
telyyn ohjaa kuitenkin myös Norjan ja saamelaiskäräjien välinen konsultaatiosopimus 

747  Larsen, R., K. “Impact assessment and indigenous self-determination: a scalar framework of participation 
options”, Impact Assessment and Project Appraisal, 36:3, 2018, s. 208 219, DOI: 10.1080/14615517.2017.1390874. 
Saamelaiskäräjät voi myös valittaa lupa-asioista/käsittelystä mm. (konsesjonssaker) energialain 2–1 §:n (energilov), 
vesistöasetuksen 6 §:n 1 momentin (vassdragsreguleringslov) ja vesilain 24 §:n (vannressurslov). Lisäksi 
saamelaiskäräjillä on mahdollisuus saattaa alueelliset kaavat/maakuntakaavat (regionale planer) ministeriöön, 
jos merkittävistä saamelaisintressejä ei turvata riittävässä määrin ( ks. PBL 8-4 §). Ks. Norjan Saamelaiskäräjien 
suunnitteluopas, Sametingets planveileder, Vedtatt i Sametingets plenum, 3.12.2020, asia SP 059/20 2020.

748  Ks. tarkemmin, Koivurova, T. et al. ‘‘Legal Protection of Sami Traditional Livelihoods from the Adverse Impacts 
of Mining: A Comparison of the Level of Protection Enjoyed by Sami in Their Four Home States.’’ Arctic Review on 
Law and Politics, Vol. 6, No. 1, 2015, s. 11–51, 33.

749  Alueellista ja kunnallista kaavoitusta ohjaavat kansalliset suositukset hyväksyttiin kuninkaan asetuksella 
12.6.2015. Uudet kansalliset suositukset hyväksyttiin 14.5.2019. Ks. Kystverket, Kaavan kuvaus, Tenon kunnassa 
sijaitsevan Jouluvuonon väylän asemakaavoitus, Kaavaehdotus kuulemista varten Kansallinen kaavatunnus: 
54412017001, s. 18. Löytyy osoitteesta: https://ym.fi/valtioiden-rajat-ylittavien-ymparistovaikutusten-arviointi. 
(20.7.2022).

750  Regulations on Impact Assessment (Forskrift om konsekvensutredninger), Chapter 5, Section 21.

751  Eyþórsson, E. & Thuestad, A.E., “Incorporating Traditional Knowledge in Environmental Impact Assessment – 
How Can It Be Done?” Arctic Review on Law and Politics, Vol. 6, No. 2, 2015: 132–150. 

752  Kulttuuriperintölaki 8 §:n 2 momentti. LOV 1978-06-09 nr 50 Lov om kulturminner (kulturminneloven).

https://doi.org/10.1080/14615517.2017.1390874
https://ym.fi/valtioiden-rajat-ylittavien-ymparistovaikutusten-arviointi
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(2005).753 Konsultaatio maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä tulee tehdä perinteisellä 
saamelais alueella.754 Sopimuksen soveltamista varten on myös laadittu ohjeet työ- ja sosi-
aaliministeriön toimesta (2006).755 Sopimuksen mukaan konsultaatio valtion tai mui-
den viranomaisten tai vastaavia tehtäviä hoitavien ja saamelaiskäräjien välillä tulee 
käydä hyvässä hengessä tavoitteena yhteisymmärrykseen pääseminen.756 Myös muita 
saamelais tahoja, joihin jokin toimenpide vaikuttaa, tulee tarvittaessa konsultoida koordi-
noidusti saamelaiskäräjien kanssa.757 YVA-hankkeissa esimerkiksi poronhoitohallintoyksi-
köt eli saamelaiskylät (sameby) ja niissä pienemmät yksiköt eli siidat voivat olla keskeisiä 
saamelaistahoja, joita tulee konsultoida. Konsultaatiosopimus koskee viranomaisia eikä 
YVA-hankevastaavia. Viranomaisen velvollisuutena on kuitenkin varmistaa, että saamelais-
ten alkuperäiskansaoikeudet toteutuvat YVA-menettelyssä ja tarvittavat tiedot välittyvät 
YVA-menettelyyn.

Vaikutusten kuvaamiseen tulee sisällyttää positiiviset, negatiiviset, suorat ja välilliset, väli-
aikaiset, pysyvät sekä lyhyet ja pitkäkestoiset vaikutukset.758 Vaikutusten arvioinnissa on 
huomioitava kumulatiiviset vaikutukset, joissa on otettava huomioon jo toteutuneet tai 
hyväksytyt muut toimenpiteet tai suunnitelmat. Mikäli hankkeella on vaikutuksia poron-
hoitoon, täytyy arvioida suunnitelmien kokonaisvaikutukset poronhoitoon.759 Niin ikään 
on arvioitava mahdolliset valtion rajat ylittävät vaikutukset.760 

Rajat ylittävistä vaikutuksista säännellään Norjan YVA-säännöksissä samantyyppisesti kuin 
Suomessa. Yhteysviranomaisena toimii rajat ylittävissä tapauksissa ympäristöviranomai-
nen (Miljødirektoratet), joka toimii ilmasto- ja ympäristöministeriön alaisuudessa. Norjan 
ollessa kohdevaltiona ympäristöviranomainen informoi suunnitelmasta internetsivuillaan 
sekä ”tarpeellisessa määrin” saattaa ks. hankesuunnitelman relevanttien viranomaisten ja 

753  Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget, 2005. Procedures for 
Consultations between State Authorities and The Sami Parliament [Norway]. Saatavilla englanniksi: https://www.
regjeringen.no/en/topics/indigenous-peoples-and-minorities/Sami-people/midtspalte/PROCEDURES-FOR-
CONSULTATIONS-BETWEEN-STA/id450743/. (20.7.2022).

754  Perinteiseen saamelaisalueeseen kuuluvat Troms, Finnmark ja Nordland sekä poronhoitolain ja Trollheimen- 
lain mukaiset kunnat Engerdal, Flatanger, Folldal, Frosta, Grong, Holtålen, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Leka, 
Levanger, Lierne, Meråker, Midtre Gauldal, Namsskogan, Namsos, Nærøysund, Oppdal, Orkland, Os, Osen, Overhalla, 
Rendalen, Rennebu, Rindal, Røros, Røyrvik, Selbu, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Sunndal, Surnadal Tolga, Tydal, Tynset, 
Verdal, Ørland og Åfjord.

755  Veileder for statlige myndigheters konsultasjoner med sametinget og eventuelle øvrige samiske interesser, 
2006, https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/aid/temadokumenter/sami/sami_-veileder_for_
konsultasjoner.pdf (20.7.2022).

756  Procedures for Consultations between State Authorities and The Sami Parliament [Norway] Section 6, 
General provisions concerning the consultation procedures.

757  Ibid., Section 9, Consultation with other affected Sami entitites.

758  Ibid.

759  Ibid.

760  Ibid.

https://www.regjeringen.no/en/topics/indigenous-peoples-and-minorities/Sami-people/midtspalte/PROCEDURES-FOR-CONSULTATIONS-BETWEEN-STA/id450743/
https://www.regjeringen.no/en/topics/indigenous-peoples-and-minorities/Sami-people/midtspalte/PROCEDURES-FOR-CONSULTATIONS-BETWEEN-STA/id450743/
https://www.regjeringen.no/en/topics/indigenous-peoples-and-minorities/Sami-people/midtspalte/PROCEDURES-FOR-CONSULTATIONS-BETWEEN-STA/id450743/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/aid/temadokumenter/sami/sami_-veileder_for_konsultasjoner.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/aid/temadokumenter/sami/sami_-veileder_for_konsultasjoner.pdf
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intressiryhmien tietoon.761 Norjan ympäristöviranomainen lähettää lausuntopyynnön saa-
melaiskäräjille, keskeisille kunnille, maaherralle ja lääninviranomaiselle, mikäli hankkeella 
voi olla saamelaiskulttuuriin kohdistuvia vaikutuksia.762 

Vaikutusten arvioinnissa on kuvailtava ne menetelmät, joita on käytetty ympäristöön ja 
yhteiskuntaan ulottuvien vaikutusten identifioimisessa.763 Niin ikään on kuvailtava suunni-
telmia, joilla vältetään tai rajoitetaan tai mikäli mahdollista kompensoidaan haitallisia vai-
kutuksia ympäristölle ja yhteiskunnalle.764 YVA-säännöksissä ei ole viittauksia saamelaisten 
perinteiseen tietoon tai muihin menetelmiin, joita voidaan käyttää saamelaiskulttuuriin 
kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Kuten aiemmissa yhteyksissä on tuotu esille, perin-
teinen tieto voi muodostaa olennaisen osan YVA-menettelyssä käytettävää menetelmää 
kulttuurivaikutuksia koskien. Perinteinen tieto nähdään myös osana alkuperäiskansojen 
kulttuuriperintöä. YVA-säännösten mukaan vaikutukset tulee arvioida myös kulttuuri-
perintöön. Tästä näkökulmasta katsottuna vaikutukset tulisi arvioida myös perinteisen tie-
don käyttämiseen ja säilymiseen. Käytännössä Norjassa saamelaiskulttuuriin kohdistuvien 
vaikutusten arvioinnissa käytetään ainakin jollakin tavalla saamelaisten perinteistä tietoa, 
esimerkiksi suullinen tieto on hyväksytty osaksi arviointia.765 

Saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arviointia ja perinteisen tiedon käyttämistä 
arvioinnin menetelmänä tieteellisen tiedon rinnalla ohjataan tarkemmin mm. saame-
laiskäräjien laatimilla ohjeilla (2010),766 sekä uudemmalla saamelaiskäräjien suunnittelu-
oppaalla (2020),767 johon viitataan myös tämän selvityksen toisessa osassa. 

Norjan luonnon monimuotoisuutta suojaavassa laissa (naturmangfoldloven)768 saame-
laisten perinteinen tieto on saanut oikeudellista suojaa menetelmänä. Tällä on vaikutusta 
perinteisen tiedon huomioon ottamiseen myös YVA-menettelyssä. YVA-menettely linkittyy 
useissa kohdin luonnon monimuotoisuuslakiin sitä kautta, että vaikutuksia on arvioitava 
mm. tämän lain suojaamiin alueisiin ja arvoihin.

761  Regulations on Impact Assessment (Forskrift om konsekvensutredninger), Chapter 8, Section 35.

762  Mari Lise Sjong Senior adviser II, section for land use planning Point of contact for the Espoo Convention and 
the SEA Protocol, sähköpostivastaus 19.9.2022.

763  Regulations on Impact Assessment (Forskrift om konsekvensutredninger), Chapter 5, Section 22.

764  Ibid., Chapter 5, Section 23.

765  Larsen (2018), s. 208–219.

766  Sametingets planveileder. Veileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og 
samfunnsliv ved planlegging etter plan- og bygningsloven (plandelen) (The Sami Parliament’s Planning Guidelines), 
2010. http://www.sametinget.no/Miljoe-areal-og-kulturvern/Areal/Sametinget-planveileder/Sametinget-
planveileder (accessed September 7, 2015).

767  Ks. Norjan Saamelaiskäräjien suunnitteluopas, Sametingets planveileder, Vedtatt i Sametingets 
plenum,3.12.2020, asia SP 059/20 2020.

768  Lov om forvaltning av naturens mangfold, LOV-2009-06-19-100.

http://www.sametinget.no/Miljoe-areal-og-kulturvern/Areal/Sametinget-planveileder/Sametinget-planveileder
http://www.sametinget.no/Miljoe-areal-og-kulturvern/Areal/Sametinget-planveileder/Sametinget-planveileder
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Luonnon monimuotoisuuslain säännösten mukaan julkiset päätökset, jotka vaikuttavat 
biologista, geologista tai maisemien monimuotoisuutta, tulee perustua tieteelliseen tie-
toon. Tämän lisäksi viranomaisen tulee laittaa painoarvoa tiedolle, joka perustuu suku-
puolten kokemuksiin vuorovaikutuksesta luontoympäristöön, mukaan lukien saamelaisten 
perinteinen luonnonkäyttö, joka voi vahvistaa suojelua sekä monimuotoisuuden ylläpi-
tämistä.769 Laissa säädetään myös, että lain mukaisissa päätöksissä, joilla on vaikutusta 
saamelaisten intresseihin, täytyy painoarvoa antaa luonnonvaroille, jotka ovat saamelais-
kulttuurin perusta.770 Niin ikään lain tarkoituksessa on erikseen mainittu luonnon moni-
muotoisuuden suojelun yhteydessä saamelaiskulttuurin perustan turvaaminen.771 Tähän 
liittyen Norjassa uudistettiin suojelualueiden hallintojärjestelmä vuonna 2010.772 Uudis-
tetussa järjestelmässä suojelualueiden hallinta on keskitetty paikallisille hallintoyksiköille, 
joissa saamelaiskäräjät saa ehdottaa saamelaisia edustajia, joilla on mahdollisuus suoraan 
vaikuttaa kulttuuriympäristöään koskeviin päätöksiin. Tämä järjestelmä perustuu pitkälle 
biodiversiteettisopimuksen alkuperäiskansoja koskevien säännösten toimeenpanoon.773

YVA-menettelyssä vaikutuksia arvioidaan myös saamelaisten kulttuuriperintöön, vaikka 
saamelaisten kulttuuriperinnöstä ei erikseen mainita laissa. Saamelaisten kulttuuriperin-
töön liittyen vaikutusten arviointia on pyritty saamelaiskäräjien ohjeistuksen lisäksi vahvis-
tamaan ohjeilla, jotka on laatinut Norjan kulttuuriperintöviranomainen (Riksantikvaren).774 
Lisäksi YVA-menettelyssä on otettava huomioon kulttuuriperintölain asettamat 
vaatimukset.775

Norjassa saamelaisten oikeuksia kulttuuriperintöön on muutoinkin vahvistettu monin 
tavoin. Norjassa saamelaisten itsemääräämisoikeus kulttuuriperintöönsä on toteutettu sitä 
kautta, että kulttuuriperinnön hallinta kuuluu saamelaiskäräjille, joka on myös hallinto-
viranomainen saamelaisten muinaisjäännösten osalta. Saamelaisten kulttuuriperin-
nön hallinnointi kattaa alueet, jotka on määritelty saamelaiskäräjien ja valtion välisellä 
konsultaatiosopimuksella vuodelta 2005.776

769  Ibid., Section 8.

770  Ibid., Section 14.

771  Ibid., Section 1.

772  Ot.prp. No. 52 (2008-2009), 41; NOU 2004:28, 154, 156; Ks. Allard, C., Chapter 8 on Norway, teoksessa 
Heinämäki et al (2017), s. 331.

773  Allard, C. (2017), s. 332, alaviite 180; Ks. yleisesti, Reimersson, E. Nature Culture Rights. Exploring Space for 
Indigenous Agency in Protected Area Discourses (PhD diss.). Umeå: Umeå University, 2015.

774  Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar. Rettleiar [Cultural Heritage and Cultural Environments 
in Impact Assessments. Guidelines]. Oslo: Riksantikvaren (Directorate for Cultural Heritage), 2003.

775  LOV-1978-06-09-50: Lov om kulturminner (kulturminneloven) [Cultural Heritage Act].

776  Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget. Ks. Myrvoll, M., Thuestad, A., 
Myrvoll, E. R. and Holm-Olsen, I. M., “Unpredictable Consequences of Sámi Self-determination: Rethinking the legal 
protection of Sámi cultural heritage in Norway”, Arctic Review on Law and Politics, vol. 3, 1/2012, s. 30–50, 32.
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Norjassa saamelaisten oikeuksista on säädelty Suomea ja Ruotsia kattavammin useassa 
sektorilaissa. Mm. YVA-menettelyyn suoraan kytkeytyvässä kaivoslaissa saamelaisten 
oikeuksista säädetään suhteellisen kattavasti erityisesti koskien Finnmarkin aluetta.777 ILO 
sopimus 169:n ratifiointi Norjassa on vaikuttanut saamelaisten oikeuksien vahvistumi-
seen olennaisesti Suomea ja Ruotsia nopeammin. ILO sopimus No. 169 oli perustan niin 
konsultaatiosopimukselle kuin nk. Finnmarkin laille.778 Kuten Suomessakin, myös Norjan 
perustuslaki turvaa saamelaiskulttuurin perustan. PL 108 §:ssä todetaan, että valtion viran-
omaisten tehtävänä on luoda edellytykset saamelaisille turvata ja kehittää kieltä, kulttuu-
ria ja yhteiskuntaelämää.779

Finnmarkin laki (Finnmarksloven)780 tuli voimaan vuonna 2005, jolloin pitkäaikainen val-
tion omistus Finnmarkiin korvattiin uudella oikeussubjektilla FeFo:lla (Finnmarkseiendom-
men), joka omistaa ja hoitaa maita. FeFo:n valtuustolla on päätöksentekovalta ja siihen 
kuuluu kuusi jäsentä, joista puolet on saamelaiskäräjien ja puolet Finnmarkin läänin-
valtuuston valitsemia. Lisäksi luotiin uusi säännös, joka tunnustaa saamelaisten kollektii-
visesti ja yksilöinä hankitut oikeudet Finnmarkin maihin. Näitä oikeuksia voi vaatia ja niitä 
selvitetään lain perustaman selvityskomission ja tuomioistuimen kautta.781

Saamelaisten asema YVA-menettelyssä on muita alueita vahvempi Finnmarkin alueella, 
joka on saamelaisten perinteisen maankäytön kannalta keskeinen alue. Saamelaiskäräjät 
osallistuvat aktiivisesti maankäytön suunnitteluun ja sillä on mandaatti vaatia hankkeesta 
vastaavan perehtymään tarkoin perinteiseen maankäyttöön arvioidakseen vaikutuksia 
saamelaisyhteisöihin.782 Finnmarkin lain 4 §:n mukaan saamelaiskäräjillä on oikeus antaa 
suuntaviivat siitä, miten laidunmaiden muuttuneen käytön vaikutuksia saamelaiskulttuu-
riin, poronhoitoon, laidunkäyttöön, kaupalliseen toimintaan ja yhteiskuntaelämään tulee 
arvioida. Ohjeet on hyväksyttävä ministeriössä. Kylärajojen ulkopuolisten maiden käyttö-
tarkoituksen muuttuessa valtion, läänin ja kunnan viranomaisen on arvioitava, mikä merki-
tys muutoksella on saamelaiskulttuurille, porotaloudelle, maan käytölle, elinkeinoelämälle 
ja yhteisöelämälle. Arvioinnissa tulee käyttää saamelaiskäräjien ohjeita.783 Saamelais-
käräjien maankäytön suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin liittyvillä ohjeilla halu-
taan taata saamelaisten oikeuksien toteutuminen sovellettavan lainsäädännön sekä 

777  Ks. esimerkiksi Koivurova et al (2015), s. 11–51.

778  Allard (2017), s. 336.

779  Kongeriket Norges Grunnlov, LOV-1814-05-17

780  Finnmarksloven, LOV-2005-06-17-85.

781  Ibid.

782  Regulation No. FOR-2007-06-11-738). Ks. Larsen (2018), s. 208–219.

783  Finnmarksloven, 4 §.
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alkuperäis kansoja ja vähemmistöjä koskevan kansainvälisen oikeuden mukaisesti.784 Nor-
jan kulttuuriperintöinstituutti (Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU) on suorit-
tanut useita selvityksiä ja vaikutusten arviointeja hankkeiden vaikutuksista saamelaisten 
kulttuuriin ja kulttuuriperintöön noudattaen saamelaiskäräjien vaikutusten arviointiin 
liittyviä ohjeita.785

Yhteenvetona voidaan todeta, että Norjan YVA-säännökset huomioivat erikseen 
saamelais kulttuurin perustan osana arvioitavia ympäristövaikutuksia. Saamelaiskulttuu-
rin suoja tulee huomioida myös sellaisessa rakennus- ja maankäytön suunnittelussa, joka 
ei edellytä YVA-menettelyä. Norjan YVA-säännöksissä sosiaaliset vaikutukset on eritelty 
Suomen lainsäädäntöä monimuotoisemmin, mikä itsessään vahvistaa saamelaiskulttuu-
riin lukeutu vienkin sosiaalisten vaikutusten tunnistamista. Se, että Annex II osioon kuuluviin 
hankkeisiin, joita koskee yksittäistapausharkinta, on erikseen kirjattu vaikutukset saame-
laiskulttuuriin ja perinteiseen maankäyttöön, on merkittävä suoja saamelaiskulttuurille ja 
saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksille. Vastaava kirjaus Suomen YVA-lakiin olisi merkit-
tävä askel saamelaisten oikeuksien turvaamisessa myös Suomessa.

Sekä saamelaiskäräjät että muut relevantit saamelaistahot voivat osallistua YVA-menet-
telyyn. Eri intressiryhmien osallistuminen on turvattu Norjan YVA-säännösten mukaisissa 
menettelyissä suhteellisen vahvasti. YVA-säännökset mahdollistavat myös rajan ylittä-
vissä hankkeissa saamelaisten osallistumisen samalla tavoin kuin Suomen YVA-laki. Nor-
jan YVA-säännökset edellyttävät myös Suomen lainsäädännön tavoin ottamaan huomioon 
lausunnot ja muut mielipiteet YVA-menettelyssä ja siihen liittyvissä lupaprosesseissa. Saa-
melaisten oikeuksien kannalta ei välttämättä ole kuitenkaan hyvä asia, että Norjassa ei ole 
erillistä YVA-yhteysviranomaista, vaan YVA-viranomaisina toimivat sektorikohtaiset viran-
omaiset, jotka toimivat myös lupaviranomaisina. 

Suomea ja Ruotsia vahvemmasta saamelaisoikeuksien tunnustamisesta huolimatta Nor-
jassakaan saamelaisten oikeuksien YVA-menettelyssä ei ole aina katsottu käytännössä 
täysimittaisesti toteuttavan saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia.786 Vaikka saamelais-
käräjät ja muut keskeiset saamelaistahot osallistuisivatkin YVA-menettelyyn, ei ole takuita 
siitä, että lopullisissa lupapäätöksissä saamelaiskulttuurin suojalle annetaan riittävä 
suoja, kun yhteensovitetaan erilaisia intressejä. Saamelaiskäräjillä ei ole veto-oikeutta 

784  Alueellista ja kunnallista kaavoitusta ohjaavat kansalliset suositukset hyväksyttiin kuninkaan asetuksella 
12.6.2015. Uudet kansalliset suositukset hyväksyttiin 14.5.2019. Ks. Kystverket, Kaavan kuvaus, Tenon kunnassa 
sijaitsevan Jouluvuonon väylän asemakaavoitus, Kaavaehdotus kuulemista varten Kansallinen kaavatunnus: 
54412017001, s. 19.

785  Eyþórsson & Thuestad (2015), s. 132–150.

786  Ks. yleisesti Larsen (2018), s. 208–219. 
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hankkeisiin. Erityisesti saamelaisten perinteisillä alueilla saamelaiskulttuuriin koskevia vai-
kutusten arviointeja on kuitenkin tehty saamelaiskäräjien ohjeistusta sekä saamelaisten 
perinteistä tietoa hyödyntäen.787

11.3.1 Saamelaiskulttuurivaikutusten arvioinnista käynnissä olevissa 
Norjan ja Suomen rajat ylittävissä hankkeissa

Norjassa on parhaillaan käynnissä kaksi YVA-hanketta, joihin Suomi osallistuu Espoon 
sopimuksen mukaisesti. Jouluvuonon (Leirpollen) ruoppaushankkeessa on jo tehty 
YVA-arviointiselostus kaavoituksen yhteydessä (kaavaehdotus, joka sisältää vaikutusten 
arvioinnin). Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin mökkikyliä koskeva hanke on tätä selvitystä kir-
joitettaessa vasta arviointiohjelmavaiheessa (arviointisuunnitelma), mistä syystä sitä ei 
käsitellä tässä yhteydessä alla mainittua tarkemmin.

Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin mökkialueiden tiivistämiseksi ja laajentamiseksi Kaaras-
joen kuntaan ollaan laatimassa kahta kaavoitussuunnitelmaa (detaljikaava). Ensimmäi-
senä vaiheena laaditaan arviointisuunnitelma, jonka pohjalta kaavoitus ja siihen liittyvä 
vaikutustenarviointi (sisältää YVA-menettelyn) laaditaan.788 Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin 
mökki kylien suunnittelualueet sijoittuvat Tenonlaaksoon, joka on keskeistä saamelais-
aluetta ja pohjoissaamen kielialuetta. Arviointisuunnitelmassa todetaan, että vaikutusten-
arvioinnin yhteydessä arvioidaan vaikutukset saamelaiskulttuuriin, mukaan lukien 
poronhoito.789 Suunnitelmassa ei eritellä tarkempia menetelmiä saamelaiskulttuuriin koh-
distuvien vaikutusten arvioimiseksi tai tarkempaa osallistumissuunnitelmaa saamelais-
tahojen osallistamiseksi ja perinteisen tiedon hyödyntämiseksi, mikäli saamelaiset näin 
tahtoisivat. Positiivisena avauksena voidaan pitää sitä, että arviointisuunnitelmassa tode-
taan, että saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arvioimisessa käytetään Norjan 
saamelaiskäräjien edellisessä kappaleessa mainittuja suunnitteluohjeita.790

Mökkikyliä koskevan hankkeen osalta Suomen saamelaiskäräjät viittaa ympäristö-
ministeriölle esitetyssä asiaan koskevassa lausunnossaan myös alueen arvokkaaseen 
rakennettuun kulttuuriperintöön arvokkaan kulttuurimaiseman lisäksi. Saamelaiskärä-
jät katsoo, että suunniteltu loma-alueiden kehittämishanke muuttaisi alueen luonnetta 
huomattavasti ja että osallistuminen Norjan YVA-menettelyyn on perusteltua. Suomen 

787  Eyþórsson & Thuestad (2015), s. 132–150.

788  Ympäristöministeriö, Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin mökkikylien detaljikaava. Ehdotus arviointisuunnitelmaksi 
01.02.2021 -lyhennelmä, s. 4.

789  Ympäristöministeriö, Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin mökkikylien detaljikaava. Ehdotus arviointisuunnitelmaksi 
01.02.2021 -lyhennelmä, s. 17.

790  Ibid.
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puolelta tulee selvittää vaikutusalueella harjoitettavat elinkeinot ml. saamelaisten perin-
teiset elinkeinot ja niiden oikeudellinen perusta. Saamelaiskäräjien mukaan alueen 
arkeo logista kulttuuriperintöä koskeva tieto tulee selvittää ja sen riittävyys ja kattavuus 
arvioida.791 Myös Norjan saamelaiskäräjät on edellyttänyt, että ks. kaavahankkeiden vaiku-
tusten arvioinnissa selvitetään vaikutukset luontoon, saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten 
luontais talouteen mukaan lukien poronhoito. Norjan saamelaiskäräjät esittää myös, että 
kaavahankkeiden yhteisvaikutukset arvioidaan.792 

Saamelaismuseo Siida kuvailee lausunnossaan, kuinka Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin mökki-
alueiden laajentamishankkeen vaikutukset kohdistuvat Tenonlaakson valtakunnallisesti 
arvokkaaseen maisema-alueeseen (VAMA) sekä valtakunnallisesti merkittävään raken-
nettuun kulttuuriympäristöön (RKY). Saamelaismuseo toteaa, ettei ympäristövaikutus-
ten arviointisuunnitelmassa ole tunnistettu tai huomioitu Suomen puolella sijaitsevia 
valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuja maisema- ja kulttuuriympäristökohteita. Saa-
melaismuseo peräänkuuluttaa, että mökkialueen laajentamisesta aiheutuvat vaikutukset 
Tenonlaakson luonnon- ja kulttuurimaisemaan sekä RKY-kohteeseen tulee arvioida asian-
mukaisesti ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, sillä ilman arviointimenettelyä 
ei voida varmistua, etteikö hankkeella voi olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia alueen 
kulttuuriarvoihin.793

Suomen kriittisessä vastauksessa Norjalle painotetaan, ettei kaavasuunnitelmissa ole lai-
sinkaan arvioitu rajat ylittäviä vaikutuksia eikä vaikutusten arviointia ole muutoinkaan 
suunniteltu riittävällä tarkkuudella. Suomi peräänkuuluttaa myös kaavojen suunnitel-
mien yhteisvaikutusten arviointia sekä saamelaiskulttuuriin ja kulttuuriperintöön koske-
vien vaikutusten arviointia sekä saamelaisten vahvaa osallistamista ja perinteisen tiedon 
huomioimista.794

Ensiksi mainitussa hankkeessa on kyse Norjan rannikkoviranomaisen (Kystverket) suun-
nittelemasta koskien Jouluvuonon väylän parantamista 120 metrin leveyteen ja 9 metrin 
syvyyteen ruoppaamalla ja väylämerkinnöin. Parantamishankkeen tavoitteena on laiva-
liikenteen sujuvoittaminen, Jouluvuonon väylän turvallisuuden parantaminen ja tavara-
liikenteen ympäristöystävällisyyden edistäminen. Puhtaita ruoppausmassoja on ennakoitu 

791  Saamelaiskäräjien lausunto, Suomen osallistuminen Norjan YVA-menettelyyn, Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin 
mökkialueiden laajentaminen Lausuntopyyntö 21.2.2022 VN/4917/2022, 25.3.2020, Dnro: 168/D.a.2./2022.

792  Ibid., viittaus Norjan saamelaiskäräjien lausuntoihin, Sametinget asianro19/4385-3, dnrot 19/28086 ja 
19/28133, 28.10.2019.

793  Saamelaismuseo Siida, lausunto, 31.3.2022,DNRO D.s.675, SUOMEN OSALLISTUMINEN NORJAN YVA-
MENETTELYYN, NUVVOSIN JA BAIŠJOHNJÁLBMIN MöKKIALUEIDEN LAAJENTAMINEN.

794  Ympäristöministeriö, 7.4.2022, Diaarinro VN/4917/2022, Answer to the notification in accordance with Article 
3 of the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention) for 
a planned extension of cabin villages in Nuvvos ja Baišjohnjálbmi, Notification by Norway on 4 February 2022.
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tulevan 256 000 m3 ja suunniteltuna läjitysalueena toimisi Stagnesodden meriläjitys-
alue.795 Jouluvuono sijaitsee Tenon kunnassa, Finnmarkin läänissä Tenovuonosta itään, 
joka on keskeistä saamelaisaluetta.

Kystverket toteuttaa hankkeen yhteistyössä Tenon kunnan kanssa. Suunnittelu aloitettiin 
vuonna 2012 tekemällä esisuunnitelma hankkeesta. Tenon luonnonsuojelualue perustet-
tiin vuonna 1991 ja alueesta tuli Ramsar-alue vuonna 2002. Väylät Jouluvuonoon kulkevat 
luonnonsuojelualueen läpi. Tenojoki on kansallinen lohivesiväylä ja Tenon vuono on kan-
sallinen lohivuono. Kuten Kystverketin ehdotuksessa suunnitteluohjelmaksi tuodaan esiin, 
kansallisissa lohivesiväylissä on laitonta tehdä mitään, mikä voi aiheuttaa vahinkoa villeille 
lohikannoille. Lohivuonoissa ei ole sallittua kalastaa, sillä lohia ja olemassa olevaa liike-
toimintaa tulee suojella ja ehkäistä taudeilta. Suuremmat menettelyt suistoalueilla ja liike-
toiminta, joka aiheuttaa suuria pilaantumisriskejä ovat myöskin kielletty.796 Yhteistyössä 
Tenon kunnan kanssa Kystverket päätti, että suunniteltu väylän parannus ja massojen läjit-
täminen saattavat aiheuttaa vaikutuksia Tenon luonnonsuojelualueeseen sekä Tenojokeen 
ja Tenon vuonoon. Tämä aiheuttaa velvoitteen YVA-menettelylle.797

Koska hanke kuuluu Espoon sopimuksen piiriin, Norja ilmoitti Suomelle Jouluvuonon väy-
län parantamishankkeen YVA-menettelyn käynnistymisestä 4.4.2017. Ympäristöministeriö 
lähetti kirjeen Norjalle 28.4. 2017 ilmoittaakseen Suomen osallistuvan hankkeen YVA- 
menettelyyn. Ympäristöministeriön määräaika vastauksen toimittamiselle Norjaan oli 
7.6.2017.798

Suomen kirjeessä Norjalle korostettiin Tenojoen ympäristöllistä ja sosiokulttuurista merki-
tystä myös Suomen puolella, sekä erityisesti lohen ja meritaimenen sekä tuulenkalakanto-
jen suojelun tärkeyttä. Suomen valtio sai lausunnot ELY-keskukselta, saamelaiskäräjiltä ja 
suomalais-norjalaiselta rajavesistökomissiolta. Näiden lausuntojen pohjalta Suomi perään-
kuulutti kattavia selvityksiä huomioiden monitahoiset vaikutukset luonnon monimuotoi-
suuteen. Suomen vastauksessa korostettiin erityisesti saamelaiskulttuuriin kohdistuvien 
vaikutusten arviointia sekä saamelaisten osallistamista ja heidän perinteisen tietonsa sisäl-
lyttämistä arviointiin. Myös rajat ylittäviä vaikutuksia pyydettiin kuvailemaan tarkemmin.799 
Arviointiohjelma (ehdotus suunnitteluohjelmaksi) ei sisältänyt vaikutusten arviointia 
saamelaiskulttuuriin. 

795  https://ym.fi/valtioiden-rajat-ylittavien-ymparistovaikutusten-arviointi.

796  Kystverket, Ehdotus suunnitteluohjelmaksi, Jouluvuonoon (Leirpollen) johtava väylä Tenon kunta, Norja, 
s. 2–3. https://ym.fi/valtioiden-rajat-ylittavien-ymparistovaikutusten-arviointi.

797  Ibid., s. 4.

798  https://ym.fi/valtioiden-rajat-ylittavien-ymparistovaikutusten-arviointi.

799  Ympäristöministeriö, 6.6.2017, YM2/5521/2017, Additional answer to the notification in accordance with 
Article 3 of the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention) 
for the planned changes in waterway, Leirpollen municipality of Tana.

https://ym.fi/valtioiden-rajat-ylittavien-ymparistovaikutusten-arviointi
https://ym.fi/valtioiden-rajat-ylittavien-ymparistovaikutusten-arviointi
https://ym.fi/valtioiden-rajat-ylittavien-ymparistovaikutusten-arviointi
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Saamelaiskäräjien 2.6.2017 päivätyssä lausunnossa todetaan ehdotus suunnitteluohjel-
maksi puutteelliseksi, koska siinä ei arvioida hankkeen vaikutuksia saamelaiskulttuurille. 

Saamelaiskäräjät toteaa, että vaikutukset saamelaiskulttuuriin ilmenevät luonnonolo-
suhteiden ja ekosysteemien muutosten aiheuttamista vaikutuksista, jotka heikentävät 
saamelaiskulttuuriin kuuluvien perinteisten elinkeinojen harjoittamisedellytyksiä. Saame-
laiskäräjät kritisoi suunnitteluohjelmaa myös siitä, ettei siitä käy ilmi, miten saamelaiset 
voivat osallistua, jotta heiltä voidaan saada vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostu-
mus. Saamelaiskäräjät myös painottaa, että perustettu Tenon luonnonsuojelualue suo-
jelee luonnon monimuotoisuutta alueella, ja monet alueen lajeista, erityisesti linnuista 
ja kaloista, ovat yhteisiä Suomelle ja Norjalle. Lajeista esimerkiksi lohella, meritaimenella 
ja metsähanhella on keskeinen merkitys myös Suomen puolen saamelaisille. Saamelais-
käräjät viittaa biodiversiteettisopimuksen alkuperäiskansoja koskeviin säädöksiin ja kat-
soo, että suunniteltu hanke vaarantaa alueen biologisen monimuotoisuuden muun 
muassa Tenon lohen osalta, mikä taas heikentää saamelaisten kalastuskulttuuria.800

Niin ikään saamelaiskäräjät tuo lausunnossaan esille, että Norja ja Suomi ovat uudistaneet 
Tenon kalastussopimuksen, jonka toimeenpano alkaa kalastuskaudella 2017. Saamelais-
käräjien mukaan uusia hankkeita, joilla on todennäköisiä vaikutuksia Tenon lohen tilaan ei 
tule aloittaa, koska uuden Tenon kalastussopimuksen todellisia vaikutuksia saamelaiskult-
tuuriin ei pystytä vielä arvioimaan. Tästä syystä saamelaiskäräjät vastustaa suunniteltua 
väylän parannushanketta.801

Norjan saamelaiskäräjät antoi lausunnon kaavasuunnitelmaan, joka on päivätty 26. huhti-
kuuta 2017. Lausunto on muotoiltu positiiviseen sävyyn, jossa kaavasuunnitelmaa kuvail-
laan huolella laadituksi. Siinä muistutetaan siitä, kuinka kantava voima Tenon lohi on 
saamelaiskulttuurille Tenojokilaaksossa, mitä ei pitäisi aliarvioida suunnittelussa. Norjan 
saamelaiskäräjät viittaa lohikannan pienenemiseen raportissa mainittuna yhtenä mah-
dollisena ympäristökustannuksena ja ilmaisee näkemyksen, jonka mukaan vaikuttavuus-
selvityksen yhteydessä tulisi tehdä sellaisia ”worst case scenario” -arvioita, joiden mukaan 
Tenon lohi kärsii suuresti Tenojoen suun ruoppauksen vaikutuksista. Saamelaiskäräjien 
mukaan toimenpiteen toteuttamisen yhteydessä on huolehdittava myös saamelaiskult-
tuurin, elinkeinon harjoittamisen ja yhteiskunnallisen elämän luontoyhteyden turvaami-
sesta. Saamelaiskäräjät edellyttää, että käynnissä olevat selvitykset alueen kansalliseen 
lohivuonoon ja lohikantaan kohdistuvista vaikutuksista perustuvat olemassa oleviin 

800  Saamelaiskäräjien lausunto ympäristöministeriön 10.5.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön YM2/5521/2017, 
Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus (E/ECE/1250), ilmoitus Norjan 
ympäristöviranomaiselta Jouluvuonon (Leirpollen) väylän parantamishankkeen YVA-menettelystä, 2.6.2017, Dnro: 
290/D.a.2/2017, s. 1–2.

801  Ibid., s. 2.



226

YMPäRISTöMINISTERIöN JULKAISUJA 2023:2 

pyyntitilastoihin, tutkimustietoon ja julkiseen tietoon. Saamelaiskäräjät myös painottaa, 
että vaikuttavuusselvityksen lähtökohtana tulee pitää tutkimustuloksista ja hallintotie-
dosta saatua tietoa samoin kuin alueen käyttäjien antamaa perinteistä tietoa.802

15.6.2020 Norjan ympäristönsuojeluviranomainen lähetti kirjeen Suomelle pyytäen osal-
listumaan arviointisuunnitelmavaiheeseen (asemakaavaehdotuksen kommentointiin). 
Asemakaavaehdotus ja vaikutusten arviointi asetettiin julkisesti nähtäville 5.6.2020 ja 
14.8.2020 väliseksi ajaksi.803 Kaavaehdotus pitää sisällään kohtuullisen kattavalta vaikut-
tavan arvioinnin luonnon monimuotoisuuteen, mutta vain hyvin yleisen tason suppean 
arvioinnin toimenpiteiden mahdollista vaikutuksista saamelaiskulttuuriin. Esimerkiksi osal-
listumista koskevassa kappaleessa 3.6. ei ole erikseen mainittu saamelaiskäräjiä tai muita 
saamelaistahoja. Osallistumisen yhteydessä on todettu, että on tavattu useita yksityis-
henkilöitä ja erilaisia ryhmiä ja erikseen mainittu vain Fiskarlag (Norjan ammattikalastajien 
etujärjestö) läjitysselvitysten yhteydessä, Tanavassdragets fiskeforvaltning (Tenon vesis-
tön kalastushallinto) useissa yhteyksissä sekä Norsk ornitologisk forening (Norjan lintu-
tieteellinen yhdistys) ja SABIMA kaavasuunnitelman yhteydessä.804 Sekä Suomen että 
Norjan saamelaiskäräjät on painottanut saamelaisten kattavaa osallistumista perinteistä 
tietoa hyödyntäen. Osana jatkon toteutussuunnitelmaa mainitaan hyvin yleisesti, että ”jär-
jestetään useita tiedotustilaisuuksia Norjassa ja Suomessa sekä jatketaan vuoropuhelua eli 
sidosryhmien kanssa,” jälleen erikseen mainitsematta saamelaistahoja.805

”Saamelaisen kulttuurin, elinkeinon harjoittamisen ja yhteiskunnallisen elämän luonto-
yhteyden turvaaminen ja saamelaisten sidosryhmien osallistumisen varmistaminen kaa-
voitukseen niitä koskevissa asioissa” on kaavaehdotuksessa kuitenkin mainittu yhtenä 
alueellista ja kunnallista kaavoitusta ohjaavista kansallisista tavoitteista.806 Myös edelli-
sessä kappaleessa mainitut Finnmarkin lakiin perustuvat Norjan saamelaiskäräjien ohjeet 
saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten arvioinnista on mainittu erillisessä kappaleessa 
4.1.3. Tässä yhteydessä kaavaehdotuksessa todetaan, että ”saamelaisten intressit on otettu 
huomioon kuulemisilla, ja niiden varjelemista jatketaan vuoropuhelun avulla kaavan kuu-
lemisvaiheessa.807 Kansainvälisiä sopimusvelvoitteita kuvaavassa osiossa on mainittu 
ILO 169 alkuperäiskansasopimus ja sopimuksen ratifiointi Norjassa.808 Sen sijaan biodiver-

802  Tenossa sijaitseva Jouluvuono (Leirpollen) – Tenon kunta – Finnmarkin lääni – väylän syventäminen Asia nro: 
2017/1213 Päiväys: 31.05.2017, Tiivistelmä palautteista, jotka liittyvät ilmoitukseen Jouluvuonoon johtavaa väylää 
koskevan kaavoitustyön aloittamisesta ja kaavasuunnitelmaehdotuksesta, s. 4–5.

803  Kynstverket, Kaavan kuvaus, Tenon kunnassa sijaitsevan Jouluvuonon väylän asemakaavoitus, Kaavaehdotus 
kuulemista varten Kansallinen kaavatunnus: 54412017001, s. 9.

804  Ibid., s. 16.

805  Ibid., s. 17.

806  Ibid., s. 18.

807  Ibid., s. 19.

808  Ibid., s. 28.
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siteettisopimusta ja sen sisältämiä alkuperäiskansoja koskevia velvoitteita ei ole lainkaan 
mainittu tässä osiossa, vaikka Norjalla on myös huomattavaa sopimuksen kansallista toi-
meenpanoa, mukaan lukien saamelaisten perinteisen tiedon huomioon ottaminen, kuten 
aiemmassa kappaleessa tuotiin esille. Tämä voidaan katsoa huomattavaksi puutteeksi ja 
se osaltaan selittää sitä, miksi saamelaisten perinteistä tietoa ei ole edes mainittu saatikka 
kerrottu, onko sitä ja jos niin miten hyödynnetty kaavaehdotuksessa.

Suunnittelualueen nykytilanteen kuvauksessa on sivuttu saamelaiskulttuuria kulttuuri-
ympäristöä koskevassa kappaleessa (5.4.) todeten, että Jouluvuonon rantamilla on useita 
suojeltuja saamelaisasutuksia,809 kulttuurimuistomerkkejä ja kulttuuriympäristöjä. Kaava-
ehdotuksessa todetaan, ettei suunnitelluilla toimenpiteillä ei ole välitöntä vaikutusta 
mihinkään kulttuurimuistomerkeistä,810 eikä alueella ei ole rekisteröityjä kulttuuriperintö-
kohteita, joihin toimenpiteet vaikuttaisivat. Aihetta ei pidetä olennaisena käsiteltävänä 
olevassa asiassa. 

Tämän lisäksi erillisessä kappaleessa (5.5.) on lyhyesti kuvailtu saamelaisten luonto- ja kult-
tuuriperustaa lukuun ottamatta poronhoitoa, jota on erikseen käsitelty myöhemmässä 
kappaleessa, jossa todetaan, että väylän viereisillä maa-alueilla on kaksi poron hoitoaluetta: 
Rákkonjárga ja Nordkinnhalvøya/Vestertana. Kohdealueen etelä- ja itäpuolella sijaitsee 
suurehko poroerotusalue, poroaitaus ja joitakin porojen kulkureittejä. Ympäröivää aluetta 
laidunnetaan ympärivuotisesti lukuun ottamatta korkeimpia huippuja ja pinnanmuodoil-
taan jyrkintä aluetta Giemašin tienoilla. Kaavaehdotuksessa kuvataan, kuinka paliskun-
nalla nro 7 on väylän laitamilla kesälaidun, joka ulottuu Lille Leirpollenista Stangnesiin ja 
edelleen pohjoiseen ja jolla useiden poroisäntien porot laiduntavat. Huhti–marraskuussa 
alueella on noin 4 000 aikuista poroa ja lisäksi 3 000 vasaa, jotka syntyvät toukokuusta 
heinä kuuhun kestävänä vasomisaikana. Porot oleilevat välillä myös alhaalla merenran-
nassa, ja lämpiminä päivinä hirvasporot saattavat lähteä uimaretkelle vuonoon.811 

Saamelaista kalastuskulttuuria koskien kuvaillaan, kuinka Tenojoessa on kalastettu lohta 
tuhansien vuosien ajan, ja kalastus on muodostanut saamelaisen kulttuurin tärkeimmän 
materiaalisen perustan. Lohenpyynti ja saamelainen kulttuuri eivät Norjassa tai Suomessa 
ole missään muualle nivoutuneet toisiinsa niin tiiviisti kuin Tenon varrella. Lohenpyynti on 
ollut niin perustavanlaatuinen tekijä, että se on juurtunut kieleen, sosiaaliseen elämään ja 
hengelliseen kulttuuriin monin tavoin.812 Lisäksi todetaan, että alueen saamelaisväestölle 
erämaiden käyttö metsästykseen, kalastukseen ja marjojen, sienten, luhtasaran ja 

809  Ibid. s. 81.

810  Ibid., s. 32–33.

811  Kappale 5.8.2., s. 43.

812  Ibid., s. 33. Tässä kohtaa viitataan saamelaiskäräjien ja Direktoratet for Naturforvaltningin 
[luonnonvarahallituksen] tilaama kertomukseen vuodelta 2011, Tradisjonell kunnskap om laks.
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perinnekäsityömateriaalien keräämiseen on ollut tärkeää. Nykyisin niitä hyödynnetään 
lähinnä metsästykseen, kalastukseen ja marjastukseen. Kaavaehdotuksessa viitataan 
Swecon kvartsiittikaivoksen laajennussuunnitelmien yhteydessä laadittuun kaavan kuva-
ukseen, jonka mukaan Pikku-Jouluvuonon (Lille Leirpollen) alue on saamelaisille mainitun 
erämaan hyödyntämisen kannalta merkittävä.813

Kaavasuunnitelmassa varsinaista vaikutusten arviointia pidettiin tarpeellisena ainoas-
taan yhdellä osa-alueella, luonnonympäristössä. Kaavaehdotuksessa todetaan, että muita 
osa-alueita, kuten maisemaa, kulttuuriympäristöä, lähiympäristöä ja retkeilytoimintaa 
sekä luonnonvaroja, käsitellään tarpeellisessa määrin kaavan kuvauksessa. Tässä yhtey-
dessä ei erikseen mainita saamelaiskulttuuria.814 Ruoppaamisen osalta arvioidaan jon-
kin verran kielteisiä vaikutuksia tuulenkaloihin, joskin epävarmuustekijöitä esiintyy. 
Kaavaehdotuksessa päädytään ”varovaiseen” ja ajallisesti tarkasti rajattuun kalakanto-
jen liikkeet huomioivaa ruoppaamista.815 Läjittämisellä Stangnesin edustalle todetaan 
voivan olla haitallista vaikutusta rasvakalan kutualueeseen sekä pohjaeläinyhdyskun-
tiin, joissa elää muun muassa kotiloita, simpukoita ja äyriäisiä.816 Vaikutukset lohiin ovat 
toteutus vaiheessa vähäisesti tai keskisuuresti kielteisiä.817 Pitkäaikaisten vaikutusten 
todetaan kuitenkin olevan epävarmoja, ja niitä on selvitettävä jatkotutkimuksissa ennen 
ruoppausta ja sen jälkeen.818

Kaavaehdotuksessa todetaan, että koska toimenpiteillä on erittäin vähäinen vaiku-
tus maa-alueisiin, saamelaista kulttuuria ja erämaan käyttöä ei käsitellä hyväksytyssä 
kaava suunnitelmassa, ”mutta sitä pidetään kuitenkin kaavoituksen kannalta tärkeänä 
aiheena”.819 Porotalouden osalta todetaan, että toimenpidevaiheessa ruoppauksen, läji-
tyksen ja merimerkkien perustamisen odotetaan aiheuttavan jonkin verran melua. Kaava-
ehdotuksessa tuodaan esille, että kesä ja etenkin vasomisaika on porojen kannalta 
haavoittuvaisinta aikaa. Ihmisten toiminta voi säikyttää eläimiä, ja ne voivat siirtyä pois 
kesälaitumiltaan. Vasoja voi joutua eroon emistään, mikä voi olla hyvin pienille vasoille 
kohtalokasta. Talvisin alueella on yleensä vähemmän poroja kuin kesällä, ja vaikutukset 
olisivat sen vuoksi talvella vähäisemmät sikäli kuin toimenpiteet voidaan toteuttaa talvis-
aikaan. Ehdotuksen mukaan ajankohtaa arvioidaan tulevissa alakohtaisissa käsittelyissä, 
joten haittavaikutusten torjuntatoimia ei esitetä. 820

813  Ibid.

814  Ibid., s. 63.

815  Ibid., s. 70.

816  Ibid.

817  Ibid., s. 71.

818  Ibid., s. 72.

819  Ibid., s. 82.

820  Ibid., s. 88.
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Kaavaehdotuksessa todetaan, että saamelaisten kalastusta käsitellään luonnon moni-
muotoisuutta ja ekosysteemiä koskevan vaikutusten arvioinnin yhteydessä.821 Vaikutus-
ten arviointi dokumentista ei kuitenkaan käy ilmi, miten saamelaiskulttuuri on huomioitu 
osana tätä arviointia. Saamelaiskulttuuriin viittaukset suorastaan loistavat poissaolollaan 
luontoarvoista, ekosysteemipalveluista ja alueen merkityksestä puhuttaessa. On perus-
teltua olettaa, ettei saamelaiskulttuuriin kohdistuvia vaikutuksia ole arvioitu erikseen 
laisinkaan, vaan lähtökohtana näyttäisi olevan, että koska voidaan olettaa, että vahin-
got luontoympäristöön ja kalakantoihin voidaan toimenpitein riittävästi minimoida, ei 
saamelais kulttuurillekaan koidu merkittäviä negatiivisia vaikutuksia.

14.8.2022 päivätyssä lausunnossaan Suomen saamelaiskäräjät näkee keskeisiksi Suomeen 
kohdistuviksi vaikutuksiksi jokeen nouseviin kaloihin fyysisesti, biologisesti tai ekologisesti 
kohdistuvat vaikutukset, Jäämereen vaeltaviin kalanpoikasiin kohdistuvat vaikutukset sekä 
joiltain osin linnustoon kuten metsähanheen kohdistuvat vaikutukset. Saamelaiskäräjät 
ilmaisee huolensa monenlaisista vaikutuksesta ekosysteemiin ja erityisesti ruoppauksen 
meluhaitoista ja muista vaikutuksista koskien poroja sekä lohien kutuun. Saamelaiskärä-
jät korostaa lohenpyynnin harjoittamisen sekä saamen kielen välisiä kiinteitä yhteyksiä 
sekä kalastukseen liittyvän perinteisen tiedon merkitystä, esimerkiksi säähän, veden kor-
keuteen, pyyntitapoihin ja pyyntipaikkoihin liittyviä käytänteitä, uskomuksia, luontosuh-
detta sekä yhteisöllisyyttä, jota siirretään sukupolvelta toiselle. Saamelaiskäräjät tuo esille, 
kuinka Tenon lohi välittää paljon hiljaista tietoa ja kannattelee aineettomia kulttuurisia 
arvoja. Lisäksi lohenpyynnin kautta saadaan materiaaleja, esimerkiksi nahkoja ja nikamia, 
saamen käsityötä varten. Jokisaamelaiseen kalastuselinkeinoon liittyy paikoittain myös 
pienimuotoinen kalastusmatkailutoiminta, josta alueen saamelaiset saavat tuloja.822

Lausunnossa viitataan myös Norjan saamelaiskäräjien lausuntoihin (31.7.2020 ja 
10.8.2020), joissa saamelaiskäräjät pyytää viranomaisia toteuttamaan varovaisuusperi-
aatetta Jouluvuonon väylän parannushankkeessa ja pidättäytymään ruoppaus- ja läjityk-
sen osalta hankkeen toteuttamisesta. Perusteluina ovat hankkeen mahdolliset, ennakoidut 
kalastovaikutukset lohikaloihin ja myös niiden arviointiin sisältyvät epävarmuudet sekä 
vaikutukset Tenonvuonon saamelaiskulttuurissa aivan keskeisten käytänteiden harjoitta-
miseen. Turvallisuusnäkökohdista voidaan huolehtia merimerkkien parannuksella, jonka 
toimenpiteen vaikutukset arvotetaan kuulemisaineistossa huomattavasti vähäisemmiksi 
kuin ruoppauksen vaikutukset. Suomen saamelaiskäräjät yhtyy Norjan saamelaiskärä-
jien kantaan ja kehottaa viranomaisia varovaisuusperiaatetta noudattaen pidättymään 
ruoppaus hankkeen toteuttamisesta.823 

821  Ibid., s. 82.

822  Saamelaiskäräjien lausunto, Jouluvuonon (Leirpollen) väylän parantamishanke Tenon kunnassa Norjassa: 
rajat ylittävät vaikutukset Suomeen, 14.8.2020, Dnro 615/D.a.2/2020.

823  Ibid., s. 4.
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Suomen vastauksessa Norjalle (9.9.2020) pyydetään tarkempaa tietoa mm. ruoppaus-
töiden suunnitellusta ajankohdasta, toimenpiteistä haitallisten vaikutusten lieventämi-
seksi, seurantaohjelmasta ja sen mahdollisesta laajentamisesta Suomen puolelle sekä 
hankkeen vaikutuksista saamelaiskulttuuriin.824 Suomi pyytää myös lisätietoa siitä, miten 
alkuperäis kansojen perinteinen tieto on otettu hankkeessa huomioon viitaten arktisen 
neuvoston ympäristövaikutusten arviointiin liittyviin suosituksiin koskien yleisön osallis-
tumista.825 Suomen ympäristöministeriön näkemyksen mukaan on erityisen tärkeää, että 
hankkeen suunnittelussa ja sen toteuttamiskelpoisuuden arvioinnissa otetaan huomioon 
saamelaiskäräjien ja saamelaisneuvoston huolet hankkeen vaikutuksista saamelaiskulttuu-
riin ja perinteisiin elinkeinoihin.826 Saamelaisneuvosto vastustaa hanketta pitkälle samoin 
perustein kuin saamelaiskäräjät, ja lausunnossaan tuo esille erityisesti sen, kuinka saame-
laisten perinteistä tietoa ei ole lainkaan huomioitu vaikutusten arvioinnissa.827 

Jouluvuonon hanke on valitettava esimerkki siitä, että vaikka hanketta koskevassa kuvauk-
sessa on tunnustettu alueen erityinen merkitys saamelaiskulttuurille ja viitattu myös 
saamelaisten oikeuksiin, silti itse vaikutusten arviointi on todellisuudessa vain saamelais-
kulttuuriin liittyvien kysymysten kuvailua ja todistelua siitä, ettei merkittäviä vaikutuksia 
ole. Asiakirjoista ei käy esille, onko ja miten saamelaiskulttuuriin kohdistuvia vaikutuksia 
todellisuudessa arvioitu millään tavalla saatikka onko saamelaisten perinteistä tietoa hyö-
dynnetty. Saamelaisia on kuultu, mutta ei ole tietoa siitä, onko kuulemisella ollut mitään 
merkitystä päätöksentekoon, mikä on vastoin vapaata ja tietoon perustuvaa ennakkosuos-
tumusperiaatetta. Koska kyseessä on rajat ylittävä hanke, vaikutukset olisi pitänyt arvioida 
myös Suomen puolen saamelaiskulttuuriin, mitä ei ole tapahtunut. Suomen ympäristö-
ministeriö on kiitettävästi pitänyt esillä saamelaiskulttuuriin liittyviä kysymyksiä ja saame-
laisten osallistamista. 

11.3.2 Hyvien käytänteiden menetelmä saamelaiskulttuuriin 
kohdistuvien vaikutusten arvioimisesta Nussirin ja 
Ulveryggenin kaivoshankkeessa

Norjan teollisuus- ja kalatalousministeriö (Nærings- og fiskeridepartementet) myönsi 
14.2.2019 norjalaiselle kaivosyhtiölle Nussir ASA:lle toimintaluvan kuparin louhintaan 
Nussirin ja Ulveryggenin esiintymiin liittyen Pohjois-Norjan Kvalsundin kunnassa. Lupaan 

824  Ympäristöministeriö, letter 9.9.2020, VN/1033/2018, Consultation in accordance with Articles 4 and 5 of 
the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention) for the 
Leirpollen waterway project in Tana, Norway., s. 5.

825  Arctic Council 2019. Good Practice Recommendation for Environmental Impact Assessment and Public 
Participation in the Arctic.

826  Ympäristöministeriö, letter 9.9.2020, s. 5.

827  Ibid., s. 3–4. 
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liittyy oikeus laskea kaivosjätettä Repparfjordiin (vuonoon). Nykyinen suunnitelma sisäl-
tää kyseisen Gumpenjunni/Ulveryggen kaivoksen uudelleen avaamisen ja uuden kaivuun 
aloittamisen alueella, joka sijaitsee vanhan kaivoksen läheisyydessä.828

Kvalsundin kunnan alueella harjoitetaan saamelaista poronhoitoa ja laidunmaat kattavat 
miltei koko kunnan pinta-alan. Nussir ASA:n toiminta on suunniteltu nk. poronhoitopii-
rin 22 Fiettarin siidan rajamaille. Alue on myös nk. poronhoitopiiri 20 Fálán siidan käytössä 
säännöllisesti ympäri vuoden. Fálá käyttää aluetta kevät-, kesä- ja syyslaitumena, touko-
kuusta lokakuuhun sekä vasomisalueina. Fálán siida liikkuu alueen läpi Kvaløyan kesä-
laitumelle ja sieltä pois keväällä ja syksyllä.829 Kvalsundin kunnassa on poronhoidon lisäksi 
merisaamelaista ja merisaamelaista kulttuuriperintöä.830 Alueen siidojen lisäksi saamelais-
käräjät ja saamelaisjärjestöt sekä mm. luonnonsuojelujärjestöt ovat vastustaneet hanketta 
sen suunnittelun alkuvaiheista saakka.831 Kunta ja monet alueelliset toimijat sen sijaan kan-
nattavat kaivoshanketta uskoen sen tuovan taloudellista vaurautta alueelle.832 

Vuonna 2011 hankkeen yhteydessä laadittiin kaksi saamelaiskulttuuria koskevaa vaikutus-
ten arviointia. Toinen liittyi alueen poronhoitoon833 ja toinen merisaamelaisten asemaan.834 
Merisaamelaisia koskevaan selvitykseen ovat osallistuneet kalastusjärjestö Bivdi sekä pai-
kallisia saamelaisia kalastajia.835 

Ministeriön toimenpidelupaa koskevassa päätöksessä keskitytään etupäässä poron-
hoitoon kohdistuviin vaikutuksiin. Päätöksen mukaan alueen kaksi siidaa sekä 
saamelais käräjät ovat osallistuneet aktiivisesti hankkeen suunnitteluun. Sekä siidat että 
saamelaiskäräjät näkevät hankkeella olevan merkittäviä negatiivisia vaikutuksia alueen 

828  Nærings- og fiskeridepartementet, Vedtak om driftskonsesjon for Nussir og Ulveryggen kobberforekomst. 
Tiltakshaver: Nussir ASA, 14.2.2019, https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/
nussir-asa---driftskonsesjon-for-repparfjord-kobberforekomst.pdf

829  Ibid., kappale 6.8, s. 20–36.

830  Ibid.

831  Ks. Dannevig, H., Dale, B. “The Nussir Case and the Battle for Legitimacy: Scientific Assessments, Defining 
Power and Political Contestation”, teoksessa B. Dale, I. Bay-Larsen, B. Skorstad (toim.), The Will to Drill - Mining in 
Arctic Communites, Springer International Publishing, 2018, s. 151–174. Ks. myös https://yle.fi/uutiset/3-11493729. 
(25.7.2022).

832  Ibid.

833  Norut Rapport 2011:2; Foreslått utbygging av Nussir gruver i reinbeitedistrikt 22 Fiettar – konsekvenser for 
reindriften i 22 Fiettar og 20 Fálá (Nellemann, Vistnes, 2011). Kaivosyhtiö ei suostunut antamaan raporttia tämän 
selvityksen käyttöön, joten raportissa olevien tietojen osalta viitataan Norjan teollisuus- ja kalatalousministeriön 
päätökseen myöntää toimilupa, ks. yllä oleva alaviite 827.

834  Eythórsson, E. Konsekvenser for sjøsamisk bruk av Repparfjorden og sjønære arealer. Konsekvensutredning 
for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune [Consequences for Coastal Sami use of 
Repparfjord, sea and coastal areas. Impact Assessment for planned mining operation at Nussir and Ulveryggen in 
Kvalsund Municipality]. NIKU Oppdragsrapport 70/2011, Tromsø, 2011.

835  Ibid.

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/nussir-asa---driftskonsesjon-for-repparfjord-kobberforekomst.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/nussir-asa---driftskonsesjon-for-repparfjord-kobberforekomst.pdf
https://yle.fi/uutiset/3-11493729
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saamelaiskulttuuriin.836 Myös teetetyn edellä mainitun poronhoitoon liittyvän vaikutusten 
arvioinnin sekä ministeriön toimilupaa koskevan päätöksen mukaan hankkeella todetaan 
olevan huomattavia negatiivisia vaikutuksia poronhoitoon. Erityisesti laidunalueiden pirs-
toutuminen, kulkureittien estäminen sekä porojen välttäminen alueen häiriöstä johtuen 
nähdään keskeisinä negatiivisina vaikutuksina. Myös kumulatiivisia vaikutuksia on arvioitu 
suhteessa muuhun alueen maankäyttöön.837 Saamelaiskäräjien ja alueen siidojen mielestä 
kumulatiivisia vaikutuksia ei kuitenkaan ole arvioitu riittävällä tarkkuudella.838 Kaivos-
yhtiön mielestä haittoja on liioiteltu eikä merkittäviä haittoja tule olemaan tai ne voidaan 
lieventää lupamääräyksin.839 

Merisaamelaisia koskevassa vaikutusten arvioinnissa vaikutukset saamelaiseen kalastus-
kulttuuriin katsotaan negatiiviseksi, muttei merkittävän suuriksi.840 Myös Norjan teollisuus- 
ja kalatalousministeriön toimilupaa koskevassa myönteisessä päätöksessä katsotaan, että 
vaikutukset kohdistuvat erityisesti poronhoitoon ja vain vähäisessä määrin kalastukseen.841 

Yllä mainitussa ministeriön päätöksessä käsitellään laajasti saamelaisten oikeuksia, asemaa 
ja hankkeen vaikutuksia saamelaiskulttuuriin. Hankkeen vaikutuksia arvioidaan suhteessa 
Norjan lainsäädäntöön sekä kansainvälisen oikeuden, erityisesti KP-sopimuksen artiklan 
27 näkökulmasta. Päätöksessä käydään läpi punnintaa sen välillä, voidaanko haitat katsoa 
merkittäviksi tai jos niin, voidaanko niitä lieventää suojelutoimenpiteillä niin, että poron-
hoito alueella säilyy elinvoimaisena.842 

Ministeriön päätöksessä katsotaan, että poronhoitoon kohdistuu useammanlaisia nega-
tiivisia vaikutuksia. Päätöksessä kuitenkin todetaan, että varsinaisessa kaivoshankkeessa 
kyse on suhteellisen pienestä maa-alueesta (0.4 km). Hankkeella on kuitenkin vaikutuk-
sia laajemmallekin alueelle, koska se vaikuttaa porojen liikkeisiin laidunten välillä. Alueelle 
rakennetaan myös mm. tuuletuskuiluja, hätäsuojia ja kaatopaikka. Myös poronhoitoa kos-
kevassa vaikutusten arvioinnissa todetaan tieverkoston ja lisääntyvän liikenteen aiheutta-
van merkittäviä negatiivisia vaikutuksia.843

836  Nærings- og fiskeridepartementet (2019), kappale 6.8.

837  Ibid.

838  Ibid.

839  Ibid.

840  Eythórsson (2011).

841  Nærings- og fiskeridepartementet (2019), kappale 6.8.

842  Ibid.

843  Ibid.
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Vaikka ministeriön päätöksessä tullaankin siihen johtopäätelmään, että hankkeella on 
negatiivisia vaikutuksia poronhoitoon ja saamelaiskulttuuriin, niitä on ministeriön mukaan 
lupamääräyksin mahdollista lieventää siinä määrin, etteivät kielteiset vaikutukset ylitä saa-
melaiskulttuurin oikeudellisen suojan rajakynnystä niin, että oikeudet tulisivat loukatuiksi. 
Lieventämistoimenpiteiksi ministeriö määrää kaivoksen perustamisen ja käyttövaiheen 
osalta sen, ettei toimintaa saa suorittaa ollenkaan 1.5.–15.6. ja sitä tulee huomattavasti 
vähentää 15.–30.4. sekä 16.6.–1.10. tarkoituksena huomioida porojen luontainen oles-
kelu alueella sekä kulkeminen alueen läpi. Alueelle ei saa pystyttää poronhoitoa haittaavia 
rakenteita tai varastoida laitteita. Alueita tulee myös aidata. Tuuletuskuilujen perusta-
minen, kunnossapito ja purkaminen tulee tapahtua aikana, jolloin alueella ei ole poron-
hoitotoimintaa. Melua on vaimennettava toimenpitein. Kaatopaikan suunnittelussa ja 
ylläpitämisessä tulee huomioida poronhoito. Toiminnan loppuessa alue on siivottava 
ja kaikki rakennelmat purettava. Päätöksessä myös määrätään, että kaivosyhtiön täytyy 
tehdä suunnitelma, miten poronhoito huomioidaan käytännön toimissa.844

Norjan saamelaiskäräjät on katsonut, ettei sitä ole riittävästi kuultu hankkeen suunnitte-
lussa sekä valittanut päätöksestä. Se on pyytänyt Nussirin ja Ulveryggenin suunnitteilla 
olevasta kaivostoiminnasta erillisen asiantuntija-arvioinnin, jossa keskitytään kaivos-
toiminnan poronhoitoon kohdistuvien vaikutusten arviointiin. Hanke julkistettiin tarjous-
kilpailuna, jonka Stiftelsen Protect Sápmi voitti tammikuussa 2020.845

Saamelaiskäräjät kuvailee toimeksiantoaan tarkemmin siten, että se toivoo arviota suo-
rista, välillisistä ja kumulatiivisista vaikutuksista hankkeen vaikutuksista poronhoitoon. 
Suoriin vaikutuksiin kuuluvat fyysiset maan menetykset ja häiriöt toimenpiteen lähei-
syydessä. Vaikka maan menetys onkin melko rajallista, vaikutuksia voi silti esiintyä 
tämän alueen ulkopuolella esimerkiksi porojen välttämiskäyttäytymisenä uuden infra-
struktuurin, melun, liikenteen ja muun kaivostoiminnan aiheuttaman toiminnan vuoksi. 
Saamelais käräjät toivoo myös arviota ministeriön toimenpidelupaan koskevien lieventä-
mistoimenpiteiden riittävyydestä. Saamelaiskäräjät toteaa myös, että Norrutin aiemmin 
2011 (Nellemann/Vistnes) tekemässä vaikutusten arvioinnissa ei arvioida tarkemmin vai-
kutuksia yksittäisiin poronhoitajiin esimerkiksi lisäruokinnan kautta eikä kaivostoiminnan 
seurauksia porolaumoille (porojen määrä, eläinten kunto), porojen laiduntamiseen (tuo-
tannon menetys) ja lisäkustannuksiin poronomistajille. Saamelaiskäräjät painottaa, että 
vaikutusten arviointi tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä alueen poronhoitajien kanssa.846

844  Ibid., s. 5–6.

845  ANALYSE AV VIRKNINGEN FOR REINDRIFTEN VED PLANLAGT GRUVEDRIFT I NUSSIR OG ULVERYGGEN I 
KVALSUND KOMMUNE, Utredningen er utført på oppdrag fra Sametinget av Stiftelsen Protect Sápmi, Anders 
Johansen Eira Svein Ole Granefjell Isak Henrik Eira Elli-Ristin Tuorda, August 2020, s. 6., https://sametinget.no/_f/p1/
i34eef697-e763-4735-8ab6-8390038be43b/analyse-av-virkningen-for-reindriften-ved-planlagt-gruvedrift-i-nussir-
og-ulveryggen-i-kvalsund-kommune.pdf. 

846  Ibid., s. 6–7.

https://sametinget.no/_f/p1/i34eef697-e763-4735-8ab6-8390038be43b/analyse-av-virkningen-for-reindriften-ved-planlagt-gruvedrift-i-nussir-og-ulveryggen-i-kvalsund-kommune.pdf
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Tämän kappaleen tarkoituksena ei ole kuvailla kokonaisuudessaan yli 100 sivuista vai-
kutusten arviointidokumenttia, vaan tuoda esille erityisesti siinä käytettyjä menetelmiä 
”hyvinä käytänteinä”, joita myös Suomen puolella mahdollisesti voitaisiin hyödyntää.

Vaikutusten arvioinnissa on raportin mukaan käyty keskusteluja kaivosalan ammattilais-
ten kanssa sekä käytetty aineistona myös olemassa olevaa tutkimusta. Arviointi on tehty 
tiiviissä yhteistyössä alueen poronhoitajien kanssa liittyen alueiden kuvauksiin poron-
hoitokontekstissa, poronhoidon eri alueiden käytöstä ja erilaisten maatoimien seuraus-
ten arvioinnista siidojen toimintaan.847 Raportti koostuu kolmesta osasta. Osa I käsittelee 
teoreettista perustaa, interventiokartoitusta ja poronhoitoanalyysiä. Osa II käsittelee 
poronhoidon ammatillista arviointia toimiluvan toimenpiteistä sekä ehdotuksia uusiksi 
toimenpiteiksi. Osa III käsittelee poronhoidon taloudellisia laskelmia. Protect Sápmin tutki-
musmetodologia yhdistää kaksi elementtiä: perinteisen poronhoitotiedon ja kumulatiivi-
sen menetelmän käytön, joita kuvaillaan tarkemmin raportissa.848

Porolaidunalueet sijaitsevat pohjoissaamen kielialueella. Poropiirien kanssa pidetyissä 
tapaamisissa viestinnässä käytettiin saamenkielisiä poronhoitotermejä. Pääasiallisena 
kielenä oli saamen kieli, mutta norjaa käytettiin apukielinä viestinnässä. Saamenkielis-
ten termien käyttö poronhoitoasioista dialogissa tehtiin perinteisen tiedon ymmärtä-
miseksi. Saamenkielen käyttö on kytköksissä perinteiseen tietoon. Norjan kielestä puuttuu 
sanat, jotka vastaavat sanatarkasti monia poronhoitoon perustuvia saamelaisia käsit-
teitä niiden implisiittisellä teknisellä ymmärryksellä. Poronhoitoa koskeva kuvaus perus-
tuu maa kuntakaavaan ja siihen liittyviin sääntöihin sekä maatalousosastolta saataviin 
maankäyttökarttoihin. Maankäyttökartat osoittavat, miten alueita on käytetty karttojen 
teko hetkellä, mutta käyttö on sen jälkeen jonkin verran muuttunut, joten tietoja on täy-
dennetty. Muutokset käytössä johtuvat lisääntyneestä maan käytöstä, alueen rakenteelli-
sista muutoksista ja osittain ilmastonmuutoksesta.849

Raportissa viitataan perinteisen tiedon määritelmän osalta Ottawan periaatteisiin850, joi-
den mukaan perinteinen tieto on systeeminen tapa ajatella ja tietää, jota kehitetään ja 
sovelletaan ilmiöihin biologisten, fyysisten, kulttuuristen ja kielellisten järjestelmien väli-
tyksellä. Perinteisen tiedon omistavat tämän tiedon haltijat, usein kollektiivisesti, ja se 
ilmaistaan ja välitetään yksilöllisesti alkuperäiskansojen kielten kautta. Perinteinen tieto 
on kulttuuristen käytäntöjen, elettyjen kokemusten ja useiden sukupolvien havaintojen, 
oppituntien ja taitojen kautta syntynyt tietokokonaisuus. Sitä on kehitetty ja todennettu 

847  Ibid., s. 8–9.

848  Ibid., s. 9.

849  Ibid., s. 9–10.

850  Ks. https://static1.squarespace.com/static/58b6de9e414fb54d6c50134e/t/5dd4097576d4226
b2a894337/1574177142813/Ottawa_TK_Principles.pdf. (25.7.2022).

https://static1.squarespace.com/static/58b6de9e414fb54d6c50134e/t/5dd4097576d4226b2a894337/1574177142813/Ottawa_TK_Principles.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58b6de9e414fb54d6c50134e/t/5dd4097576d4226b2a894337/1574177142813/Ottawa_TK_Principles.pdf
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vuosituhansien ajan ja se kehittyy edelleen elävässä prosessissa, mukaan lukien nykyisin 
ja tulevaisuudessa hankittu tieto, joka siirtyy sukupolvelta toiselle.851 Raportissa viitataan 
myös biodiversiteettisopimukseen, joka tunnustaa alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisö-
jen perinteisen tiedon, sekä viitataan siihen, että Arktisen neuvoston jäsenmaat ovat päät-
täneet, että arktisen alueiden hallinta on tehtävä kaiken saatavilla olevan tiedon, myös 
alkuperäiskansojen perinteisen tiedon avulla.852

Raportin mukaan perinteinen tieto on saatavilla pääosin suullisten keskustelujen kautta, 
esimerkkiaiheina porot, porohoitajat, lumiolosuhteet, maastomuodostelmat, topogra-
fia sekä eläinten ja ihmisten vuorovaikutus eri maisematyypeissä ja vuodenaikoina. Vaikka 
perinteinen tieto on kontekstuaalista, se sisältää myös yleisiä elementtejä.853

Saamelaisten perinteistä tietoa korostetaan metodina: porotalouden asiantuntijatoimi-
kuntien näkemys käytännön poronhoidosta näillä alueilla paljastaa alueen poronhoidon 
merkityksen, erityisesti poron käyttäytymisen ja haasteet porojen kanssa työskentelyssä 
nykyisessä ja siihen liittyvässä maastossa. Tällainen näkemys luonnosta, topografiasta ja 
laiduntamisesta yhdistettynä kokemuksiin porojen käyttäytymisestä ja maaston käytöstä 
yksilöllisesti ja laumoissa kyseisellä alueella asianomaisena ajanjaksona takaa kontekstuaa-
lisen merkityksen. Se on tärkeää analyysiosiossa. Painopiste on muutoksissa, joita alueen 
interventio saa aikaan poron, ihmisten ja asiaankuuluvan maiseman vuorovaikutuksessa. 
Tietopohjaan sisältyy myös tieto alueen muista maanmuokkaustoimenpiteistä, mukaan 
lukien kokemukset näiden vaikutuksista.854

Raportin mukaan saamelaisten perinteistä tietoa täydennetään kumulatiivisten vaiku-
tusten arviointimenetelmällä, joka on kehitetty Kiirunassa kaivosyhtiön LKAB:n sekä 
saamelais kylien (sameby) Gabnan ja Leavasin yhteistyössä Pohjois-Ruotsissa.855 (Ks. mal-
lia käsitellään erikseen kappleessa 11.4.2.). Raportin mukaan vaikutusten arvioinnin ensi-
sijainen menetelmä on siis saamelaisten perinteinen tieto, jota täydennetään yhteistyössä 
saamelaiskylien kanssa luodulla arviointimenetelmällä koskien kumulatiivisia vaikutuk-
sia. Raportin mukaan malli perustuu useisiin kansainvälisiin esimerkkeihin mm. Kanadasta, 

851  Analyse (2020) (ks. yllä oleva alaviite 844), s. 10.

852  Ibid.

853  Ibid.

854  Ibid.

855  Ibid.
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USA:sta ja Ruotisista, ja sitä on käytetty saamelaisporonhoitoon liittyvissä kysymyksissä 
esimerkiksi Leveäniemessä.856 Malli on raportin mukaan saanut myönteistä palautetta 
molempien osapuolten taholta.857

Käytetyssä mallissa ”kumulatiiviset vaikutukset kuvaavat, kuinka hanke yhdessä muiden 
meneillään olevien, menneiden ja tulevien toimenpiteiden/hankkeiden kanssa vaikutta-
vat alueen poronhoitoon”. Alueelle ”tunkeutumisen” (arealinngrep) eli maainterventioiden 
määrä ja laajuus määrittelevät porolaidunalueen riskitason. Lisääntyvät interventiot ja toi-
minnot vaikutusalueineen johtavat lisääntyneisiin toimintahaittoihin ja lisääntyneisiin 
seurauksiin. Seuraukset luokitellaan maantieteellisen mittakaavan mukaan huomioiden 
maankäyttö, eläinten hyvinvointi ja syöttötekijöiden/syöttötietojen (innsatsfaktorer, input 
factors) käyttö.858

”Kokonaisvaltaustilanteen” näyttämiseksi kaikki alueen maainterventiot (muu maankäyttö) 
(toissijaiset objektit) kartoitetaan niihin liittyvien vaikutusvyöhykkeiden kanssa. Jokai-
selle maainterventiolle luodaan erillinen ”objektipäiväkirja”. Protect Sápmi on kehittänyt 
alkuperäistä kumulatiivista menetelmää edelleen prosessiksi, joka yhdistää vaikutusvyö-
hykkeiden tutkimuksen poronomistajien kokemuksiin ja perinteiseen poronhoitotietoon. 
Prosessi tapahtuu kolmessa vaiheessa: 

Vaihe 1: Tiedonkeruu-Kartoitus. Tiedonkeruuvaihe on prosessin alku. Protect Sápmin 
edustajat ja poronhoitopiirin edustajat tapaavat ja kaikki piirin (alueen) olemassa olevat 
interventiotyypit (vaikutuksia aiheuttavat toiminnot) käydään läpi ja kartoitetaan. Kartoi-
tuksessa käytetään myös jo olemassa olevaa karttamateriaalia. Jokainen kohde arvotetaan 
sen mukaan, kuinka vakavia vaikutuksia sillä on maisemaan, porolaumaan ja poronhoi-
toon. Vakavuusarviointi tehdään suhteessa eri maantieteellisiin mittakaavoihin.859

Vaikutusalueen laajuus määräytyy tutkimukseen perustuvien lukujen perusteella. Kaikki 
poikkeamat ovat aina tutkimuksen piirissä, jotta vaikutuksia ei liioitella. Vaikutusalue ei 
osoita vain vaikutusta poroihin, vaan myös poron ja maiseman vuorovaikutusta. Tällä 
vuoro vaikutuksella on puolestaan seurauksia poronhoitotyöhön. Niissä interventiotyy-
peissä, joita tutkimus ei kata, vaikutusalue määritellään kokemuksen perusteella poropiirin 
edustajien kanssa käydyn keskustelun kautta. He tuntevat parhaiten oman poronhoito-
alueensa ja heillä on kokemusta aikaisemmista ja nykyisistä maainterventioista.860

856  Ibid., s. 11. Viittaus: Kumulative konsekvenser för rennäringen, Gabna/Leavas samebyer och LKAB, Håndbok 
version 1, april 2015.

857  Ibid.

858  Ibid., s. 11.

859  Ibid., s. 11–12.

860  Ibid., s. 12.
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Vaihe 2: Kumulatiivinen analyysi. Kun kaikki objektit (vaikutuksia aiheuttavat toimin-
not) on kartoitettu, kumulatiivinen analyysi tehdään. Kumulatiivinen kuva antaa yleisku-
van siitä, kuinka suuri osa ja mihin osiin mikäkin toimenpide vaikuttaa. Analyysityössä 
tutkitaan ensin, kuinka paljon vaikutusta eri kohteilla ja tyypeillä on yksittäin, esimer-
kiksi asuinpaikat, loma-asunnot, tiet, sähköverkot, ulkoilu jne. Sen jälkeen arvioidaan ensi-
sijainen kohde ja kuinka se yhdessä kaikkien toissijaisten kohteiden kanssa vaikuttaa 
poronhoitoon.861

Vaihe 3: Raportointi. Tulokset esitetään kumulatiivisina karttakatsauksina niihin liittyvine 
arviointeineen. Vaiheessa 1 perustetut ”objektipäiväkirjat” interventiotyypeistä sisällyte-
tään liitteenä. Eri värejä käytetään havainnollistamaan interventiotyyppejä ja erottamaan 
ne toisistaan. Esimerkiksi rakennukset ja mökit on merkitty vihreällä, vesivoima ja vesi-
viljely sinisillä, suuremmat voimalinjat punaisilla jne. Värit selitetään kuvateksteillä.862

Mitä tulee eri toimintojen vaikutuksiin poronhoitoon, tutkimukset ja poronhoitajien 
kokemukset osoittavat, että vaikutus vaihtelee toimenpiteen tyypin, mittakaavan ja ajan 
mukaan – myös vuodenajan mukaan. Menetelmässä on käytetty maantieteellistä mitta-
kaavaa, johon on eritelty paikalliset, kausittaiset ja yhdistetyt laidunalueet. Paikallinen 
mitta kaava sisältää suunnitellun kehittämisalueen kaivoksineen, teineen, kaatopaikoi-
neen ja infrastruktuureineen sekä lähimmät toisiinsa liittyvät alueet, jotka kuuluvat luon-
nollisesti yhteen porotalouden kontekstissa. Alueellisessa mittakaavassa tarkastellaan 
vaikutuksia suhteessa vuorovaikutukseen muiden kausilaitumien kanssa sekä interven-
tioiden kokonaisvaikutuksia maankäyttöön ja taloudelliseen tuottoon. Raportin mukaan 
tutkimus on osoittanut, että paikallisen mittakaavan mukaan mitatut vaikutukset ovat 
usein harhaanjohtavia arvioitaessa vaikutuksia porolaumoihin, koska vaikutukset näky-
vät vasta, kun vaikutuksia tarkastellaan hieman laajemmasta maantieteellisestä näkö-
kulmasta. Tätä tukee perinteinen porotalouden tuntemus, jossa vaikutukset kausilaitumien 
välisiin yhteyksiin ja liikkeisiin ovat yhtä tärkeitä kuin vaikutukset itse sesonkialueisiin ja 
lähialueeseen.863

Maainterventiot siihen liittyvine häiriöineen vaikuttavat maisemaan, porolaumojen maan-
käyttöön, laiduntamiskäyttäytymisen muuttumiseen ja sitä kautta poronhoitotyöhön. 
Poronhoitoon liittyvä lisätyö voi puolestaan vaikuttaa alueen kykyyn hallita poron laidun-
varoja pitkäjänteisesti ja kestävästi. Kokonaisuuden ymmärtämiseksi on ymmärrettävä 
poronhoitopiirin maantieteelliseen ja vuodenaikaan perustuva resurssipohja sekä niiden 
merkitys ja laatu poronhoidossa sekä poron että poronhoitajien näkökulmasta.864

861  Ibid.

862  Ibid.

863  Ibid., s. 13.

864  Ibid.
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Maainterventioiden kartoitus kattaa koko piirin ja seurausten arviointi rajoittuu rekiste-
röityihin kohteisiin (toissijaisiin toimenpiteisiin). Suorien ja välillisten seurausten arviointi 
tehdään jokaiselle interventiolle erikseen, suhteessa maisemaan, poroihin ja ihmisiin 
(poronhoitotyöhön). Kyseinen maainterventio (ensisijainen kohde eli kyseinen hanke) 
nähdään sitten yhdessä toissijaisten kohteiden kanssa kattavassa kumulatiivisessa ana-
lyysissä. Toissijaiset objektit on lajiteltu kahteen jaksoon; tähän mennessä tapahtuneet 
maainterventiot ja tutkijan tiedossa olevat tulevat suunnitellut toimet. Analyysin mukaan 
tulevien toissijaisten kohteiden analyysiin liittyy suurempi epävarmuus kuin olemassa ole-
vien kohteiden analysointiin.865

Vaikutusten arvioinnissa on käytetty myös nk. kestävän poronhoidon mallia, joka perus-
tuu Mikkel Nils Saran väitöskirjaan ”Siida ja siiddastallan”,866 joka tutkii elementtejä, jotka 
takaavat kestävän poronhoidon. Sara on myös poronhoitaja Fiettarin siidassa ja on osal-
listunut poropiirin toimikuntaan. Saran mallinnusta hyödyntäen raportissa todetaan, että 
esimerkiksi laidunalueiden menetyksellä maan tunkeutumisesta on sekä suoria että epä-
suoria seurauksia sekä lyhyen että pitkän aikavälin seurauksia. Pinta-alan menetys tar-
koittaa sitä, että porolauma menettää osan kausilaitumistaan ja säilörehupohjasta, mikä 
puolestaan vaikuttaa porolauman tuotantoon ja selviytymiseen eli porolaumapohjaan. 
Seuraavalla kierroksella tämä vaikuttaa yksittäisten poronomistajien talouteen ja pii-
rin työvoimaan eli resurssipohjaan, mikä puolestaan vaikuttaa poronomistajien kotita-
louteen eli kotitalouskantaan. Pidemmällä aikavälillä kotitalouden heikompi talous voi 
vaikuttaa perheen tiedon siirtoon lapsille ja nuorille eli tietopohjaan siten, että poroper-
heiden on priorisoitava vapaa-aikaa vuoropuheluun interventiotoimijoiden ja viranomais-
ten kanssa, hoitaa lisätyötä ja hankkia muita tulonlähteitä. Tämä ajan ja resurssien käyttö 
tapahtuu lasten ja nuorten perinteisen poronhoidon ja ammattikielen koulutuksen kus-
tannuksella. Tällä voi puolestaan olla negatiivinen vaikutus uusiin rekrytointeihin eli siidan 
ihmisiin. On olemassa vaara, että siidan tuleva sukupolvi menettää ymmärryksen perus-
tan eli kokonaisvaltaisen ymmärryksen ja varsinkin tulevaisuuden uskon perheen omaan 
liiketoimintaan.867

Yhteenveto-osiossa todetaan, että jo olemassa olevat eri maankäyttömuodot (nk. tois-
sijaiset kohteet) vaikuttavat 54 %:iin Fiettarin alueesta. Analyysi osoittaa edelleen, että 
tulevaisuudessa vaikutusalue kasvaa 63 prosenttiin pääasiassa kV420:n voimalinjan raken-
tamisen seurauksena. Kun louhinta alkaa, vaikutusalue kasvaa 70 prosenttiin. Tutkijat olet-
tavat kaivostoiminnasta 10 kilometrin paikallisen vaikutusalueen eli reilusti tutkimuksessa 

865  Ibid., s. 14.

866  Sara, M. N.,”Siida ja Siiddastallan” ”Being siida – on the relationship between siida tradition and continuation 
of the siida system” – UiT (2013).

867  Analyse (2020) (ks. yllä oleva alaviite 844), s. 17.
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näkyvän 14 kilometrin säteellä. 70 % pienenee jonkin verran, kun kV420 siirtyy rakennus-
vaiheesta käyttövaiheeseen, ja paikallisvaikutus pienenee 4 km:stä 2,5 km:iin voimajohdon 
osalta. Sekä 63 % että 70 % ylittävät selvästi poronhoidon toleranssirajan.868

Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän poronhoidon haasteita. Silloin tarvitaan suu-
rempaa joustavuutta maankäyttö. Maainterventio vähentää alueen joustavuutta ja lisää 
dramaattisesti poronhoidon riskiä. Tämä koskee erityisesti Finnmarkin häiriöttömien 
kevätlaitumien ja poikimisalueiden pääsyä, mikä tulee entistä kriittisemmäksi ennakoimat-
tomien lumi- ja lämpötilaolosuhteiden lisääntyessä tulevina vuosina.869

Protect Sápmin laatimassa mittavassa vaikutusten arvioinnissa todetaan kaivoshankkeella 
olevan merkittäviä negatiivisia vaikutuksia saamelaisten poronhoitoon ja sen kestävyy-
teen, ja näin ollen koko kulttuurin perustaan. Saamelaiskäräjien oikeusvalitusta ei ole rat-
kaistu tätä selvitystä kirjoitettaessa. On mielenkiintoista nähdä, voiko tämä kumulatiivisten 
vaikutusten arviointi, jonka keskeinen osa on saamelaisten poronhoitajien perinteinen 
tieto, vaikuttaa kaivoshankkeen pysäyttämiseen tai sen olennaiseen muuttamiseen.

Vaikutusten arvioinnissa käydään läpi myös ne rajoitustoimenpiteet, jotka ministeriön 
toimenpideluvassa kaivoshanketta koskien listattiin saamelaisen poronhoidon suojele-
miseksi. Osa niistä nähdään sinänsä positiiviseksi, mutta suurelta osin riittämättömiksi toi-
menpiteiksi. Analyysissä listataan myös mittava joukko lisätoimenpiteitä, joilla haittoja 
voitaisiin estää tehokkaammin, mikäli kaivostoiminta käynnistyy. Tällaisia toimen piteitä, 
joihin tulee analyysin mukaan hankkia saamelaisyhteisön vapaa ja tietoon perustuva 
ennakkosuostumus, ovat esimerkiksi korvaus tulevasta tuotannon ja toimeentulon mene-
tyksestä; lisätyökorvaus; porojen sähköisen seurannan investointi- ja käyttökustannus-
ten kattaminen; investointi- ja ylläpitokustannusten kattaminen, kun vahvistetaan kaikkia 
Fiettarin puomiaitoja; naapurialueen luonnollisia esteitä tulee täydentää aidoilla. Muutok-
set toimintamuodossa voivat johtaa tarpeeseen perustaa uusia työaitoja, mukaan lukien 
ohjausaitoja, laitumia ja aitauksia; lisääntynyt ihmisen ja koneen työvoima, mm. helikopte-
rin käyttö on katettava poroja kerättäessä.870 

Suosituksiin kuuluu myös saamelaisten poronhoitajien entistä vahvempi osallistuminen 
mm. perustamalla pysyvä keskustelufoorumi ja sovitteluinstituutti. Analyysissä tuodaan 
esille, kuinka tärkeää on myös hyötyjen jakaminen niiden yhteisöjen kanssa, joita toimen-
piteet koskevat. Tutkijat viittaavat esimerkiksi Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa käytössä 

868  Ibid. Yhteenveto-osa: ANALYSE AV VIRKNINGEN FOR REINDRIFTEN VED PLANLAGT GRUVEDRIFT I NUSSIR OG 
ULVERYGGEN I KVALSUND KOMMUNE OPPSUMMERING AV UTREDNINGENS DEL I, II OG IIII, s. 2.

869  Ibid.

870  ANALYSE AV VIRKNINGEN FOR REINDRIFTEN VED PLANLAGT GRUVEDRIFT I NUSSIR OG ULVERYGGEN I 
KVALSUND KOMMUNE DEL II VURDERING AVBØTENDE TILTAK OG ANDRE TILTAK, Analyysin osa 2, s. 4–13.
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oleviin malleihin, joissa alkuperäiskansojen kanssa tulee jakaa toiminnan hyötyjä talou-
dellisessa merkityksessä. Tällaisilla varoilla vahvistettaisiin alueiden saamelaiskulttuuria ja 
arvoja sekä perinteisen tiedon siirtämistä ja koulutusta.871 

Nussirin ja Ulveryggenin kaivoshankkeisiin liittyvää, vasta valitusvaiheessa teetettyä 
Protect Sápmin laatimaa vaikutusten arviointia on käsitelty tässä selvityksessä hyvänä käy-
tänteenä siitä, miten saamelaiskulttuuria koskevat kumulatiiviset vaikutukset voidaan 
arvioida kiinteässä yhteistyössä saamelaisten kanssa tai heidän toimestaan. Hyvinä käytän-
teinä voidaan pitää sekä perinteisen tiedon vahva sisällyttäminen tutkimusmetodina että 
kumulatiivisten vaikutusten analyysi, johon malli on alun perin luotu yhteistyössä saame-
laisyhteisöjen kanssa. Vaikutusten arviointi keskittyy kuitenkin miltei yksinomaan poron-
hoitoon kohdistuviin vaikutuksiin, mukaan lukien taloudelliset vaikutukset poronhoitajille. 
Kokonaisvaltaisia vaikutuksia kulttuuriperintöön tai yhteisöjen terveyteen tai henkiseen 
hyvinvointiin ei ole varsinaisesti analysoitu poronhoidon ulkopuolella. Suurten hankkei-
den, kuten kaivosten vaikutukset voivat olla hyvin moninaiset ja vaikuttaa kaivosaluetta 
paljon laajemmalla alueella, myös kaupungeissa, esimerkiksi inhimillisen turvallisuuden 
(human security)872 tunteeseen, elämänlaatuun sekä kokemukseen oman identiteetin 
rakentumisesta, muuttumisesta ja säilymisestä tulevaisuudessa. 

Alkuperäiskansoja koskeva kumulatiivisten vaikutusten arvioinnin malli tulisi luoda ole-
massa olevia malleja hyödyntäen aina kulloisenkin alkuperäiskansayhteisön kanssa, vas-
taten heidän tarpeeseen, juuri heidän kannaltaan tärkeimpien kulttuuristen nimittäjien 
näkökulmasta. Poronhoito on myös Suomessa saamelaisuuden keskeinen nimittäjä. 
Kokonais valtaisessa kumulatiivisessa vaikutusten arvioinnissa voitaisiin kuitenkin huo-
mioida perinteisten elinkeinojen lisäksi muitakin keskeisiä nimittäjiä, mm. vaikutukset 
perinteiden, kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon siirtoon, hyvinvointiin ja yhteisöjen 
jäsenten kokemaan identiteetin ja elämänlaadun muuttumiseen ympäristöllisten olosuh-
teiden muuttuessa. Näistä kysymyksistä keskustellaan erityisesti tämän raportin toisessa 
osassa sekä johtopäätelmät ja suositukset -kappaleissa.

871  Ibid.

872  Ks. Hossain, Petrétei (2016).
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11.4 Ruotsin YVA-lainsäädäntö ja saamelaisten oikeudet
Ruotsin YVA-menettelyä (miljöbedömning)873 koskevat säännökset, joita uudistettiin 
vuonna 2017, on kirjattu ympäristökaareen (miljöbalk)874 sekä kahteen ympäristöarvioin-
tiin liittyvään asetukseen (miljöbedömningsförordning, 2017:966; miljöprövnings-
förordning, 2013:251).875 Jälkimmäisessä säädellään siitä, mitkä toimenpiteet tarvitsevat 
ympäristöluvan, ja sitä kautta tulevat YVA-velvollisuuden piiriin. 

Ympäristökaarella (1998) korvattiin 15 aiempaa lakia ja menettelyä, vaikkakin substanssi-
säätely on säilynyt pitkälti erikoislaeissa.876 Kuten Norjassa ja Suomessakin, YVA-säännökset 
ja niiden uudistaminen pohjautuvat Espoon sopimukseen sekä EU:n YVA-direktiiveihin.877 
Ruotsin YVA-lainsäädännön uudistus nähtiin tarpeelliseksi erityisesti EU:n YVA-direktiivien 
paremmaksi toteuttamiseksi.878 

Tästä syystä Ruotsin YVA-säännökset ovat päälinjoiltaan samankaltaiset kuin Norjassa ja 
Suomessa, vaikkakaan eivät niin yksityiskohtaiset ja selkeäpiirteiset. Strategista ympäristö-
vaikutusten arviointia sekä hankkeisiin liittyvää ”erityistä” ympäristövaikutusten arviointia 
koskevat säädökset on kirjattu samaan lain kappaleeseen. 

YVA-menettely (Ruotsissa käytetään ympäristöarviointi -termiä) kytkeytyy niin sektori-
kohtaisiin lupalakeihin kuin esimerkiksi kaavoitus- ja rakennuslain mukaiseen suunnitte-
luun ja lupiin.879 YVA-menettely liittyy siis kiinteästi ympäristökaaren joidenkin muiden 
lakien mukaisiin lupamenettelyihin. Hankkeesta vastaavan on toteutettava YVA-menettely 
ennen lupahakemuksen jättämistä, ja YVA-selostus on osa lupahakemusta. YVA-menette-
lystä lausutaan osana lupapäätöstä tai erillisessä päätöksessä lupapäätöksen yhteydessä. 
Keskeinen viranomainen ovat lääninhallitus (länsstyrelsen), jolle YVA-selostus toimitetaan 
ja joka toimii yhteysviranomaisena. Muita viranomaisia ovat lupaviranomaiset sekä val-
vova viranomainen (ympäristönsuojeluvirasto, naturvårdsverket).880 

873  Suomennettuna ympäristöarviointi eikä ympäristövaikutusten arviointi.

874  Miljöbalk, 1998:808.

875  Miljöbedömningsförordningen, 2017/966.

876  HE 259/2016 vp, s. 30.

877  Nenasheva et al. (2015), s. 24.

878  Ks. Esim. Josefsson, H., “Country, Region reports: Sweden”, Yearbook of International Environmental Law, 
Volume 29, 2018, s. 255–258. 

879  Plan- och bygglagen (2010:900).

880  HE 259/2016 vp., s. 30.
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Yleiset YVA-menettelyä koskevat säännökset on sisällytetty ympäristökaaren 6 lukuun. 
Lain mukaan YVA-menettelyn tarkoituksena on ottaa ympäristönäkökohdat huomioon 
suunnittelussa ja päätöksenteossa kestävän kehityksen edistämiseksi.881 Ympäristökaaren 
6 luvun 2 §:n mukaisilla ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan suoria tai epäsuoria positiivi-
sia tai negatiivisia vaikutuksia, jotka ovat luonteeltaan tilapäisiä tai pysyviä, mukaan lukien 
kumulatiiviset vaikutukset, ja jotka ilmenevät lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. 
Ympäristövaikutukset ovat vaikutuksia mm. väestöön ja ihmisten terveyteen, suojeltuihin 
eläin- ja kasvilajeihin sekä biologiseen monimuotoisuuteen, maahan, veteen, maisemaan, 
kulttuuriympäristöön tai ympäristön muihin osiin.882 Saamelaiskulttuuriin kohdistuvia vai-
kutuksia ei ole erikseen kirjattu Ruotsin YVA-säännöksiin, kuten Norjassa. Sosiaaliset ja 
kulttuuriset vaikutukset eivät perinteisesti ole vahvasti korostuneet Ruotsin YVA-menet-
telyissä eikä saamelaisten kulttuuri tai kulttuurimaisema ole saanut sille kuuluvaa tunnus-
tusta.883 Allardin mukaan Ruotsin lainsäädäntö tai sitä koskeva käytäntö ei sisällä vahvoja 
elementtejä kumulatiivisten vaikutusten arvioimiseksi saamelaiskulttuuriin kohdistuvien 
vaikutusten osalta.884

Ympäristökaaren 6 luvussa määritellään yleissääntö siitä, milloin YVA on suoritet-
tava. 6 luvun 20 §:n mukaan YVA-menettely tulee suorittaa, mikäli kyse on hankkeista, 
jotka edellyttävät asetuksessa885 tarkemmin eriteltyjä lupia ja joilla voi olla merkittäviä 
ympäristö vaikutuksia. Valtioneuvosto voi lisäksi antaa määräyksiä hankkeista, joihin tarvi-
taan tai ei tarvita YVA-menettelyä.886 

YVA-asetus säätää niistä toiminnoista, joissa YVA-menettelyä edellytetään aina, sekä 
harkinta kriteereistä, joiden perusteella päätetään arviointimenettelyn tarpeesta yksit-
täistapauksessa.887 Lakiuudistuksen myötä aiemmasta kahtiajaosta ”suurten” ja ”pienten” 
YVA-menettelyjen suhteen pääosin luovuttiin. Ympäristökaaren 6 luvun 47 §:ssä kuiten-
kin säädetään, että jos lääninhallitus päättää 26 §:n mukaisesti, ettei hanke oletetusti 
aiheuta merkittäviä ympäristövaikutuksia, hankevastaavan on toimitettava kuitenkin 

881  6. luvun 1 §:n 2 kohta. Lakimuutos 2017:955.

882  6. kappale, 2 §. Lakimuutos 2017: 955.

883  Ks. Yleisesti, Larsen, R.K., Raitio, K., Stinnerbom, M. ja Wik-Karlsson, J. “Sami-state collaboration in the 
governance of cumulative impact assessment: A critical action research approach.” Environmental Impact 
Assessment Review (2017) 64.

884  Ks. yleisesti, Wilson, G.N., Allard, C. ”Institutional Determinants of Mining Projects in Canada and Sweden: 
Insights from the Prosperity and Kallak Cases”. Environmental Management (16. July 2022). https://doi.org/10.1007/
s00267-022-01679-8.

885  Miljöprövningsförordning, 2013:251.

886  6. kappale, 21 §.

887  HE 259/2016 vp., s. 30.

https://doi.org/10.1007/s00267-022-01679-8
https://doi.org/10.1007/s00267-022-01679-8
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lääninhallitukselle ”pieni” ympäristövaikutuskuvaus (en liten miljökonsekvensbeskrivning), 
jossa kuvaillaan hanketta ja siitä aiheutuvia pääasiallisia ympäristövaikutuksia sisältäen 
kuulemisasiakirjan, jossa kerrotaan konsultaatioiden tuloksista ja osallistuneista tahoista.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (miljökonsekvensbeskrivning) on liitettävä hake-
mukseen, joka koskee lupaa perustaa, harjoittaa tai muuttaa tiettyjä ympäristökaaressa 
luvanvaraiseksi säädettyjä toimintoja, tai jos sektorilainsäädäntö näin edellyttää.888 Lähes 
kaikki ympäristökaaressa luvanvaraiseksi säädetyt hankkeet ovat lain mukaan myös 
YVA-velvollisia.889 Esimerkiksi saamelaiskulttuuriin usein vahvasti vaikuttaviin tuulivoimaa 
tai kaivoksia koskeviin hankkeisiin tulee suorittaa YVA-menettely.890 

Hankkeesta vastaavan tulee selvittää, voiko hankkeella olla merkittäviä ympäristövaiku-
tuksia.891 Ensimmäinen konsultaatio tapahtuu jo siinä vaiheessa, kun arvioidaan, tuleeko 
hanke YVA-menettelyn piiriin (screening). Hankkeesta vastaavan tulee laatia kuule-
misasiakirja (samrådsunderlag) ja neuvotella merkittävistä ympäristövaikutuksista ja 
suunnitelmasta vaikutusten arvioimiseksi lääninhallituksen, valvontaviranomaisen (ympä-
ristönsuojeluvirasto, naturvårdsverket) sekä henkilöiden kanssa, joihin toiminnan tai 
toimen piteen voidaan olettaa erityisesti vaikuttavan.892 

Saamelaiset henkilöt, esimerkiksi poronhoitajat, voivat olla sellaisessa asemassa, että esi-
merkiksi saamelaiskylien (sameby) edustajia konsultoidaan. Myös saamelaiskäräjiä voi-
daan konsultoida hankkeesta vastaavan tai viranomaisen aloitteesta. Kuitenkin selkeänä 
puutteena on se, että saamelaisten edustajia ei kohdella alkuperäiskansana vaan yhtenä 
intressisryhmänä muiden ohella, vaikka kyseessä olisikin saamelaisten kannalta perintei-
sen maankäytön alueet.893 Hankkeesta vastaavalla on myös täysi valta päättää, kuinka pal-
jon painoarvoa saamelaisten näkemyksille annetaan.894 YVA-säännökset silti edellyttävät, 
että hankkeesta vastaavan on varmistettava, että YVA-selostus on laadittu toiminnan 
tai toimenpiteen erityisolosuhteiden ja odotettavissa olevien ympäristövaikutusten 
edellyttämällä asiantuntemuksella.895 YVA-säännökset eivät kuitenkaan suoraan edel-
lytä vaikutusten arvioinnin laatijalta saamelaiskulttuurin tuntemusta eikä saamelaisten 

888  Ibid.

889  Ibid.

890  Miljöbedömningsförordningen, 6 §.

891  Miljöbalk, 6. kappale 23 §.

892  Ibid., 6. kappale 24 §.

893  Allard, C., “The Rationale for the Duty to Consult Indigenous Peoples: Comparative Reflections from Nordic 
and Canadian Legal Contexts”, Arctic Review on Law and Politics, Vol. 9, 2018, p. 25–43. Ks. myös Larsen, R. ja Raitio, 
K., “Implementing the State Duty to Consult in Land and Resource Decisions: Perspectives from Sami Communities 
and Swedish State Officials”, Arctic Review on Law and Politics, Vol. 10, 2019, s. 4–23.

894 Ibid.

895  Miljöbedömningsförordningen, 15 §.
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perinteisen tiedon hyödyntämistä vaikutusten arviointiin. Kuitenkin jo ensimmäisen 
konsultaatio vaiheen aikana lääninhallituksen tulee varmistaa, että ne sidosryhmät pää-
sevät osallistumaan, joihin hanke todennäköisesti merkittävästi vaikuttaa.896 Näin ollen 
lääninhallituksen on ainakin lähtökohtaisesti ohjeistettava, että keskeiset saamelais-
tahot voivat osallistua hankkeisiin, joilla voidaan olettaa olevan merkittäviä vaikutuksia 
saamelaiskulttuuriin.

YVA-säännösten mukaan toinen konsultaatio tapahtuu sen jälkeen, kun lääninhallitus 
on päättänyt, että YVA-menettely aloitetaan ja hankkeesta vastaava laatii YVA-arviointi-
ohjelman, jonka yhteydessä tehdään vaikutusten arvioinnin rajausta (scoping). Tässä 
yhteydessä tulee jälleen konsultoida lääninhallitusta, valvontaviranomaista, ja niitä henki-
löitä, joihin toiminnan tai toimenpiteen voidaan olettaa erityisesti vaikuttavan, sekä muita 
valtion viranomaisia, kuntia ja yleisöjä, joihin toiminnan oletetaan vaikuttavan.897 Läänin-
hallituksen tulee pyrkiä varmistamaan, että suunniteltu YVA on sisällöltään riittävän laaja 
ja yksityiskohtainen.898 Tässä yhteydessä esimerkiksi saamelaiskyliä (sameby) voidaan kon-
sultoida uudelleen. Saamelaiskäräjiä voidaan myös kuulla sen viranomaisasemassa. Saa-
melaiskäräjät on yksi valtion viranomaisista Ruotsissa eikä sitä mielletä ihan samalla tavoin 
saamelaisten itsehallintoelimeksi kuin Norjassa ja Suomessa. Ruotsin saamelaiskäräjien 
asemaa pidetään pohjoismaista heikoimpana. 

Yleisöjä, joihin toiminnan oletetaan vaikuttavan, kuullaan vielä arviointiselostuksesta 
hankkeen lupavaiheessa, joka kytkeytyy Ruotsin järjestelmässä suoraan YVA-menette-
lyyn.899 Myös tässä vaiheessa voidaan konsultoida keskeisiä saamelaistahoja.

Saamelaisten osallistumiseen kaivoksiin liittyvissä YVA-menettelyissä on tapahtunut kehi-
tystä siihen suuntaan, että hankkeesta vastaavat ovat alkaneet vahvemmin konsultoida 
relevantteja saamelaisyhteisöjä pyytäen niiltä näkemyksiä tai toteuttamaan nk. poron-
hoitoanalyyseja.900 Kaivoshankkeissa vuodesta 2018 lähtien kaivosyhtiöillä on velvolli-
suus konsultoida saamelaisia.901 Kuitenkin yleisesti ottaen saamelaisten mahdollisuudet 
vaikuttaa YVA-prosesseihin ja saamelaiskulttuurin huomioimiseen niissä katsotaan hyvin 
rajalliseksi.902

896  Ks. Nenasheva et al. (2015), s. 25.

897  Miljöbalk, 6. kappale 30 §.

898  Ibid., 6. Kappale 32 §.

899  Ibid., 6. Kappale 39, 40, 41 §.

900  Tarras-Wahlberg NH. “Social license to mine in Sweden: do companies go the extra mile to gain community 
acceptance?”. Min Econ. 2014. 27:143–147.

901  Pölönen, I., Allard, C., Raitio, K. “Finnish and Swedish law on mining in light of collaborative governance”, 
Nordic Environmental Law Journal, 2020, No. 2: s. 99–134, 119.

902  Larsen (2018), s. 208–219.
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Ruotsissa saamelaiskäräjien ja muiden saamelaistahojen osallistuminen päätöksen tekoon 
on tähän saakka ollut Norjaa ja Suomea huomattavasti heikompaa. Saamelaisia koskeva 
viranomaisten konsultaatiovelvollisuus on pohjautunut lähinnä vähemmistöjen suojaa 
koskevaan lakiin,903 jonka 5 § velvoittaa vähemmistöjen edustajien osallistumista heitä 
koskevissa kysymyksissä. Saamelaiskäräjät voi myös viranomaisroolissa tehdä lausun-
toja saamelaisten kannalta keskeisiin lainsäädännön valmisteluun liittyviin kysymyksiin.904 
Tämän lisäksi sektorikohtaisissa laeissa on rajoitetusti saamelaisia koskevia konsultaatio-
velvoitteita. Esimerkiksi metsätaloutta koskevassa laissa on konsultaatiovelvoite saame-
laiskyliä (sameby) koskien.905 Saamelaisten oikeuksia suojataan myös mm. poron hoitolailla 
(1971:437), joka säätelee oikeuta harjoittaa poronhoitoa, joka on vain saamelaisilla, jotka 
kuuluvat johonkin saamelaiskylään (sameby). Myös ympäristökaaren kautta suojataan jos-
sain määrin poronhoitoa sitä kautta, että erityisiä poronhoidolle varattuja alueita tulee 
suojella toimilta, jotka voivat merkittävästi haitata poronhoitoa. Tässä yhteydessä kui-
tenkin myös muut intressit otetaan huomioon, joten suojelu ei välttämättä toteudu 
käytännössä.906 

Vuoden 2010 Ruotsin perustuslain uudistuksen myötä saman tyyppisesti kuin Norjassa 
ja Suomessa saamelaisille kansana (Samiska folket) turvataan oikeus ylläpitää ja kehit-
tää kulttuuriaan ja yhteisön elämää (samfundsliv).907 Tämän perusoikeuden kansallisessa 
toteutumisessa on yhä suuria puutteita, vaikkakin saamelaisten perusoikeus kulttuuriin ei 
täysipainoisesti toteudu myöskään Suomessa eikä aukottomasti Norjassakaan.

Saamelaisten osallistumista koskevaan tilanteeseen voi olla tulossa huomattava parannus, 
sillä Ruotsissa on 1.3.2022 tullut voimaan uusi laki saamelaisten konsultaatiosta (Lag om 
konsultation i frågor som rör det samiska folket, SFS 2022:66), sekä sitä koskeva kuntia kos-
keva lisäys (SFS 2022:69), joka tulee voimaan 1.3.2024.

Lakia koskevan hallituksen esityksen908 mukaan konsultaatiovelvollisuus voi tulla kysee-
seen mm. maankäyttöön, yritystoimintaan, poronhoitoon, kalastukseen, metsästykseen, 
petoeläimiin, kaivoksiin, tuulivoimaan, metsätalouteen, kulttuurisiin kysymyksiin, paikan-
nimiin, poronhoitoalueen biodiversiteettiin liittyvissä kysymyksissä sekä saamelaisten 
varhaiskasvatukseen, koulutukseen, tutkimukseen sekä vanhusten hoitoon liittyvissä 

903  National Minorities and Minority Languages Act (2009:724).

904  Chapter 7 Section 2 Paragraph 6 Instrument of Government, Government of Sweden, (Ds 2017:43) 24; ks. 
Forsgren, A., Sámi Influences in Decision-Making Processes. Consultation, Consent or Somewhere In-between? 
Master’s Thesis in Environmental Law, Department of Law, Uppsala University, 2019, s. 37. 

905  Skogsvårdslag (1979:429), 20 §.

906  Ks. yleisesti, Raitio, K., Allard, C. & Lawrence, R., “Mineral extraction in Swedish Sápmi: The regulatory gap 
between Sami rights and Sweden’s mining permitting practices”, Land Use Policy 99/2020. 

907  Lag (2010:1408). SFS 2010:1408 Lag om ändring i regeringsformen.

908  Proposition 2021/22:19 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket.

https://perma.cc/Q7JC-CC5Z
https://perma.cc/Q7JC-CC5Z
https://perma.cc/DB9S-8Z6P
https://perma.cc/5RBX-GW8U
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asioissa.909 YVA-menettely lähtökohtaisesti lukeutuu yllä mainittuihin kysymyksiin, vaikka 
sitä ei ole erikseen mainittu. YVA-menettelyssä konsultaatio kuitenkin tapahtuu hanke-
vastaavan ja saamelaistahojen välillä, kun taas konsultaatiolain mukaan konsultaatio käy-
dään valtion tai kunnallisten viranomaisten ja saamelaiskäräjien välillä asioissa, joilla on 
erityistä merkitystä saamelaisille. 

Laissa on eritelty myös asioita, joista ei konsultoida (esim. kansalliseen turvallisuuteen 
tai valtion rahoitukseen tai tutkimukseen ym. liittyen). Saamelaiskäräjien lisäksi myös 
saamelais kyliä (sameby) tai saamelaisjärjestöjä tulee konsultoida, mikäli asia on niiden 
kannalta erityisen merkittävä. Saamelaiskylien tai järjestöjen konsultaatiosta tulee ilmoit-
taa saamelaiskäräjille, jollei konsultaatiota tehdä yhdessä saamelaiskäräjien kanssa.910 

Konsultaatiota koskevassa uudessa laissa saamelaisille ei ole kuitenkaan annettu veto- 
oikeutta eikä uudessa laissa käytetä sanamuotoja, jotka vastaisivat ”vapaata ja tietoon 
perustuvaa ennakkosuostumusperiaatetta”. Neuvottelut tulee kuitenkin käydä hyvässä 
hengessä ja neuvotteluja jatketaan, kunnes on päästy sopimukseen tai kun todetaan, ettei 
sopimusta ole syntynyt.911 Tärkeää on, että konsultaatiolle on asetettu muitakin laadulli-
sia kriteereitä, kuten konsultaation varhainen ajankohta sekä saamelaisten riittävä aika val-
mistautua ja saada tarpeellinen tieto konsultaation pohjaksi.912 Neuvottelut tulee myös 
dokumentoida huolellisesti.913 

Rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista säädellään samantyyppisesti kuin 
Norjassa ja Suomessa. Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto (naturvårdsverket) on vastuul-
linen YVA- viranomainen myös rajat ylittävässä yhteydessä. Valtioneuvosto voi kuitenkin 
virastolle ilmoitettuaan päättää, että vastuuviranomaisen tehtävät on hoidettava toi-
sella viranomaisella.914 Jos viranomaisen tietoon tulee suunnitelma, ohjelma, toiminta tai 
toimen pide, jonka voidaan olettaa aiheuttavan merkittävän ympäristövaikutuksen toi-
sessa maassa, viranomaisen on ilmoitettava tästä Ruotsin ympäristönsuojeluvirastolle.915

Mikäli toiminnan tai toimenpiteen voidaan olettaa aiheuttavan merkittävän ympäristö-
vaikutuksen toisessa maassa tai jos maa, johon toiminta tai toimenpide saattaa mer-
kittävästi vaikuttaa, sitä pyytää, ympäristönsuojeluvirasto tai hallituksen määräämä 
viranomainen ilmoittaa toiselle maalle toiminnasta, sen mahdollisista rajat ylittävistä 

909  Ibid.

910  Lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket, SFS 2022:66), 7 §.

911  11 §.

912  8 ja 9 §.

913  12 §.

914  Miljöbedömningsförordningen, 21 §, Määräys 2020:77.

915  Ibid., 22 §.

https://perma.cc/Q7JC-CC5Z
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seurauksista ja antaa toiselle maalle kohtuullisen ajan kommentoida, haluaako se osal-
listua YVA-menettelyyn. Jos toinen maa haluaa osallistua, sille on annettava mahdolli-
suus osallistua kuulemismenettelyyn ympäristövaikutusten selvityksestä ja lopullisesta 
lupahakemuksesta.916

Kun neuvottelut käydään toisen maan kanssa, ympäristönsuojeluviraston on sovittava 
kyseisen maan vastuuviranomaisen kanssa, kuinka kuuleminen suoritetaan, jotta viran-
omaiset ja yleisö, joita vaikutukset koskevat, saavat mahdollisuuden esittää näkemyksensä 
kohtuullisessa ajassa, joka on vähintään 30 päivää.917

Rajat ylittävien vaikutusten arvioinnista ei ole tarkkoja määräyksiä esimerkiksi asiakirjo-
jen toimittamisen ja käännösten suhteen. Suomen valtio on joutunut erikseen pyytämään 
täydennyksiä Ruotsin lähettämään YVA-aineistoon ja rajat ylittäviä vaikutuksia koskeviin 
arviointeihin. Suomen valtio on katsonut, ettei Ruotsin käytäntö rajat ylittävien vaikutus-
ten arvioinnin osalta kaikilta osin vastaa Espoon sopimuksen määräyksiä. Niin ikään saa-
melaiskulttuuria ja poronhoitoa koskevien vaikutusten arviointia on Suomessa pidetty 
riittämättömänä.918

Ruotsin YVA-lainsäädännössä ei ole yksilöityjä säännöksiä koskien kansainvälisen YVA- 
menettelyn kohdeosapuolena toimimista. Säännöksissä kuitenkin viitataan Espoon sopi-
mukseen sekä EU:n YVA-direktiiveihin.919 Ruotsin YVA-viranomainen tiedottaa rajat 
ylittävistä hankkeista yleisöä, kuten relevantteja viranomaisia ja järjestöjä, pyytäen niiltä 
kommentteja.920 Mikäli hankkeella katsotaan voivan olevan merkittäviä vaikutuksia saa-
melaiskulttuuriin, saamelaiskäräjiltä pyydetään lausunto. Saamelaiskäräjiltä voidaan myös 
pyytää näkemystä siitä, keitä ovat kyseisessä tapauksessa keskeiset saamelaiskylät, joilta 
voidaan pyytää kommentteja asiassa.921

Yhteenvetona voidaan todeta, etteivät Ruotsin YVA-säännökset tunnista saamelaiskult-
tuurin suojaa. Myös saamelaisten osallistuminen YVA-menettelyyn ei ole säännöksissä riit-
tävästi turvattu. Saamelaiskäräjät ja keskeiset perinteisten elinkeinojen harjoittajat kuten 
poronhoitoa edustavat saamelaiskylät (sameby) voivat kuitenkin osallistua YVA-menette-
lyyn. Osallistumista on kuitenkin kritisoitu siitä, ettei sillä useinkaan ole suoranaisia vaiku-
tuksia menettelyn lopputulokseen. Ruotsissa saamelaisten oikeudet YVA-menettelyssä ja 

916  Miljöbalk 33 §.

917  Miljöbedömningsförordningen, 23 §.

918  Ks. esim. Ympäristöministeriö, Espoon sopimuksen mukaiset neuvottelut (Ruotsin ympäristöviranomaisen 
diaarinumero NV-00613-19 Kaunis Iron), 22.11.2021 VN/724/2019.

919  Ibid. 24 §.

920  Questionnaire for the REPORT OF SWEDEN ON THE IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION ON 
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT in the period 2006–2009, Kohta 16.

921  Egon Enocksson, handläggare, Naturvårdsverket, sähköpostivastaus 8.9.2022.
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ympäristölainsäädännössä on huomattavasti Norjaa ja myös jonkin verran Suomea hei-
kommin suojatut. Esimerkiksi kaivoslaki sekä Norjassa että Suomessa säätelee saamelaisten 
oikeuksista, kun taas Ruotsissa näin ei ole.922 

11.4.1 Saamelaiskulttuurivaikutusten arvioinnista käynnissä olevissa 
Ruotsin ja Suomen rajat ylittävissä hankkeissa

Ruotsissa on käynnissä kaksi rajat ylittävää hanketta, johon Suomi on osallistunut 
Espoon sopimuksen mukaisesti: Pajalan Kaunisvaaran kaivoshanke sekä Nunasvaaran 
grafittikaivoshankkeet. 

Kaunisvaaran kaivoshanke
Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa Ruotsissa on ollut käynnissä kaivoshankkeeseen liit-
tyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely), johon myös Suomi on 
osallistunut. Hanke käsittää nykyisen kaivostoiminnan Tapulin rautamalmilouhoksella ja 
Kaunisvaaran rikastamolla, jota laajennetaan Palotievan ja Sahavaaran rautamalmien avo-
louhinnalla ja näiden rikastamisella Kaunisvaaran rikastamossa. Tämän lisäksi hankkee-
seen kuuluu nykyisten jätealueiden ja vesialtaiden laajentaminen sekä uusien jätealueiden 
ja vedenpuhdistuslaitoksen rakentaminen. Toiminnot sijoittuvat lähimmillään noin 5 km:n 
päähän Suomen ja Ruotsin rajasta. Hankkeeseen kuuluu raakavedenotto Muonionjoesta. 
Kaivostoiminnan ylijäämävesi johdetaan Muonionjokeen nykyisestä purkupisteestä Aarea-
vaaran alapuolelle. Hankkeesta vastaavana toimii Kaunis Iron Ab.923

Ympäristöministeriö ilmoitti Ruotsille vastauksessaan 14.5.2019, että Suomi osallistuu 
YVA-menettelyyn, koska hankkeella voi olla valtioiden rajat ylittäviä merkittäviä ympäris-
tövaikutuksia. Vastauksessa todettiin, että hankkeella on todennäköisesti valtioiden rajat 
ylittäviä merkittäviä ympäristövaikutuksia Tornionjoen-Muonionjoen vedenlaatuun ja 
koko vesiekosysteemiin sekä sen käyttöön, minkä vuoksi näiden vaikutusten arviointi on 
tärkeää. Lisäksi todettiin, että Tornionjoen-Muonionjoen valuma-alue sisältyy Natura 2000 
-verkostoon. Vastauksessa esitettiin, että niitä tahoja, joita ympäristövaikutukset koskevat, 
kuten saamelaiskäräjiä, tulee konsultoida.924

922  Ks. yleisesti, Raitio, K., Allard, C., Lawrence, R., “Mineral extraction in Swedish Sápmi: The regulatory gap 
between Sami rights and Sweden’s mining permitting practices”, Land use policy, 99/2019. 

923  Ks. https://ym.fi/valtioiden-rajat-ylittavien-ymparistovaikutusten-arviointi (1.8.2022).

924  Ympäristöministeriö, 14.3.2019 VN/724/2019, Underrättelse 28.1.2019 (NV-00613-19 Kaunis Iron), Svar pä de 
svenska myndigheternas underrättelse tili Finland, enligt ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett 
gränsöverskridande sammanhang, om gruvverksamhet vid Kaunisvaara, Pajala kommun, 

https://ym.fi/valtioiden-rajat-ylittavien-ymparistovaikutusten-arviointi
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Hankkeen ympäristövaikutusten arviointia koskeva aineisto oli nähtävillä kommentteja 
varten loppuvuodesta 2021. Ympäristöministeriö antoi Ruotsille 22.11.2021 päivätyn lau-
sunnon, jossa todettiin, ettei Suomeen kohdistuvia vaikutuksia oltu arvioitu riittävästi 
ja edellytettiin lisätietoja hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista. Lausunnossa edel-
lytettiin myös Espoon sopimuksen mukaisten neuvottelujen jatkamista.925 Lausunnossa 
huomautettiin Ruotsia siitä, että asiakirjojen toimituksissa ja käännöksissä oli ollut huo-
mattavia puutteita, mikä teki lausuntojen antamisesta vaikeaa. Hankkeen ympäristövai-
kutusten arvioinnissa ei ole kuvattu valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia, jotka 
kohdistuvat Suomeen, vaan koko aineisto on kirjoitettu pelkästään Ruotsin näkökulmasta. 
Myös kuvaus ympäristön nykytilasta ja tiedot vaikutusalueesta Suomen puolella puuttu-
vat. Tornionjoen-Muonionjoen Natura 2000 -aluetta (FI301912) ei mainita ympäristövai-
kutusten arviointiselostuksessa. Suomi katsoi, ettei ympäristövaikutusten arvioinnissa ole 
noudatettu Espoon sopimusta riittävällä tavalla ja vaati, että vaikutusten arviointia täyden-
netään monilta osin, mukaan lukien saamelaiskulttuuriin, poronhoitoon ja kalastoon sekä 
yhteisvaikutukset vesiympäristöön ja sen ekologiseen tilaan.926

Ruotsin ympäristöviranomainen (naturvårdsverket) on sittemmin toimittanut ympäristö-
vaikutusten arviointiselostusta täydentäviä selvityksiä, joista on tätä selvitystä kirjoitetta-
essa vielä kuuleminen käynnissä Suomessa (12.8.2022 asti).

Suomessa saamelaiskäräjät toivoi Suomen valtion osallistumista Kaunisvaaran hank-
keeseen. Lausunnossaan (25.2.2019) saamelaiskäräjät muistuttaa saamelaisia koske-
vista oikeus velvoitteista ja tuo esille, että Tornion-Muonionjoki on arvokas vaelluskalajoki 
ja ainoa laatuaan saamelaisten kotiseutualueen länsiosassa eli Käsivarren ja Näkkälän 
alueiden saamelaisyhteisöjen kannalta. Itämeren lohen ohella jokeen nousee kutemaan 
meritaimen ja vaellussiika. Ympäristövaikutusten arviointiin tulisi saamelaiskäräjien näkö-
kulmasta sisällyttää vaelluskalakannat ja paikallisen saamelaisyhteisön jäsenten harjoit-
tama kalastus vesistöalueella sivujokineen. Selvitettäviin ympäristövaikutuksiin kuuluvat 
Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan saamelaisiin kulttuuriperintöyhteisönä ja perin-
teisten kalastuselinkeinojen harjoittajina kohdistuvat kulttuuriset vaikutukset, mikä kat-
taa sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöllisten sekä oikeuksiin kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnin, sekä hankkeen kalataloudelliset vaikutukset. Saamelaiskäräjät esittää, että 

925  Ks. https://ym.fi/valtioiden-rajat-ylittavien-ymparistovaikutusten-arviointi (1.8.2022).

926  Ympäristöministeriö, Naturvårdsverket, Espoon sopimuksen mukaiset neuvottelut (Ruotsin 
ympäristöviranomaisen diaarinumero NV-00613-19 Kaunis Iron), Vastaus Ruotsin Suomelle antamaan ilmoitukseen 
kaivostoiminnan jatkamisesta ja laajentamisesta Tapulin, Palotievan ja Sahavaaran kaivoksissa sekä Kaunisvaaran 
rikastamossa Pajalan kunnassa valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista solmitun Espoon 
sopimuksen artiklojen 4 ja 5 mukaisesti, käännös suomeksi, 22.11.2021 VN/724/2019.

https://ym.fi/valtioiden-rajat-ylittavien-ymparistovaikutusten-arviointi
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hankkeen YVA-menettelyyn tulee sisällyttää laajat vesistöriskikartoitukset ja arviointi siitä, 
miten riskejä voidaan kaivostoiminnan ympäristölupamenettelyn tarjoaman kehyksen 
puitteissa hallita ja onko se riittävää.927 

Myös Muonion paliskunta ja paliskuntain yhdistys ovat ilmaisseet huolissaan siitä, että yli-
vuotovesipäästöt Muonionjokeen voivat vahingoittaa ympäristöä Suomen puolella jokea 
ja aiheuttaa haitallisia/negatiivisia vaikutuksia porojen terveydelle. Paliskunnan mukaan 
pelätyt häiriöt käsittävät sekä välittömiä että välillisiä laidunalueiden menetyksiä sekä lisä-
töiden aiheuttamia kustannuksia. Laidunalueiden menetyksiä pelätään syntyvän, koska 
porot välttelevät laiduntamista kaivoksen häiriöalueella. Paliskuntain yhdistys pitää puut-
teena sitä, että hakemuksessa ei ole kuvattu ja arvioitu seurauksia poronhoidolle Suo-
messa ja että Suomen paliskuntia ei ole ollut osallisena lupaprosessissa.928 Kaivosyhtiö 
kuitenkin katsoo kohtalaisen laajasti perustellussa vastauksessaan, ettei mitään merkittä-
vää haittaa Suomen puolen poronhoidolle tule esiintymään.929

Kaivosyhtiön ympäristöarviointiselostuksessa on käsitelty vaikutuksia Muonion saame-
laiskylän (sameby) harjoittamaan poronhoitoon. Konsulttiyritys WSP on laatinut yhteis-
työssä Muonion sameby:n kanssa poronhoitoanalyysin, jossa on analysoitu nykytilanne 
ja suunnitellun toiminnan arvioidut vaikutukset sekä kumulatiiviset vaikutukset ja 
suojelutoimenpiteet.930 

Kappaleessa kuvaillaan porolaitumia ja poronhoidon nykytilaa ja alueellista merkitystä. 
Alueen muista saamelaiskulttuuria häiritsevistä toiminnoista todetaan, että ne tulevat pää-
osin metsätaloudesta, osittain siksi, että se aiheuttaa suoria laiduntappioita sekä maa- että 
riippujäkälien muodossa. Uudet metsäautotiet ja tuulen kasaama lumi kukkuloilla uhkaa-
vat myös aiheuttaa käyttäytymismuutoksia poroissa, jotka hajaantuvat teitä pitkin ja vael-
tavat muualle etsimään laitumia. Myös irrallaan olevat metsästyskoirat ovat viime vuosina 
muodostunut suureksi ongelmaksi, koska metsästystä harjoittavat nykyään usein vieras-
metsästäjät, joilla on enemmän ja yleensä suurempia koiria, joista monet eivät ole tottu-
neet kohtaamaan poroja. Petoeläimistä karhut ja maakotkat aiheuttavat eniten vahinkoa 
saamelaiskylälle. Paikallinen, liikkuva vapaa-ajan moottorikelkkaliikenne ei yleensä ole 
ongelma, kunhan kelkkailijat pysyvät moottorikelkkareiteillä eivätkä aja äänenvaimen-
timilla. Voimakkaat ja nopeat moottorikelkat ovat kuitenkin yleistymässä ja häiritsevät 

927  Saamelaiskäräjien lausunto, Suomen osallistuminen kaivostoimintaa koskevan hankkeen YVA-menettelyyn 
Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa Ruotsissa, 25.2.2019 Dnro 88/D.a.2/2019.

928  Kaunis Iron, Täydennykset ja vastaukset Asia numero M 2090-2019, maaliskuu 2022, Täydennykset ja 
vastaukset kuulutettuun hakemukseen annettuihin lausuntoihin, s. 32.

929  Ibid., s. 33–35.

930  Kaunis Iron AB, raport, Miljökonsekvensbeskrivning – Hållbarhetsprövning, 4.9.2020, s. 142–150; Liite H 6: 
WSP Samhällsbyggnad Norrbotten, RENNäRINGSANALYS MUONIO SAMEBY HÅLLBARHETSPRöVNING KAUNIS 
IRON, https://www.ymparisto.fi/KaunisvaarankaivoslupaYVA. (1.8.2022).

https://www.ymparisto.fi/KaunisvaarankaivoslupaYVA
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poroja. Lisäksi saamelaisyhteisön laitumilla on usein malminetsintäyrityksiä, ja saamelais-
yhteisöllä on kokemusta Kaunisvaaran kaivoksen kaivostoiminnasta edellisen toiminnan 
aikana, joka rakentamisen ja tuotannon aikana aiheutti vaikutuksia porojen käyttäytymi-
seen. Saman laidunalueen tieverkosto aiheuttaa myös jatkuvan riskin poroille. Suunnitel-
missa on myös tuulipuiston rakentaminen noin 13 km Kaunisvaarasta länteen, samaisen 
kylän kevät- ja kesälaitumille. Tuulipuistoon on suunniteltu jopa 60 tuulivoimalaa, ja se 
voi aiheuttaa häiriötä poronhoidolle. Raportin mukaan saamelaiskylässä todetaan myös, 
että ilmastonmuutos aiheuttaa häiriöitä muun muassa siten, että sää vaihtelee entistä äkil-
lisemmin lumen, sateen ja kylmyyden välillä, mikä tarkoittaa, että lukittu talvilaidunta-
minen on nykyään normaalia ja että jään yli kulkeminen on vaarallista sekä poroille että 
poronhoitajille. Tämän seurauksena laidunalueita ei voida käyttää samalla tavalla kuin 
perinteisesti.931

Suunnitellun toiminnan arvioidaan aiheuttavan suurimmat vaikutukset alueella tapahtu-
vasta ihmistoiminnasta sekä melusta (lähinnä räjäytyksistä) ja koneista. Nämä tekijät voi-
vat luoda toiminta-alueen ympärille poronhoidon häiriöalueen, jonka tarkkaa laajuutta 
on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Arvion mukaan mahdollinen häiriöalue vaikuttaa kui-
tenkin eniten kesämaahan välittömästi kaivoksen toiminta-alueen länsi- ja luoteispuolella. 
Suunnitellulla toiminnalla on lisääntynyt vaikutus poronhoitoon laidunmaiden käytön 
sekä Sahavaaran ympäristössä lisääntyneen ihmistoiminnan ja melun kautta, mikä aiheut-
taa nykyistä laajemman häiriöalueen. Toiminta myös loukkaa alueita, jotka on nimetty kan-
sallisesti tärkeiksi poronhoitoalueiksi.932

Raportissa arvioidaan myös kumulatiivisia vaikutuksia ja todetaan, että kumulatiiviset vai-
kutukset syntyvät vuorovaikutuksessa muiden menneiden, nykyisten tai tulevien toimin-
tojen kanssa. KIAB:n suunnitellun kaivostoiminnan suurimman kumulatiivisen vaikutuksen 
arvioidaan aiheutuvan yhdessä Käymävaaraan suunnitellun tuulipuiston kanssa. On ole-
massa vaara, että näiden kahden toiminnan vaikutusalueet/häiriöalueet osuvat pääl-
lekkäin Sammalvaara-Käymävaara-Kaunisvaara välisellä alueella ja aiheuttavat suoran 
laidunmenetyksen saamelaiskylälle tällä alueella.933 

Kaivoksella ei kuitenkaan kokonaisuudessaan arvioida olevan merkittäviä vaikutuk-
sia poronhoitoon. Vaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi, mutta ehdotettujen suojelu-
toimenpiteiden myötä vaikutukset poronhoitoon arvioidaan vähäisiksi. Saamelaiskylä on 
ehdottanut korvaukseksi väliaikaista aitausta ja estettä tien 99 länsipuolelle Aareavaaran 
ja kaivosalueen välille, mikä helpottaisi porojen hallittua liikkumista alueelle ja sieltä pois. 

931  Ibid.

932  Ibid.

933  Ibid.
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Mahdollisuutta asentaa tilapäinen aita tutkitaan parhaillaan. Kaivosyhtiön ja saamelais-
kylän välisissä säännöllisissä tapaamisissa otetaan raportin mukaan esille kysymyk-
set toimenpiteiden tarpeesta ja korvauksista. Raportissa todetaan, että valtakunnallisen 
raja-aidan puuttuminen estää Muonio sameby:ta hyödyntämästä tehokkaasti kevät-
talvella sijaitsevaa kevättalvialuetta ja Kolarin valtakunnallisesti merkittävää ydinaluetta. 
Muonio sameby on pyytänyt kaivosyhtiöiltä tukea asian esille ottamiseen päätöksen-
tekoelimissä ja asian edistämistä pidetään raportissa tärkeänä. Tämän lisäksi saamelaiset 
ovat myös ilmaisseet toiveen, että kaivosyhtiö avustaisi tarvittaessa porojen kokoamista 
helikoptereilla.934

Kaivosyhtiön mukaan arviointityö on tehty mm. pitämällä työkokouksia WSP:n ja Muo-
nion sameby:n edustajien kanssa jaksolla myöhäissyksy 2018 – talvi 2020. Työkokousten 
välillä saamelaiskylän edustajille on annettu mahdollisuus tarkistaa ja antaa vastine edel-
lisen kokouksen WSP:n asiakirjoihin. Yhtiö ei ole saanut kritiikkiä saamaleiskylän edusta-
jilta poronhoitoanalyysin työmuodon laatimisesta. Yhtiö ei myöskään ole ottanut vastaan 
poikkeavia mielipiteitä saamelaiskylän edustajilta laaditun poronhoitoanalyysin sisällöstä 
ja johtopäätöksistä.935

Nunasvaara Eteläinen grafiittikaivos
Toisessa rajat ylittävässä hankkeessa on kyse Nunasvaaran alueelle suunnitellusta grafiitti-
malmin louhinnasta ja rikastamisesta. Hankkeita on kaksi: toinen hanke koskee suunnitel-
maa louhia grafiittimalmia avokaivoksena (Nunasvaara Eteläinen) ja toinen suunniteltua 
grafiittimalmin louhintaa maanalaisena kaivoksena kolmesta eri kohteesta (Nunasvaara 
Pohjoinen, Niska Eteläinen ja Niska Pohjoinen). Grafiitin rikastus ja rikasteen tuotanto 
tapahtuisi Nunasvaara Eteläisen alueella. Suunnitellut toiminta-alueet sijaitsevat Vittangin 
läheisyydessä Kiirunan kunnassa Norrbottenin läänissä Ruotsissa. Hankkeet ovat eri 
suunnittelu vaiheissa ja niiden asiakirjat ovat erillisiä.936

Kaivoshankkeeseen sovelletaan Suomen ja Ruotsin välistä rajajokisopimusta sekä YK:n 
Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaiku-
tuksista (Espoon sopimus). Lapin ELY-keskus toimii viranomaisena rajajokisopimuksen 

934  Ibid.

935  Kaunis Iron, Täydennyksiä ja vastineita kuulutetusta hakemuksesta annettuihin lausuntoihin, joulukuu 2021 
(nro 509/624), osa 3., liite, s. 46, löytyy: https://ym.fi/documents/1410903/0/Kaunis+Iron+AB+liitteet+osa+6+(1).
pdf/16bfae79-3928-bc46-9a45-75c0712de5e9/Kaunis+Iron+AB+liitteet+osa+6+(1).pdf?t=1655479055045S. 

936  Ks. https://ym.fi/valtioiden-rajat-ylittavien-ymparistovaikutusten-arviointi (1.8.2022).

https://ym.fi/documents/1410903/0/Kaunis+Iron+AB+liitteet+osa+6+(1).pdf/16bfae79-3928-bc46-9a45-75c0712de5e9/Kaunis+Iron+AB+liitteet+osa+6+(1).pdf?t=1655479055045S
https://ym.fi/documents/1410903/0/Kaunis+Iron+AB+liitteet+osa+6+(1).pdf/16bfae79-3928-bc46-9a45-75c0712de5e9/Kaunis+Iron+AB+liitteet+osa+6+(1).pdf?t=1655479055045S
https://ym.fi/valtioiden-rajat-ylittavien-ymparistovaikutusten-arviointi
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nojalla lupa-asian osalta ja ympäristöministeriö Espoon sopimuksen nojalla viranomaisena 
YVA-menettelyn osalta. Näiden kahden eri sopimuksen mukainen kuuleminen järjestetään 
samassa yhteydessä.937 

Tätä selvitystä kirjoitettaessa Nunasvaara Eteläisen YVA-selostuksen ja lupahakemus-
asiakirjojen kommentointi on vireillä (11.5.–27.6.2022). Hankkeessa Talga AB suunnittelee 
grafiitti malmin avolouhintaa Nunasvaara Eteläisen alueelle, Vittangin läheisyyteen Kii-
runan kuntaan Ruotsiin. Vuosittain louhittava ja paikan päällä rikastettava malmimäärä 
on enintään 120 000 tonnia. Etäisyys suunnitellulta toiminta-alueelta Suomen rajalle on 
linnun tietä noin 90 km ja Tornionjokea pitkin noin 140 km.938

Suomi ilmoitti osallistuvansa hankkeen YVA-menettelyyn 11.10.2021. Saamelaiskäräjät ei 
ole antanut lausuntoa asiassa. YVA-selostuksessa ei ole arvioitu rajat ylittäviä hankkeita 
Suomen puolen saamelaisiin.

Sen sijaan vaikutuksia on arvioitu saamelaiskulttuuriin, erityisesti poronhoitoon, Ruot-
sin puolella. Kaivosyhtiö Talga pyysi alueen saamelaiskyliä (sameby), Gabnaa ja Talmaa 
arvioimaan vaikutukset. Menetelmänä käytettiin poronhoitoanalyysiä (rennäringsana-
lys, RNA), joka on kehitetty Kiirunan kaivoksen yhteydessä yhteistyössä alueen sameby:n 
(Laevas) ja kaivosyhtiö LKAB:n kanssa, jota myös sovelletusti käytettiin aiemmin kuvail-
lussa Norjan tapausesimerkissä (Nussir). Arvioinnissa mitataan suoria, välillisiä ja kumu-
latiivisia vaikutuksia. Menetelmä mahdollistaa kumulatiivisen analyysin tekemisen 
saamelaiskylän RenGIS-järjestelmän ja mukautetun ROS-mallin avulla. ROS-malli on riski- 
ja haavoittuvuus analyysi, jonka Norjan viranomaiset ovat kehittäneet Norjan maan-
käytön suunnittelua varten. Mallista keskustellaan tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 
Vaikutusten arviointi perustuu ensisijaisesti poronhoitajien ja poronhoitoyhteisön jäsen-
ten tietämykseen poroistaan ja käyttämästään maasta, joka on dokumentoitu. Aineistoa 
on kartoitettu keskustelemalla sekä yksittäisten poronhoitajien että ryhmäkeskustelujen 
kautta. Analyysi perustuu myös tutkimukseen siinä määrin kuin se on ollut mahdollista ja 
nähty tarkoituksenmukaiseksi.939 

RNA pitää sisällään tarkat kuvaukset karttoineen alueiden ja poronhoidon nykytilasta, lai-
dunten käyttämisestä kunakin vuoden aikana, porojen liikkeistä, ruokinnasta, tämän het-
kisistä poronhoidon haasteista – esimerkiksi pirstoutuneiden laidunten takia. Laidunten 
pirstoutuminen on yksi keskeisimmistä vaikutuksista myös suunnitellun kaivostoiminnan 

937  Ibid.

938  Ibid.

939  Rennäringsanalys, Vittangi Graphite-Graphene Project – Nunasvaara Södra, Analysen är upprättad av Gabna 
sameby efter dialog med Talga Graphene AB, 18.6.2020, UMEÅ TINGSRäTT, Domare 2:4, INKOM: 2020-08-19 MÅLNR: 
M 1573-20, AKTBIL: 55, s. 4.
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osalta. Esimerkkinä Gabnan analyysissä tuodaan esille, kuinka suunnitellut toiminnot lisää-
vät liikennettä kaivokselle ja sieltä pois, lisäävät ihmisten toimintaa alueella, melua, pölyä 
ja valaistuja alueita. Nunasvaaran tien leventäminen ja kunnossapidon parantaminen vie-
vät lisää maata ja tekevät alueesta muiden kuin kaivoksella työskentelevien ihmisten saa-
vutettavissa olevan alueen. Voimajohdon rakentaminen johtaa maiseman pirstoutumiseen 
entisestään uuden ja/tai leveämmän voimajohtokadun muodossa ja todennäköisesti myös 
voimajohtoasennusten ja niihin liittyvien pylväiden ja kaapelireittien muodossa alueen 
mökkeihin. Lisääntynyt toiminta, pirstaloituneempi maisema, infrastruktuurin katkaisemat 
vaellusreitit ja lisääntynyt liikenne vaikeuttavat porojen liikkumista sekä syksyllä/talvella 
että kevättalvella.940

Gabnan sameby:n raportissa analysoidaan myös kaivoksen todennäköisesti aiheuttavia 
sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia, mukaan lukien vaikutuksia perinteiseen tietoon, vai-
kutuksia terveyteen ja hyvinvointiin sekä talouteen. Myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
arvioidaan osana kokonaisuutta. Yhteenvetona kumulatiivisten vaikutusten osalta tode-
taan, että useat kaivokset ja niihin liittyvä infrastruktuuri, melu ja pöly sekä yhä enemmän 
maata kuormittava matkailu, mukaan lukien koiravaljakkoajelu, lisääntynyt moottorikelk-
kailu, lisääntynyt ulkoiluaktiviteettien laajuus, lisääntynyt ulkoilu, lisääntynyt maantie- ja 
rautatieliikenne aiheuttavat merkittäviä kokonaisvaikutuksia. Raportin mukaan saamelais-
kylän alueen poronhoitotilanteen kokonaiskuva, joka perustuu tutkimuksiin, todistettuihin 
kokemuksiin ja perinteiseen tietämykseen, on osoittanut, että saamelaiskylän talvilaidun-
alueita ei ole enää mahdollista rajoittaa Talgan kaavailemassa laajuudessa, kuten saame-
laiskylän kuvaukset ja kartat selvästi osoittavat. Raportin mukaan poronhoito yleisenä 
etuna alueella on siis vakavasti uhattuna.941 Saamelaiskylän arvion mukaan ei ole myös-
kään olemassa toimenpiteitä, joilla voitaisiin estää tai kompensoida toiminnan välittömiä 
ja kumulatiivisia vaikutuksia saamelaiskylän toimintaan.942

Kaivosyhtiö Talga katsoo, että tehdyt päätelmät edustavat suurelta osin liioiteltuja pelkoja 
siitä, mitä suunnitellut toimet voivat tarkoittaa alueen poronhoidolle ja saamelaiskulttuu-
rille. Kaivosyhtiön mukaan Gabna esittää liioitellun käsityksen Talgan hankkeen laajuu-
desta ja siten sen aiheuttamista häiriöistä. Mittavassa vastineraportissaan kaivosyhtiö 
esittää, miten sen oman arvion mukaan haittoja voidaan ehkäistä tai minimoida, ja poron-
hoito on täysin mahdollista sovittaa yhteen kaivostoiminnan kanssa.943

940  Ibid., kappale 7.1.1.

941  Ibid., kappale 7.4.

942  Ibid., kappale ”Yhteenveto suorista ja kumulatiivisista vaikutuksista.”, s. 48.

943  Talga AB, Bemötande av rennäringsanalys utförd av Gabna Sameby, Augusti 2020, s. 3., 15–24.
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Koska kaivosyhtiön ja saamelaiskylien arviot vaikutuksista ovat keskenään niin erilaiset, 
Norrbottenin lääninhallitus on pyytänyt kaivosyhtiöltä lisätietoja vaikutuksista ja niiden 
arvioinnista. Kaivosyhtiön on lähettänyt lääninhallitukselle tarkentavan oman analyysinsä, 
joka on jälleen mittava raportti, joka pyrkii todistamaan, että sekä Gabnan että Talman 
poronhoitajien tekemät arviot kaivoksen välittömistä ja välillisistä sekä kumulatiivista vai-
kutuksista ovat liioiteltuja ja perustuvat osin vääriin tietoihin.944 

Asia ei ole edennyt lääninhallituksen päätökseen tätä selvitytä kirjoittaessa. Lähtökoh-
taisesti on positiivinen avaus, että kaivosyhtiö on pyytänyt saamelaisia arvioimaan kai-
vostoiminnan vaikutukset poronhoitoon ja saamelaiskulttuuriin. Voidaan kuitenkin pitää 
ongelmallisena, että kaivosyhtiö kiistää saamelaisten arviointiraportin tulokset, joissa on 
käytetty selkeitä metodeja ja aineisto on pyritty dokumentoimaan huolellisesti. On kui-
tenkin mahdotonta arvioida, onko kaivosyhtiön väitteissä siitä, että vaikutukset ovat liioi-
teltuja, perää. Saamelaisten poronhoitajien intressissä ei ole saada kaivosta toimimaan, 
vaan intressi on päinvastainen. Toisaalta on myös mahdotonta pystyä luottamaan kaivos-
yhtiön itsensä tekemiin arvioihin siitä, ettei vaikutuksia ole nimeksikään ja nekin pystytään 
minimoimaan.

11.4.2 LKAB:n ja saamelaiskylien laatima malli kumulatiivisten 
vaikutusten arvioimisesta

Kuten yllä olevassa kappaleessa Nunasvaaran kaivoksen osalta sekä Norjan esimerkki-
tapauskappaleessa Nussirin ja Ulveryggenin kaivokseen liittyen tuotiin esille, Ruotsin Kiiru-
nassa toimiva kaivosyhtiö LKAB on kehittänyt yhdessä Gabnan ja Laevan saamelaiskylien 
kanssa menetelmää kaivostoiminnan erityisesti saamelaiseen poronhoitoon kohdistuvien 
kumulatiivisten vaikutusten selvittämiseksi ja arvioimiseksi.945 

Yhteistyössä syntyneessä menetelmäkäsikirjassa määritetään kumulatiivisten vaikutusten 
arvioinnin vaiheet seuraavasti:946

1) Rajaus. Rajaus tehdään sekä ajallisesti että alueellisesti, ja alueellinen rajaus 
riippuu jossain määrin suunnitellun toiminnan koosta ja vaikutuksista. 
Rajaus voidaan tehdä kolmella tasolla: a) paikallinen taso (saamelaiskylä/

944  Talga AB, KONSEKVENSER FöR RENNäRINGEN, 18.2.2021, UMEÅ TINGSRäTT, Domare 2:4, INKOM: 2021-02-19, 
MÅLNR: M 1573-20, AKTBIL: 81.

945  LKAB, Gabna & Laeva. Kumulativa konsekvenser for rennäringen, https://pre.njalla.com/wp-content/
uploads/2021/02/Kumulativa-konsekvenser-for-rennaringen.pdf

946  Tekijät huomauttavat, että menetelmä ei ole pysyvä ja täysin valmis malli, vaan työtä on kehitettävä edelleen 
sitä mukaa, kun uutta tietoa saadaan ja kun menetelmää on eri yhteyksissä kokeiltu ja testattu.

https://pre.njalla.com/wp-content/uploads/2021/02/Kumulativa-konsekvenser-for-rennaringen.pdf
https://pre.njalla.com/wp-content/uploads/2021/02/Kumulativa-konsekvenser-for-rennaringen.pdf
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ydinalue); 2) alueellinen taso; 3) ydinalue + ympäröivä alue (saamelaiskylä 
ja naapurikylät). Alueellinen rajaus aloitetaan kuvaamalla kohteen 
maantieteellinen sijainti ja vaikutusalue, ja alueen merkitys sekä porojen 
että ihmisten näkökulmasta. Alueen kuvaus aloitetaan ydinalueesta, eli 
poronhoitoyhteisön toiminnan kannalta tärkeimmistä alueista. Tämän jälkeen 
kuvausta laajennetaan alueelliselle tasoille, ja merkitään kartalle muut 
alueet, joihin suunniteltu toiminta voi vaikuttaa. Ydinalueet ja ympäröivät 
alueet voidaan erottaa kartoilla toisistaan eri väreillä tai värisävyillä. 
Menetelmäoppaan mukaan paikallinen mittakaava voi olla liian suppeana 
ja mahdollisesti harhaanjohtava arvioitaessa poronhoitoon kohdistuvia 
vaikutuksia, sillä vaikutukset tulevat usein näkyviin vasta, kun tarkastellaan 
laajempaa aluetta. Kumulatiivisia vaikutuksia olisi sen vuoksi analysoitava 
mieluiten alueellisella tasolla.

Seuraavaksi tehdään ajallinen rajaus, eli määritetään kuinka kauas taaksepäin ja 
kuinka kauas tulevaisuuteen eri toimintojen vaikutuksia kohteeseen kuvataan. 
Menetelmäoppaan mukaan analyyseissä olisi keskityttävä tulevaisuuteen, ei pel-
kästään menneisyyteen tai nykyhetkeen, sillä tavoitteena on turvata poronhoidon 
tulevaisuuden mahdollisuudet. Sen vuoksi on tärkeää, ettei aikahorisontti ole liian 
lyhyt. Perussääntönä olisi kuitenkin oltava, että kumulatiivisessa analyysissä kuva-
taan kaikki toiminnot, joilla on ollut, on tai voi olla vaikutuksia, ja jotka ovat vuoro-
vaikutuksessa parhaillaan suunnitteilla olevan toiminnan kanssa. Näin ollen alueen 
nykytilanne pitää sisällään myös historiallisen maankäytön kertyneet vaikutukset. 
Tulevaisuuden aikahorisontiksi ehdotetaan kymmentä vuotta. 

Seuraavaksi luetellaan ne toimet, jotka voivat vaikuttaa poronhoitoon kuvatulla 
alueella seuraavan kymmenen vuoden aikana. Sen arvioimiseksi, mitä hankkeita 
kumulatiiviseen arvioon kannattaa sisällyttää, esitetään oppaassa seuraavanlai-
nen asteikko: 1. Hanke on varma: hankkeesta on päätetty, se on lupaharkinnassa 
tai sitä esitetään lähiaikoina hyväksyttäväksi; 2. Hanke on ennakoitavissa: hanke 
on jo alueella olevan toisen hankkeen liitännäistoiminta tai se sisältyy alueelli-
seen suunnitelmaan (esim. yleiskaava; maakuntakaava); 3. Hanke on hypoteetti-
nen: keskustelun alla oleva suunnitelma tai käytettävissä oleviin tietoihin perustuva 
arvelu.947 Gabnan ja Laevaksen saamelaiskylät päättivät sisällyttää kumulatiivis-
ten vaikutusten arvioonsa seuraavat toiminnot: kaivokset ja muu kaivostoiminta, 
ulkoiluaktiviteetit, kuten koiravaljakkoajelut, rautatie, voimajohdot, tuulivoimalat, 
moottorikelkkareitit, vaellusreitit ja tiet.

947  Kts. myös Hegmann, G., Cocklin, C. Creasey, R. Dupuis, S. ym. Cumulative Effects Assessment Practitioners 
Guide. Canadian Environmental Assessment Agency 1999.
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2) Kuvaus suunniteltujen toimien vaikutuksista. Seuraavaksi tehdään 
kuvaus suunniteltujen toimien suorista, epäsuorista ja kumulatiivisista 
vaikutuksista. Kumulatiivisten vaikutusten osalta: a) tunnistetaan ja kuvataan 
ihmisiin, luonnonvaraisiin eläimiin ja maisemaan kohdistuvat merkittävät 
kumulatiiviset vaikutukset sekä b) arvioidaan suunnitellun toiminnan 
vaikutukset kumulatiivisesta näkökulmasta. 

Ensin suunniteltu toiminta kuvataan mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja merki-
tään sen sijainti kartta-aineistoon. Suunnitellun toiminnan välittömät ja välilliset 
vaikutukset kuvataan ja luokitellaan riskimallin mukaisesti. ROS-riskimalli on Nor-
jan viranomaisten kehittämä riski- ja haavoittuvuusanalyysi maankäytön suunnitte-
lua varten, jota sittemmin on mukautettu poronhoitoon kohdistuvien vaikutusten 
riskiluokitteluun. Analyysissä kuvataan vaikutukset jaoteltuina ihmisiin, poroihin ja 
ympäristöön, jotka luokitellaan riskiluokkiin sen mukaan, johtavatko ne erityiseen 
vaikutukseen, merkittävään paikalliseen vaikutukseen, merkittävään alueelliseen 
vaikutukseen vai merkittävään vaikutukseen koko alueeseen. Vaikutusten arviointi 
perustuu ensisijaisesti dokumentoituun, poronhoitajien ja poronhoito yhteisön 
poroja ja ympäristöä koskevaan tietoon. Ympäristöön kohdistuvien vaikutusten 
lisäksi kuvataan taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia.

Kumulatiivisten vaikutusten arviointia varten kaikille toiminnoille määritetään 
häiriö alue. Häiriöalue olisi ohjeiden mukaan määritettävä sen mukaan, miten pal-
jon häiriö vaikuttaa poroihin ja niiden käyttäytymiseen, ja häiriöalueen koko voi 
vaihdella ympäristön pinnanmuotojen, laiduntyypin jne. mukaan. Häiriön aste 
voi vaihdella myös naarasporojen ja urosporojen välillä, sillä tutkimusten mukaan 
naaras porot ovat herkimpiä häiriöille. Samassa paikassa pitkään harjoitetun toimin-
nan merkitys voi myös olla tarpeen arvioida. Useita päällekkäisiä häiriövyöhykkeitä 
voidaan pitää indikaattorina yksittäisen häiriön lisääntyneistä kumulatiivisista vai-
kutuksista. Vyöhykkeitä ei voida pitää lopullisina ja niitä on mukautettava kunkin 
saamelaisyhteisön erityisolosuhteisiin ja myös sitä mukaa kun uutta tietoa saadaan.

3) Sopeutumistoimenpiteiden tarpeen ja valinnan määrittäminen. Seuraavassa 
vaiheessa määritetään: a) ympäristöön liittyvät sopeutumistarpeet 
(esimerkiksi laidunalueiden muutokset); b) sopeutumistoimenpiteet ihmisen 
toiminnan helpottamiseksi sekä c) poroja koskevat sopeutumistoimenpiteet 
(esimerkiksi muutokset porojen liikkumisessa ja paimentamisessa).

4) Mahdollisten sopeutumistoimenpiteiden määrittämisen jälkeen 
tehdään seurausvaikutusten analyysi ja ehdotus mahdollisten haittojen 
kompensoimiseksi, joita voivat olla esimerkiksi rahallinen korvaus tai erilaiset 
korvaavat toimenpiteet. 
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5) Lopuksi tehdään seurantasuunnitelma, jossa määritetään indikaattorit, joiden 
avulla seurantaa tehdään (esimerkiksi erilaiset ympäristön muutokset, poron 
käyttäytyminen ja hyvinvointi, erilaiset sosiaaliset seikat).

Esimerkki vaikutusten laajuuden ja merkittävyyden analyysistä.948

 Poro Poronhoitaja Ympäristö

1. Vähäinen 
vaikutus

Vähäinen laitumiin 
kohdistuva häiriö.

Vähäinen vaikutus työhön 
ja työmäärään.

Mahdollista sopeutua 
päivittäisten toimien 
puitteissa.

Vähäinen vaikutus 
ympäristöön ja sen 
toimivuuteen poronhoidon 
kannalta.

2. Laaja 
paikallinen 
vaikutus

Laiduntaminen on 
mahdollista vain 
satunnaisesti.

Porot eivät pysy alueella, 
laidunnus on heikentynyt 
merkittävästi.

Lisääntynyt työmäärä 
(paimennus, ruokinta) 
ja poronhoidon 
vaikeutuminen lisäävät 
stressiä. Mahdollisia 
vaikutuksia perinteiseen 
tietoon.

Lisääntynyt 
pirstoutuminen, biologisen 
monimuotoisuuden 
väheneminen, 
kulttuurisesti tärkeiden 
paikkojen häviäminen. 

3. Laaja 
alueellinen 
vaikutus

Laiduntaminen on 
mahdollista vain 
satunnaisesti.

Porot eivät pysy alueella, 
laidunnus on heikentynyt 
merkittävästi. 

Voi vaikuttaa porojen 
määrään pitkällä tai 
lyhyellä aikavälillä.

Laajoja ongelmia 
työympäristössä.

Stressi, rasitus ja 
kustannukset lisääntyvät. 

Vaikutuksia perinteiseen 
tietoon.

Voimakas pirstoutuminen, 
alueen liikakäyttöä.

Joustavuus laidunalueissa 
menetetään.

Kulttuurihistoriallisten 
arvojen menettäminen. 

4. Erittäin 
suuri, 
korvaamaton 
vaikutus

Huomattavan suuren ja 
laadultaan merkittävän 
alueen pysyvä 
menettäminen, jota ei 
voida korvata ja jolla 
on tuohoisia seurauksia 
siidan mahdollisuuksille 
harjoittaa kestävää 
poronhoitoa.

Tekee yhden tai useamman 
yhteisön poronhoidon 
harjoittamisen 
mahdottomaksi.

Ympäristön pysyvä 
tuhoutuminen.

948  Mallina käytetty raporttia: LKAB, Gabna & Laeva. Kumulativa konsekvenser for rennäringen, https://pre.njalla.
com/wp-content/uploads/2021/02/Kumulativa-konsekvenser-for-rennaringen.pdf

https://pre.njalla.com/wp-content/uploads/2021/02/Kumulativa-konsekvenser-for-rennaringen.pdf
https://pre.njalla.com/wp-content/uploads/2021/02/Kumulativa-konsekvenser-for-rennaringen.pdf
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11.5 Yhteenveto ja johtopäätelmiä valtioiden rajat 
ylittävästä YVA-menettelystä saamelaisten oikeuksien 
näkökulmasta

Suomen YVA-säännökset sinällään mahdollistavat saamelaisten osallistumisen rajat ylit-
tävissä YVA-menettelyissä. Koska laki ei kuitenkaan pidä sisällään saamelaisten oikeuksia 
koskevia säännöksiä, osallistumismahdollisuuden tarjoaminen jää ympäristöministeriön 
aktiivisuuden varaan. Suomessa ympäristöministeriö on ollut aktiivinen suhteessa 
saamelais käräjien osallistumiseen rajat ylittävissä hankkeissa. YM on myös aktiivisesti otta-
nut kantaa Suomen ollessa kohdeosapuolena Ruotsin ja Norjan tapauksissa saamelaisten 
oikeuksiin ja peräänkuuluttanut saamelaisten osallistamista ja perinteisen tiedon roolia 
saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten arvioinnissa.

Saamelaiskäräjille on usein resurssikysymys osallistua rajat ylittävien YVA-hankkeiden 
vaikutusten arviointiin. Norjan ja Ruotsin tapauksissa, joissa Suomi on ollut kohdeosa-
puolena, ei vaikutuksia Suomen puolen saamelaiskulttuuriin ole arvioitu muuta kuin kor-
keintaan toteamalla, ettei vaikutuksia juurikaan ole. 

Pelkkää lausuntopyynnön lähettämistä saamelaiskäräjille ei voida pitää riittävänä, kun 
kansainvälisiä ja kansallisia YVA-säännöksiä tulkitaan perus- ja ihmisoikeusmyöntei-
sesti. Mikäli saamelaiskäräjät tahtoo lähtökohtaisesti osallistua rajat ylittävän hankkeen 
arvioin tiin, sille tulisi turvata riittävät resurssit. Lähtökohtaisesti hankkeesta vastaavan 
tulisi resursoida saamelaisten osallistuminen osana vaikutusten arviointimenettelyä, 
jossa hanke vastaavan tulee muutoinkin kustantaa kaikki ulkopuolisten tekemät vaiku-
tusten arvioin nit. Kunkin valtion viranomaisen, jonka vastuulla on rajat ylittävät hank-
keet ja lopulliset toimenpideluvat, velvollisuutena tulisi olla sen varmistaminen, ettei 
vaikutusten arvioin tia voida pitää riittävänä, mikäli siinä ei riittävän kattavasti arvioida 
saamelais kulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin kohdistuvia kumulatiivisia 
vaikutuksia, ja mikäli keskeiset saamelaistahot eivät ole voineet osallistua arviointiin katta-
vasti ja dokumentoidusti.

Hankkeesta vastaavan, yhdessä sekä aiheuttaja- että kohdeosapuolimaan viranomaisten 
kanssa, tulisi järjestää tapaamisia saamelaiskäräjien lisäksi alueen saamelaisten perinteis-
ten elinkeinojen harjoittajien kanssa (esim. paliskunnat/tokkakunnat/siidat, tai saamelaiset 
paikalliset kalastajat) sen selvittämiseksi, millaisia vaikutuksia hankkeella on saamelais-
kulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin. Ilman erillisen menettelyn luomista 
tämä voi käytännössä osoittautua kuitenkin hyvin haastavaksi. 
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Ruotsissa ja Norjassa käytettyjen nk. poronhoitoanalyysien tulisi sisällyttää arviointi myös 
Suomen puolen saamelaiseen poronhoitoon ja saamelaiskulttuuriin. Positiivisena piir-
teenä, josta myös Suomen puolella voidaan ottaa opiksi, on se, että näissä analyyseissä on 
käytetty kumulatiivisten vaikutusten arvioinnin malleja, jotka on luotu yhteistyössä saa-
melaisten perinteisten elinkeinojen harjoittajien kanssa. Erityisesti Norjan puolella Nussirin 
ja Ulveryggenin kaivoshankkeessa myös saamelaisten perinteistä tietoa on käytetty var-
sinaisena arviointimenetelmänä. Poronhoitoanalyysien puutteena voidaan pitää sitä, 
että vaikka saamelaiset ovatkin keskeisesti osallistuneet niihin, vaikutuksia tarkastellaan 
nimenomaan poronhoidon näkökulmasta. Vaikutuksia vesistöihin, kalakantoihin ja saa-
melaisten perinteiseen kalastukseen ei välttämättä laisinkaan sisälly näihin arvioin teihin 
silloinkaan, kun hankkeilla näyttäisi olevan vesistöön kohdistuvia vaikutuksia. Poron-
hoitoanalyysien rinnalle tarvittaisiin saamelaiskulttuuriin kokonaisuudessaan kohdis-
tuvia vaikutusten arviointeja. Perinteisten elinkeinojen lisäksi vaikutuksia tulisi arvioida 
kokonaisvaltaisesti saamelaiskulttuurin eri osa-alueisiin, kuten tämän selvityksen muissa 
yhteyk sissä on tuotu esille. 

Vastaavasti jos Suomessa käynnistyy YVA-hanke, jolla voi olla rajat ylittäviä vaikutuksia 
Norjan tai Ruotsin puolen saamelaisiin, perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan voi-
daan katsoa edellyttävän, että hankevastaavan tulee arvioida rajat ylittävät saamelaiskult-
tuuria koskevat vaikutukset, yhteistyössä Suomessa asuvien saamelaisten lisäksi Norjan ja 
Ruotsin saamelaiskäräjien sekä paikallisten saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoit-
tajien kanssa. Kunkin maan YVA-viranomaiset sekä saamelaiskäräjät ovat parhaiten perillä 
siitä, keitä ovat kunkin kyseisen valtion keskeisimmät saamelaistahot, joiden tulisi voida 
osallistua saamelaiskäräjien lisäksi. Asiassa voi aina kääntyä saamelaiskäräjien puoleen, 
jotka ovat kussakin valtiossa saamelaisten itsehallintoa ylläpitäviä ja kehittäviä elimiä, ja 
joiden tehtävänä on ajaa yhden yhteisen saamelaisen kansan asioita.

Norja, Ruotsi ja Suomi ovat kaikki Espoon sopimuksen jäsenvaltioita ja tästä syystä Espoon 
sopimuksen 5 artiklan neuvottelujen, joita voidaan käydä ” tarpeellisista hankkeeseen liit-
tyvistä seikoista”, tulisi sisältää erikseen kysymys saamelaisten osallistumisesta. Kaikki ks. 
valtiot tunnustavat saamelaisilla olevan perustuslaillinen oikeus kulttuurinsa ylläpitämi-
seen ja kehittämiseen. Ks. valtiot ovat sitoutuneet myös keskeisiin ihmisoikeussopimuk-
siin sekä YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen toimeenpanoon. Kaikki 
ks. valtiot lähtökohtaisesti kannattavat Pohjoismaisen saamelaissopimuksen hyväksymistä. 
Kaikissa näissä valtioissa toimii saamelaiskäräjät, jotka saamelaiskansan virallisina edusta-
jina tulisi kutsua 5 artiklan mukaisiin neuvotteluihin. 

Rajat ylittävissä hankkeissa Suomen ollessa kohdeosapuolena on ylipäätään ongelmana 
ollut puutteellinen vaikutusten arviointi Suomen puolen vaikutuksista. Jos rajat ylittäviä 
vaikutuksia ei ole kunnolla arvioitu, on luonnollista, etteivät myöskään rajat ylittävät saa-
melaiskulttuuriin kohdistuvat vaikutukset ole tulleet arvioiduiksi. 
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Edellä mainituista valtioista vain Norjan YVA-säännökset tunnustavat erikseen saame-
laisten oikeudet. Tämä heijastaa myös sitä, että Norjan lainsäädäntö on muiltakin osin 
vahvempi saamelaisten oikeuksien osalta. Norjan YVA-menettelyssä myös sosiaalisten vai-
kutusten arviointi on perinteisesti saanut huomattavasi vahvempaa jalansijaa kuin Ruot-
sissa, mikä vaikuttaa myös saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arviointiin. 
Ruotsissa myös YVA-säännökset eivät kokonaisuudessakaan ole yhtä tarkoin säännellyt 
kuin Norjassa ja Suomessa, vaikka lakia uudistettiinkin hiljattain. Saamelaisten oikeuksien 
kannalta Norjasta voidaan Ruotsia paremmin ottaa mallia Suomen lainsäädännön kehit-
tämiseen. Siltikään Norjassakaan vahva lainsäädäntö ei aina välttämättä riittävästi turvaa 
saamelaisten oikeuksia ja asemaa alkuperäiskansana. Esimerkiksi aiemmassa kappaleessa 
käsitelty Nussirin ja Ulveryggenin kaivoshankkeeseen liittyvä positiivinen toimilupapäätös 
osoittaa, että vaikka ministeriön päätöksessä saamelaisten oikeuksia ja saamelaiskulttuuria 
on käsitelty hyvinkin monisanaisesti, saamelaisten oikeuksien toteutuminen ”punnitaan” 
muiden intressien, kuten kaivoksen tuomien taloudellisten hyötyjen kanssa. Vaikka minis-
teriön päätöksessä tunnustetaan, ettei KP-sopimuksen 27 artiklan huomattavan haitan 
kynnys saa ylittyä, katsotaan päätöksessä, että päätöksen sisältämillä lieventämistoimen-
piteillä voidaan saavuttaa tilanne, jossa heikentämiskiellon kynnys pysyy sallitun rajoissa. 
Tämä siitä huolimatta, että kaikki keskeiset saamelaistahot hyvin perustellusti vastustavat 
hanketta ja näkevät sillä olevan merkittäviä saamelaiskulttuuriin kohdistuvia haittoja. Saa-
melaisten oikeudet myös Norjassa joutuvat usein väistymään muiden intressien tieltä täl-
laisissa hankkeissa, paitsi jos alueen kunta vastustaa niitä. 

Suomen ja Ruotsin tulisi kuitenkin seurata Norjan esimerkkiä sisällyttää saamelaisten 
oikeudet YVA-lainsäädäntöön. Ruotsissa saamelaisten oikeuksista on säädelty Suomeakin 
heikommin sektorilainsäädännössä. Ruotsissa saamelaisten osallistuminen nähdään myös 
enemmän kuin Suomessa puhtaasti nk. sidosryhmäosallistumisena. Suomessa saamelais-
käräjälain 9 §:n neuvotteluvelvoite vahvistaa saamelaiskäräjien ja tätä kautta saamelaisten 
asemaa. Saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvottelut on järjestettävä myös rajat ylittävissä hank-
keissa Suomen ollessa kohdeosapuolena ainakin, jos saamelaiskäräjät tätä edellyttää. 

Suomen saamelaisten kannalta Suomen YVA-lainsäädännön kehittäminen siihen suun-
taan, että saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet huomioitaisiin laissa, varmasti edistäisi 
myös Suomen puolen saamelaisten vahvempaa osallistamista rajat ylittävissä YVA-hank-
keissa. Suomi ei kuitenkaan yksinään voi vahvistaa saamelaisten asemaa rajat ylittävissä 
kysymyksissä. Ensimmäinen askel voisi kuitenkin olla Espoon sopimuksen 5 artiklan käyt-
täminen siihen tarkoitukseen, että Suomi ehdottaisi kasvokkain käytäviä neuvotteluja, 
jossa osapuolet ottaisivat saamelaiskysymyksestä sopimisen erikseen käsiteltäväksi asiaksi. 
Pelkkä kirjallinen viestintä sen suhteen, että saamelaisten tulee osallistua, ei välttämättä 
tuota toivottua tulosta, kuten tässä kappaleessa käsitellyt esimerkkitapaukset osoittavat. 
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Pohjoismaisen Saamelaissopimuksen 10 artiklassa säädetään valtionrajat ylittävästä 
yhteistyöstä ja sovitaan, että valtiot helpottavat saamelaisten valtionrajat ylittävää yhteis-
työtä ja pyrkivät poistamaan esteitä, jotka johtuvat kansalaisuudesta tai asuinpaikasta 
taikka muutoin siitä, että saamelaiset ovat kansa, jonka asutus ulottuu valtionrajojen yli. 
Valtiot helpottavat saamelaisten valtionrajat ylittävää kulttuurin, kielen ja yhteiskunta-
elämän säilyttämistä, harjoittamista ja kehittämistä. Tässä tarkoituksessa valtiot erityi-
sesti helpottavat mm. saamelaisten valtionrajat ylittävää elinkeinonharjoittamista. Tämän 
lisäksi 26 artiklassa sovitaan, että valtiot edistävät saamelaisen kulttuuriperinnön ja saa-
melaisten perinteisen tiedon dokumentointiin, suojeluun ja käyttöön liittyvää valtionrajat 
ylittävää yhteistyötä.

YVA-menettelyjen harmonisoinnilla ja vahvemmalla pohjoismaisella yhteistyöllä edistet-
täisiin osaltaan myös Pohjoismaisen saamelaissopimuksen toimeenpanoa, joka on tarkoi-
tus lopullisesti hyväksyä lähitulevaisuudessa. Suomen ympäristöministeriö, joka on ollut 
aktiivisesti vetämässä Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajakaudella myös arktiseen 
YVA:n liittyvää kehittämistyötä, voisi olla johtavassa roolissa myös saamelaisten oikeuksien 
konkreettisessa edistämisessä Norjan, Suomen ja Ruotsin välisissä rajat ylittävissä hank-
keissa, yhteistyössä ks. valtioiden ja niiden saamelaiskäräjien kanssa.
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OSA II



264

YMPäRISTöMINISTERIöN JULKAISUJA 2023:2 

1 Saamelaisalueen luonto ja 
saamelaiskulttuuri

1.1 Luonto ja perinteinen tieto kulttuurin perustana
Saamelaisalue kuuluu pohjoisboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, joka voidaan jakaa 
edelleen subalpiiniseen ja subarktiseen koivuvaltaiseen tunturi-Lappiin ja mäntymet-
säiseen Metsä-Lappiin. Yleisessä ilmastonluokituksessa Ylä-Lapissa sijaitseva saamelais-
alue kuuluu lyhyt- ja kylmäkesäiseen lumimetsäilmastoon, jossa kasvukauden aikainen 
halla on yleistä eikä kuivia kausia esiinny.949 Saamelaisalue voidaan jakaa myös ilmastol-
lisiin osa-alueisiin, joista olosuhteiltaan edullisimpia ovat osa Tenon laaksoa sekä Inarin 
allas. Tunturi-Lapissa sekä Saariselän–Maanselän ylängöllä lämpöolot ovat epäedulli-
semmat ja lumen paksuus suurempi. Käsivarren ylätuntureilla talvi on huomattavasti 
pidempi ja kesä kylmempi kuin muualla saamelaisalueella. Lisäksi Ylä-Lappi jakaantuu kah-
teen suokasvillisuusvyöhykkeeseen: Metsä-Lapin aapasoihin sekä Tunturi-Lapin palsa- ja 
paljakkasoihin. 950 

Ympäristön moninaisuus ja sen monimuotoinen käyttö on synnyttänyt saamelais alueella 
erilaisia elinkeinoja, kulttuurimuotoja ja kieliä. Luonnon tuntemus ja sen monipuolinen, 
säästeliäs käyttö on mahdollistanut selviytymisen vähätuottoisella subarktisella alueella. 
Yhteistä kaikille luontaiselinkeinoja harjoittaville saamelaisille on elämän ja elinkeino-
jen rytmittyminen luonnon kierron mukaan.951 Niukkakasvuinen ja kylmä saamelais-
alueen luonto on määrännyt sen, ettei vain yhden elinkeinon harjoittaminen ole voinut 
taata ihmisille riittäviä elinmahdollisuuksia, ja tästä johtuen saamelaiset ovat harjoittaneet 
yhdistelmätaloutta. Eri elinkeinojen yhdistelmiin nojaava talous ei myöskään kuluta niin 
helposti loppuun tiettyä ympäristön resurssia ja voi edesauttaa luonnon monimuotoisuu-
den säilymistä. 952

949  Sihvo, J. Lapin luonnonhoitoalueen ja Urho Kekkosen kansallispuiston luontokartoitus. Loppuraportti osa 2: 
Ylä-Lapin luontotyypit. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja A 137, 2002, s. 15–27.

950  Ibid.

951  Pennanen, J. ”Ihmisen ja luonnon vuorovaikutus saamelaiskulttuurin lähtökohtana”, teoksessa K. Näkkäläjärvi, 
& J. Pennanen, Siiddastallan, siidoista kyliin. Luontosidonnainen saamelaiskulttuuri ja sen muuttuminen. 
Saamelaismuseon julkaisuja 3. Kustannus Pohjoinen, Jyväskylä, 2000, s. 13–18.

952  Helander-Renvall, E. & Markkula, I. Luonnon monimuotoisuus ja saamelaiset. Biologista monimuotoisuutta 
koskevan artikla 8(j): toimeenpanoa tukeva selvitys Suomen Saamelaisalueella. Suomen ympäristö 12, 
Ympäristöministeriö, 2011, s. 14–17.
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Saamen kieli, saamelainen perinteinen tieto, perinteiset elinkeinot ja luonnon moni-
muotoisuus kietoutuvat monin tavoin yhteen. Saamen kielen kautta perinteinen tieto 
ympäröivästä luonnosta säilyy ja välittyy sukupolvelta toiselle. Luontaiselinkeinoja ei voi 
harjoittaa tuntematta luontoa: vapaaseen laidunnukseen perustuvassa poron hoidossa 
poronhoitajan on tunnettava monimuotoinen maasto- ja lumisanasto sekä tiedettävä 
lumiolo suhteiden, sateiden, tuulen suunnan ja muiden ympäristötekijöiden merkitys 
porolaidunten kunnon kannalta ja osattava kulkea maastossa eksymättä; kalastajan ja 
metsästäjän on tiedettävä eläinten liikkeet, maasto ja vesistöt, saalislajien elinkierto, erilai-
set pyynti menetelmät ja säännöt; käsityöläisen on materiaalien hankinnassa tunnettava 
materiaalien käyttötavat, kasvupaikat ja kestävän käytön rajat.953 Luonnon tuntemus ja 
kokemus siellä liikkumisesta synnyttävät perinteistä tietoa. 

Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen artikla 8(j) velvoittaa sopimus-
osapuolia kunnioittamaan, suojelemaan ja ylläpitämään alkuperäiskansojen ja paikallis-
ten yhteisöjen sellaista tietämystä, keksintöjä ja käytäntöjä, jotka sisältyvät biologisen 
monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kannalta merkityksellisiin perintei-
siin elämän muotoihin, sekä edistää ja laajentaa niiden soveltamista ko. yhteisöjen 
luvalla. Ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva kansallinen Artikla 8(j)-työryhmä 
on laatinut yleisen määritelmän saamelaisten luonnon monimuotoisuuteen liittyvästä 
perinteisestä tiedosta:

”Saamelainen luonnon monimuotoisuuteen liittyvä perinteinen tieto ilmenee saamelai-
sessa luonnonkäytössä ja perinteisten saamelaiselinkeinojen harjoittamisessa eli poron-
hoidossa, kalastuksessa, metsästyksessä, keräilyssä ja käsityössä sekä luontosuhteessa. 
Tieto välittyy saamen kielen luontoon, maastoon, säähän, poronhoitoon, käsitöihin, pyyn-
tiin ja kalastukseen liittyvässä terminologiassa sekä saamenkielisissä paikannimissä. Perin-
teistä tietoa siirretään tietoisen opettamisen, vanhemmilta sukupolvilta saadun mallin, 
joikujen ja suullisen kertomaperinteen kautta.”

Perinteiselle tiedolle ei ole olemassa yhtä yhtenäistä ja tyhjentävää määritelmää. Perin-
teisestä tiedosta puhuttaessa voidaan käyttää myös termejä ekologinen perinnetieto tai 
alkuperäiskansatieto. Arktinen YVA-raportissa954 käytetään termiä alkuperäiskansatieto, 
jonka määritelmä raportin kontekstissa on yhteneväinen Ottawan periaatteiden kanssa:955 

953  Markkula, I. & Helander-Renvall, E. Ekologisen perinnetiedon käsikirja. Lapin yliopistopaino, Rovaniemi 2014, 
s. 12–14.

954  Ks. Karvinen & Rantakallio (2019), s.19

955 Ks. https://static1.squarespace.com/static/58b6de9e414fb54d6c50134e/t/5dd4097576d4226
b2a894337/1574177142813/Ottawa_TK_Principles.pdf. (25.7.2022) sekä osan I luku 11.2.3.

https://static1.squarespace.com/static/58b6de9e414fb54d6c50134e/t/5dd4097576d4226b2a894337/1574177142813/Ottawa_TK_Principles.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58b6de9e414fb54d6c50134e/t/5dd4097576d4226b2a894337/1574177142813/Ottawa_TK_Principles.pdf
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”Systeeminen tapa ajatella ja tietää, jota kehitetään ja sovelletaan ilmiöihin biologisten, 
fyysisten, kulttuuristen ja kielellisten järjestelmien välityksellä. Sen omistavat tiedon halti-
jat, usein kollektiivisesti, ja se ilmaistaan ja välitetään yksilöllisesti alkuperäiskansojen kiel-
ten kautta. Se on kulttuuristen käytäntöjen, elettyjen kokemusten ja useiden sukupolvien 
havaintojen, oppituntien ja taitojen kautta syntynyt tietokokonaisuus. Tietoa on kehitetty 
ja todennettu vuosituhansien ajan ja se kehittyy edelleen elävässä prosessissa, mukaan 
lukien tällä hetkellä ja tulevaisuudessa hankittu tieto, joka siirtyy sukupolvelta toiselle.”

Tutkimusyhteisöissä perinteisen tiedon määritelmäksi on vakiintunut Fikret Berkesin laa-
tima määritelmä:

”Ekologinen perinnetieto (Traditional Ecological Knowledge) on kumulatiivista, suku-
polvelta toiselle kulttuurisen siirron kautta siirtyvää tietoa, taitoja, käytäntöjä ja usko-
muksia, joiden sisältönä on ihmisten ja muiden elävien olentojen suhde toisiinsa ja 
ympäristöönsä.”956

Suomessa saamelaisten kotiseutualueella tehtyjen tutkimusten ja maankäyttösuunnitel-
mien yhteydessä on käytetty tavallisesti termiä perinteinen tieto. Esimerkiksi kansallisen 
Artikla 8(j)-työryhmän työssä sekä Akwé: Kon -ohjeita soveltavissa Metsähallituksen hoito- 
ja käyttösuunnitelmissa käytetään termiä perinteinen tieto.

Porsanger ja Guttorm määrittelevät saamelaisen perinteisen tiedon (árbediehtu) 
seuraavasti: 

”Árbediehtu on saamelaisten kollektiivista viisautta ja taitoja, joita he ovat käyttäneet vuo-
sisatojen ajan elinkeinojensa vahvistamiseen. Se siirtyy sukupolvelta toiselle suullisesti 
sekä työn ja käytännön kokemusten kautta. Tämän jatkumon kautta árbediehtu -käsite 
sitoo yhteen menneen, nykyisyyden ja tulevaisuuden.”957

Saamelaisten kestävän kehityksen ohjelmassa kuvataan perinteistä tietoa seuraavasti:

”Perinteiset elämäntavat ovat perustuneet maiden ja resurssien käyttöön ja näiden käyttö-
tapojen jatkuvaan kehitykseen, joka on ollut elinehto vaativissa ja karuissa olosuhteissa. 
Tämä käyttö ja kehitys on aina tapahtunut maan sietokyvyn rajoissa. Tämä suojaava, 

956  Berkes, F. “Traditional Ecological Knowledge in Practice”, teoksessa J. Inglis (toim.) Traditional Ecological 
Knowledge; Concepts and Cases. Ottawa: Canadian Museum of Nature 1993, s. 1–9.

957  Porsanger, J. & Guttorm, G., “Árbediehtu-fágasuorggi huksen”, teoksessa J. Porsanger & G. Guttorm 
(toim.), Working with Traditional Knowledge: Communities, Institutions, Information Systems, Law and Ethics. 
DIEĐUT 1/2011. Alta: Bjørkmanns Trykkeri AS, 2011, s. 18. Käännös Laura Olsén teoksessa L. Olsén, A. Harkoma, 
L. Heinämäki, H. Heiskanen, Saamelaisten perinnetiedon huomioiminen ympäristöpäätöksenteossa, Juridica 
Lapponica 41, Lapin yliopisto, Rovaniemi, 2017, s. 21.
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huolehtiva suhde maahan, elättäjään, on ollut kaikkien saamelaista yhteisöä koskevien 
sääntöjen, säädöksien, lakien, käytäntöjen ja toimien perusta. Tätä tietoa kutsutaan perin-
teiseksi tiedoksi ja perinteiseksi taidoksi. Perinteinen tietämys on luonteeltaan suullista, 
kokemusperäistä oppimistietoa, joka on keräytynyt useiden sukupolvien aikana ja säilynyt 
uusille sukupolville. Saamelaiset ovat sukupolvesta toiseen säilyttäneet perinteisen tietä-
myksensä elämäntavassaan ja toimeentulon hankkimisessa perinteisissä elinkeinoissaan. 
Saamelaiskulttuurissa, perinteissä elinkeinoissa, käsitöissä ja elämäntavassa on element-
tejä, jotka ovat säilyneet esi-isiltä tähän päivään saakka kuten esimerkiksi poronhoitotavat, 
pyyntitavat, kieli, paikannimet tai käytettävät välineet perinteisissä elinkeinoissa ja käsi-
töissä. Vaikka saamelaiselinkeinoihin ja käsitöihin on tullut uusia työtapoja ja -menetelmiä, 
niin perustana näille on edellisiltä sukupolvilta peritty tieto ja taito.”958

Perinteiseen tietoon liittyvät läheisesti myös tapaoikeudet. Tapaoikeudet ovat normisto, 
jonka tietty ihmisryhmä on hyväksynyt yhteisönsä säännöstöksi. Tapaoikeus on kollektii-
vista, ja se on olemassa tavallisesti ainoastaan suullisesta muodossa, ja siirtyy sukupolvelta 
toiselle käytäntöjen kautta. Tapaoikeuteen kuuluvat oikeuskäsitys ja perinteet, jotka sään-
televät muun muassa alueiden käyttöä. Saamelainen tapaoikeus ilmenee muun muassa 
poronhoito-, kalastus- ja keräilyperinteessä ja niihin liittyvissä alueiden käyttöoikeuk-
sissa. Perinteet ovat tärkeitä oikeuskäsitysten paikallisessa hahmottamisessa ja rajaami-
sessa: usein tietyn alueen pitkäaikainen ja säännönmukainen käyttö on johtanut pysyvän 
käyttöoikeuden saamiseen. Saamelainen tapaoikeus on vahvasti kytköksissä sukulaisuus-
järjestelmään pohjautuviin nautinta-alueisiin, tai poronhoidon yhteydessä perheiden 
muodostamiin siidoihin tai tokkakuntiin.959Alkuperäiskansojen tapaoikeuksien huomioi-
mista edellytetään YK:n biodiversiteettisopimuksen alaisissa vapaaehtoisissa Akwé: Kon 
-ohjeissa. Myös YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva julistus tunnustaa alkuperäis-
kansojen tapaoikeudet.960

Luonto on saamelaisille aineellisen ja henkisen kulttuurin perusta. Perinteisessä saamelai-
sessa maailmankuvassa luontoa ja kulttuuria ei eroteta toisistaan. Voidaan puhua holisti-
sesta maailmankuvasta, jossa ihminen ja ympäröivä luonto, kieli, käytännöt, tavat, tarinat, 
uskomukset ja sosiaaliset järjestelmät ovat samaa vuorovaikutteista kokonaisuutta. Holis-
tista ajatusmaailmaa kuvaa hyvin esimerkiksi sana Sápmi, joka tarkoittaa Saamenmaata, 
saamelaista henkilöä, saamen kansaa sekä saamen kieltä.961 Saamelaiskulttuuria ja saame-
laista luontoyhteyttä voidaan kuvata myös biokulttuurisen monimuotoisuuden käsit-
teen kautta. Biokulttuurinen monimuotoisuus on käsite, joka yhdistää biologisen 

958  Saamelaiskäräjät. ”Saamelaisten kestävän kehityksen ohjelma”, 2006, s.10, https://www.ulapland.fi/loader.
aspx?id=ef2da77d-aa40-4c45-8490-9836e6232103

959  Markkula & Helander-Renvall (2014), s. 26–28.

960  Ks. mm. artiklat 9,11 ja 12.

961  Saamelaiskäräjät (2006), s. 8–9.

https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=ef2da77d-aa40-4c45-8490-9836e6232103
https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=ef2da77d-aa40-4c45-8490-9836e6232103
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monimuotoisuuden ihmisten kulttuurin ja kielten rikkauteen, ja joka kattaa käytännössä 
kaikki alueisiin liittyvät kulttuuriset ja biologiset arvot eliölajeista pyhiin paikkoihin. Bio-
kulttuurisista oikeuksista puhutaan taas silloin, kun halutaan painottaa alkuperäiskan-
sojen oikeutta kulttuuriin, perinteeseen, elinympäristöön ja luonnonvarojen kestävään 
hallintaan. 962 

Aineellinen ja henkinen kulttuuri yhdistyvät saamelaisissa perinteisissä elinkeinoissa. Suu-
rin taloudellinen merkitys on poronhoidolla, mutta myös kalastus, metsästys ja perinteiset 
käsityöt ovat tärkeitä kulttuurisesti ja taloudellisesti. Suomessa saamelaisten kotiseutu-
alueella toimii noin 27 prosenttia koko Suomen poronomistajista, yhteensä 13 paliskuntaa 
ja noin 1 250 poronomistajaa.963 Perinteisillä elinkeinoilla on taloudellisen merkityk-
sen lisäksi tärkeä henkinen merkitys. Perinteisten elinkeinojen harjoittaminen parantaa 
elämän laatua ja lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia, sekä antaa elämälle merkityksen, 
jota ei voi mitata rahassa.964 Monelle saamelaiselle perinteiset elinkeinot ovat elämäntapa, 
identiteetti.965 Perinteiset elinkeinot ovat merkityksellisiä saamelaisidentiteetin rakentumi-
sessa myös monien niiden saamelaisten osalta, jotka eivät niitä harjoita, sillä ne muodosta-
vat saamelaiskulttuurin kollektiivisen perustan.

Aineellisen ja henkisen kulttuurin yhteydestä kertovat saamelaisten pyhät paikat, jotka 
sijaitsevat usein siellä missä harjoitetaan tai on harjoitettu poronhoitoa, kalastusta ja met-
sästystä. Usein ympäristöstään erottuvat, jollakin tapaa erityiset luonnonmuodostelmat 
ovat saaneet pyhiä merkityksiä. Saamelaisalueella esimerkiksi tuntureilla, järvillä, läh-
teillä ja uhrikivillä eli seidoilla on ollut pyhiä merkityksiä. Toiset pyhistä paikoista taas ovat 
sellaisia, että ne voi tuntea vain paikan pyhyydestä tietoinen henkilö. Nämä pyhät pai-
kat sulautuvat maisemaan ja niihin liitetyt merkitykset ovat symbolisia, näkymättömiä. 
Pyhiin paikkoihin on liittynyt rituaalista toimintaa, tai ne ovat paikkoja, joissa ihminen 
on lähestynyt jumalaa tai henkiä.966 Pyhät paikat ovat edelleen tärkeitä saamelaisille. Osa 

962  Chen, W.C. & Gilmore, M. “Biocultural Rights: A New Paradigm for Protecting Natural and Cultural Resources 
of Indigenous Communities”. The International Indigenous Policy Journal 2015, 6(3); Markkula, I., Turunen, M., 
Tuulentie, S. & Nikula, A. ”Perinteinen ja paikallinen tieto maankäytön suunnittelussa – esimerkkinä Enontekiö”. Alue 
ja ympäristö 2020, 49, s. 145–161.

963  Metsähallitus (2022), s. 8

964  Sköld. P. “Perpetual adaption? Challenges for the Sami and husbandry in Sweden”. Teoksessa B. Evengård, 
J. Nyman Larsen, Ø. Paache,. (toim.) The New Arctic. Springer, Switzerland, s. 39–55; Saamelaiskäräjät. Saamelaisten 
perinteisten elinkeinojen nykytilanne Suomessa – Biodiversiteettisopimuksen seurantaindikaattorien taustoitus, 
2017, s. 27–30: https://www.samediggi.fi/wp-content/uploads/2019/01/Perinteiset-saamelaiset-elinkeinot-2.pdf.

965  Saamelaiskäräjät (2017), s. 27–30.

966  äikäs, T. Rantakiviltä tuntureille – pyhät paikat saamelaisten rituaalisessa maisemassa. Pohjois-Suomen 
historiallinen yhdistys, Tornio, 2011; äikäs, T. 2012. ”Tupakoivat, laulavat ja liikkuvat kivet. Kommunikointia seitojen 
kanssa” teoksessa V-P Lehtola, U. Piela, & H. Snellman, (toim.) Saamenmaa. Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. 
Kalevalaseuran vuosikirja 91. Porvoo: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012, s. 81–93.

https://www.samediggi.fi/wp-content/uploads/2019/01/Perinteiset-saamelaiset-elinkeinot-2.pdf
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saamelaisalueen pyhistä paikoista on yleisesti tiedossa ja niiden sijainnit löytyvät Muinais-
jäännösrekisteristä.967 Vielä on olemassa myös ei-julkisia pyhiä paikkoja, joiden tuomista 
julkiseksi ei pidetä suotavana saamelaisten keskuudessa.968 

Poronhoitoon liittyviä termejä

Siida eli lapinkylä on perinteisen poronhoidon perusta. Perinteisesti sii-
dat olivat saamelaisten yhteisöjä, joiden jäsenillä oli yhteiset elinkeinot ja 
nautinta- alueet. Poronhoidossa siida on toiminnallinen perusyksikkö, jonka 
puitteissa organisoidaan poronhoidon käytännöt. Siida on tavallisesti useam-
man perheen muodostama, maantieteellisesti rajattu yhteisö, jonka jäsenet 
laiduntavat porojaan yhdessä. 

Tokkakunta Tokkakunta on poronomistajien ja poromiesten yhteenliittymä, 
joita paliskunnassa voi olla useita. Käytännössä siidan suomenkielinen vas-
tine, termien käytössä on kuitenkin jonkin verran alueellisia eroja. 

Paliskunta on poronhoitoalueen paikallisorganisaatio, osakkaidensa muo-
dostama yhteisö, joka vastaa poronhoidosta alueellaan. Suomen poronhoito-
alue on jaettu 54 paliskuntaan. Paliskunnat eroavat toisistaan pinta-aloiltaan 
ja poromääriltään. Paliskunta koostuu yleensä useista siidosta tai tokkakun-
nista. Saamelaisporonhoidossa siida tai tokkakunta on pääsääntöisesti palis-
kuntaa tärkeämpi poronhoidon yksikkö.

1.2 Saamelaiskulttuurille tärkeät ekosysteemit
Saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamisen perusta ovat monimuotoiset eko-
systeemit sekä kulttuuriset avainlajit. Suomessa saamelaisten kotiseutualueella tärkeitä 
ekosysteemejä ovat aiakin seuraavat:

	y Tunturiekosysteemit, jotka ovat porojen laidunalueita. Kesällä tunturit 
tarjoavat suojaa sääskiltä ja lumisina talvina porot hakeutuvat tunturiin, missä 
lumipeite on ohuempi. Monet tunturit ovat saamelaisten pyhiä paikkoja, 

967  Muinaisjäännösrekisteri: https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_default.aspx

968  Metsähallitus (2022), Liite 2: Akwé: Kon työryhmän lausunto, s. 42

https://saamelaisensyklopedia.fi/wiki/Paliskunta
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_default.aspx
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mistä kertoo muun muassa se, että saamelaisten kotiseutualueella on 
useampi Áiligas-niminen tunturi. Áiligas tarkoittaa pyhää tai pyhää aluetta.969

	y Tunturikoivikot ja mäntymetsät ovat porojen laidunalueita. Vanhoissa 
mäntymetsissä kasvava luppo on tärkeää poron talviravintoa. Koivusta 
saadaan polttopuuta ja materiaaleja eri käsitöihin ja tarve-esineisiin. 
Tunturikoivulla on tutkimusten mukaan tärkeä merkitys saamelaisten 
hyvinvoinnille. Koivu tarjoaa lämpöä polttopuuna ja materiaaleja käsitöihin, 
ja lisäksi koivulla on esteettisiä ja pyhiä merkityksiä.970 

	y Palsa- ja aapasuot ovat porojen laidunalueita. Palsasuot ovat myös tärkeitä 
hillapaikkoja, sillä ikiroutaisten kumpujen muodostama viileä kasvualusta 
estää liian aikaisen kukinnan, ja ikiroutakumpua ympäröivät rimmet suojaavat 
kasveja hallalta. Ilmaston lämpenemisen aiheuttama ikiroutakumpujen 
sulaminen on jo muuttanut palsasoiden ekosysteemejä ja voi johtaa hillan 
vähenemiseen. 971

	y Joet, järvet ja lähteet. Kalastus on tärkeä saamelainen perinteinen 
elinkeino erityisesti Utsjoella ja Inarissa. Tenojoen lohenkalastuksella on 
pitkät perinteet, ja kalastuksella on tärkeä merkitys alueen talouden sekä 
saamelaisen kulttuurin ja identiteetin ylläpitäjänä.972 Inarijärven ympäristössä 
elävät saamelaiset ovat pyytäneet muun muassa siikaa ja taimenta. Järvillä 
ja lähteillä on saamelaisille monia pyhiä merkityksiä. Inarijärven Ukonsaari 
on yksi tunnetuimpia saamelaisten pyhiä paikkoja, josta on löydetty muun 
muassa karhun, poron, lampaan ja lintujen luita, joita on annettu uhrilahjoiksi 
jumalille.973 Karigasniemellä sijaitsevaa Sulaojan lähdettä on pidetty pyhänä, 
sillä se pysyy sulana läpi talven, ja lähteen vedellä on uskottu olevan 
parantavia vaikutuksia.974

969  Markkula & Helander-Renvall (2014), s. 21

970  Aikio, S. & Műller-Wille, L. “Sámi approaches to mountain birch utilization in northern Sápmi (Finland and 
Norway).” Teoksessa M.M. Caldwell, G. Heldmaier, R.B. Jackson et al. (toim.) Plant Ecology, Herbivory, and Human 
Impact in Nordic Mountain Birch Forests. Springer-Verlag, Berlin and Heidelberg, 2005, s. 255–268.

971  Ks. Näkkäläjärvi et al. (2020); Markkula et al. (2020)

972  Helander-Renvall & Markkula (2011), s. 30–42.

973  Salmi, A-K., äikäs, T. & Lipkin, S. “Animating rituals at Sami sacred sites in northern Finland”. Journal of Social 
Archaeology 2011, 11:212–235.

974  Ks. Markkula & Helander-Renvall (2014)
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1.3 Kulttuuriset avainlajit
Kulttuuriset avainlajit ovat eläin- tai kasvilajeja, jotka ovat keskeisiä jonkin tietyn alueen 
yhteisön arjen, kulttuurin ja identiteetin kannalta, ja joista saadaan ravintoa, materiaa-
lia käsitöihin, taiteeseen ja tarve-esineisiin ja/tai joilla on pyhiä merkityksiä.975 Tällaiset lajit 
esiintyvät usein tarinoissa, lauluissa ja muissa kulttuurin ilmaisuissa. 

Poronhoito on keskeinen saamelaista kulttuuria ylläpitävä elinkeino ja poro on ilmei-
nen kulttuurinen avainlaji. 976 Saamelaiset ryhtyivät suurporonhoitoon 1800-luvulla kesy-
tettyään villipeuran, ja saamelaisilla ja porolla on pitkä ja tiivis yhteinen historia. Poro on 
sopeutunut hyvin karuihin pohjoisiin olosuhteisiin ja on toiminut linkkinä saamelaisten ja 
luonnon välillä mahdollistaen jatkuvan sopeutumisen muutoksiin.977 Tänä päivänä poro on 
monelle saamelaiselle syy jäädä kotiseudulle asumaan.978 Poron merkityksestä kertoo laaja 
poron ulkonäköön, kuntoon, rakenteeseen, käyttäytymiseen ja muuhun biologiaan liittyvä 
saamenkielinen sanasto.979 

Poron lisäksi saamelaisilla on pitkä yhteinen historia myös muiden eläinlajien, kuten lohen 
ja riekon kanssa. Utsjoen Tenojokilaakson saamelaisille lohi ja sen pyynti ovat olleet osa 
elämää ja elinkeinoja hyvin pitkään: ensimmäiset merkinnät lohenpyynnistä löytyvät kir-
jallisuudesta 1500-luvulta, ja lohi on vaikuttanut pysyvän asutuksen muodostumiseen 
Tenojoen laaksoon.980 Saamelaiskäräjien mukaan lohenpyynti on Tenon laaksossa saa-
melaisen kulttuurin perusta sekä keskeinen saamen kielen käyttöympäristö, jonka kautta 
”saamen kieltä, kalastukseen liittyvää erityisterminologiaa, perinteistä tietoa, kuten sää-
hän, veden korkeuteen, pyyntitapoihin ja pyyntipaikkoihin liittyviä käytänteitä, uskomuk-
sia, luontosuhdetta sekä yhteisöllisyyttä siirretään sukupolvelta toiselle”.981 Tutkimusten 
mukaan lohenpyyntikulttuuri pitää sisällään perinteistä tietoa lohen biologiasta ja 

975  Cristancho, S. & Vining, J. “Culturally defined Keystone Species”. Human Ecology Review 2004, 11:153–164; 
Garibaldi, A. & Turner, N., “Cultural keystone species: implications for ecological conservation and restoration”. 
Ecology and Society 2004, 9 (3), 1. http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss3/art1/

976  Helander-Renvall, E. ”Traditional Ecological Knowledge, Snow and Sami Reindeer Herding”, teoksessa 
P. Kankaanpää, S. Ovaskainen, L. Pekkala & M. Tennberg (toim.) Knowledge and Power in the Arctic. Arctic Centre 
Reports 48, 2007, s. 87–99.

977  Müller-Wille, L., Lehtola, V-P., Aikio P. et al. ”Dynamics in Human-Reindeer Relations: Reflections on Prehistoric, 
Historic and Contemporary Practices in Northernmost Europe”, teoksessa B. C. Forbes, M. Bölter, L. Müller-Wille et al. 
(toim.) Reindeer Management in Northernmost Europe, Springer-Verlag, Berling, 2006, s. 27–45.

978  Saamelaiskäräjät (2017), s. 27–29.

979  Magga, O.H. “Diversity in Saami terminology for reindeer, snow, and ice”, International Social Science Journal 
2006, 58:25–34; Helander-Renvall (2007), s. 87–99.

980  Helander-Renvall & Markkula (2011)

981  Saamelaiskäräjät. Saamelaiskäräjien lausunto valtioneuvoston asetuksesta lohenkalastuksen 
määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä, 2021, https://dokumentit.solinum.fi/
samediggi/?f=Dokumenttipankki%2FAloitteet%2C%20esitykset%2C%20lausunnot%20ja%20muut%2FLausunnot

http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss3/art1/
https://dokumentit.solinum.fi/samediggi/?f=Dokumenttipankki%2FAloitteet%2C%20esitykset%2C%20lausunnot%20ja%20muut%2FLausunnot
https://dokumentit.solinum.fi/samediggi/?f=Dokumenttipankki%2FAloitteet%2C%20esitykset%2C%20lausunnot%20ja%20muut%2FLausunnot
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käyttäytymisetä, Tenojoen ekosysteemistä, paikannimistä ja kulttuurimaisemasta, ja lisäksi 
lohenpyyntiin liittyvä yhteisöllisyys, tulenteko, laavustelu ja joella kulkeminen lisäävät 
ihmisten hyvinvointia.982 

Myös riekkoa voidaan pitää kulttuurisena avainlajina, sillä sen pyynnillä on pitkät perin-
teet, riekosta on saatu materiaaleja perinteisiin käsitöihin, ja riekonpyynti on kytkeytynyt 
perinteiseen alueiden käyttöön liittyvään tapaoikeuteen.983 Riekkokantojen on kuiten-
kin havaittu vähentyneen ja tämä luonnonresurssien niukkuus on saanut useat saame-
laiset rajoittamaan omaa perinteisten elinkeinojen harjoittamistaan tai lopettamaan 
riekonpyynnin.984

Kasveista kulttuurisina avainlajeina voidaan pitää ainakin koivua, hillaa ja väinönput-
kea. Tunturikoivu on ollut puurajalla asuville saamelaisille monipuolisesti käytetty mate-
riaali. Yksi tärkeimmistä käyttötarkoituksista on käyttö polttopuuna. Lisäksi tunturikoivu 
on tärkeä materiaali käsitöissä, josta on tehty muun muassa rekiä, laavuja, lohen pyynnissä 
käytettäviä patoja ja ansoja riekon ansapyyntiin. Tunturikoivun pahkasta tehdään pahka-
kuppeja. Tunturikoivun kuorta käytetään käsitöissä nahan parkitsemiseen. Koivun lehtiä 
käytetään myös värjäykseen ja teeaineiksi.985 Tunturikoivun käyttöä selvittäneiden tut-
kimusten mukaan käsityön tekemiseen sopivan koivupuun hankinta on tarkka prosessi, 
joka vaatii tietoa sekä koivusta itsestään, että muista olosuhteista: tuulen suunnasta, kuun 
asennosta puun kaatamisen aikaan, sekä ympäröivästä kasvillisuudesta ja maaperästä.986 
Tunturikoivun lehdet ovat tärkeää poron ravintoa keväällä ja kesällä. 

Hillaa voidaan pitää pohjoisen arvokkaimpana luonnonmarjana. Saamelaisille hilla on 
keräilytuotteista kaikkein tärkein, ja sen kaupallinen arvo on korkea. Marjan tärkeyttä 
saamelaisille kuvaa muun muassa se, että saamen kielissä on hillan eri kehitysvaiheille 
omat sanansa. Väinönputkea saamelaiset ovat käyttäneet koko Fennoskandian tunnetun 

982  Helander, E. “Samiska rättsuppfattningar i Tana” Norges offentlige utredninger. Samiske sedvaner og 
rettsoppfatninger, bakgrunnsmateriale for samerettsutvalget. 2001, NOU 34/01, ss. 425–458; Helander-Renvall & 
Markkula (2011), s. 30–34.

983  Kts. Markkula et al. (2020)

984  Metsähallitus (2022), s. 3.

985  Helander-Renvall & Markkula (2011), s. 24.

986  Aikio, M-S. & Müller-Wille, L.”Living at the timberline: The Sami and the mountain birch forests in 
Northernmost Europe”, teoksessa S. Kankaanpä, L. Müller-Wille, P. Susiluoto & M-L. Sutinen (toim.). Northern 
timberline forests: environmental and socio-economic issues and concerns. Metla, Jyväskylä, 2002, s. 40–57; Aikio & 
Müller-Wille (2005), s. 255–268.
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historian ajan, ja se on ollut saamelaisille tärkeä C-vitamiinin lähde sekä lääke moniin eri 
vaivoihin.987 Väinönputken merkitys tulee esiin monissa kasviin viittaavissa paikannimissä 
ympäri arktista ja subarktista aluetta.

Saamelaiset ovat hyödyntäneet ympäröivää luontoa monipuolisesti ja kestävästi vuosi-
satojen ajan, ja monimuotoiset, terveet ekosysteemit ovat edelleen perinteisten 
elinkeinojen harjoittamisen perusta. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että luonnon moni-
muotoisuuden säilyttäminen tukee saamelaisen kulttuurin säilymistä.

987  Pennanen, J. 2000. “Nature – a perennial source of food”, teoksessa K. Näkkäläjärvi, & J. Pennanen, 
Siiddastallan, siidoista kyliin. Luontosidonnainen saamelaiskulttuuri ja sen muuttuminen. Saamelaismuseon 
julkaisuja 3. Kustannus Pohjoinen, Jyväskylä, 2000, s. 13–18.
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2 Saamelaiskulttuurin erityispiirteiden 
huomioiminen ympäristövaikutusten 
arvioinnissa

2.1 Yleistä saamelaiskulttuurinäkökulmasta 
ympäristövaikutusten arvioinnissa 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tulee selvittää maahan, maaperään, vesiin, 
ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen; väestöön, 
ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; yhdyskuntarakenteeseen, aineelli-
seen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja luonnonvaro-
jen hyödyntämiseen sekä näiden vuorovaikutuksiin kohdistuvia vaikutuksia ja niiden 
merkittävyyttä.988

Saamelaisten kotiseutualueella väestöön ja elinoloihin kohdistuvien vaikutusten keskiössä 
ovat perinteiset elinkeinot, joilla on tärkeä merkitys niin väestörakenteen, talouden, hyvin-
voinnin kuin saamelaisten kulttuurin säilymisen kannalta. Perinteisiin elinkeinoihin kohdis-
tuvia vaikutuksia ja niiden arvioimista käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.3. Vaikutukset 
viihtyvyyteen ja terveyteen tulisi saamelaisessa kontekstissa tulkita laajasti, kuten osan I 
kappaleessa 7.4 on kuvattu. Alkuperäiskansojen kohdalla voidaankin puhua holistisesta 
terveyskäsitteestä. Aihetta käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.4. 

Kuten aiemmin on todettu, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tukee saamelaisen 
kulttuurin säilymistä. Tällöin YVA-lain 2 §:n kohdan b) maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, 
ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat vaiku-
tukset ovat mahdollisia saamelaiseen kulttuuriin kohdistuvia vaikutuksia. Keskeinen kysy-
mys on, mitä seurauksia maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen 
sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvilla vaikutuksilla on saamelaisille 
perinteisille elinkeinoille. Erityisen tärkeää on huomioida saamelaiselle kulttuurille tärkeät 
ekosysteemit ja avainlajit. 

988  YVAL 2 §, ks. osa I kappale 7.4.
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YVA-lain 2 §:n kohdan c) yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, 
kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön kohdistuvista vaikutuksista erityisesti maisemaan 
ja kulttuuriperintöön liittyy monia saamelaisten kannalta tärkeitä seikkoja. Saamelainen 
kulttuuriperintö pitää aineellisen perinnön lisäksi sisällään myös maailmankuvan, tavat, 
uskomukset ja arvot. Myös perinteiset elinkeinot ovat osa saamelaista kulttuuriperintöä. 
Maisemaan kohdistuvat vaikutukset taas kytkeytyvät saamelaisille erityiseen kulttuuri-
maisemaan. Aihetta käsitellään tarkemmin luvussa 2.5.

2.2 Alkuperäiskansojen ohjeita 
ympäristövaikutusten arviointiin

Kanadassa on tuotettu useita vaikutusten arvioinnin oppaita, jotka tarjoavat työkaluja 
alkuperäiskansat huomioivan ja kulttuurisesti merkittävän vaikutusten arvioinnin tueksi.989 
Alkuperäiskansojen näkökulmasta hyvän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn omi-
naisuuksiin kuuluvat kulttuurinen syvyys, pitkä ajallinen mittakaava ja kokonaisvaltainen 
lähestymistapa.990 On myös olennaista, että vaikutusten arviointi kattaa kaikki hankkeen 
vaiheet suunnittelusta hankkeen valmistumiseen ja vaikutusten seurantaan. Kanadan 
alkuperäiskansojen Mckenzie Valley Environmental Impact Review Boardin ohjeiden991 
mukaan ympäristövaikutusten arvioinnissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin 
seikkoihin silloin, kun ympäristövaikutusten arviointia tehdään alkuperäiskansojen asutta-
milla alueilla:

	y Yksilön ja yhteisön hyvinvointi; yhteisön, kulttuurisen ryhmän ja perheen 
yhtenäisyys sekä kulttuurin ylläpitäminen. Kulttuurin ylläpitämiseen liittyvät 
kieli, tapaoikeus ja kulttuuriset käytänteet, mutta myös luonnossa vietetty 
aika, luontosuhde ja yhteisön vanhimpien ja lasten väliset suhteet.

	y Perinteiset elinkeinot sekä resursseihin ja maahan liittyvät käyttöoikeudet.

989  esim. Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board (2007); Cook et al. (2017); Gibson, G., 
Hoogeveen, D. & MacDonald, A. 2018. “Impact Assessment in the Arctic. Emerging Practices of Indigenous-
Led Review”. Gwich’in Council International (GCI), https://gwichincouncil.com/sites/default/files/Firelight%20
Gwich%27in%20Indigenous%20led%20review_FINAL_web_0.pdf

990  Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board. Socio-Economic Impact Assessment Guidelines, 
Yellowknife 2007, s.5–11: https://reviewboard.ca/upload/ref_library/SEIA_Guidelines_Contents_and_Chapter_1.
pdf; Cook, J., Gillet, S., Everdene, B., Hay, P., James, V., Pang, L., Hung, V., Sung, E., Grace, E., and Corrie, S. “Our Sacred 
Land: Indigenous Peoples’ Community Land Use Planning Handbook in BC”, 2017, s. 49–50: https://www.refbc.com/
sites/default/files/Handbook.pdf

991  Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board (2007), s. 5–11.

https://gwichincouncil.com/sites/default/files/Firelight%20Gwich%27in%20Indigenous%20led%20review_FINAL_web_0.pdf
https://gwichincouncil.com/sites/default/files/Firelight%20Gwich%27in%20Indigenous%20led%20review_FINAL_web_0.pdf
https://reviewboard.ca/upload/ref_library/SEIA_Guidelines_Contents_and_Chapter_1.pdf
https://reviewboard.ca/upload/ref_library/SEIA_Guidelines_Contents_and_Chapter_1.pdf
https://www.refbc.com/sites/default/files/Handbook.pdf
https://www.refbc.com/sites/default/files/Handbook.pdf
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	y Kulttuuriperintö: paikkoihin liittyvät esteettiset, kulttuuriset, arkeologiset ja 
hengelliset arvot, sekä näihin kytköksissä olevat kielelliset ilmaisut, opetukset, 
perinteet ja normit.

	y Paluu- ja poismuutto yhteisöstä tai alueelta.

Lisäksi ohjeiden mukaan alkuperäiskansojen kulttuuriin kohdistuvia vaikutuksia arvioi-
taessa tulisi selvittää: 992

	y Vaikutusten luonne: Kohdistuvatko vaikutukset tärkeisiin sosiaalisiin tai 
ekonomisiin tekijöihin tai arvoihin? Onko sosiaalinen tai ekonominen tekijä 
tai arvo herkkä muutoksille?

	y Vaikutusten laajuus: Mikä on vaikutusten voimakkuus ja laajuus? Ovatko 
odotettavissa olevat muutokset suuria ja nopeita vai hitaita ja vähäisiä? 
Voivatko odotettavissa olevat muutokset ylittää yhteisön kestokyvyn niin, 
ettei yhteisön ole enää mahdollista sopeutua niihin tai muihin näköpiirissa 
oleviin muutoksiin? 

	y Mahdollisuudet hallita muutoksia ja selviytyä niistä: Ovatko negatiiviset 
vaikutukset hallittavissa yhteisön, hankkeen suunnittelijan tai valtion tasolla? 
Miten haittoja voi lieventää? Kuinka paljon haittojen lieventäminen maksaa 
ja kenen vastuulla tämä on? Onko yhteisöissä joitakin sellaisia sosiaalisia tai 
taloudellisia rakenteita tai seikkoja, jotka tekevät siitä haavoittuvan?

	y Alue ja yhteisöt: Kuinka moneen yhteisöön vaikutukset kohdistuvat? Kuinka 
laajalle maantieteellisesti vaikutukset ulottuvat? Kohdistuvatko vaikutukset 
erityisen herkkiin alueisiin, elinkeinoihin tai yhteisöihin? Kohdistuvatko 
vaikutukset erityisen paljon johonkin tiettyyn, mahdollisesti jo valmiiksi 
haavoittuvaan ryhmään?

	y Huoli ja riskit: Herättääkö hanke yleisesti suurta huolta alueen asukkaiden 
keskuudessa? Koetut riskit voivat olla yhteisön jäsenille yhtä merkittäviä kuin 
laskennalliset arviot vaikutuksista. 

	y Kumulatiiviset vaikutukset: Onko hankkeen aiheuttama vaikutus yksittäinen 
vai voiko se johtaa kasautuviin vaikutuksiin yhdessä muiden hankkeiden 
kanssa? Voiko hanke johtaa ennustamattomiin vaikutuksiin yhteisössä, 

992  Ibid.
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joka on jo valmiiksi erilaisten muutosten kohteena? Voiko hanke aiheuttaa 
sellaisia lisävaikutuksia, jotka ovat yksinään vähäisiä mutta yhdessä muiden 
vaikutusten kanssa ylittävät yhteisön kestokyvyn?

Norjan saamelaiskäräjien tuottamassa suunnitteluoppaassa todetaan, että ”jos luonnon 
monimuotoisuudesta, geologisesta monimuotoisuudesta ja ekologisista prosesseista 
ei pidetä huolta, kaventaa se saamelaiskulttuurin perustaa”. Oppaassa listataan muun 
muassa seuraavia asioita, jotka tulee toteuttaa ja huomioida kaavoituksessa ja erilaisten 
hankkeiden suunnittelussa, jotta saamelaiskulttuurin perusteet voidaan säilyttää: 993

	y Kaavoituksessa ja yksittäisissä hankkeissa tulisi toimia kestävän käytön 
periaatteiden mukaisesti ja ottaa huomioon, että luonto on saamelaisen 
kulttuurin, elinkeinojen ja yhteiskuntaelämän perusta.

	y Vaikutukset saamelaiskulttuuriin, elinkeinojen harjoittamiseen ja 
saamelaisyhteisöjen elämään ja niihin liittyvään luontoperustaan tulee 
selvittää ja kuvata mahdollisimman hyvin, perustuen perinteiseen ja 
tieteelliseen tietoon. 

	y Toimenpiteiden yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioidaan jo toteutetut, tai 
hyväksytyt suunnitelmat tai yksittäiset toimenpiteet.

	y Luontoperustalle annetaan huomattava painoarvo. 

	y Yhteisvaikutusten arvioinnin jälkeen tehtävää kaavoitusta tai 
hankesuunnittelua ei voida toteuttaa niin, että niissä ohitettaisiin tai 
olennaisesti loukattaisiin saamelaiskulttuurin, elinkeinojen harjoittamisen 
ja saamelaisyhteisön jatkumisen kannalta tärkeää luontoperustaa 
(vaikutusalueella). 

	y Poronhoidon ja muiden perinteisten elinkeinojen luontoperusta tulee 
säilyttää, sillä se on edellytys näiden elinkeinojen jatkumiselle. Viranomaisilla 
ja muilla oikeudenhaltijoilla on yhdessä poronhoitajien kanssa vastuu 
poronhoidon alueiden turvaamisesta. Suunnittelussa tulee arvioida 
vaikutukset poronhoidon tarvitsemille alueille ja luontoperustalle. 

	y Saamelaiskylien asukkaiden, poronhoitoalueiden/paliskuntien, siidojen ja 
poronomistajien alue- ja resurssipohja tulee turvata ottamalla huomioon 

993  Sametinget Planveileder (2020)
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paikalliset ja alueelliset vaikutukset, mukaan lukien mahdollisuudet välttää 
vaikutuksia.

	y Kulttuuriperintökohteita ja kulttuuriympäristöjä, sekä paikkoja, jotka liittyvät 
historiallisiin tapahtumiin, uskomuksiin tai perinteisiin, tulee vaalia. 

	y Lapsille tulisi turvata lähiympäristönsä sellaiset alueet ja tilat, jotka 
mahdollistavat vuorovaikutuksen muiden lasten kanssa saamelaiskulttuurin 
ja -identiteetin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Huomiota tulee kiinnittää 
toimenpiteisiin, jotka ylläpitävät sukupolvien välistä kontaktia ja tiedonsiirtoa.

	y Suunnitelmien vaikutukset saamen kieleen on arvioitava ja otettava 
huomioon. Sosiaaliset tilanteet, joissa kieltä käytetään ja perinteistä tietoa 
siirretään eteenpäin, ovat kulttuurin säilymisen kannalta tärkeitä. 

2.3 Vaikutukset elinoloihin: perinteiset 
saamelaiset elinkeinot

Perinteiset elinkeinot ylläpitävät saamelaista kulttuuria ja kieltä ja vaikuttavat monin 
tavoin niiden piirissä elävien ihmisten hyvinvointiin.994 Siksi perinteisiin elinkeinoihin koh-
distuvat ympäristövaikutukset ovat keskeisellä sijalla saamelaisalueen elinoloihin kohdis-
tuvien vaikutusten arvioinnissa. Perinteisiin elinkeinoihin kohdistuvat vaikutukset ovat 
yhteydessä luonnon monimuotoisuuteen sekä erityisesti kulttuurisiin avainlajeihin: näi-
hin lajeihin kohdistuvat vaikutukset tulisi aina selvittää tarkasti. Norjan saamelaiskäräjien 
suunnitteluoppaassa puhutaan perinteisten elinkeinojen luontoperustasta, joka tulisi tur-
vata, jotta saamelaiskulttuuri ja kulttuuriperintö voidaan pitää elinvoimaisina: maankäytön 
suunnittelussa, alueiden käytössä ja luonnonsuojelussa tulisi ottaa aktiivisesti huomioon 
saamelaiskulttuurille, elinkeinojen harjoittamiselle ja yhteisöelämälle tärkeän luontoperus-
tan turvaaminen. 995 

994  Jaakkola et al. (2018), s. 401–417.

995  Sametingets Planveileder. Samediggi 2020, Norsk Sak SP 059/20. https://sametinget.no/_f/p1/icbedd20e-
c307-4d3a-b30e-43a72d69c0c4/sametinget_planveileder-2021.pdf

https://sametinget.no/_f/p1/icbedd20e-c307-4d3a-b30e-43a72d69c0c4/sametinget_planveileder-2021.pdf
https://sametinget.no/_f/p1/icbedd20e-c307-4d3a-b30e-43a72d69c0c4/sametinget_planveileder-2021.pdf
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Perinteiset elinkeinot, perinteinen tieto ja saamen kielten elinvoimaisuus ovat vahvasti 
sidoksissa toisiinsa.996 Tieto, perinteet ja kieli säilyvät ja siirtyvät nuoremmille sukupolville 
osana arkielämää: saamelaiskäräjien selvityksen mukaan saamen kieliä käytetään erityi-
sesti poronhoitotöissä, marjastaessa lasten, vanhempien ja isovanhempien kanssa, sekä 
käsitöiden ja kalastuksen yhteydessä.997 Koska poronhoitoon, kalastukseen ja käsitöihin 
liittyy tarkka luonto- ja työsanasto, perinteisiin elinkeinoihin kohdistuvat ympäristövaiku-
tukset vaikuttavat myös saamen kielten säilymiseen. Saamelaiset, kuten muutkin arktisen 
alueen alkuperäiskansat, ovat aina harjoittaneet yhdistelmätaloutta, ja kaikki perinteiset 
elinkeinot ovat osa taloudellista ja kulttuurista kokonaisuutta. Esimerkiksi monet Tenojoen 
laaksossa asuvat saamelaiset ovat harjoittaneet poronhoitoa ja kalastusta yhdistelmäelin-
keinona ja toimineet kesäisin lohensoutajina ja tehneet poronhoitotöitä muina vuoden-
aikoina. Joskus myös rahallisesti vähämerkityksiseltä vaikuttava toiminta voi olla tärkeä 
osa perheen tai yhteisön taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Esimerkiksi marjojen poi-
mimisella on havaittu olevan monia myönteisiä vaikutuksia ihmisten hyvinvoinnille.998

Vaikutusten arvioinnissa tulisikin tarkastella kokonaisvaltaisesti, miten suunniteltu hanke 
vaikuttaa alueella harjoitettaviin perinteisiin elinkeinoihin: poronhoitoon, marjastukseen, 
keräilyyn, metsästykseen, kalastukseen ja käsitöiden harjoittamiseen, sekä näihin elin-
keinoihin liittyviin tietoihin ja taitoihin ja niiden siirtymiseen tuleville sukupolville. Vaiku-
tusten arviointeja tehtäessä on myös huomioitava, että luontaiselinkeinot noudattavat 
vuodenkiertoa, jossa jokaiseen vuodenaikaan liittyy omat työtehtävät ja näihin kytkey-
tyvä perinteinen tieto. Luontaiselinkeinoihin kohdistuvilla vaikutuksilla on aina seurauksia 
myös perinteisen tiedon ylläpitämiselle ja siirtymiselle sukupolvelta toiselle.

Poronhoito on sekä taloudellisesti että ajankäytöllisesti mitattuna tärkein saamelainen 
perinteinen elinkeino.999 Poronhoitoon kohdistuvien maankäytön vaikutusten arvioin-
tiin on tehty opas vuonna 2014 Paliskuntain yhdistyksen toimesta. Opas käsittelee poron-
hoitoa ja maankäyttöä yleisestä näkökulmasta, mutta sisältää hyviä näkökulmia myös 
saamelaiseen poronhoitoon kohdistuvien ympäristövaikutusten arviointia ajatellen.

996  Näkkäläjärvi, K. & Juntunen, S. “Johdatus saamelaisten perinteiseen tietoon”. Raportissa Biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen alkuperäiskansojen perinnetietoa käsittelevän artikla 8j:n kansallisen 
asiantuntijatyöryhmän loppuraportti 2011, s. 6–14.

997  Saamelaiskäräjät (2017), s. 12–18.

998  Boulanger-Lapointe, N., Gérin-Lajoie, J., Siegwart Collier, L., Desrosiers, S., Spiech, C., Henry, G.H.R., 
Hermanutz, L., Lévesque, E. & Cuerrier, A. “Berry Plants and Berry Picking in Inuit Nunangat: Traditions in a Changing 
Socio-Ecological Landscape.” Human Ecology 2019, 47, s. 81–93.

999  Ibid.
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Poronhoitoon kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa on tärkeää selvittää sekä välittömät, 
että välilliset poroon ja poronhoitoelinkeinoon kohdistuvat haitat.1000 Välittömiä haittoja 
ovat muun muassa laidunalueiden kapeneminen, melu, porojen loukkaantumiset, lisään-
tyvät kustannukset, sekä työn määrän ja haastavuuden lisääntyminen. Välilliset haitat ovat 
erityisesti poronhoidon tulevaisuusnäkymiin liittyviä haittoja. 

Laidunvarat ovat keskeinen seikka vaikutuksia poronhoitoon arvioitaessa.1001 Vaikutus-
ten arviointeja varten tulisikin tehdä kattava kartoitus poronhoidon kannalta riittävistä, 
käytettävissä olevista laidunvaroista, jotka paliskunta, tokkakunta tai siida tarvitsee elin-
voimaisen ja kestävän poronhoidon harjoittamiseen, sekä selvittää nykyisen maankäytön 
kumulatiiviset vaikutukset poronhoitoon.1002 Myös vaikutusten laajuuden tarkka selvit-
täminen on ensiarvoisen tärkeää. Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitel-
massa Akwé: Kon -työryhmä antaa esimerkin Kevitsan kaivoksesta, joka itsessään kattaa 
12 km2 pinta-alan, mutta jonka aiheuttama voimakas häiriö ulottuu alueen ympärille noin 
100 km2 alueelle ja karkottaa porot merkittävissä määrin jopa 500 km2 alueella.1003 Norjan 
Nussirin kaivoshankkeen vaikutuksia koskevassa arviointiselostuksessa todetaan seuraa-
vaa: ”Kokonaisuuden ymmärtämiseksi on tunnettava paliskunnan sekä maantieteellinen, 
että vuodenaikaan perustuva resurssipohja sekä niiden määrällinen ja laadullinen merki-
tys poronhoidossa niin poronhoitajien kuin poron näkökulmasta”.1004 Selvityksessä tode-
taan myös, että todelliset vaikutukset poronhoitoon saadaan selville usein vasta, kun 
vaikutuksia tarkastellaan laajemmasta maantieteellisestä näkökulmasta, sillä muu maan-
käyttö ja sen aiheuttamat häiriöt vaikuttavat porojen elinympäristöön kohdistuvien vaiku-
tusten kautta porojen käyttäytymiseen, liikkumiseen ja laidunten käyttöön, ja sitä kautta 
poronhoitotyöhön.1005

Saamelainen poronhoito perustuu vapaaseen laidunnukseen ja vuotuiskiertoon, jossa tar-
vitaan kaikkia eri vuodenaikojen laitumia tai vuotuiskierron alueita, jotta elinkeino olisi 
toimiva. Siksi suhteellisen pienelle alueelle kohdistuva häiriö tai muu maankäyttö voi 
aiheuttaa suuren vaikutuksen, tai kokonaan estää laidunkierron.1006 Laidunten rajat eivät 
myöskään ole pysyviä, vaan ne vaihtelevat laidunolosuhteiden ja laidunalueiden kunnon 

1000  Paliskuntain yhdistys (2014), s. 24; Kts. myös Olsén, S., Harkoma, A., Heinämäki, L. & Heiskanen, H. 
Saamelaisten perinnetiedon huomioiminen ympäristöpäätöksenteossa. Juridica Laponica 41, 2017. Arktinen 
keskus, Lapin yliopisto, Rovaniemi.

1001  Metsähallitus (2022), Liite 2: Akwé: Kon työryhmän lausunto; Paliskuntain yhdistys (2014), s. 24–31.

1002  Metsähallitus (2022), Liite 2: Akwé: Kon työryhmän lausunto, s. 4

1003  Metsähallitus (2022), Liite 2: Akwé: Kon työryhmän lausunto, s. 50.

1004  Eira, A.J., Granefjell, S.O., Eira, I.H. & Tuorda, E-R. ”Analyse av virkningen for reindriften ved planlgt gruvedrift 
i Nussir og ulverryggen i Kvalsund commune”, 2020, Del 1: https://sametinget.no/_f/p1/i34eef697-e763-4735-8ab6-
8390038be43b/analyse-av-virkningen-for-reindriften-ved-planlagt-gruvedrift-i-nussir-og-ulveryggen-i-kvalsund-
kommune.pdf

1005  Ibid.

1006  Metsähallitus (2022), Liite 2: Akwé: Kon työryhmän lausunto, s. 50.

https://sametinget.no/_f/p1/i34eef697-e763-4735-8ab6-8390038be43b/analyse-av-virkningen-for-reindriften-ved-planlagt-gruvedrift-i-nussir-og-ulveryggen-i-kvalsund-kommune.pdf
https://sametinget.no/_f/p1/i34eef697-e763-4735-8ab6-8390038be43b/analyse-av-virkningen-for-reindriften-ved-planlagt-gruvedrift-i-nussir-og-ulveryggen-i-kvalsund-kommune.pdf
https://sametinget.no/_f/p1/i34eef697-e763-4735-8ab6-8390038be43b/analyse-av-virkningen-for-reindriften-ved-planlagt-gruvedrift-i-nussir-og-ulveryggen-i-kvalsund-kommune.pdf
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mukaan. Perinteiseen tietoon ja alueiden pitkäaikaiseen käyttöön perustuen saamelaiset 
tuntevat omat nautinta-alueensa ja niiden luonnon kantokyvyn: jos poronhoitajat huo-
maavat joidenkin alueiden olevan heikommassa kunnossa, niiden annetaan elpyä ja porot 
pyritään ohjamaan laiduntamaan muille alueille.1007 

Saamelaisen porohoidon perusta on paimentamisessa, jossa porojen kulkureitit perus-
tuvat poron luontaiseen liikkumiseen, luonnollisten käyttäytymistapojen tuntemiseen ja 
hyödyntämiseen. Vapaaseen laidunnukseen perustuva poronhoito tarvitsee paljon maata, 
sillä poron luonnollinen liikkuma-alue on laaja. Aitaaminen ei perinteisesti kuulu saame-
laiseen poronhoitoon, sillä se katkaisee luonnollisen laidunkierron sekä edistää maan 
kulumista. Paimentamalla poroja laajalla alueella suojellaan myös alueen monimuotoi-
suutta.1008 Vapaaseen laidunnukseen perustuvassa poronhoidossa poroilla on myös vakiin-
tuneet kulku- ja kuljetusreitit, joiden muuttaminen muusta maankäytöstä johtuen voi olla 
hankalaa, sillä poro toimii vaistonsa ohjaamana ja lajilleen ominaisesti.1009 

Paliskuntain yhdistyksen laatimissa maankäytön vaikutusten arviointiohjeissa tuodaan 
esiin, että vaikutusten arvioinnissa tulisi määrällisten laidunmenetysten lisäksi arvioida laa-
dullisia menetyksiä. Laadullista menetystä voidaan arvioida suhteessa koko paliskunnan 
laitumiin: sijoittuuko hanke laiduntyypille, jota on alueella runsaasti tai niukasti? Laidun-
menetykset johtavat usein lisäruokinnan tarpeen kasvamiseen, mikä lisää poronhoidon 
kustannuksia.1010 

Laadullisista laidunmenetyksistä merkittävimpiä ovatkin yleensä talvilaitumet, erityi-
sesti vanhat metsät. Luppometsien merkitys korostuu entisestään sellaisina talvina, jol-
loin porojen on paksun lumen tai lumeen ja maan pinnalle muodostuneiden jääkuorien 
vuoksi vaikea kaivaa jäkälää. Myös laadultaan parhaimpien kesälaitumien (rehevät suot, 
korvet, jokien ja purojen varret) merkitys voi olla suuri, sillä näiltä laitumilta poro hank-
kii kuntonsa tulevaa talvea varten. Arvokkaita ovat myös erityisesti lisääntymisaikaiset 
alueet, eli rykimä- ja vasoma-alueet.1011 Lisäksi tulisi huomioida mahdolliset hätälaitumet, 
joita käytetään huonoina vuosina tai katastrofivuosina.1012 Ilmastonmuutos lisää poron-
hoidolle vaikeiden talviolosuhteiden esiintymistodennäköisyyttä, ja viime vuosina 
huonoja ja katastrofaalisia talvia on ollut säännöllisesti eri puolilla poronhoitoaluetta. Esi-
merkiksi talvella 2020 porojen jäkälän kaivaminen estyi isossa osassa poronhoitoaluetta 

1007  Kts. esim. Olsén et al. (2017)

1008  Ibid.

1009  Tukes. Päätös kullanhuuhdontaluvasta, Saamelaiskäräjien lausunto, lupatunnus HL2014:0024, 13.5.2022.

1010  Paliskuntain yhdistys (2014), s. 25

1011  Ibid.

1012  Eira et al. (2020)
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suurten lumimäärien ja lumeen muodostuneiden jääkerrosten vuoksi.1013 Talvella 2022 
osassa saamelaisalueen paliskunnista suuret lämpötilavaihtelut johtivat jääkerrosten muo-
dostumiseen, mikä esti porojen ravinnon kaivamisen.1014

Poroelinkeinon kannattavuuden lasku aiheuttaa epävarmuutta elinkeinon tulevaisuudesta 
ja saa etenkin nuoret pohtimaan elinkeinon harjoittamisen mielekkyyttä. Kannattavuu-
den laskun seurauksena elinkeinolle voi olla vaikea löytää nuoria jatkajia.1015 Poronhoi-
don elinvoimaisuus on siten yhteydessä alueiden elinvoimaisuuteen, ja etenkin nuorten 
paluu- ja poismuuttoon. Epävarmuus elinkeinon tulevaisuudesta ja jatkuva huoli talou-
desta vaikuttavat myös negatiivisesti poronhoitajien hyvinvointiin.1016 Poronhoitajat 
kokevat suurta huoltoa ilmastonmuutoksesta, jonka vaikutukset näkyvät selkeästi saa-
melaisalueella, ja joka aiheuttaa epävarmuutta poronhoitoelinkeinon jatkuvuudesta.1017 
Ilmastonmuutos myös lisää poronhoidon kustannuksia, sillä toistuvat vaikeat lumi- ja jää-
olot lisäävät talvi aikaisen lisäruokinnan tarvetta.1018 Olemassa olevat epävarmuustekijät, 
kuten ilmastonmuutoksen vaikutukset, tulisikin huomioida välillisiä ja pitkäaikaisia vai-
kutuksia arvioitaessa. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia on sisällytetty kumulatiivisten vai-
kutusten arviointiin ainakin Norjassa Nussirin ja Ulveryggenin kaivoksen vaikutusten 
arvioinnissa.1019

Poronhoitoon kohdistuvilla vaikutuksilla voi olla monia sosiaalisia seurauksia, sillä poron-
hoito liittyy kiinteästi yksilön ja yhteisön hyvinvointiin ja kulttuurin ylläpitämiseen. Poron-
hoitoon liittyy monia kulttuurisia käytänteitä, perinteistä tieto ja kielellisiä ilmaisuja, 
mutta myös sellaisia sosiaalisia seikkoja kuin luontosuhde ja yhteisön vanhimpien ja las-
ten väliset suhteet. Norjan Nussirin ja Ulveryggenin kaivoksen vaikutusarvioinnissa on 
kuvattu pitkän aikavälin seurauksia näin: Jos osa porolaitumista menetetään, se vaikut-
taa porojen määrään ja selviytymiseen, ja sitä kautta lihantuotantoon, mikä taas vai-
kuttaa poron omistajien talouteen ja paliskunnan työvoimaan. Pidemmällä aikavälillä 
heikentynyt taloustilanne taas johtaa siihen, että porohoitajien on hankittava lisätöitä 

1013  Kumpula, J., Jokinen, M., Siitari, J. & Siitari, S. ”Talven 2019–2020 sää-, lumi- ja luonnonolosuhteiden 
poikkeuksellisuus ja vaikutukset poronhoitoon”. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 58/2020, 
Luonnonvarakeskus, s. 1–57.

1014  Muotkatunturin paliskunta, henk.koht. tiedonanto.

1015  Paliskuntain yhdistys (2014), s. 26–27

1016  Kts. esim. Jaakkola et al. (2019)

1017  Näkkäläjärvi et al. (2021); Rasmus, S., Horstkotte, T., Turunen, M., Landauer, M., Löf, A., Lehtonen, I., Rosqvist, 
G., Holand, Ø. ”Reindeer husbandry and climate change: challenges for adaptation”. Teoksessa T. Horstkotte, Ø. 
Holand, J. Kumpula & J. Moen (eds.) Reindeer Husbandry and Global Environmental Change. Routledge 2022, 
London, s. 99–117.

1018  Turunen, M.T., Rasmus, S., Bavay, M., Ruosteenoja, K., Heiskanen, J. “Coping with difficult weather and snow 
conditions: reindeer herders’ views on climate change impacts and coping strategies”. Climate Risk Management 
2016, 11: 15–36; Rasmus et al. (2022), s. 99–117.

1019  Eira et al. (2020)
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poronhoitoelinkeinon ulkopuolelta, jolloin poronhoidon parissa vietetty aika vähenee ja 
tämän myötä perinteen ja tiedon siirto omille lapsille hankaloituu. Lisäksi uusi sukupolvi 
voi menettää uskonsa poronhoidon tulevaisuuteen lisääntyneen työmäärän ja vaikeutu-
neen taloustilanteen seurauksena.1020

Vaikutuksia poronhoitokulttuuriin arvioitaessa on tärkeää selvittää, minkälaisia vaiku-
tuksia kohdistuu saamelaiselle poronhoidolle erityisiin piirteisiin, kuten vapaaseen lai-
dunnukseen, vuotuiskiertoon tai siida- järjestelmään. Jotta saamelaisen poronhoidon 
erityispiirteet tulevat oikein ymmärretyksi, näiden vaikutusten arviointi tulisi toteuttaa 
yhteistyössä saamelaisten kanssa. 

2.3.1 Menetelmiä poronhoitoon kohdistuvien vaikutusten arviointiin

Paliskuntain yhdistyksen laatima opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa 
listaa seuraavanlaisia kokonaisuuksia, aineistoja ja menetelmiä poronhoitoelinkeinoon 
kohdistuvien vaikutusten arviointiin:

	y Vaikutukset porolaitumiin: paliskuntien paikkatietoaineistot, karttatarkastelut, 
haastattelut 

	y Vaikutukset porojen laidunnukseen (häiriö): mahdolliset GPS-aineistot, 
haastattelut 

	y Vaikutukset poronhoidon toimintaan ja rakenteisiin: paliskuntien 
paikkatietoaineistot, karttatarkastelut, haastattelut 

	y Porovahingot (liikenteessä tai hankealueella): tilastot, laskelmat, haastattelut 

	y Sosioekonomiset vaikutukset, mukaan lukien vaikutukset elinkeinon 
kannattavuuteen: tilastot, haastattelut, kyselyt, pienryhmätyöskentely 

	y Vaikutukset poronhoitokulttuuriin: haastattelut, kyselyt, 
pienryhmätyöskentely.1021

1020  Ibid. kts. osan I luku 11.3.2 

1021  Paliskuntain yhdistys (2014), s. 31–34.
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Muita menetelmiä poronhoitoon ja poronhoitokulttuuriin kohdistuvien vaikutusten 
arviointiin:1022

	y Kyselytutkimukset

	y Työpajat 

	y Yhteisötapaamiset

	y Maastokäynnit

	y Laskennalliset laidunarvioinnit

	y Videohaastattelut ja videoidut maastokäynnit

	y Porojen GPS -seurannat

	y Osallistavat karttakyselyt, yhteisöjen omat kartta-aineistot

	y Maankäyttöä ja sen muutosta kuvaavat kartat, joissa pitkä ajallinen 
mittakaava – kumulatiiviset vaikutukset

	y Vaikutusten seuranta: perinteiseen tietoon perustuva, yhteisölähtöinen 
seuranta

Saamelaiseen poronhoitoon ja muihin perinteisiin elinkeinoihin liittyy paljon perinteistä 
tietoa, joka on käytännönläheistä ja sidoksissa käyttöympäristöönsä. On myös paljon hil-
jaista tietoa, jonka sanallistaminen tai saattaminen kirjalliseen muotoon on vaikeaa tai 
mahdotonta. Perinteisen ja hiljaisen tiedon tallentamisessa voisivat toimia yhteisöjen itse 
hallinnoimat kartat1023, maastokäynnit ja videohaastattelut, sekä erilaisten poronhoito-
kulttuuriin liittyvien töiden ja käytänteiden taltioiminen valokuvin. 1024

1022  Kts. esim. Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board (2007); Olsén et al. (2017)

1023  Ks. Osa II, luku 4

1024  Alessa, A., A. Kliskey & Brown, G. “Social–ecological hotspots mapping: A spatial approach for identifying 
coupled social–ecological space”. Landscape and Urban Planning 2008, 85: 27–39. https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0169204607002216; Mellegård, V. & Boonstra, W.J. “Craftsmanship as a Carrier of Indigenous 
and Local Ecological Knowledge: Photographic Insights from Sámi Duodji and Archipelago Fishing”. Society & 
Natural Resources 2020, 33:1252-1272; ks. myös Barlindhaug (2013); Olsén et al. (2017); Markkula et al. (2020)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204607002216
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204607002216
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2.3.2 Saamen kielen ja perinteisen tiedon merkityksestä 
vaikutusten arvioinneissa

Saamen kielissä on tarkka ja yksityiskohtainen poronhoitoa, maastoa, lunta ja sääoloja 
kuvaava sanasto.1025 Suomen, Norjan ja Ruotsin kielistä ei välttämättä löydy vastinetta 
sanoille, joilla poronhoitoon liittyviä asioita kuvataan implisiittisesti. Tästä syystä Norjan 
Nussirin ja Ulveryggenin kaivoksen vaikutusarvioinnin (kts. osa I kappale 11.3.2) lähtö-
kohtana olivat saamenkieliset poronhoitotermit, joiden merkitykset arviointiselostuksessa 
kirjoitettiin auki norjaksi.1026 Saamen kieltä käyttämällä voitiin varmistaa tietojen tarkkuus 
sekä erilaisten kulttuuristen merkitysten säilyminen.

Nussirin ja Ulveryggenin kaivoshankkeen arviointisuunnitelmassa todetaan, että ”perintei-
nen poroa ja poronhoitoa koskeva tieto on kertynyt sukupolvien aikana ja tallentunut saa-
melaisten yhteiseen muistiin”. Tietoa ei pääosin kirjoiteta muistiin, vaan se ”välittyy poroa, 
lumiolosuhteita, maastoa, topografiaa sekä eläinten ja ihmisten vuorovaikutusta eri mai-
sematyypeissä ja vuodenaikoina koskevien keskustelujen kautta”.1027 Vaikka perinteinen 
tieto on kontekstuaalista, se sisältää myös yleisiä elementtejä. Perinteinen tieto myös tuo 
esille poronhoidon merkityksen, sekä sen mitä maankäytön muutoksista seuraa poroille ja 
alueen ihmisille sekä poron, ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukselle. 

2.3.3 Esimerkki vaikutusten arvioinnista: Laidunmenetysten 
laskennallinen arviointi

Metsähallituksen Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman vuosille 
2022–2027 valmistelutyöhön nimetty Akwé: Kon -työryhmä on tehnyt laskennallisia 
vaikutusten arvioita poronhoidon laidunmenetyksille, jotka perustuvat talvilaidunten 
tuottoon.1028 Akwé: Kon -työryhmä tuottamilla, Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden jäkälä-
biomassamallille1029 perustuvilla kaavoilla voidaan laskea paliskunnan jäkäläalueiden 
vuosituotto siten, että verrataan mahdollista nykytilannetta tai tilannetta ennen uutta 
maankäyttöä tilanteeseen, jossa uusi maankäyttö vähentää laitumia tai laitumien tuottoa. 

1025  Magga (2006), s. 25–34

1026  Eira et al. (2020)

1027  Ibid.

1028  Kts. Metsähallitus (2022), Liite 2: Akwé: Kon -työryhmän lausunto, s. 12

1029  Kumpula, J., Kurkilahti, M. Helle, T. & Colpaert, A.” Both reindeer management and several other land use 
factors explain the reduction in ground lichens (Cladonia spp.) in pastures grazed by semi-domesticated reindeer in 
Finland”, Reginal Environmental Change 2014, 14: 541–559
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Kaavassa on useita muuttujia, jotka kertovat siitä, että jäkälän määrä riippuu porojen 
lisäksi hyvin monesta muusta tekijästä. Kaava löytyy Metsähallituksen Saamelaisten koti-
seutualueen luonnonvarasuunnitelmasta.1030 

2.3.4 Esimerkki vaikutusten arvioinnista ja seurannasta: 
Tuulivoimahankkeiden seuranta Ruotsissa1031 

Ruotsissa on käytetty tuulivoimahankkeissa seuraavan kaltaista vaikutusten arvioinnin ja 
seurannan mallia:

1. Saamelaiskylien (sameby) kanssa on tehty sopimuksia vaikutusten 
seurannasta ja laidunmenetysten kompensaatioista. 

2. Poroja ja porotiheyttä on seurattu alueella, GPS-pantojen ja/tai 
papanatiheyslaskelmien avulla seuraavasti: kaksi vuotta ennen hanketta 
(perustila), noin vuosi tuulivoimaloiden rakentamisaikana ja tämän jälkeen 
2–3 vuotta tuulivoimalan toiminta-aikana.

3. Lisäksi on tehty haastatteluja, joissa on kysytty mm. seuraavia asioita: 
Paljonko poroja on ollut hankkeen vaikutusalueella? Mihin vuodenaikaan? 
Kauanko ne ovat olleet alueella? Millaiset keliolosuhteet ovat olleet: Onko 
lumitilanne normaali vai vaikea? Onko maapohja jäätynyt alueella? Onko 
porojen käyttäytymisessä havaittu poikkeamia? Pysyvätkö porot tokassa 
vai hajaantuvatko? Pysyttelevätkö porot paikallaan vai liikkuvatko ne? 
Laiduntavatko porot normaalisti? Onko poronhoitotyössä ollut poikkeamia? 
Onko poroja voitu paimentaa tuulipuistossa vai jouduttiinko se kiertämään? 
Onnistuuko porojen kuljettaminen tuulipuiston kautta/puistoa kohti? 

Menetelmän tavoitteena on selvittää, onko vuosien välillä muista kuin tuulipuiston raken-
tamisesta johtuvia vaikutuksia porojen laiduntamiselle, sekä kerätä tietoa porojen käyttäy-
tymisen ja poronhoitotöiden muutoksista tuulivoimalapuiston rakentamisen jälkeen. 

1030  Kts. Metsähallitus (2022), Liite 2, s. 12, https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/muut/Saamelaisten_
kotiseutualueen_LVS_suomi.pdf. 

1031  Esimerkki Paliskuntain yhdistyksen oppaasta, Paliskuntain yhdistys (2014), s. 40.

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/muut/Saamelaisten_kotiseutualueen_LVS_suomi.pdf
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/muut/Saamelaisten_kotiseutualueen_LVS_suomi.pdf
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2.3.5 Esimerkki vaikutusten arvioinnista ja seurannasta: 
Kaivostoiminnan vaikutus kaloihin Kanadassa 1032

Snap Lake Mine on Kanadan ensimmäinen maanalainen timanttikaivos, joka sijaitsee 
Yellow knifen pohjoispuolella Luoteisterritorioissa. Kaivos aloitti toimintansa vuonna 2007, 
ja osana kaivoksen YVA-menettelyä kaivostoimintaa harjoittava yhtiö lupasi alueen väes-
tölle, että kaivostoiminnan alkamisen jälkeen kaivoksen lähellä sijaitsevan järven kalaa on 
edelleen turvallisia syödä, ja että järven vesi säilyy juomakelpoisena. Tämä sitoumus sisäl-
lytettiin kaivosyhtiön seurantaohjelmaan. Osana seurantaohjelmaa alueen alkuperäis-
kansojen yhteisöjen vanhimmat kokoontuivat kerran vuodessa testaamaan ja tutkimaan 
kalojen kuntoa ja syömäkelpoisuutta. Yhteisöjen vanhimmat tutkivat kalat ensin ulkoisesti 
ja perkuun jälkeen tarkistivat niiden sisäelinten kunnon. Jos kalat vaikuttivat terveiltä, ne 
fileoitiin, keitettiin ja syötiin, tällä tavalla tarkastettiin kalojen kunto myös makuun perus-
tuen. Jos kalojen kunto herätti huolta, ne tutkittiin laboratoriossa. Yhteisön nuoret kut-
suttiin mukaan vuosittaiseen kalanmaisteluun oppimaan perinteistä tietoa yhteisön 
vanhimmilta. Yhteisön vanhimpien tiedot ja kommentit dokumentoitiin ja lisättiin vuotui-
seen seurantaohjelman raporttiin, joka toimitettiin viranomaisille ja sidosryhmille. 

2.3.6 Esimerkki vaikutusten arvioinnista: Vedenalainen melu ja 
merinisäkkäät Alaskassa 1033

Vedenalainen melu vaikuttaa monin tavoin merieläinten käyttäytymiseen. Merieläinten 
reaktiot vedenalaiseen meluun ovat kuitenkin moninaisia ja reaktioiden kartoittaminen 
voi olla haasteellista tieteellisin menetelmin. Alaskan alkuperäiskansoilla on tuhansien 
vuosien aikana kertynyttä perinteistä tietoa merinisäkkäiden käyttäytymisestä. Statoil teki 
yhteistyötä kolmen Tšuktšien meren rannikoilla sijaitsevan kylän asukkaiden kanssa merin-
isäkkäiden reaktioita ääniin ja meluun selvittävässä tutkimuksessa. Tutkimuksen aineisto 
koostui muun muassa 70 haastattelusta, joiden kautta saatiin lajikohtaista tietoa melun 
välttämisen aiheuttamasta käytöksestä, kuten sukeltamiskäyttäytymisestä, uimareittien 
muutoksista, lisääntyvistä uintinopeuksista, jään alle piiloutumisesta, lisääntyneistä ja 
vähentyneistä pintaan nousuista, äänen lähteeseen kohdistuvista hyökkäyksistä sekä siitä, 
minkälaiset äänet ovat erityisen häiritseviä merinisäkkäille. Tutkimuksen tuottamaa tietoa 
voidaan käyttää yhdessä tieteellisen tiedon kanssa erilaisissa meriympäristöön liittyvissä 
riskiarvioinneissa. 

1032  Esimerkki otettu raportista Karvinen & Rantakallio (2019), s. 32.

1033  Weissenberger, J. Dushane, J. Vos, D. & Ede, E. “Traditional Ecological Knowledge on Acoustic Disturbance 
-Research Project Partnering with Communities on the North Slope, Alaska”, Paper presented at the SPE 
International Conference and Exhibition on Health, Safety, Security, Environment, and Social Responsibility, 
Stavanger, Norway, April 2016.2.2.
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2.3.7 Yhteenveto 

Kuten osan I kappaleessa 7.3.3. on kuvattu, YVA-lain mukaisen arviointiohjelman tulee 
sisältää kuvaus hankealueen saamelaiskulttuuriin kuuluvien perinteisten elinkeino-
jen nykytilasta ja kehitysnäkymistä. Saamelaiskulttuurivaikutuksia koskevassa arviointi-
selostuksessa on kuvailtava perinteisen maankäytön nykytilaa, hankkeen vaikutuksia sekä 
sitä, mikä on alueen todennäköinen kehitys ilman hanketta. Yllä olevat esimerkit osoit-
tavat, että ko. seikkojen selvittämiseen ja kuvaamiseen on olemassa monia menetelmiä, 
joita yhdistelemällä on mahdollista saada kattava kuva hankealueen nykytilasta ja saame-
laiskulttuuriin kohdistuvista vaikutuksista. Esimerkiksi valmiita kartta-aineistoja ja paikka-
tietoja, osallistavia karttakyselyitä, porojen GPS-seurantoja ja haastatteluja yhdistelemällä 
voidaan arvioida alueen poronhoitoelinkeinon elinvoimaisuutta ja siihen vaikuttavia teki-
jöitä sekä kuvata elinkeinon tarvitsemia maa-alueita ja niiden nykytilaa. Laidunmene-
tyksiä voidaan arvioida olemassa olevia laskukaavoja käyttäen. Yhteisötapaamisten ja 
pien ryhmä työskentelyn avulla voidaan kartoittaa etenkin hankkeeseen liittyviä huolen-
aiheita, pelkoja ja odotuksia. Lisäksi, kuten osan I kappaleessa 7.3.3. tuotiin esille, perus- ja 
ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan voidaan katsoa edellyttävän, että saamelaisten koti-
seutualueella nykytilan kuvauksessa otetaan huomioon kumulatiivinen maankäyttö: jo 
toteutetut, menneillään olevat sekä suunnitellut muut hankkeet, joilla on vaikutuksia saa-
melaisten perinteiseen maankäyttöön. Kumulatiivisten vaikutusten arviointiin käytettyjä 
menetelmiä käsitellään tarkemmin luvussa 2.7.

Arvioitaessa vaikutuksia saamelaiskulttuuriin tulisi perinteisen tiedon olla arvioinnissa kes-
keisessä asemassa saamelaisten näin toivoessa. Perinteisen tiedon osalta on hyvä huo-
mioida, että suuri osa siitä on suullisessa muodossa, mutta usein juuri poronhoitajien 
ja muiden luontaiselikeinojen harjoittajien suullinen tieto sisältää paljon tietoa alueen 
muusta maankäytöstä ja sen vaikutuksista saamelaiskulttuuriin, ja on siksi tärkeää alueen 
nykytilan kuvauksen kannalta. Arvioitaessa vaikutuksia perinteisiin elinkeinoihin tulisi 
mahdollisuuksien mukaan käyttää saamen kielistä terminologiaa. Saamen kielen termejä 
käyttämällä voidaan varmistaa, että poronhoitoon tai muihin luontaiselinkeinoihin liittyviä 
vaikutuksia ja merkityksiä voidaan kuvata riittävän tarkasti ja kulttuurisesti merkittävällä 
tavalla. Perinteisen tiedon sisällyttäminen vaikutusten arviointiin voi olla hyödyksi myös 
selvitettäessä vaikutuksia maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen 
sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, kuten kappaleiden vedenalaiseen meluun 
ja kaivostoiminnan vaikutuksiin liittyvät tapausesimerkit osoittavat. Tämän luvun esimer-
kit osoittavat myös, että perinteisellä tiedolla on tärkeä rooli hankkeiden ekologisten vai-
kutusten seurannassa. 
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2.4 Vaikutukset terveyteen 
Terveysvaikutusten arviointi on tärkeä osa ympäristövaikutusten arviointia, ja muun 
muassa Maailman terveysjärjestö on tuottanut ohjeita terveysvaikutusten arviointiin.1034 
Alkuperäiskansojen yhteisöjen ollessa kyseessä yleinen terveysvaikutusten arviointi voi 
kuitenkin jättää huomiotta joitakin tärkeitä historiallisia, kulttuurisia ja sosiaalisia seikkoja, 
jotka ovat erityisiä alkuperäiskansoille.1035 Sekä tutkijat että alkuperäiskansat ovat tuoneet 
esille kulttuurisen hyvinvoinnin merkitystä sekä holistisen näkökulman tuomista osaksi 
terveysvaikutusten arviointeja.1036

Tutkimusten mukaan saamelaisen kulttuurin ja kielen sekä perinteisten elinkeinojen yllä-
pitäminen turvaavat saamelaisten terveyttä.1037 Ne ylläpitävät kulttuurista hyvinvointia, 
joka käsittää niin yksilön, yhteisön, kuin koko kansan hyvinvoinnin. Kulttuurinen hyvin-
vointi voi olla erilaista eri tasoilla: koko kansan kulttuurinen hyvinvointi voi olla heikko 
lainsäädännöstä tai asemasta johtuen, mutta paikallisella tasolla yhteisö ja yksilö voivat 
olla hyvinvoivia, esimerkiksi harjoittaessaan poronhoitoa ja muita kulttuurisesti tärkeitä 
elinkeinoja. Yksilöt ja yhteisöt myös luovat itse hyvinvointia, jos heillä on siihen riittävät 
edellytykset. Kulttuurisen hyvinvoinnin käsite ei ole universaali, vaan yhteisöt ja kansat tar-
vitsevat eri asioita voidakseen hyvin.1038 

Kulttuurinen hyvinvointi on osa holistista terveyskäsitystä, joka kattaa sosiaalisen, talou-
dellisen, ekologisen, kulttuurisen ja mentaalisen hyvinvoinnin. Osa laajaa terveyskäsitystä 
on myös ekoterveyden (ecohealth) käsite, jossa yksilön suhde omaan elinympäristöönsä 
on keskeinen. Ekoterveyteen kuuluvat alkuperäiskansojen yhteisöissä mm. mahdollisuus 
saada ruokaa luonnosta, luontoyhteys, henkinen suhde luontoon, sekä näistä juontuvat 
yksilön ja perheen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet ja kulttuurinen jatkuvuus.1039 Saamelais-
ten tapauksessa kulttuurinen ja mentaalinen hyvinvointi ovat sidoksissa perinteisiin elin-
keinoihin ja voivat olla vaarassa silloin, jos perinteisten elinkeinojen harjoittamis ympäristö 
muuttuu tai vaarantuu muun maankäytön seurauksena. Perinteisillä elinkeinoilla ja 

1034  https://www.who.int/tools/health-impact-assessments

1035  Gregory, R., Easterling, D., Kaechele, N. & Trousdale, W. “Values-Based Measures of Impacts to Indigenous 
Health”, Risk Analysis, 2016, 36(8), DOI: 10.1111/risa.12533, s. 1581–1588.

1036  Esim. Gregory et al. (2016); Jaakkola et al. (2018); Näkkäläjärvi et al. (2020)

1037  Näkkäläjärvi et al. (2020), s. 287–290.

1038  Ibid.

1039  Parlee, B., Berkes, F. & Gwich’in, T. ”Health of the Land, Health of the People: A Case Study on Gwich’in Berry 
Harvesting in Northern Canada”. EcoHealth 2005, 2: 127–137. 

https://www.who.int/tools/health-impact-assessments
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elämäntavalla on myös suoria terveysvaikutuksia. Tutkimusten mukaan saamelaisten 
perinteinen ruokavalio, joka sisältää poronlihaa, riistaa, kalaa ja marjoja, on suojellut saa-
melaisia kroonisilta elintasosairauksilta.1040 

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että luontaiselinkeinoja harjoittavien kansojen ja ympä-
ristön hyvinvointi kulkevat käsi kädessä, ja että perinteisiin elinkeinoihin kohdistuvilla 
ympäristövaikutuksilla on merkittäviä kulttuurisia ja sosiaalisia seurauksia. Esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen on tutkimuksissa havaittu aiheuttavan saamelaisille nuorille poron-
hoitajille stressiä, huolta tulevasta sekä painetta jättää perinteisten elinkeinojen harjoit-
taminen.1041 Myös suuret, vasta suunnitteluvaiheessa olevat maankäyttöhankkeet voivat 
aiheuttaa negatiivisia terveysvaikutuksia erityisesti perinteisten elinkeinojen tulevai-
suuteen kohdistuvien huolten vuoksi. Esimerkiksi Jäämeren ratahanke, joka poistettiin 
vuonna 2021 Lapin maakuntakaavasta, aiheutti jo suunnitteluvaiheessa suurta huolta 
ja stressiä nuorille saamelaisille.1042 Esimerkkinä hyvinvointiin kohdistuvista ympäristö-
vaikutuksista toimii myös väliaikainen kalastuskielto Tenojoella. Lohenkalastus kiellet-
tiin Tenojoessa kokonaan kesällä 2021 lohikantojen voimakkaan heikentymisen vuoksi. 
Saamelaiskäräjät vastusti kalastuksen täyskieltoa ja totesi lausunnossaan: ”Lohenkalas-
tus Tenolla kuuluu saamelaisten näkökulmasta alueen kalastajasaamelaisten kulttuuri-
perusoikeuden ydinalueeseen. Lohi ja sen pyynti ovat aina muodostaneet ja muodostavat 
yhä aineellisen perustan Tenon jokisaamelaiselle kulttuurille. Lohenkalastus on erityisen 
merkityksellistä niille Tenon alueen saamelaisille, joiden elämä, identiteetti, hyvinvointi ja 
toimeen tulo rakentuvat nimenomaan Tenon ja lohenkalastuksen ympärille. Tenon ja sen 
alueella harjoitettavien perinteisten kalastusmuotojen, kuten pato- ja verkkokalastuksen 
sekä kulkutuksen1043 kautta ylläpidetään alueen jokisaamelaista kulttuuria, saamelaisten 
perinteistä tietoa ja lohenkalastukseen liittyvää saamenkielistä terminologiaa sekä siirre-
tään niitä seuraaville sukupolville. Lohenkalastuksen täyskielto Tenolla ja sen sivuvesis-
töissä tarkoittaa täyskieltoa jokisaamelaisen kulttuurin harjoittamiseen tehden kulttuurin 
harjoittamisesta rangaistavaa toimintaa, millä puolestaan on merkittäviä negatiivisia vai-
kutuksia muun muassa saamelaisten hyvinvointiin.” 1044

1040  Jaakkola et al. (2018); Hassler, S., Johansson, R., Sjolander, P., Gronberg, H., Damber, L. “Causes of death in 
the Sami population of Sweden, 1961-2000”. International Journal of Epidemiology 2005, 34:623–629; Soininen, L., 
Pukkola, E. “Mortality of the Sami in northern Finland 1979-2005”. International Journal of Circumpolar Health 2008, 
67:43–55. 

1041  Jaakkola et al. (2018), s. 401–417.

1042  Kts. esim. https://yle.fi/uutiset/3-10775103

1043  Kulkutus tarkoittaa lohen perinteistä ajoverkkopyyntiä

1044  Saamelaiskäräjät (2021), s. 2–5.

https://yle.fi/uutiset/3-10775103
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Norjan saamelaisalueella tehtyjen tutkimusten mukaan etäinen yhteys perinteisiin elin-
keinoihin, kulttuurisen tiedon ja kielen menetys sekä saamelaisalueen ulkopuolella asu-
minen lisäävät saamelaisten riskiä mielenterveysongelmiin.1045 Kulttuurinen jatkuvuus ja 
kulttuurin ylläpitäminen taas puolestaan ylläpitävät kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kana-
dalaisen Mckenzie Valley Environmental Impact Review Boardin sosiaalisten vaikutusten 
arvioinnin ohjeissa tuodaan esiin terveyden ja kulttuurisen jatkuvuuden yhteydet. Ohjei-
den mukaan kulttuurin ylläpitämiseen liittyvät kieli, tapaoikeus ja kulttuuriset käytänteet, 
mutta myös luonnossa vietetty aika, luontosuhde ja yhteisön vanhimpien ja lasten väliset 
suhteet.1046 Myös Norjan saamelaiskäräjien suunnitteluoppaassa kiinnitetään huomioita 
kulttuuriseen jatkuvuuteen. 1047 

2.4.1 Esimerkki: Holistisen terveyden indikaattoreita 
alkuperäiskansojen yhteisöissä Kanadassa

Gregory ym.1048 mukaan alkuperäiskansojen yhteisöjen hyvinvoinnin selvittämisessä voi-
daan käyttää seuraavia indikaattoreita: 

1. Yhteisöllisyys ja yhteisön väliset suhteet: Yhteisön jäsenet osallistuvat 
aktiivisesti yhteisön toimintaan ja auttavat toisiaan erityisesti 
luontaiselinkeinoihin liittyvissä toimissa ja resurssien jakamiseen liittyvissä 
asioissa. 

2. Luonnonresurssien riittävyys ja turvallisuus: Paikalliset luonnonresurssit (ilma, 
vesi, kasvit eläimet) ovat runsaita ja saavutettavissa, ne muodostavat toimivia 
ekosysteemejä ja tukevat yhteisön terveyttä. 

3. Luonnonresurssien kulttuurinen käyttö: Yhteisö pystyy harjoittamaan 
kulttuuriperintöään kunnioittavalla ja tyydyttävällä tavalla alueen 
luonnonresursseja hyödyntäen. 

4. Koulutus: Tieto, arvot ja uskomukset siirtyvät vanhemmilta sukupolvilta 
nuoremmille. 

1045  Friborg, O., Sørlie, T. & Hansen, K.L. “Resilience to discrimination among indigenous Sami and non-Sami 
populations in Norway: the SAMINOR2 Study”. Journal of Cross-Cultural Psychology 2017, 48:1009–27; Nystad, K., 
Spein, A.R. & Ingstad, B. Community resilience factors among indigenous Sami adolescents: a qualitative study in 
Northern Norway. Transcultural Psychiatry 2014, 51:651–672.

1046  Mckenzie Valley Environmental Impact Review Board (2006), s. 5–11.

1047  Sametinget Planveileder (2020)

1048  Gregory et al. (2016), s. 1581–1588.
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5. Itsemääräämisoikeus: Yhteisö voi itse määrätä oman alueensa kehitykseen ja 
suojeluun liittyvistä asioista. 

6. Tasapaino: Yhteisön jäsenet voivat ylläpitää omaa identiteettiään sekä 
merkityksellistä yhteyttä luontoon ja heille tärkeisiin paikkoihin ja luottaa 
siihen, että heidän sekä tulevien sukupolvien terveys säilyy hyvänä ja yhteisö 
sopeutuu muutoksiin.

2.4.2 Esimerkki: Marjat, marjastus ja alkuperäiskansojen 
hyvinvointi Alaskassa1049

Alaskassa tehdyssä tutkimuksessa tutkijat ja paikalliset alkuperäiskansojen jäsenet kerä-
sivät ja tuottivat tietoa marjojen terveysvaikutuksista tasavertaiseen kumppanuuteen 
perustuen ja tiedon yhteistuotannon periaatteiden mukaisesti. Tutkimuksessa käytettiin 
monenlaisia menetelmiä ja lähestymistapoja: avainhenkilöiden haastatteluja, pienryhmä-
tapaamisia, maasto- ja kasvupaikkakäyntejä, tutkimuskyselyjä, biotestejä ja laboratorio-
analyysejä. Marjat vaikuttavat tutkimuksen mukaan paikallisten ihmisten terveyteen sekä 
niiden sisältämien bioaktiivisten terveyttä edistävien aineisosien kautta että marjojen poi-
mintaan liittyvien kulttuuristen ja sosiaalisten seikkojen kautta. Marjastukseen liittyy ruuan 
lisäksi yhteisöllisiä aspekteja, ja marjoihin ja marjastukseen kytkeytyvä ruuan ja kokemus-
ten jakaminen lisää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tutkimuksen aikana tehdyt 
haastattelut ja käydyt keskustelut toivat ilmi myös erilaisia huolia ilmastonmuutoksen ja 
ilmansaasteiden vaikutuksista marjoihin, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. 

2.4.3 Yhteenveto

Luontaiselinkeinoja harjoittavien kansojen terveys on sidottu ympäristön tilaan ja hyvin-
vointiin. Tutkimusten mukaan erityisesti perinteisiin elinkeinoihin liittyvä kulttuurinen 
jatkuvuus turvaa saamelaisten hyvinvointia. Näin ollen YVA-lain mukaiset vaikutuksia ter-
veyteen olisi tulkittava laajasti: perinteisiin elinkeinoihin, luonnon monimuotoisuuteen ja 
kulttuurisiin avainlajeihin kohdistuvat vaikutukset kohdistuvat myös saamelaisten tervey-
teen ja hyvinvointiin. Tämän kappaleen esimerkit osoittavat, että luontoyhteydellä on tär-
keä merkitys terveyden ylläpitäjänä. Esimerkiksi marjoihin ja marjastukseen kytkeytyy sekä 

1049  Flint, C.G., Robinson, E.S., Kellogg, J., Ferguson, G., BouFajreldin, L., Dolan, M., Raskin, I. & Lila, M.A. “Promoting 
Wellness in Alaskan Villages: Integrating Traditional Knowledge and Science of Wild Berries”. EcoHealth 2011, 8:199–
209, ks. myös Baker, J.M. “Do Berries Listen? Berries as Indicators, Ancestors, and Agents in Canada’s Oil Sands 
Region.” Ethnos 2021, 86:273–294.
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suoria (marjojen sisältämät ainesosat) että epäsuoria terveysvaikutuksia (poimintaan liit-
tyvät kulttuuriset ja sosiaaliset seikat). Ruuan ja kokemusten ja jakaminen ovat tärkeä osa 
myös muita luontaiselinkeinoja.

Esimerkit ilmentävät myös terveyden holistisia ulottuvuuksia. Kokonaisvaltaiseen tervey-
teen kuuluu mm. itsemääräämisoikeuteen ja kulttuuri-identiteettiin liittyviä seikkoja sekä 
mahdollisuus luonnonresurssien kulttuuriseen käyttöön. YVA-lain 2 §:n kohdan d) vaiku-
tukset luonnonvarojen hyödyntämiseen kytkeytyvätkin saamelaisessa kontekstissa sekä 
perinteisiin elinkeinoihin että terveyteen luonnonresurssien kulttuurisen käytön kautta. 
Luonnonresurssien kulttuurinen käyttö taas linkittyy kulttuuriperintöön, jota käsitellään 
seuraavassa kappaleessa. 

2.5 Vaikutukset kulttuuriperintöön ja -maisemaan 
Kulttuuriperintö määritellään tavallisesti aineellisiksi ja aineettomiksi kulttuuri-ilmauksiksi 
ja perinteiksi, joita ryhmät ja yhteisöt välittävät sukupolvelta toiselle.1050 YK:n kasvatus-, 
tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojele-
mista koskevan yleissopimuksen (1972) mukaan aineelliseen kulttuuriperintöön kuu-
luvat monumentit, rakennukset sekä ”ihmisen tai luonnon ja ihmisen yhteisesti luomat 
teokset sekä alueet mukaan lukien arkeologiset paikat, jotka ovat historialliselta, esteetti-
seltä, etnologiselta tai antropologiselta kannalta yleismaailmallisesti erityisen arvokkaita”. 
Unescon aineetonta kulttuuriperintöä koskevan yleissopimuksen (2003) mukaan ”ainee-
ton kulttuuriperintö” tarkoittaa käytäntöjä, ilmentymiä, ilmaisuja, tietoja, taitoja sekä väli-
neitä, esineitä ja näihin liittyviä paikkoja, joita yhteisöt, ryhmät, ja joissakin tapauksessa 
yksilöt, tunnistavat osaksi omaa kulttuuriperintöään. Sopimuksen mukaan aineetonta 
kulttuuri perintöä esiintyy muun muassa suullisen perinteen ja ilmausten parissa, esittä-
vissä taiteissa, sosiaalisen elämän käytännöissä, rituaaleissa ja juhlamenoissa, luontoa ja 
maailmankaikkeutta koskevassa tiedossa ja näihin liittyvissä tavoissa sekä perinteisissä 
käsityötaidoissa.

Alkuperäiskansojen kulttuuriperinnön käsite on pitkälle yhteneväinen kulttuurin käsit-
teen kanssa. Alkuperäiskansojen oikeuksista puhuttaessa kulttuuriperinnön ja kulttuu-
rin käsitteitä käytetään usein rinnakkain samoja elementtejä tarkoittaen.1051 Yhtäältä 
kulttuuri perintö saatetaan nähdä kulttuurin osana tai alakäsitteenä, kun taas toisaalta 
esimerkiksi alkuperäiskansojen perinteiset elinkeinot, jotka tunnustetaan kulttuurin 

1050  UNESCO:n yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi, Artikla 1.

1051  Ks. Xanthaki, A. “International Instruments on Cultural Heritage: Tales of Fragmentation”, teoksessa 
A. Xanthaki, S. Valkonen, L. Heinämäki & P. Nuorgam, Indigenous Peoples’ Cultural Heritage, Rights, Debates, 
Challenges, Brill/Nijhoff, Leiden/Boston, 2017, s. 1–19.
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ydinalueeksi, nähdään osaksi aineetonta kulttuuriperintöä. Alkuperäiskansojen kohdalla 
onkin tärkeänä lähtökohtana pidetty sitä, että alkuperäiskansat voivat itse määritellä, 
mitä niiden kulttuuriperintöön kuuluu.1052 YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien asiantun-
tijamekanismi (EMRIP)1053 toteaa alkuperäiskansojen kulttuuriperintöä koskevassa selvi-
tyksessään, että alkuperäiskansojen kulttuuriperintö sisältää ”materiaalisia ja aineettomia 
manifestaatioita niiden elämäntavoista, maailmankatsomuksista ja luovuuden saavutuk-
sista, ja kulttuuriperinnön tulisi nähdä ilmentävän alkuperäiskansojen itsemääräämisoi-
keutta sekä henkistä ja fyysistä suhdetta maihin, alueisiin ja luonnonvaroihin.”1054 Falk ja 
Feldborg antavat esimerkkejä saamelaisten kulttuuriperinnöstä, johon kuuluu mm. taiteel-
lisia ilmaisuja, materiaalisia sekä arvopohjaisia päivittäiseen elämään kuuluvia asioita, elä-
mäntapoja, elinkeinoja, suhde ympäristöön, arvojärjestelmä, uskomukset ja uskonto, kieli, 
perinteinen tieto ja tavat.1055 

Perinteiset saamelaiselinkeinot ovat keskeinen osa saamelaiskulttuuria ja saamelaisten 
kulttuuriperintöä; ne ovat kulttuurielinkeinoja. Näin ollen kulttuuriperintö saamelaisessa 
kontekstissa käsittää myös perinteiset elinkeinot ja niiden harjoittamisen kannalta keskei-
set alueet. Tällaisia ovat porolaidunten, kulkureittien, erotuspaikkojen ja muiden poron-
hoidon tarvitsemien alueiden lisäksi metsästykseen, kalastukseen, marjanpoimintaan, sekä 
materiaalien keruuseen perinteisiä käsitöitä varten käytetyt alueet. Saamelaisiin perintei-
siin elinkeinoihin kohdistuvat vaikutukset ovat myös vaikutuksia kulttuuriperintöön. 

YVA-lain 2 §:n kohdan c) vaikutukset maisemaan kytkeytyvät saamelaisessa konteks-
tissa kulttuurimaiseman käsitteeseen. Saamelainen kulttuurimaisema on oikeudelli-
sissa instrumenteissa tunnustettu käsite, jota suojataan useilla kansainvälisillä, mm. 
UNESCO:n ja Euroopan neuvoston sopimuksilla. Saamelaisessa kulttuuriympäristössä mai-
semaa ei voida jakaa kulttuuri- ja luonnonmaisemaan, kuten yleisesti hallinnon tasolla 
tehdään, vaan ne muodostavat kokonaisuuden. Saamelaiset perinteiset elinkeinot jät-
tävät tavallisesti maisemaan varsin vähän näkyviä jälkiä. Saamelainen kulttuuriympä-
ristö voikin vaikuttaa koskemattomalta, vaikka alue olisi aktiivisessa käytössä perinteisissä 
elin keinoissa. 1056 Saamelaisen elämänmuodon jättämät jäljet ovat lähes näkymättömiä tai 
niin pitkäaikaisen kehityksen tulosta, että niitä on vaikea hahmottaa ihmisen 

1052  Heinämäki, L. Saamelaisten oikeudet muinaisjäännösten suojelussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
julkaisuja 2021:38, s. 16.

1053  Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples. 

1054  UN Human Rights Council, Promotion and protection of the rights of indigenous peoples with respect 
to their cultural heritage Study by the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, 19.8.2015, A/
HRC/30/53, s. 4.

1055  Falk, E., & Feldborg, D. (toim.), Leve kulturarven! [Living cultural heritage]. Trondheim: Museumsforlaget, 
2013, s. 18. Ks. Porsanger ja Virtanen (2019), s. 291.

1056  Heinämäki (2021), s. 21–24.
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aikaansaannoksiksi.1057 Ongelmana saamelaisessa kulttuurimaiseman tunnistamisessa on 
ollut ja osin edelleen on se, että koska se ei ole useinkaan ihmisen huomattavasti muok-
kaamaa, sitä ei automaattisesti nähdä kulttuurimaisemaksi. Toisaalta sitä ei nähdä myös-
kään puhtaasti luonnonmaisemaksi, sillä esimerkiksi poronhoidon saatetaan nähdä 
häiritsevän luonnon suojelua.1058 

Saamelaisten maiseman, kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön käsitteet tulevat hyvin 
lähelle toisiaan ja ovat osittain päällekkäisiä. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi (LKYT) 
-hankkeen1059 saamelaisosiossa saamelainen kulttuuriympäristö on määritelty niin, että sii-
hen kuuluvat muinaisjäännökset, rakennusperintö, saamelaiselinkeinojen synnyttämät 
perinnemaisemat perinnebiotooppeineen sekä ympäristöön ja maisemaan liittyvä hen-
kinen perinne. Maisemaan liittyvä henkinen perinne käsitetään suulliseksi perinteeksi, 
joka antaa maisemalle ja ympäristölle merkityksen. Kulttuuriympäristö nähdään usein 
myös osana kulttuuriperintöä.1060 Kulttuuriympäristöt ovat kulttuurin ja luonnon, aineel-
lisen ja aineettoman kulttuuriperinnön sekä biologisen ja kulttuurisen monimuotoisuu-
den yhtymäkohtia, jotka edustavat alkuperäiskansojen kulttuurin ja identiteetin ja niihin 
liittyvien suhteiden ydintä.1061 Saamelaiseen näkyvään kulttuuriperintöön kuuluu erilai-
sia muinaismuistoja kuten vanhoja asuinpaikkoja ja rakennusperintökohteita kuten ympä-
röivästä luonnosta selkeästi erottuvia vanhoja pihapiirejä, kotasijoja ja turvekammeja1062, 
erilaisia poronhoitoon liittyviä rakenteita kuten erotuskaarteita ja jutamareittejä1063, sekä 
pyhiä paikkoja kuten seitakiviä. 1064 Näkymätön kulttuuriperintö taas muodostuu luonnon 
perinteisestä käytöstä, paikannimistä ja paikkoihin liittyvistä tarinoista, pyhistä paikoista ja 
historiasta, ja saamelaisen kulttuurimaiseman ollessa kyseessä, erityisesti maisemaan liite-
tyistä arvoista, tapaoikeudesta ja perinteisestä tiedosta.1065

1057  Valtonen, T., ”Báiki báikki manjis, paikka paikan perään. Paikannimet Käsivarren saamelaisessa 
kulttuurimaisemassa”, teoksessa T. Nykänen & L. Valkeapää, Kilpisjärven poliittinen luonto. Matkoja käsivarren 
kulttuurimaisemassa 2016, s. 41–80.

1058  Magga, P. & Ojanlatva, E. Ealli biras, elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. 
Saamelaismuseo Siida 2013, s. 10

1059  Lapin ympäristökeskuksen hallinnoima hanke, joka toteutettiin 2004–2008. Hankkeeseen liittyi 
saamelaiskulttuuriosio.

1060  Knuuttila (2008), s. 12.

1061  Rössler, M. ”World Heritage Cultural Landscapes: A UNESCO Flagship Programme 1992-2006”, Landscape 
Research 31(4), 2006: 333-353, 334. Ks. myös Herrmann, T., Heinämäki, L. & Morin, C., “Protecting sacred sites, 
maintaining cultural heritage, and sharing power, Co-management of the SGang Gwaay UNESCO World Heritage 
Site in Canada”, teoksessa L. Elenius, C. Allard & C. Sandström (toim.), Indigenous Rights in Modern Landscapes, 
Nordic Conservation Regimes in Global Context, Abingdon, Routledge, 2017, s. 62–81, 65.

1062  Turvekammi on kotatyyppi, jonka katteena on käytetty turvetta ja joka usein on osin maan alla.

1063  Jutamareitti tarkoittaa tietä tai polkua, jota pitkin on kuljettu porojen kanssa.

1064  Magga & Ojanlatva (2013), s. 94; Ks. myös. Tiehallinto. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Repojoki-
Kuttura maantie, Rovaniemi 2009, s. 47–48; Metsähallitus. Käsivarren erämaa-alueen ja Ánnjaloanjin hoito- ja 
käyttösuunnitelma 2019, s. 2.

1065  Esim. Metsähallitus (2019), s. 2–3.
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2.5.1 Esimerkki: Kulttuuriperinnön kartoittaminen

Miten näkymätöntä kulttuuriperintöä on mahdollista kartoittaa niin, että voidaan arvioida 
siihen kohdistuvia ympäristövaikutuksia? Kanadan Brittiläisen Kolumbian alkuperäiskan-
sojen maankäytön suunnittelun oppaassa1066 on listattu kysymyksiä, joilla voi kartoittaa 
yksilöiden ja yhteisöjen suhdetta maahan, ja jotka voivat olla käyttökelpoisia myös alku-
peräiskansojen alueilla toteutettavissa ympäristövaikutusten arvioinneissa:

	y Minkälaisia perinteisiä maahan liittyviä sääntöjä ja lakeja alueellasi ja 
yhteisössäsi on?

	y Miten käytät maa- ja vesialueita alueellasi?

	y Miten esi-isäsi ja perheesi käyttivät maata ennen, ja millä tavoin he 
kunnioittivat ja juhlivat ympäröivää luontoa?

	y Liittyykö tähän paikkaan jokin tarina?

	y Mitkä paikat alueellasi ovat sinulle erityisiä ja miksi?

Kulttuuriperintöön liittyy kiinteästi historian arvostaminen. Alkuperäiskansojen tuotta-
missa ympäristövaikutusten arvioinnin oppaissa painotetaan sitä, että hankkeiden suun-
nittelussa ja vaikutusten arvioinnissa tulisi katsoa yhtä aikaa menneeseen ja tulevaan.1067 
Mennyt ja tuleva kietoutuvat monin tavoin yhteen saamelaisessa elämäntavassa: luontais-
elinkeinoilla on pitkät perinteet, joita kulttuurimaisema omalta osaltaan ilmentää ja säilyt-
tää, ja samaan aikaan perinteiset elinkeinot turvaavat saamelaiskulttuurin jatkuvuutta, ja 
niiden parissa kieli, tieto ja käytänteet siirtyvät nuoremmille sukupolville. 

Brittiläisen Kolumbian alkuperäiskansojen maankäytön suunnittelun oppaassa ehdote-
taan, että maankäyttöä ja ympäristöön vaikuttavia hankkeita tulisi suunnitella seitsemän 
sukupolven, eli noin 150–200 vuoden aikajänteellä.1068 Seitsemän sukupolven suunnitte-
lussa vanhempien sukupolvien tieto ja maankäytön tavat ovat mukana tietolähteenä ja 
ohjeistuksena, ja siinä huomioidaan tulevien sukupolvien tarpeet. 

1066  Cook et al. (2017), s. 49

1067  Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board (2007); Cook et al. (2017), s. 59

1068  Cook et al. (2017), s. 59
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2.5.2 Esimerkki: Kulttuuriperinnön kartoittaminen osallistavien 
karttamenetelmien avulla

Saamelaiskulttuurin kannalta keskeiset muinaismuistot, kuten seidat ja muut pyhät paikat, 
tulisi selvittää osana ympäristövaikutusten arviointia, jotta ne voidaan turvata ja suojata 
muulta maankäytöltä.1069 Monet seidat ja pyhät paikat ovat saamelaisille edelleen pyhiä, 
eikä niiden sijaintia aina haluta paljastaa yhteisön ulkopuolisille henkilöille.

Miten salaista tietoa on mahdollista välittää ympäristövaikutusten arvioinnin osaksi? Kes-
keistä pyhien paikkojen ja muiden kulttuuriympäristöjen huomioimisessa on saamelaisten 
osallistuminen: jos saamelaiset osallistuvat vaikutusarviointeihin tasavertaisina jäseninä, 
myös heille tärkeät paikat ja arvot tulevat huomioiduiksi. Pyhien paikkojen kartoittami-
sessa voivat toimia myös karttasovellukset, joihin alkuperäiskansojen yhteisöt merkit-
sevät itselleen tärkeitä paikkoja ja joiden sisältämän tiedon käyttöä ja jakamista he itse 
hallinnoivat.1070

Osallistavat karttatyökalut ovat paljon käytetty menetelmä maankäytön tutkimisessa ja 
maankäytön ristiriitojen yhteensovittamisessa, ja karttatyökalujen avulla voidaan tutkia 
myös historiallista maankäyttöä. Vestertanassa Finnmarkissa tehdyssä tutkimuksessa kar-
toitettiin arkeologisia kohteita ja historiallista maankäyttöä yhteistyössä saamelaisyhteisön 
jäsenten kanssa.1071 Tutkimuksessa oli mukana yksitoista perinteisen tiedon haltijaa, joi-
den kanssa tehdyt haastattelut visualisoitiin kartoille. Kartoille tallennettiin suullista tietoa 
perinteisestä maankäytöstä, kuten tietoa käyttöalueista ja kulkureiteistä sekä paikkoihin 
liittyviä tarinoita ja sattumuksia. Tutkimusaineistona käytettiin lisäksi noin neljäkymmentä 
vuotta aiemmin samalla alueella tehtyjä haastatteluja. Kaikki aineisto tarkastettiin saa-
melaisten osallistujien toimesta. Kartoille tallentui tietoa nykyisistä ja menneistä asuin-
paikoista, metsästys-, kalastus- ja keräilypaikoista, ja eri vuodenaikoina käytetyistä reiteistä 
sekä näissä ajan saatossa tapahtuneista muutoksista. Kartoille tallentui myös sellaista kult-
tuuriperintöä ja arkeologisia kohteita, joista osasta ihmisillä yhä oli muistinvaraista tietoa, 
mutta joista osan käyttötarkoitus oli kokonaan unohtunut. Karttoihin osittain perustuen 
alueella tehtiin myöhemmin arkeologia tutkimuksia, ja arkeologinen aineisto käsitti 721 
kulttuurisesti tärkeää paikkaa 6 000 vuotta vanhoista asuinsijoista yhä käytössä oleviin 
turvekammeihin. 

1069  Ks. esim. Olsén et al. (2017)

1070  Ks. Barlindhaug, S. Cultural Sites, Traditional Knowledge and Participatory Mapping. Long-Term Land Use in 
a Sámi community in coastal Norway, Väitöskirja, Universitet i Tromsø, Norway, 2013; Sandström, P. A toolbox for 
co-production of knowledge and improved land use dialogues - the perspective of reindeer husbandry, Väitöskirja, 
Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå, Sweden, 2015, https://pub.epsilon.slu.se/11881/; Sandström, P., 
Sandström, C. Svensson, J. Jougda, L. & Baer, K. “Participatory GIS to mitigate reindeer husbandry and forestry land 
use conflicts in Vilhelmina Model Forest, Sweden”. The Forest Chronicle 2012, 88: 254–260.

1071  Barlindhaug 2013; Barlindhaug, S. 2012. “Mapping complexity. Archaeological sites and historic land use 
extent in a Sámi community in Arctic Norway”. Fennoscandia archaeologica XXIX, http://www.sarks.fi/fa/PDF/
FA29_105.pdf

https://pub.epsilon.slu.se/11881/
http://www.sarks.fi/fa/PDF/FA29_105.pdf
http://www.sarks.fi/fa/PDF/FA29_105.pdf
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2.5.3 Esimerkki: Perinteisen tiedon elinvoimaisuuden arviointi

Perinteisen tiedon elinvoimaisuuden arviointiin on kehitetty indikaattoreita, jotka voivat 
olla hyödyllisiä myös kulttuurin nykytilan arvioinnissa. YK:n biodiversiteettisopimuksen 
sihteeristön asettama indikaattorityöryhmä on kehittänyt seuraavat indikaattorit, joiden 
avulla voi arvioida perinteisen tiedon elinvoimaisuutta:

	y Alkuperäiskansakieliä puhuvien määrä ja määrän kehitys

	y Perinteisiä elinkeinoja harjoittavien määrä ja elinkeinojen asema

	y Maankäytön tila ja trendit alkuperäiskansan perinteisesti asuttamilla mailla

	y Väestörakenne ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisäksi perinteisen tiedon elinvoimaisuutta voidaan kartoittaa seuraavien kysymysten 
avulla: 1072

1) Katoaako perinteinen tieto vai säilyykö se tai osia siitä? Syntyykö uutta tietoa?

2) Kuinka nopeasti katoaminen tai muutokset tapahtuvat?

3) Koskettavatko perinteisen tiedon muutokset erityisesti joitakin alueita ja 
ihmisryhmiä?

4) Minkälainen tai mihin toimintaan tai elinkeinoon liittyvä tieto on kaikkein 
herkintä muutoksille?

5) Mitkä tekijät aiheuttavat perinteisen tiedon katoamista / vähenemistä?

6) Onko perinteisen tiedon väheneminen yhteydessä luontokatoon tai luonnon 
monimuotoisuuden vähenemiseen?

7) Onko perinteisen tiedon säilyttämiseksi tehty toimenpiteitä ja ovatko ne 
tuottaneet tulosta?

1072  Zent, S. & Maffi, L. Final Report on Indicator No. 2: Methodology for Developing a Vitality Index of Traditional 
Environmental Knowledge (VITEK) for the Project Global Indicators of the Status and Trends of Linguistic Diversity 
and Traditional Knowledge. Terralingua 2008, https://terralingua.org/wp-content/uploads/2019/04/VITEK_Report.
pdf

https://terralingua.org/wp-content/uploads/2019/04/VITEK_Report.pdf
https://terralingua.org/wp-content/uploads/2019/04/VITEK_Report.pdf
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2.5.4 Kulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen 

Kulttuuriperintöön kuuluu myös mahdollisuus kulttuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen, 
joka on saamelaisten perustuslaillinen oikeus alkuperäiskansana. Saamelaisten kestävän 
kehityksen ohjelmassa hahmoteltiin vuonna 2006 indikaattorit saamelaisen kulttuurin, 
kielen, elämäntavan ja perinteisten elinkeinojen elinvoimaisuuden tarkasteluun.1073 Indi-
kaattoreita ovat:

1) Vapaaseen laiduntamiseen perustuvan poronhoidon kestävyys, johon 
kuuluvat laidunrauha, laidunten yhtenäisyys ja laidunten määrä.

2) Perinteisen elämäntavan edellyttämien hyödykkeiden ja tapojen säilyminen, 
johon kuuluvat muun muassa käytännön elämään ja työhön liittyvä suullinen 
perintö, perinteinen saamelaiskäsityö (arkipäivän tarve-esineet), sekä 
keskinäiset luonnonvarojen käyttöön liittyvät sopimukset, kuten tapaoikeus.

3) Poismuutto saamelaisalueelta, johon kuuluvat tasapainoinen väestörakenne, 
saamelaiskulttuuriin kuuluvien elinkeinojen ja saamelaiskulttuurin 
säilyttäminen.

Kulttuurin ylläpitämiseen kuuluvat sekä historia että kulttuurin nykytila. Yhteinen his-
toria ja siihen liittyvä yhteisön kollektiivinen muisti sekä kokemus kulttuurin jatkuvuu-
desta säilyttävät kulttuuria ja pitävät sen elinvoimaisena. 1074 Kulttuurilla on oikeus myös 
kehittyä, ja sitä tuleekin suojella niin, että kehittämisen mahdollisuudet turvataan. Saa-
melaiskulttuurin nykytilaan ja sen kehittymiseen vaikuttavat monet erilaiset tekijät, jotka 
saamelaisalueella usein linkittyvät muuhun kuin perinteiseen maankäyttöön sekä ilmas-
tonmuutokseen. Samalla alueella voi olla monia yhtäaikaisia tekijöitä, jotka vaikeuttavat 
perinteisten elinkeinojen harjoittamista ja aiheuttavat huolta kulttuurin tulevaisuudesta. 
Esimerkiksi Utsjoella yhtäaikaisesti tapahtuvat, ilmastonmuutoksesta johtuvat vaikeat 
lumi- ja jääolot, hillasatoihin negatiivisesti vaikuttava palsasoiden ikiroudan sulaminen ja 
lohen kannanlaskusta juontuva kalastuskielto aiheuttavat huolta tulevasta. Metsäpalis-
kunnissa taas vaikeiden lumiolosuhteiden ja vanhoihin luppometsiin kohdistuvien hak-
kuiden yhteisvaikutukset voivat johtaa porojen menehtymiseen tai talviruokinnan ja 
poronhoidon kustannusten merkittävään lisääntymiseen. Myös perinteinen tieto ja sen 
siirtyminen nuoremmille sukupolville liittyvät kulttuurin ylläpitämiseen.

1073  Saamelaiskäräjät (2006), s. 22–23.

1074  Kts. esim. Jaakkola et al. (2018); Soikkeli (2021)
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2.5.5 Yhteenveto

Tämän kappaleen esimerkit tarjoavat joitakin ratkaisuja ja näkemyksiä siihen, miten näky-
mättömään kulttuuriperintöön ja -maisemaan kohdistuvia ympäristövaikutuksia voidaan 
arvioida ja kartoittaa, sekä miten voidaan tuoda kulttuuriperintöön ja -maisemaan liittyvää 
tietoa osaksi ympäristövaikutusten arviointeja.

Kappaleen 2.5.2 esimerkkitutkimus osoittaa, että haastattelujen ja osallistavien kartta-
menetelmien yhdistäminen on toimiva menetelmä nykyisen ja menneen maankäytön 
sekä alueisiin liittyvien arvojen ja merkitysten kartoittamiseen. Jos kartoitusta ei tehdä 
saamelaisten itsensä vaan ulkopuolisen tutkijan toimesta, tulee saamelaisten voida osal-
listua hankkeeseen ja heillä täytyy olla mahdollisuus käydä läpi kerätty aineisto ja päättää 
sen käytöstä ja julkisuudesta. Kappaleen 2.5.1. esimerkissä listattujen kysymysten tarkoi-
tuksena on edesauttaa näkymättömän kulttuuriperinnön hahmottamisessa ja huomioimi-
sessa myös osana YVA-menettelyjä.

Kulttuuriperinnön ylläpitäminen ja kulttuurinen jatkuvuus edistävät saamelaisten hyvin-
vointia ja terveyttä. YVA-menettelyssä kulttuuriperintöön, perinteisiin elinkeinoihin ja 
terveyteen kohdistuvia vaikutuksia olisikin hyvä tarkastella rinnakkain ja holistista näkö-
kulmaa käyttäen. Koska perinteinen tieto ja sen siirtyminen nuoremmille sukupolville 
liittyvät läheisesti kulttuurin ylläpitämiseen, tulisi saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaiku-
tusten selvittämisessä ja kuvaamisessa huomioida myös perinteisen tiedon elinvoimaisuu-
teen kohdistuvat vaikutukset. Perinteiseen tietoon kohdistuvia vaikutuksia voi kartoittaa 
esimerkiksi kappaleen 2.5.4 kysymysten avulla. Viime kädessä YVA-menettelyyn osallistu-
vien saamelaisten tulisi voida päättää siitä, miten ja minkälaisin menetelmin perinteiseen 
tietoon kohdistuvia vaikutuksia olisi parasta arvioida.

2.6 Perus- ja ihmisoikeusvaikutukset: vaikutukset 
saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien 
toteutumiseen 

Kuten osan I luvussa 5 tuodaan esille, Suomen perustuslain 17.3 § pitää implisiittisesti 
sisällään saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon, joka saa pitkälle sisältönsä YK:n kan-
salais- ja poliittisten oikeuksien yleissopimuksen (KP-sopimus) 27 artiklasta.1075 Kuten 
osan I luvussa 2 on kuvattu, YVA-lakia on saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten 

1075  27 artikla. Niissä valtioissa, joissa on kansallisia, uskonnollisia tai kielellisiä vähemmistöjä, tällaisiin 
vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä ei saa kieltää oikeutta yhdessä muiden ryhmänsä jäsenten kanssa nauttia 
omasta kulttuuristaan, tunnustaa ja harjoittaa omaa uskontoaan tai käyttää omaa kieltään. 
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arvioinnin yhteydessä tulkittava saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksien asettamien mini-
mivaatimusten sekä erityisesti KP-sopimuksen 27 artiklaa koskevan oikeuskäytännön 
nojalla. Arvioinnissa on näin ollen sovellettava saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa 
ja siihen liittyvää kumulatiivisten vaikutusten arviointia. YVA-menettelyssä on arvioitava 
hankkeen saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin eli perus- ja 
ihmisoikeuksiin kohdistuvia kumulatiivisia vaikutuksia, jossa on muiden nykyisten hank-
keiden ja toimenpiteiden lisäksi otettava huomioon aiemmin toteutetut sekä suunnitellut 
uudet hankkeet, jotka vaikuttavat saamelaisten perinteiseen maankäyttöön. 

Metsähallituksen Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman vuosille 2022–
2027 valmistelutyöhön nimetty Akwé: Kon -työryhmä on todennut lausunnossaan seu-
raavaa: ”Heikentämiskielto edellyttää, että on olemassa selkeät mittarit huomattavalle 
haitalle. Muun muassa YK:n ihmisoikeuskomitean tekemien KP-sopimuksen 27 artiklan tul-
kintojen kautta voidaan todeta, että huomattava haitta tulee mitata kumulatiivisella vaiku-
tusten arvioinnilla, jossa katsotaan myös jo tehtyjä maankäyttöratkaisuja kokonaisuutena 
uusien suunnitelmien kanssa ennen kuin tiedetään huomattavan haitan raja. Saamelais-
yhteisön tuntiessa vanhojen ja suunniteltujen maankäyttömuotojen yhteisvaikutukset, he 
voivat ennakkosuostumusmenettelyä käyttäen arvioida huomattavan haitan toteutumista 
ja sallia tai kieltää suunnitellut maankäyttötoimet.”1076 KP-sopimuksen oikeuskäytännössä 
käyttämä ”huomattavan haitan” käsite voitaneen ainakin pitkälle rinnastaa YVA-lain ”mer-
kittävien ympäristövaikutusten” käsitteeseen. Suomen lainsäädännössä käytetään tässä 
yhteydessä hieman toisistaan poikkeavia termejä, kuten kaivoslain ”olennainen” heikennys 
tai ”huomattava haitta” sekä vesilain ”vähäistä suurempi heikennys”. YVA-lakia on luettava 
yhdessä KP-sopimuksen kanssa siten, että KP-sopimuksen 27 artiklan oikeuskäytäntö aset-
taa standardin YVA-lain soveltamiselle.

Kumulatiiviset vaikutukset tulee arvioida myös suhteessa saamelaisten alkuperäiskansa-
oikeuksien toteutumiseen. Raitio ja Larsen toteavat, että saamelaisiin kohdistuvien lain-
säädännöllisten velvoitteiden täyttyminen ei ole mahdollista ilman että arvioidaan 
menneen, nykyisen ja tulevan maankäytön kumulatiivisia vaikutuksia saamelaiselle kult-
tuurille, saamelaisten elinkeinoille ja oikeuksille.1077

Norjan saamelaiskäräjien suunnittelun oppaassa todetaan, että alueiden ja maan käytön 
suunnittelussa on otettava huomioon, että KP-sopimuksen artiklaan 27 pohjaten, alku-
peräiskansojen kulttuuriin kohdistuviin vaikutuksiin liittyy huomattava painoarvo ja että 
saamelaisten luontoperustaan ei voida koskaan sallia puuttumista tavalla, joka tekee 
mahdottomaksi tai olennaisesti loukkaa alkuperäiskansoihin kuuluvan henkilön tai 

1076  Metsähallitus (2022), Liite 2, s. 2–3

1077  Raitio, K. & Larsen. R. Expert statement requested by the Sámi Parliament in Finland regarding procedures for 
conducting cumulative effects assessment concerning Sámi culture and livelihood, 21.2.2020.
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alkuperäiskansojen ryhmän elinkeinojen ja kulttuurin harjoittamisen.1078 Perinteisten elin-
keinojen harjoittamisen osalta se tarkoittaa, että interventiot eivät saa johtaa siihen, että 
toiminta ei ole enää kannattavaa tai täytä tarkoitustaan. Vaikutuksia tulee punnita KP-sopi-
muksen 27 artiklaa koskevan oikeuskäytännön nojalla.

Osana ympäristövaikutusten arviointia hankevastaan tulee arvioida myös vaikutuk-
set saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vai-
kutuksia tulee punnita suhteessa perus- ja ihmisoikeuksien asettamiin vaatimuksiin. 
Hossain & Petrétein mukaan ihmisoikeusarvioinnilla on monia yhtäläisyyksiä sosiaa-
listen vaikutusten arviointiprosessin kanssa, mutta eroaa tästä siinä, että se perustuu 
kansain välisiin ihmis oikeussopimuksiin ja niiden velvoitteisiin. Käytännössä ihmisoikeus-
vaikutusten arvioin nissa selvitetään, voiko hanke olla ristiriidassa saamelaisten perus- ja 
ihmis oikeuksien toteutumisen kanssa.1079 Hankevastaavan tulee tarvittaessa käyttää apu-
naan perus- ja ihmisoikeuksien ja saamelaisoikeuksien asiantuntijaa. Viimekädessä YVA-
yhteys viranomaisen velvollisuutena (PL 22 §) on kuitenkin varmistaa, että saamelaisten 
perus- ja ihmis oikeudet toteutuvat YVA-menettelyssä. Tämä tarkoittaa sen varmistamista, 
että vaikutukset on arvioitu perus- ja ihmisoikeuksien asettamien kriteereiden mukaisesti 
ja että arvioinnissa tuodaan esille saamelaistahojen näkemykset vaikutuksista ja hankkeen 
toteuttamisesta. YVA-yhteysviranomaisen tulee perustellussa päätelmässään myös ottaa 
kantaa saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyteen suhteutettuna 
perus- ja ihmisoikeuksien asettamaan oikeudelliseen suojaan.

2.7 Kumulatiiviset vaikutukset
Saamelaiset joutuvat jakamaan alueensa luonnonresurssit usean eri toimijan kanssa. 
Luonnonresurssien käyttöön kohdistuu paineita monelta taholta, ja saamelaiset joutu-
vat puolustamaan perinteisten elinkeinojensa maiden ja vesien käyttöä. 1080 Saamelaisten 
kamppailu perinteisten elinkeinojensa tilasta on itsessään vastoin heidän perustuslail-
lista oikeuttaan ylläpitää ja kehittää kulttuuria, jonka toteutumisesta viranomaisten tulisi 
huolehtia.

Monilla saamelaiskulttuurin kohdistuvilla, maankäytöstä juontuvilla vaikutuksilla on 
pitkä historia, jossa muut maankäytön muodot ovat pikkuhiljaa kaventaneet poron-
hoidon tarvitsemia alueita ja elinkeinon elinvoimaisuutta. Edellä mainittuihin syi-
hin nojaten Raitio ja Larsen toteavat kumulatiivisten vaikutusten arviointia koskevassa 

1078  Sametinget Planveileder (2020)

1079  Hossain, K. & Petrétei, A. “Resource Development and Sámi Rights in the Sápmi Region: Integrating Human 
Rights Impact Assessment in Licensing Processes”, Nordic Journal of International Law 2017, 86, s. 302–340.

1080  Kts. esim. Olsén et.al (2017); Näkkäläjärvi et al. (2020)
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asiantuntijalausunnossaan, että saamelaisten Suomen perustuslaissa turvatut oikeudet 
harjoittaa omaa kulttuuriaan eivät voi toteutua ilman nykyisen, menneen ja tulevan maan-
käytön saamelaiseen kulttuuriin, elinkeinoihin ja saamelaisten oikeuksiin kohdistuvien vai-
kutusten kumulatiivista arviointia.1081

YVA-laki pitää sisällään kumulatiivisten vaikutusten arvioinnin velvoitteen. YVA-laissa 
kumulatiivisilla vaikutuksilla tarkoitetaan kuitenkin yhteisvaikutuksia muiden olemassa 
olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa, eikä lakiin sisälly viittausta jo toteutettui-
hin tai suunniteltuihin hankkeisiin.1082 Kuten osan I luvussa 5 kuvataan, perus- ja ihmis-
oikeusmyönteisen laintulkinnan sekä erityisesti KP-sopimuksen 27 artiklaa koskevan 
oikeuskäytännön voidaan kuitenkin katsoa edellyttävän, että YVA-menettelyssä tulee 
saamelais kulttuuriin kohdistuvien vaikutusten osalta ottaa huomioon myös aikaisempi ja 
suunniteltu maankäyttö. 

Raitio ja Larsen ehdottavat asiantuntijalausunnossaan, että ensimmäinen vaihe kumula-
tiivisten vaikutusten arvioinnissa tulisi olla retrospektiivinen kumulatiivisten vaikutusten 
arviointi, jossa tarkastellaan aiemmin tapahtunutta maankäyttöä ja sen sosiaalisia, kulttuu-
risia ja terveysvaikutuksia, sekä vaikutuksia saamelaisten oikeuksiin alkuperäiskansana. 1083 
Myös Metsähallituksen Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman vuosille 
2022–2027 valmistelutyöhön nimetty Akwé: Kon -työryhmä toteaa luonnonvarasuunni-
telmaa koskevassa lausunnossaan, että menneen ja nykyisen maankäytön kumulatiivisten 
vaikutusten, tulevien maankäytön suunnitelmien vaikutusten sekä näiden yhteisvaiku-
tusten merkitys poronhoidon ja saamelaisen kulttuurin elinvoimaisuuteen kannalta on 
vähimmäiskeino, jotta voidaan turvata saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana. 1084

Tutkimuskirjallisuudessa kumulatiivisiin vaikutuksiin katsotaan usein kuuluvan niin men-
nyt kuin tulevaisuuden maankäyttökin. Noblen mukaan kumulatiivisten vaikutusten 
arviointi on niiden muutosten arviointia, jotka kasautuvat monien stressitekijöiden, sekä 
ihmisten aiheuttamien että luonnonilmiöistä johtuvien, seurauksena ajallisesti ja paikal-
lisesti. 1085 Näin ollen kumulatiivinen vaikutusten arviointi edellyttää ajallisten muutosten 

1081  Raitio, K. & Larsen. R. “Expert statement requested by the Sámi Parliament in Finland regarding procedures 
for conducting cumulative effects assessment concerning Sámi culture and livelihood”, 21.2.2020.

1082  Ks. osa I luku 5.

1083  Raitio & Larsen (2020)

1084  Metsähallitus (2022), Liite 2: Akwé: Kon työryhmän lausunto.

1085  Noble (2022), s. 42–59; ks. myös Dubé, M.G. “Cumulative Effects Assessment in Canada: A Regional 
Framework for Aquatic Ecosystems.” Environmental Impact Assessment Review 2003, 23: 723–745.
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selvittämistä ja pitkän aikavälin trendien ymmärtämistä.1086 Dubén mukaan kumulatiivis-
ten vaikutusten arvioinnissa on kaksi tärkeää vaihetta: 1. jo olemassa olevien, kasautunei-
den vaikutusten arviointi ja 2. tulevaisuuden vaikutusten arviointi.1087 

Kumulatiiviset vaikutukset ovat usein luonteeltaan sellaisia, että yksittäin ne ovat pieniä ja 
hallittavissa olevia, mutta yhdessä muiden vaikutusten ja hankkeiden kanssa aiheuttavat 
merkittävää haittaa. Kumulatiivisten vaikutusten alkuperän selvittäminen ei ole aina help-
poa, ja syy ja seuraus voivat sijaita ajallisesti ja maantieteellisesti kaukana toisistaan.1088 
Erityisesti kumulatiiviset vaikutukset, jotka juontuvat menneisyydessä tapahtuneista toi-
mista tai hankkeista, voivat jäädä huomaamatta, aktivoituakseen uudelleen uuden hank-
keen tai häiriön myötä. Myös tästä syystä retrospektiivinen kumulatiivisten vaikutusten 
arviointi on tärkeää.

Saamelaisten mahdollisuuksiin harjoittaa kulttuuriaan vaikuttaa maankäytön lisäksi vah-
vasti myös ilmastonmuutos, jonka vaikutukset pohjoisilla alueilla ovat eteläisempiä alueita 
voimakkaampia, ja joka lähitulevaisuudessa tulee vahvistumaan ja kiihtymään. Tästä 
syystä olisi pohdittava, tulisiko kumulatiivisten vaikutusten arvioinnissa huomioida myös 
hankkeiden vaikutukset saamelaisten mahdollisuuksiin sopeutua ilmastonmuutokseen. 
Kumulatiivisten vaikutusten arviointi voisi myös viedä vaikutusten arvioinnin käytäntöjä 
kauemmas hankekohtaisesta ajattelusta kohti holistista näkökulmaa, joka vastaisi parem-
min alkuperäiskansojen maailmankuvaa.1089

SYKEn hyviä käytäntöjä ympäristövaikutusten arvioinnissa käsittelevän raportin mukaan 
perinpohjainen kumulatiivisten vaikutusten arviointi (Cumulative Impact Assessment, 
CIA) on hankala toteuttaa muun muassa siksi, että tietoa muiden samalla alueella ole-
vien hankkeiden vaikutuksista ei välttämättä ole saatavilla.1090 Raportissa ehdotetaan, 
että suunnittelun alkuvaiheessa voitaisiin tehdä kevyempi, jo olemassa olevaan tietoon 
ja kartta tarkasteluihin perustuva alustava kumulatiivisten vaikutusten arviointi (Rapid 
Cumulative Impact Assessment, RCIA). Alustavassa kumulatiivisten vaikutusten arvioin-
nissa keskitytään alueella olevien toimintojen vaikutusten sijaan alueen merkittäviin ja 

1086  Dubé, M.G., P. Duinker, L. Grieg, M. Carver, M. Servos, M. McMaster, B. Noble, H. Schreier, L. Jackson, & 
K. Munkittrick. “A Framework for Assessing Cumulative Effects in Watersheds: An Introduction to Canadian Case 
Studies.” Integrated Environmental Assessment and Management 2013, 9: 363–369.

1087  Ibid.

1088  Noble, B. “Cumulative Impact Assessment.” Teoksessa K. Hanna (ed.) Routledge Handbook of Environmental 
Impact Assessment, 2022, Abingdon: Routledge, s. 42–59.

1089  Ibid.

1090  Marttunen, M., Grönlund, S., Hokkanen, J., Jantunen, J., Karjalainen, T.P., Luodemäki, S., Mustajoki, J., Neste, J., 
Saarikoski, H., Vallius, E., Vartia, M., Vehmas, A. & Vienonen, S. Hyviä käytäntöjä ympäristövaikutusten arvioinnissa - 
IMPERIA-hankkeen yhteenveto. Suomen ympäristökeskus 2016, s.32
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herkkiin kohteisiin ja niiden kykyyn sietää erilaisia muutoksia. Jos alustavassa tarkastelussa 
havaitaan herkkiä kohteita ja niihin kohdistuvia kumuloituvia vaikutuksia, tähän kiinnite-
tään erityistä huomiota varsinaisessa vaikutusten arvioinnissa. 

RCIA -lähestymistavassa keskitytään herkkiin ja jo voimakkaasti kuormitettuihin kohtei-
siin sekä tarkastellaan niihin kohdistuvia vaikutuksia laajemmin sen sijaan, että kohden-
netaan arviointi vain suunnitteilla olevan hankkeen vaikutuksiin.1091 Tämän tyyppisestä 
lähestymis tavasta on kirjoittanut myös Noble1092 , jonka mukaan kumulatiivisessa vaiku-
tusten arvioinnissa on oleellista keskittyä tietyn hankkeen vaikutusten sijaan tärkeisiin 
ekologisiin ja sosiaalisiin arvoihin sekä niihin kohdistuviin yhtäaikaisiin vaikutuksiin. Läh-
tökohtana on alue, siihen liittyvät arvot ja alueen herkkyys muutoksille. Ekologisesti ja 
sosiaa lisesti tai kulttuurisesti tärkeillä, jo vahvasti kuormitetuilla tai muutoksille herkillä 
alueilla voivat kooltaan vähäisetkin hankkeet aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Kumulatiivisten vaikutusten arviointi voi olla haasteellista muun muassa ajallisen mitta-
kaavan ja tiedon saamiseen liittyvien seikkojen vuoksi. 1093 Silloin kun saamelaisalueella 
toteutettava kumulatiivisten vaikutusten arviointi tulee kyseeseen, voidaan todeta, että 
saamelaisilla on sukupolvelta toiselle siirtynyttä perinteistä tietoa oman alueensa luon-
nosta ja sen muutoksista, ja he osaavat myös arvioida elinkeinoihinsa kohdistuvia ja 
muista maankäyttöhankkeista juontuvia vaikutuksia parhaiten. 

2.7.1 Esimerkki kumulatiivisesta vaikutusten arvioinnista: 
Great Sands Hill, Saskatchewan

Esimerkkinä kumulatiivisesta ympäristövaikutusten arvioinnista toimii Saskatchewanissa 
Kanadassa tehty arviointi, jossa selvitettiin teiden, öljyn- ja kaasunporausten sekä karjan-
kasvatuksen vaikutuksia preerian ekosysteemien biodiversiteettiin ja alueen kulttuuri-
siin arvoihin. Maankäytön muutoksia ja häiriöitä tutkittiin retrospektiivisesti ilmakuvien, 
maankäyttösuunnitelmien ja muiden maankäyttöön sekä alueen lajistoon liittyvien aineis-
tojen avulla.1094 Haastatteluihin ja kohderyhmätapaamisiin otti osaa yli 250 paikallisen 
yhteisön jäsentä. Biofysikaalisessa vaikutusten arvioinnissa keskityttiin lajien ja elinympä-
ristöjen herkkyyskartoitukseen, häiriötekijöiden alueelliseen rajaamiseen sekä erilaisten 
ympäristö vaikutusten kohteena olevien alueiden ja lajien esiintymisen välisten suhtei-
den selvittämiseen. Tutkimuksessa kartoitettiin alueet, jotka olivat erityisen tärkeitä sekä 

1091  Ibid.

1092  Noble (2022), s. 42–59.

1093  Kts. esim. Marttunen et al. (2016); Noble (2022)

1094  Noble, B. “Strategic Approaches to Regional Cumulative Effects Assessment: A Case Study of the Great Sand 
Hills, Canada.” Impact Assessment and Project Appraisal 2008, 26: 78–90.



306

YMPäRISTöMINISTERIöN JULKAISUJA 2023:2 

luonnon monimuotoisuuden vuoksi, että alkuperäiskansoille tärkeiden lajien elinympäris-
töinä. Näille alueille tehtiin retrospektiivinen kumulatiivisten vaikutusten arviointi, jossa 
käytettiin ilmakuvia sekä maankäyttö- ja kasvilajiaineistoja.

Tämän pohjatyön jälkeen luotiin kolme tulevaisuusskenaariota, joista kaksi perustui sii-
hen, että kaasunporaus alueella jatkuu ja lisääntyy, ja kolmas siihen, että alue suojellaan 
ja muuta maankäyttöä rajoitetaan merkittävästi. Erilaisten skenaarioiden sosiaaliset ja 
ekonomiset vaikutukset selvitettiin muun muassa haastattelujen, ryhmätapaamisten ja 
tilasto analyysien avulla. Jokaisen skenaarion kulttuuriset vaikutukset selvitettiin yhdessä 
alkuperäiskansojen kanssa. Menetelmänä käytettiin osallistavaa karttamenetelmää, jonka 
avulla muun muassa kartoitettiin ne paikat, jotka olivat tärkeitä perinteisen maankäytön ja 
henkisten arvojen vuoksi.

2.7.2 Esimerkki kumulatiivisten vaikutusten kartoittamisesta: 
RenGIS ja Norra Vilhelmina 

Ruotsin saamelaisalueella on kehitetty jo vuodesta 2000 lähtien RenGIS-karttatyökalua 
tutkijoiden ja poronhoitajien yhteistyönä. Karttatyökalu kehitettiin parantamaan poron-
hoitajien osallistumista maankäytön suunnitteluun, ja se tarjoaa poronhoitajille välineen 
tuoda perinteistä tietoaan osaksi maankäytön suunnittelua.1095 RenGIS-tietokantaan tal-
lennettiin poronhoitajien ekologista tietoa sekä satelliittikuvia, joista poronhoitajat pai-
kansivat laidunalueiden sijainnit eri vuodenaikoina. Tietokantaan lisättiin myös mm. 
kaukokartoituksen avulla saatua kasvillisuusdataa. Myöhemmin tietokantaa kehitettiin 
eteenpäin: yhteensä 350 poronhoitajaa 50:stä saamelaiskylästä (sameby) varusti noin 
1 000 poroa GPS-pannoilla, ja kaikki tieto porojen liikkeistä lisättiin tietokantaan. Seuranta 
käsitti yhteensä 225 000 km2 kokoisen alueen. RenGIS -tietokantaan on talletettu myös 
tietoa muusta maankäytöstä ja nykyisellään karttatietokanta sisältää tiedot seuraavista 
asioista: porojen laidunalueet ja satelliittikuvat alueista, porojen kulkureitit, tuulivoima-
loiden, vesivoimaloiden sekä olemassa olevien ja suunniteltujen kaivosten sijainnit, suo-
jelualueet, kulttuurisesti tärkeät alueet, hallinnolliset rajat sekä tietoja metsien käytöstä 
ja hakkuualueista ja historiallisesta maankäytöstä. Karttatyökalun avulla voidaan osoittaa 
tarkasti poronhoidolle tärkeät alueet, ja sitä voidaan käyttää kumulatiivisten vaikutusten 
arvioinnissa.

1095  Sandström (2015); ks. myös Ruotsin saamelaiskäräjät: https://www.sametinget.se/renGIS

https://www.sametinget.se/renGIS
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Esimerkiksi vuonna 2015 Ruotsissa Norra Vilhelminan saamelaiskylän alueella tehtiin 
kumulatiivinen maankäytön vaikutusten kartoitus, jossa käytettiin RenGIS -karttatyö-
kalua.1096 Tutkimuksessa alueen poronhoitajat arvioivat muun maankäytön aiheutta-
mien häiriöiden laajuutta perustuen tietoihin historiallisesta, nykyisestä ja mahdollisesta 
tulevasta maankäytöstä. Tutkimuksessa käytettiin paikkatietoja kaikesta maankäytöstä 
ja ihmisen toiminnasta ja jokaiselle häiriötekijälle määritettiin vaikutusalue. Maankäy-
tön aiheuttamat häiriöt jaettiin kahteen luokkaan: esteet ja vältettävät alueet. Vältettäviin 
aluei siin luettiin kuuluvaksi varsinaisten vaikutusalueiden läheiset alueet, joita porojen on 
todettu karttavan. Esteet jaettiin edelleen kahteen lisäluokkaan: kokonaisesteet ja esteet, 
jotka ovat ohitettavissa, mutta muuttavat porojen käyttäytymistä. Esimerkkejä kokonais-
esteistä ovat rakennukset, aidatut tiet, rautatiet ja teollisuusalueet. Tiet ja rautatiet ilman 
aitoja, voimalinjat ja tuulipuistot ovat esimerkkejä esteistä, jotka on mahdollista ohittaa, 
mutta joiden aiheuttama häiriö saa porot välttämään alueella kulkemista, tai jotka voivat 
aiheuttaa porolle vaaraa. Vaikutusalueiden määrittämisessä käytettiin RenGIS-tietokantaan 
tallennettua aineistoa, sekä mm. poron käyttäytymiseen ja maankäyttöön liittyvää tutki-
mustietoa, sekä poronhoitajien perinteistä ja kokemustietoa. 

Norra Vilhelminan saamelaiskylän talvilaidunten läpi kulkee aitaamaton rautatie. Koska 
porohoitajat eivät halua ottaa riskiä porojen loukkaantumisesta, poroja paimennetaan 
yli 10 km päässä rautatiestä. Näihin tietoihin perustuen rautatielle asetettiin tutkimuk-
sessa 10 km:n vaikutusalue. Vaellus- ja moottorikelkkareittien tiedettiin aiheuttavan häi-
riötä poroille, mutta koska tarkempi tutkimustieto alueelta puuttui, määritettiin niiden 
vaikutus alueen olevan 500 metriä reitiltä Kanadassa tehtyihin tutkimuksiin perustuen.1097 

Infrastruktuurin ja ihmisen toiminnan vaikutukset poroihin vaihtelevat vuodenajasta riip-
puen. Herkimpiä aikoja ovat poikimiskausi ja lopputalvi. Talvea pidetään poronhoidon 
kannalta kriittisenä vuodenaikana, ja siksi talvilaidunmaiden häiriöt vaikuttavat porojen 
määrään kaikista eniten, ja talviaikaisten häiriöiden vaikutus ulottuu sitä kautta kaikkiin 
vuodenaikoihin. Norra Vilhelminan saamelaiskylän alueella määritettiin tästä syystä erityi-
sesti talvilaitumiin kohdistuvia häiriöitä. Laskelmat tehtiin vuodelle 2014 ja tämän lisäksi 
tehtiin skenaarioanalyysi vuodelle 2050. Tulevaisuusskenaariossa oletettiin, että tiever-
koston laajuus säilyy ennallaan, mutta liikennemäärät lisääntyvät. Rakennetun tai viljel-
lyn maan pinta-alojen ei yleisesti ottaen katsottu muuttuvan, mutta tuulivoiman kohdalla 

1096  Kløcker Larsen, R., Raitio, K., Sandström, P., Skarin, A., Stinnerbom, M., Wik-Karlsson, J., Sandström, S. österlin, 
C. & Buhot, Y. Kumulativa effekter av exploateringar på renskötseln – vad behöver göras inom tillståndsprocesser. 
Naturvårdsverket, 2016, https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6722-9

1097  Environment Canada. Scientific assessment to inform the identification of critical habitat for woodland 
caribou (Rangifer tarandus caribou), boreal population, in Canada, Ottawa, Ontario, Canada 2011, https://www.
registrelep-sararegistry.gc.ca/virtual_sara/files/ri_boreal_caribou_science_0811_eng.pdf. Environment Canada. 
Recovery Strategy for the Woodland Caribou (Rangifer tarandus caribou), Boreal population, in Canada Woodland, 
Ottawa, Ontario, Canada 2012, https://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/virtual_sara/files/plans/rs_boreal_
caribou_revised_0811_eng.pdf.

https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6722-9
https://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/virtual_sara/files/ri_boreal_caribou_science_0811_eng.pdf
https://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/virtual_sara/files/ri_boreal_caribou_science_0811_eng.pdf
https://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/virtual_sara/files/plans/rs_boreal_caribou_revised_0811_eng.pdf
https://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/virtual_sara/files/plans/rs_boreal_caribou_revised_0811_eng.pdf
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skenaarioon otettiin mukaan jo luvan saaneet ja suunnitteilla olevat tuulipuistot. Skenaa-
rioon lisättiin myös kaivos lähelle porojen poikimisaluetta. Alueelle on annettu mineraalie-
siintymän etsintälupa. 

Hankkeessa tutkittiin myös historiallista maankäyttöä, ja tuotettiin neljä maankäyttöä 
kuvaavaa karttaa, jotka näyttävät vuosien 1900, 1950 ja 2015 tilanteen sekä tulevaisuus-
skenaarion vuodelle 2050. Aineisto historiallisiin karttoihin kerättiin kirjallisuudesta, eri-
laisilta verkkosivustoilta (esim. rakennusvuodet ja käyttöaika) ja vanhoista kartoista (sekä 
digitoiduista että paperisista kartoista). Kartat havainnollistavat, kuinka 1900-luvun alussa 
käytännössä kaikki Norra Vilhelminan saamelaiskylän alueen maa oli poronhoidon käy-
tössä, ja kuinka laidunalueet ovat sittemmin jatkuvasti pienentyneet. 1950-luvulla alueelle 
alkoi tulla vesivoimaloita sekä metsätaloutta, ja 2000-luvun alussa alettiin kehittää tuuli-
voimaa. Tulokset osoittivat, että vuoteen 2014 mennessä saamelaiskylän laidunalueista 
30 % oli muiden maankäyttömuotojen käytössä tai näiden vaikutusalueilla, ja talvilaidun-
ten kohdalla osuus oli jopa 54 %. Suurimman vaikutuksen talvilaitumille muodosti metsä-
talous (34 %). Vuodelle 2050 tehdyssä tulevaisuusskenaariossa häiriöalue kattoi 39 % 
kaikista laidunalueista ja 50 % talvilaidunalueista. Skenaariossa talvilaidunten pinta-ala on 
hieman aiempaa suurempi johtuen suunnitelmista junaradan aitaamiseksi, minkä katso-
taan pienentävän radan vaikutusaluetta.

RenGIS -hanke on hyvä osoitus siitä, miten perinteisen tiedon digitalisoiminen voi edes-
auttaa sen tuomista osaksi vaikutusten arviointia ja maankäytön suunnittelua. Suomessa 
Metsähallitus on osana Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaa sitou-
tunut tuottamaan julkisen karttatason, johon kootaan tietoa sellaisista toiminnoista ja 
rakenteista, joilla voi olla vaikutusta perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen.1098 Kartta-
tasolle kootaan tiedot muun muassa taajamista, matkailualueista, runkotieverkosta, 
kullanhuuhdonta-alueista sekä keskeisistä retkeily- ja muista reitistöistä, joilla voi olla 
vaikutusta perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen. Lisäksi metsätalouskartat päivi-
tetään paliskuntakohtaisten metsätaloussuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Kartta-
tasoille on mahdollista merkitä myös tietoja tärkeistä luonto- ja kulttuuripaikoista. 
Luonnonvarasuunnitelman Akwé:Kon -työryhmän mukaan ”avoin ja osallistava luonto- 
ja kulttuuripaikkatieto on pääasiassa kannatettava asia, kunhan saamelaisten suku-
jen sisäisiä kulttuuritietoja ei niissä esitetä. Tämä sen vuoksi, että saamelaisilla on niin 
avointa kuin ei-avointa perinteistä tietoa. Tähän voidaan lukea esimerkiksi tieto pyhistä 
paikoista tai tarkempi tieto pyynti- tai keräilypaikoista. Avoin tieto edesauttaa varsinkin 

1098  Metsähallitus (2022), s. 18–19.
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ulkopaikkakuntalaisia huomioimaan luonnon monimuotoisuutta ja saamelaisten sekä 
muiden kulttuurikohteita.”1099 Perinteisen tiedon tallentamista ja kartoittamista käsitellään 
tarkemmin luvussa 4.

2.7.3 Esimerkki: Metsätalouden ja muun maankäytön kumulatiiviset 
vaikutukset poronhoidon elinvoimaisuuteen ja taloudelliseen 
kannattavuuteen

Vuosina 2018–2022 toteutettiin Miltä sopu näyttää -projekti, jonka tavoitteena oli löytää 
yhteiselon edellytyksiä saamelaisten kotiseutualueen maankäytössä. Miltä sopu näyttää 
-projekti oli Koneen säätiö rahoittama poikkitieteinen tutkimusprojekti, jota johti taiteilija 
Pauliina Feodoroff. Projektissa tutkittiin kumulatiivisia maankäyttövaikutuksia erityisesti 
metsätalouden osalta, jossa yksistään haitat kumuloituvat vuosi vuodelta suuremmaksi, 
vaikka yksittäisen vuoden haitta olisi varsin mitätön. Metsätalouden lisäksi tutkittiin infra-
struktuurin eli tiestön, rakennuskannan, kylien ja vapaa-ajan asuntojen yhteisvaikutusta 
poronhoitoon.

Tarkoitus vaikutusten arviolla oli mitata ja arvioida, aiheuttaako muu maankäyttö “huo-
mattavaa haittaa” saamelaiskulttuurille sekä poronhoidolle ja sen elinvoimaisena ja talou-
dellisesti kannattavana säilymiselle KP-sopimuksen 27 artiklaa koskevan oikeuskäytännön 
mukaisesti (ks. I osan kappale 5). Metsätalouden vaikutukset poronhoidon laitumiin arvioi-
tiin laskemalla Muddusjärven kaikkien laidunkuvioiden jäkälätuotto nykytilanteessa ja 
tilanteessa ilman metsätalouden vaikutuksia. Laskelmiin käytettiin Luonnonvarakeskuksen 
(Luke) kehittämää lineaarista ja staattista jäkälän biomassamallia1100 ja laidunluokkakuvion 
biomassasta laskettiin vastaava jäkälän vuosikasvu kuviolle käyttäen Luken ja Helsingin yli-
opiston käyttämää laskentakaavaa.1101. Vaikutusten arvio siis vertaa pelkästään jäkälän teo-
reettista vuosituottoa laidunluokkien pinta-alan ja infrastruktuurin häiriöalan funktiona 
eikä ota huomioon muita vaikutuksia kuten laitumien käytettävyyttä. Todellisuudessa 
hakattu laidun on vuosia poissa porojen laiduntamisesta, mutta tässä laskelmassa on ole-
tettu, että niiden vuosikasvu on täysin porojen käytettävissä. Myös hakkuiden aiheut-
tama häiriöttömien laitumien pirstoutuminen aiheuttaa poronhoitajille enemmän kallista 

1099  Metsähallitus (2022), Liite 2: Akwé: Kon työryhmän lausunto, s. 28.

1100  Kumpula, J., Kurkilahti, M. Helle, T. & Colpaert, A.” Both reindeer management and several other land use 
factors explain the reduction in ground lichens (Cladonia spp.) in pastures grazed by semi-domesticated reindeer in 
Finland”, Reginal Environmental Change 2014, 14: 541–559, DOI 10.1007/s10113-013-0508-5.

1101  Pekkarinen, A-J., Kumpula, J., Tahvonen, O. ” Reindeer management and winter pastures in the presence of 
supplementary feeding and government subsidies”. Ecological Modelling 2015, 312: 56–271; Kumpula, J., Colpaert, 
A., Nieminen, M. “Condition, potential recovery rate, andproductivity of lichen (Cladonia spp.) ranges in the Finnish 
reindeer management area”. Arctic 53: 152–160.
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paimennustyötä. Infrastruktuurin aiheuttamat häiriöt alentavat myös paikoin laidunten 
käytettävyyttä eikä tätä ole suoraan arvioitu. Infrastruktuurin häiriöt vaikuttavat jäkälä-
mallin kautta jäkälätuoton pienenemiseen.

Muddusjärven paliskunnan poromiehet ja osakkaat osallistuivat työhön laajasti kartoit-
taen entisiä tärkeitä jäkälä- ja luppolaidunalueita. Poromiesten perinteinen tieto tuli käyt-
töön myös arvioitaessa eri maankäytön häiriöetäisyyksiä ja metsäkuvioiden merkityksistä 
laitumina, mitä tehtiin useilla maastoretkillä ja karttatyöpajoilla. Poronhoitajien arviot eri 
maankäyttömuotojen häiriöistä vastasivat varsin hyvin Luken käyttämiä häiriöetäisyyk-
siä1102, jolloin käytännössä Luken mallia voitiin käyttää sellaisenaan. Poronhoitajien määrit-
tämiä hyviä jäkälä- ja luppolaitumia käytettiin osassa jäkäläsimulaatioita.

Miltä sopu näyttää -projektissa tehtiin siis historialliseen ja nykyiseen paikkatietoon poh-
jautuva jäkälätuoton muutossimulaatio 1950-luvulta vuoteen 2020, joka käytti hyväk-
seen Luken ja Helsingin yliopiston malleja ja yhdisti niitä poronhoitajien maasto- ja 
perinnetietoon.

Laidunluokkien kartoitus
Jäkälämallin käyttäminen edellyttää, että tunnemme paliskunnan laidunluokat haluttuina 
aikoina eli vähintään nykyään ja ennen maankäytön häiriöiden ilmestymistä. Kartoittami-
seen käytettiin vapaasti ladattavia aineistoja kuten Suomen ympäristökeskuksen ja Luken 
laidunluokka-aineistoja1103, Metsäkeskuksen laserkeilaukseen perustuvia latvusmalleja1104 
ja Maanmittauslaitoksen maastokarttaa ja ilmakuvia.1105. Työn tukena oli kolmen vuoden 
aikana maastossa kuvatut gps-referoidut metsäkuvat, joita oli noin 52 000 kpl kattavasti 
ympäri paliskuntaa. Metsäkuviot kartoitettiin puoliautomaattisesti paikkatieto-ohjelmilla 
omiin kehitysluokkiinsa ja näistä hakkuualueiden hakkuuhistoria ajoitettiin pääasiassa 
Landsat-satelliittikuvista, Sentinel 2 -satelliittikuvista, metsurihaastatteluin sekä historial-
lisista ilmakuvista. Metsien kartoituksen osalta kuvassa 1 on esimerkkikartta. Hakkuiden 
määrä osoittautui hyvin merkittäväksi ollen noin 25 000 ha, mikä tarkoittaa, että noin 60 % 
potentiaalisista hakkuukypsistä metsistä on hakattu. Merkittävä osa jäljellä olevista uudis-
tuskypsistä metsistä sijaitsee pieninä sirpaleina hakkuualueiden välissä. Kartan valkoisella 
olevat alueet eli kitumetsät ja muut puuttomat alueet otettiin sellaisenaan laidunluokka-
kartasta ja oletettiin, että niissä ei tapahtunut tarkastelujaksolla muutoksia.

1102  Kumpula et al. (2014), s. 152–160.

1103  Suomen ympäristökeskuksen Syken vapaasti ladattavat paikkatietoaineistot, poronhoitoalueiden tarkka 
laidunluokitus, www: https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot/Ladattavat_paikkatietoaineistot

1104  Metsäkeskuksen latvusmalliaineistot, www: https://aineistot.metsaan.fi/avoinmetsatieto/Latvusmalli/
Karttalehti/

1105  Maanmittauslaitoksen avoin paikkatieto, www: https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta

https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot/Ladattavat_paikkatietoaineistot
https://aineistot.metsaan.fi/avoinmetsatieto/Latvusmalli/Karttalehti/
https://aineistot.metsaan.fi/avoinmetsatieto/Latvusmalli/Karttalehti/
https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta
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Kuva 1. Muddusjärven paliskunnan alueen metsämaiden kehitysluokat nykytilanteessa.

Jäkälälaidunten tuottolaskelmat
Paikkatietoaineistot luettiin Python-koodilla, joka laski vuosittaiset jäkälämäärät ja -tuo-
tot ajanjaksolle 1950–2020. Pienentyneestä jäkälän vuosituotosta laskettiin paliskunnan 
alueen poronhoidolle aiheutettu taloudellinen tappio sillä oletuksella, että jäkäläkasvun 
menetys korvataan lisäruokinnalla, joka nykyään maksaa noin 0,5 €/kg.1106. Jäkäläkasvun 
menetys riippuu myös porojen omasta kaivuuhävikistä, koska kaivuussa ne saavat hyö-
dynnettyä vain osan kaivamastaan jäkälästä. Tämä jäkälän kaivuun hyötysuhde riippuu 
biomassasta1107, ja laskelmissa otettiin huomioon vain näiden hyödynnettävissä olevien 
jäkälämäärien muutos.

1106  Kumpula, J. & Siitari, S. Kestävä biotalous porolaitumilla -hankkeen osaraportit, johtopäätökset ja 
toimenpide-ehdotukset, Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 29/2020, Luonnonvarakeskus, https://jukuri.luke.fi/
bitstream/handle/10024/545810/luke_luobio_29_2020.pdf

1107  Pekkarinen et al. (2015)

file://valtion.fi/yhteiset%20tiedostot/VNK/TIY/Julkaisutuotanto/YM/Julkaisut/2023/KESKEN/YM_2023_xx_Saamelaisten_oikeudet_MARIA/Aineisto/%20https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/545810/luke_luobio_29_2020.pdf
file://valtion.fi/yhteiset%20tiedostot/VNK/TIY/Julkaisutuotanto/YM/Julkaisut/2023/KESKEN/YM_2023_xx_Saamelaisten_oikeudet_MARIA/Aineisto/%20https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/545810/luke_luobio_29_2020.pdf
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Simulaatiota kokeiltiin erilaisilla malleilla, jossa vaihdeltiin mm. laidunluokkien jäkälä-
määräparametreja kahta viimeisintä laiduninventointia vastaaviksi. Poromääräkehitys oli 
myös huomioituna muutamissa laidunmalleissa. Varovaisinkin malli antaa 300 000 €:n las-
kennalliset vuositappiot poronhoidolle, joka vastaa yli puolta paliskunnan lihanmyynti-
tuloista. Kuvassa 2 on esitetty mallin 5 simulaatio, jonka perusteella paliskunnan alueen 
poronhoito on kärsinyt laidunmenetyksiä 530 000 euron vuosikulua vastaavan verran. 
Metsäteiden osuus kuluista on noin 40 000 €/v ja vapaa-ajan asuntojen noin 15 000 €/v. 
Mallissa 5 oli laidunluokkien jäkälämäärät päivitetty uusinta inventointia1108 vastaaviksi 
ja eri alueiden kasvupaikkatyyppejä täydennetty poronhoitajien perinteisellä tiedosta. 
Poronhoitajien aiemmin hyviksi jäkälälaitumiksi tietämät alueet oletettiin mallissa kuiviksi 
kankaiksi ennen hakkuita ja että ovat metsän toipumisen jälkeen tuoreutuneet kuivah-
koiksi kankaiksi.

Kuva 2. Metsätalouden ja muun maankäytön aiheuttamat tappiot Muddusjärven paliskunnan alueen 
poronhoidolle 1940–2020.

1108  Kumpula, J., Siitari, J., Siitari, S., Kurkilahti, M., Heikkinen, J. & Oinonen, K. Poronhoitoalueen talvilaitumet 
vuosien 2016–2018 laiduninventoinnissa – Talvilaidunten tilan muutokset ja muutosten syyt, Luonnonvara- ja 
biotalouden tutkimus 33/2019, Luonnonvarakeskus.
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Jo itsessään metsätalouden kumulatiivisuus konkretisoituu siinä, kun metsärakenne muut-
tuu hitaasti laidunluokasta toiseen. Tämän takia haitat kumuloituvat todella pitkän aikaa. 
Sinänsä yhden vuoden hakkuiden haitta voisi olla mitätön ollen hakkuumäärästä riip-
puen 3 000–8 000 €/v, mutta kun nämä haitat ovat kasaantuneet keskimäärin 7 000 €/v 
vauhdilla.

Simulaation perusteella poronhoidon kannalta vanhan metsän hakkuu aiheuttaa käsitel-
lyllä kuviolla talvilaiduntuoton putoamisen noin kolmasosaan nykyisestä oli kyse sitten 
kuivista tai kuivahkoista metsäkankaista. Tämän näkee kuvan 3 laiduntuotto kuvaajasta, 
jossa vanha metsä voi tuottaa yli 60 kg/ha/v kun hakattu kuiva kangas vain noin 24 kg/
ha/v. Poronhoidon kannalta on tulosten perusteella hyvin selkeää suosia vanhojen met-
sien säilyttämistä ja pitää infrastruktuuri kuten tiestö sekä asumis- ja vapaa-ajan rakennus-
kanta alueella mahdollisimman pienenä.

Kuva 3. Laiduntuotto eri laidunluokissa Muddusjärven paliskunnan alueella.
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Metsätalous on aiheuttanut huomattavan haitan
Miltä sopu näyttää -projektin tulosten perusteella on varsin selvää, että metsärakenteen 
muutos 1950–2020 Muddusjärven paliskunnan alueella on aiheuttanut huomattavan 
talou dellisen tappion poronhoidolle. Laskelma perustuu pelkästään muun maankäytön 
vaikutuksiin laidunten jäkälä- ja luppotuottoon ja niiden perusteella tappiot ovat vuo-
dessa sadoissa tuhansissa euroissa. Tämän lisäksi poronhoitoon vaikuttavat lukuisat muut 
metsätalouden haitat ja lisäkulut kuten laitumien pirstoutumisesta johtuva paimentami-
sen merkittävä nousu. Myös muut perinteiset elinkeinot kärsivät metsätaloudesta – jopa 
tunturikoivikkoalueen perinteinen riekkojen ansapyynti. Muuttunut metsärakenne suo-
sii myyriä ja sitä kautta pienpetoja – kuten kettuja, joiden levittäytyminen tunturialueille 
verottaa riekkokantoja. Metsätalous on siis arviointimme mukaan jo itsessään aiheuttanut 
KP-sopimuksen 27 artiklan oikeuskäytännön määrittelemän huomattavan haitan Muddus-
järven alueen poronhoidolle ja näin ollen saamelaiskulttuurin elinvoimaisena ja taloudelli-
sesti kannattavana säilymiselle.

2.7.4 Yhteenveto

Tämän kappaleen esimerkit kuvaavat erilaisia kumulatiivisten vaikutusten arviointeja, joi-
den aikajänne on pitkä ja joissa perinteistä tietoa on yhdistetty onnistuneesti muihin tieto-
lähteisiin, kuten kartta-, satelliitti-, ja ilmakuva-aineistoihin.

Kaikissa esimerkeissä alkuperäiskansojen osallisuus on ollut merkittävä: Great Sand Hillsin 
vaikutusten arvioinnissa haastatteluihin ja tapaamisiin otti osaa yli 250 paikallisen yhtei-
sön jäsentä, Norra Vilhelminan vaikutusten arviointi perustui osin RenGIS-tietokantaan, 
johon on tallennettu laajasti saamelaisten poronhoitajien perinteistä tietoa ja Muddus-
järven vaikutusten arvioinnissa paliskunnan poromiehet ja osakkaat osallistuivat työ-
hön laajasti kartoittaen entisiä tärkeitä jäkälä- ja luppolaidunalueita, joita käytettiin osana 
jäkäläsimulaatioita. 

Nämä kumulatiivisten vaikutusten arvioinnit ovat hyvä osoitus siitä, miten perinteisen tie-
don kartoittaminen ja digitalisoiminen voi edesauttaa tiedon tuomista osaksi vaikutusten 
arviointia ja maankäytön suunnittelua. Esimerkit osoittavat myös, että kartat ovat hyvin 
toimiva menetelmä kumulatiivisten vaikutusten osoittamisessa ja arvioimisessa. Kumu-
latiivista maankäyttöä kuvaavia karttoja on käytetty myös esimerkiksi Ruotsin Nunasvaa-
raan suunnitellun kaivoksen vaikutusarvioinnissa sekä Norjassa Nussirin ja Ulveryggenin 
kaivoshankkeen vaikutusarvioinnissa, joita on kuvattu osan I kappaleessa 11.3.2.1109 Kaikki 
nämä hankkeet ovat keskittyneet poronhoitoon kohdistuviin vaikutuksiin. Kuitenkin myös 
kalastus-, metsästys-, keräily- ja marjastusalueilla sekä kulttuurisesti ja henkisesti tärkeillä 
paikoilla on merkitystä saamelaisen kulttuurin ylläpitämisen ja ihmisten hyvinvoinnin kan-
nalta, ja ne olisi hyvä sisällyttää laajasti osaksi kumulatiivisten vaikutusten arviointeja. 

1109  Eira et al. (2020)
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3 Saamelaisten osallistuminen 
YVA-menettelyyn

3.1 Alkuperäiskansojen merkityksellinen osallistuminen
Merkityksellinen osallistuminen on yksi keskeisistä tekijöistä alkuperäiskansojen kulttuu-
riin kohdistuvien vaikutusten selvittämisessä osana ympäristövaikutusten arviointia. Mer-
kityksellinen osallistuminen on välttämätöntä, jotta alkuperäiskansojen arvot ja tarpeet 
tulevat huomioiduksi, ja jotta haittojen merkittävyyttä voidaan arvioida ja haittoja voidaan 
lieventää1110, mutta myös yritysten sosiaalisen vastuun toteutumisen kannalta 1111.

Tässä luvussa käsitellään vielä tarkemmin muutamia osallistumisen ja vaikutusten arvioin-
nin malleja ja menetelmiä, joilla on pyritty varmistamaan alkuperäiskansojen merkityk-
sellinen osallistuminen YVA-menettelyihin sekä maankäytön suunnitteluun ja resurssien 
hallintaan. 

Menetelmistä tarkastellaan alkuperäiskansatietoon perustuvaa vaikutusten arviointia, 
yhteishallinnan mallia, sekä yhteisölähtöistä vaikutusten arviointia. Lisäksi tarkastellaan 
yhteisölähtöistä monitorointia, jota voi käyttää esimerkiksi osana YVA-hankkeiden vaiku-
tusten seurantaa.

Menetelmissä on eroja, ja valitulla osallistumisen menetelmällä on merkitystä: tutkimus-
ten mukaan alkuperäiskansojen vaikutus hankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja 
loppu tulokseen on yhteydessä valittuihin osallistumisen menetelmiin. Larsen arvioi eri 
ympäristö vaikutusten arvioinnin malleja sen mukaan, miten paljon vaikutusta alkupe-
räiskansoilla oli hankkeen suunnitteluun/selvitystyöhön, aineiston keruuseen, vaikutus-
ten merkittävyyden arviointiin ja seurantaan, perustuen tapausesimerkkeihin Kanadasta, 
Uudesta Seelannista, Australiasta, Norjasta ja Ruotsista.1112 Verrattaessa konsultaatioon 
perustuvaa, yhteishallinnan malliin perustuvaa sekä yhteisölähtöistä vaikutusten arvi-
ota, yhteisölähtöinen vaikutusten arviointi oli alkuperäiskansojen oikeuksien ja 

1110  Noble, B. “Learning to Listen: Snapshots of Aboriginal Participation in Environmental Assessment”. 
MacDonald-Laurien Institute 2016, https://internationalwim.org/wp-content/uploads/2020/11/Noble_
StewardshipCaseStudies_F_web.pdf, ks. myös osa I luku 7.3.

1111  Prno, J., & Slocombe, D.S. “Exploring the origins of social license to operate in the mining sector: Perspectives 
from governance and sustainability theories”. Resources Policy 2012, 37: 346–57.

1112  Larsen, R.K. “Impact assessment and indigenous self-determination: a scalar framework of participation 
options”. Impact Assessment and Project Appraisal 2017, 36:208–219.

https://internationalwim.org/wp-content/uploads/2020/11/Noble_StewardshipCaseStudies_F_web.pdf
https://internationalwim.org/wp-content/uploads/2020/11/Noble_StewardshipCaseStudies_F_web.pdf
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vaikutusmahdollisuuksien kannalta paras vaihtoehto. Konsultaatioon perustuvassa 
arvioin nissa alkuperäiskansojen vaikutusmahdollisuudet olivat rajattuja, yhteishallintaan 
perustuvassa arvioinnissa vaikutus oli jaettu (alkuperäiskansoilla 50 % edustus). Vaikutus-
ten arvioinnin tavat ja alkuperäiskansojen osallistumisen aste voivat kuitenkin vaihdella 
hankkeesta ja tapauksesta riippuen. Vaikutusten arvioinnin mallit ja menetelmät myös 
muuttuvat ja kehittyvät kokemuksen karttuessa. Seuraavissa luvuissa annetaan esimerk-
kejä alkuperäiskansatietoon ja yhteishallintaan perustuvista, sekä yhteisölähtöisistä vaiku-
tusten arvioinneista. 

Osallistumisen menetelmiä 

Alkuperäiskansatietoon perustuva arviointi (Indigenous knowledge- 
based assessment)

Menetelmä, jonka perustana on alkuperäiskansojen perinteinen tieto. Mene-
telmässä pyritään siihen, että alkuperäiskansoilla on todellinen mahdollisuus 
arvioida hankkeen vaikutuksia kieleen, kulttuuriin ja perinteisiin elinkeinoi-
hin oman perinteisen tietonsa pohjalta. Tiedon keräämisestä ja arvioimisesta 
vastaavat paikallisten yhteisöjen jäsenet ja perinteisen tiedon haltijat, joilla 
on tehtävään tarvittava asiantuntemus.

Yhteishallinnan malli (Co-managed impact assessment) 

Yhteishallinnan mallin mukaisessa YVA-menettelyssä alkuperäiskansat toi-
mivat tasavertaisina kumppaneina yhdessä valtion toimijoiden tai hankkeen 
toteuttajien kanssa. Mallin mukaisesti toteutettujen hankkeiden ohjaus-
ryhmissä on puolet alkuperäiskansojen edustajia ja puolet sellaisia valtion 
toimijoita tai hankkeen edustajia, joilla on kokemusta alkuperäiskansa-
kulttuureista. Mallin mukaisen YVA-menettelyn tulisi perustua laillisesti sito-
vaan sopimukseen osapuolten välillä.

Yhteisölähtöinen vaikutusten arviointi (Indigenous-led impact 
assessment / Community-owned impact assessment)

Yhteisölähtöinen vaikutusten arviointi on menettely, jonka alkuperäis-
kansojen yhteisöt toteuttavat itsenäisesti, omista lähtökohdistaan ja omaan 
maailmankuvaansa perustuen joko lakisääteisen YVA-menettelyn osana tai 
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siitä täysin riippumattomasti. Alkuperäiskansat vastaavat tai ovat mukana 
arviointi menettelyn kaikissa vaiheissa: tiedonkeruussa, arvioinnissa, hallin-
noimisessa ja päätöksenteossa.

Yhteisölähtöinen monitorointi (Community-based monitoring, menetel-
mästä käytetään myös toisinaan nimeä Traditional knowlegde-based moni-
toring eli perinteiseen tietoon perustuva monitorointi)

Yhteisölähtöinen monitorointi on alkuperäiskansojen tai muiden paikallisten 
ihmisten toimesta toteutettavaa systemaattista luonnonjärjestelmien seu-
rantaa, jonka perustana ovat paikallisten yhteisöjen tavoitteet, tarkoitukset ja 
päämäärät. Yhteisölähtöistä monitorointia voi käyttää YVA-menettelyssä esi-
merkiksi osana hankkeen vaikutusten seurantaa.

3.2 Alkuperäiskansatietoon perustuva arviointi 
Vaikka maankäytön suunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi nojaavat yhä vahvasti 
länsimaiseen luonnontieteelliseen tietoperustaan, on alkuperäiskansojen perinteisen tie-
don merkitys suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa tunnustettu viime vuosikymme-
ninä. Alkuperäiskansojen resurssien hallintaan liittyvä päätöksenteko on jo vuosisatojen 
ajan perustunut perinteiseen tietoon, joka on syntynyt, kehittynyt ja kehittyy edelleen jat-
kuvan ympäristön tarkkailun ja kulttuurisen oppimisen kautta, ja on siksi erityisen arvo-
kasta ympäristövaikutusten arviointia ja maankäytön suunnittelua ajatellen.1113 Kuten 
tämän osion luvussa 1 todettiin, saamelainen perinteinen tieto pitää sisällään tarkat tie-
dot alueiden käytöstä: mitä juuri kyseisellä alueella tapahtuu ja milloin, mitä vaikutuksia 
milläkin toiminnolla mahdollisesti on tai on ollut aiemmin. Näin ollen ekologinen perintei-
nen tieto ja tiedon haltijat auttavat määrittelemään eri yhteyksissä, mikä on saamelaiselle 
kulttuurille haitallista toimintaa, ja minkälaiset toiminnat turvaavat kulttuuria. 1114 Alku-
peräiskansojen näkökulmasta on ensiarvoiseen tärkeää, että heidän perinteinen tietonsa 

1113  ks. esim. Houde, N. “The six faces of traditional ecological knowledge: challenges and opportunities for 
Canadian co-management arrangements”. Ecology and Society 2007, 12(2):34; Berkes 2012, s.77; Eckert, L.E., 
Claxton, N., Owens, C., Johston, A., Ban, N.C., Faisal, M. & Darmont, C.D. “Indigenous knowledge and federal 
environmental assessments in Canada: applying past lessons to the 2019 impact assessment act”. Facets 2020, 5: 
67–90.

1114  Olsén et al. (2017), s. 90
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tunnustetaan yhtä arvokkaaksi kuin länsimaiseen luonnontieteelliseen tietoperustaan 
pohjaava tieto ja että sille annetaan yhtäläinen painoarvo suunnittelussa ja vaikutusten 
arvioinnissa.1115

Alkuperäiskansojen tietoon perustuva vaikutusten arviointi pohjaa näihin periaatteisiin 
ja velvoitteisiin. Alkuperäiskansatietoon perustuvassa arvioinnissa suunniteltujen hank-
keiden vaikutukset arvioidaan alkuperäiskansojen yhteisöjen perinteisen tiedon pohjalta. 
Ihannetapauksessa lähestymistapa varmistaa, että alkuperäiskansojen tieto tulee huomioi-
duksi ja sitä käytetään tasavertaisena tietolähteenä päätöksentekoprosesseissa, ja antaa 
alkuperäiskansoille todellisen mahdollisuuden arvioida hankkeen vaikutuksia kieleen, 
kulttuuriin ja perinteisiin elinkeinoihin. Tiedon keräämisestä ja arvioimisesta vastaavat pai-
kallisten yhteisöjen jäsenet ja perinteisen tiedon haltijat, joilla on tehtävään tarvittava 
asiantuntemus.1116

3.2.1 Akwé: Kon -ohjeet 

Ympäristöministeriö asetti 18.6.2009 YK:n Biodiversiteettisopimuksen alkuperäiskanso-
jen perinteistä tietoa käsittelevän artikla 8j:n kansallisen asiantuntijaryhmän, jonka tehtä-
vänä oli koordinoida Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön 
strategian ja toimintaohjelman 2006–2016 tarkoittamia alkuperäiskansojen perinteistä 
tietoa koskevia toimenpiteitä sekä lisätä yleistä tietämystä yleissopimuksen artikla 8j:n 
liittyvän työohjelman sisällöstä ja tavoitteista erityisesti Suomen saamelaisia koskien. 
Loppu raportissaan työryhmä esitti toimenpide-ehdotuksen, jonka mukaan saamelaisten 
kotiseutualueen maankäytön suunnittelussa ja ohjauksessa sovelletaan biodiversiteet-
tisopimuksen Akwé: Kon -ohjeistusta kansallisen lainsäädännön puitteissa. Tavoitteeksi 
asetettiin, että kaikissa uusissa ja uudistettavissa saamelaisten kotiseutualueen hoito- ja 
käyttösuunnitelmissa sekä luonnonvarasuunnitelmissa noudatetaan Akwé: Kon -ohjeis-
tusta.1117 Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnasta kerät-
tyjen kokemusten perustella Akwé: Kon -ohjeistuksesta tehtiin pysyvä menettelytapa 
Metsähallituksen toiminnassa.1118 Nyt Metsähallitus on jo vuosien ajan soveltanut Akwé: 
Kon -ohjeita erämaa- ja luonnonpuistoalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien laadin-
nassa. Metsähallituksen ja saamelaiskäräjien hiljattain sopiman toimintamallin mukaan 

1115  Ks. esim. Olsén et al. (2017); Markkula, I, Turunen, M. & Kantola, S. “Traditional and local knowledge in land 
use planning: Insights into the use of the Akwé: Kon Guidelines in Eanodat, Finnish Sápmi”. Ecology and Society 
2018, 24 (1):20; Eckert et al. (2020)

1116  Ks. Karvinen & Rantakallio (2019), s. 51.

1117  Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen alkuperäiskansojen perinnetietoa käsittelevän 
artikla 8j:n kansallisen asiantuntijatyöryhmän loppuraportti 2011.

1118  Juntunen, S. & Stolt, E. Akwé: Kon -ohjeiden soveltaminen Hammastunturin erämaan käyttö- ja 
hoitosuunnitelmassa, Metsähallitus 2013.
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Akwé:Kon -ohjeiden mukaista vaikutusten arviointiprosessia on laajennettu sovelletta-
vaksi myös osana luonnonvarasuunnitelmien laatimista.1119 Akwé: Kon -ohjeet koskevat 
sellaisten hankkeiden kulttuuri-, ympäristö- ja sosiaalivaikutusten arviointia, joita aiotaan 
toteuttaa alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen pyhillä paikoilla ja niiden perintei-
sesti asuttamilla tai käyttämillä maa- ja vesialueilla tai jotka todennäköisesti vaikuttavat 
näihin alueisiin. Akwé: Kon -ohjeiden nimi, joka tarkoittaa ”kaikkea luomakunnassa” viittaa 
ohjeistuksen kokonaisvaltaisen luonteeseen.1120

Saamelaiskäräjät on ehdottanut, että YVA-menettelyyn liittyvässä arviointiselostuk-
sessa saamelaisten kotiseutualueen hankkeiden osalta tulisi käsitellä Akwé: Kon -ohjei-
den mukaisesti vaikutuksia saamelaiskulttuuriin, perinteiseen tietoon, innovaatioihin, 
käytäntöihin; perinteisiin luonnonkäyttötapoihin, pyhiin paikkoihin ja kulttuurin yleisiin 
harjoittamis edellytyksiin.1121 Ohjeiden mukaan alueen nykytilaa koskevissa selvityksissä 
tulisi kerätä tietoja muun muassa seuraavista, saamelaiskulttuurivaikutusten kannalta rele-
vanteista, seikoista: 1. lajien inventoinnit: vaikutusten arvioinnissa olisi erityisesti mää-
riteltävä lajit, jotka ovat yhteisölle tärkeitä ravintona, lääkkeinä, polttoaineina, rehuna, 
rakennustarvikkeena, valmistettaviin esineisiin, vaatetukseen tai, joita yhteisö käyttää 
uskonnollisiin ja seremoniallisiin tarkoituksiin; 2. taloudellisesti erityisesti merkittävien 
alueiden tunnistaminen: metsästys-, ansastus-, kalastus- ja keräilypaikat sekä laidunmaat, 
puunkorjuualueet ja muut hyödynnettävät alueet; 3. biologista monimuotoisuutta ja eko-
systeemejä ylläpitävien erityisen merkittävien maaston piirteiden ja muiden luontaisten 
tekijöiden tunnistaminen, esimerkiksi vesiväylät, lähteet ja järvet sekä kaivokset ja louhok-
set, jotka palvelevat paikallisia tarpeita; 4. uskonnollista, henkistä tai seremoniallista arvoa 
sisältävien paikkojen ja pyhinä pidettyjen paikkojen määrittäminen.

Akwé: Kon -ohjeiden kokonaisvaltainen näkökulma antaa hyvän pohjan niiden laa-
jemmalle käyttöönotolle: menetelmä voi auttaa saamelaisen kulttuurin ja perinteisen 
maankäytön kokonaisuuden ymmärtämistä sekä parantaa kumulatiivisten vaikutusten 
arviointia.1122 Akwé: Kon -ohjeiden mukainen arviointiprosessi on esimerkki alkuperäis-
kansatietoon perustuvasta arvioinnista, jonka tavoitteena on parantaa sekä alkuperäis-
kansojen osallistumista että perinteisen tiedon huomioimista ja sisällyttämistä osaksi 
arviointiprosesseja.1123 

1119  Metsähallitus. Toimintamalli Akwé: Kon -ohjeiden soveltamisesta Metsähallituksen ja Saamelaiskäräjien 
välisessä yhteistyössä, 2020, https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/akwekon_toimintamalli.pdf.

1120  Ympäristöministeriö. Akwé: Kon -ohjeet. Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2011. http://julkaisut.valtioneuvosto.
fi/handle/10138/41525

1121  Saamelaiskäräjien lausunto YVA-lainsäädännön toimivuusarvioinnista, 25.11.2010, Dnro 524/D.a.2/2010, s. 2.

1122  Ks. Olsén et al. (2017)

1123  Ks. Ympäristöministeriö (2011), Akwé: Kon -ohjeet. 

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/akwekon_toimintamalli.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10138/41525
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10138/41525
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Koska Akwé: Kon -ohjeita on sovellettu jo useissa erämaa- ja luonnonsuojelualueiden 
hoito- ja käyttösuunnitelmissa, on niiden käytöstä tehty myös jo joitakin tutkimuksia.1124 
Ohjeiden käyttöönoton on katsottu parantaneen saamelaisten osallistumista maankäytön 
suunnitteluun, sillä Akwé: Kon -ohjeiden periaatteiden mukaisesti alkuperäiskansan edus-
tajilla on mahdollisuus osallistua kaikkiin maankäytön vaiheisiin, suunnittelusta toteutuk-
seen ja seurantaan. Aiemmin saamelaiskäräjät arvioi erämaa-alueiden hoidon ja hallinnan 
suunnitelmien vaikutukset vasta suunnitelmien valmistuttua.1125 Akwé: Kon -ohjeita sovel-
lettaessa periaatteena on, että saamelaisedustajat osallistuvat alusta lähtien suunnittelun 
prosessiin ja vaikutusten arviointi jatkuu koko prosessin ajan. Suunnitteluprosessin alussa 
saamelaiskäräjät nimittää työryhmän, jossa on 4–7 jäsentä ja jonka jäsenet ovat suunnitte-
lun alaisen alueen käyttäjiä ja saamelaisen perinteisen tiedon haltijoita.1126 Koltta-alueella 
saamelaisia edustaa saamelaiskäräjien lisäksi kolttien kyläkokous. Ohjeiden periaatteiden 
mukaisesti jäsenten tulisi edustaa eri ikäisiä ja eri kieliryhmiin kuuluvia sekä eri sukupuolia 
olevia saamelaisia. Valtio rahoittaa työryhmien työn saamelaiskäräjille ja Metsähallitukselle 
myönnettävien resurssien kautta. Työryhmä tekee esityksiä luonnon monimuotoisuu-
den sekä saamelaisten perinteisen tiedon ja luonnonkäytön turvaamiseksi sekä esittää 
oman näkemyksensä siitä, miten alueiden hoitoa ja käyttöä tulisi kehittää. Työryhmä laa-
tii saamelaiskulttuurin, perinteisen tiedon ja perinteisen luonnonkäytön osalta alueen 
nykytilakuvauksen sekä tältä osin arvioi suunnitelman vaikutukset. Työryhmä osallistuu 
vuorovaikutteisesti arviointiin suunnitelman vaikutuksista saamelaiskulttuurin harjoittami-
sen edellytyksiin koko prosessin ajan.1127

Akwé: Kon -ryhmät ovat välittäneet Metsähallituksen hoito- ja käyttösuunnitelmiin tie-
toa muun muassa alueen nykytilasta, saamelaisten kulttuurista, perinteisistä elinkeinoista 
ja kulttuuriperinnöstä; saamelaisten kulttuuria, perinteisiä elinkeinoja ja kulttuuriperin-
töä koskevista uhkista; alueelle suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksista saamelaisten 
kulttuuriin, perinteisiin elinkeinoihin ja kulttuuriperintöön; sekä haitallisia vaikutuksia lie-
ventävistä/ehkäisevistä toimenpiteistä ja niiden toteutumisen seurannasta.1128 

Tutkimusten mukaan Akwé: Kon -menettelytavan soveltamisen myötä Metsähallituk-
sen hoito- ja käyttösuunnitelmien tietopohja ja tiedonkeruuprosessi ovat parantuneet, 
niissä huomioidaan eri näkökulmia aiempaa monipuolisemmin ja ne ovat moniarvoisem-
pia ympäristöarvojen suhteen ja painottavat aiempaa enemmän saamelaisia kulttuurisia 

1124  Meriläinen, M. Akwé: Kon -ohjeiden vaikutus saamelaisnäkökulman huomioimiseen Hammastunturin 
erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Pro gradu- tutkielma, Helsingin yliopisto 2015; Sormunen, J. 
Yhteishallintaa Hammastunturilla? Akwé: Kon -ohjeiden vaikutus Hammastunturin erämaa-alueen hallintaan. Pro 
gradu- tutkielma, Turun yliopisto 2017;Olsén et al. (2017); Markkula et al. (2019) 

1125  ks. Juntunen & Stolt (2013)

1126  Metsähallitus (2020), s. 9–12.

1127  Metsähallitus (2020), s. 9–12.

1128  Olsén et al. (2017), s. 87–97; Markkula et al. (2019)
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arvoja.1129 On myös merkkejä siitä, että Akwé: Kon -ohjeiden soveltaminen on johtanut 
aiempaa parempaan biokulttuurisen monimuotoisuuden, sekä alkuperäiskansojen oikeuk-
sien, elinkeinojen ja kulttuuristen arvojen tunnustamiseen maankäytön ja resurssien hal-
linnan suunnittelussa.1130

Akwé: Kon -menettelyssä on tavoitteena hyödyntää monipuolisesti saamelaista perin-
teistä tietoa ja tapaoikeutta, joka liittyy erityisesti biologisen monimuotisuuden suojeluun 
ja kestävään käyttöön. Perinteinen tieto ja tapaoikeus voivat liittyä esimerkiksi perintei-
siin maankäyttötapoihin tai saamelaiseen tokkakunta- tai siida- järjestelmään perustuvaan 
poronhoitomalliin. Menettelytavan ansiosta voidaan saada merkittävää ja kokonaisval-
taista tietoa alueelle ehdotettujen toimenpiteiden kulttuurisista, ympäristö- ja sosiaalisista 
vaikutuksista sekä vaikutuksia lieventävistä/ehkäisevistä toimenpiteistä. 1131

Olsénin ym. mukaan Akwé: Kon -työryhmien haasteena on kuitenkin ollut taloudellis-
ten ja ajallisten resurssien puute, mistä johtuen niiden ei ole ollut mahdollista tehdä riit-
tävän kattavia arviointeja perinteistä tietoa ja tapaoikeuksia koskien.1132 Saamelaiskäräjät 
on myös huomauttanut, ettei Akwé: Kon -työryhmien kannanottoja oteta riittävässä mää-
rin huomioon hoito- ja käyttösuunnitelmissa.1133 Maankäyttöön ja suunnitteluun liittyvissä 
neuvottelukunnissa ja yhteistyöryhmissä saamelaiset ovat tavallisesti vähemmistö-
asemassa, eivätkä siksi pysty todellisuudessa riittävästi vaikuttamaan päätöksentekoon. 
Akwé: Kon -menettelyyn liittyvissä keskusteluissa on myös tullut ilmi, että saamelais-
ten välittämän tiedon vaikuttavuutta olisi pystyttävä seuraamaan.1134 Seurantamalleja on 
myös kehitetty Metsähallituksen ja saamelaiskäräjien yhteistyönä. Osana uutta Akwé: Kon 
-toiminta mallia saamelaiskäräjät ja Metsähallitus sopivat, että saamelaiskäräjät ja Metsä-
hallitus sekä koltta-alueella lisäksi kolttien kyläkokous kokoontuvat kahden vuoden välein, 
tai tarvittaessa useammin, arvioimaan suunnitelmien ja niihin liittyvien hankkeiden toteu-
tumista.1135 Myös Saamelaisten kotiseutualueen paliskunnat voivat halutessaan osallistua 
seurantaprosessiin. Mikäli hankkeiden tai suunnitelmien toimeenpanon aikana havai-
taan saamelaiskulttuuriin negatiivisesti kohdistuvia vaikutuksia, joita ei ole kyetty suun-
nitelmien laadinnan aikana ottamaan huomioon, em. osapuolet kokoontuvat sopimaan 
tarvittavista toimenpiteistä. On myös ehdotettu, että Akwé: Kon -ohjeiden pohjalta voi-
taisiin luoda aiempaa kattavampi resurssien hallintaan ja alueiden käyttöön liittyvä 

1129  Meriläinen (2015), s. 82–90; Markkula et al. (2019)

1130  Sarkki et al. (2018), s. 322–331.

1131  Ympäristöministeriö (2011) Akwé: Kon -ohjeet

1132  Olsén et al. (2017), s. 93–96.

1133  Saamelaiskäräjien taustamuistio pääministeri Sipilälle 12.8.2016

1134  Olsén et al. (2017), s. 97–101.

1135  Metsähallitus (2020), s. 13–14.
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yhteishallinnan malli, jossa saamelaisilla olisi keskeisempi rooli myös alueiden hallinnassa 
ja dialogi saamelaisalueen maankäytön hallinnasta vastaavien tahojen kanssa olisi entistä 
tiiviimpää.1136

3.2.2 Tapausesimerkki alkuperäiskansatietoon perustuvasta 
arvioinnista: Keeyaskin vesivoimalaitos

Keeyaskin vesivoimalaitos on vielä rakennusvaiheessa oleva 696 megawatin voimala 
Nelson -joen alajuoksulla pohjoisessa Manitobassa. Nelson -joen alajuoksulla on pitkä 
historia vesivoiman rakentamisessa ja hankkeissa, joiden suunnitteluun ja vaikutusten 
arviointiin alueen alkuperäiskansoilla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua. Keeyaskin voi-
malaitoksen ympäristövaikutusten arviointi tehtiin vuonna 2012, ja sovituksena menneistä 
virheistä, hankkeesta vastaava Manitoba Hydro teki sopimuksen neljän alkuperäiskansan 
(Tataskweyak Cree Nation, War Lake First Nation, York Factory First Nation, Fox Lake First 
Nation) kanssa.1137 Sopimus, The Joint Keeyask Development Agreement, määrittää hank-
keen suunnittelua ja kehittämistä, ja sopimuksen mukaisesti Manitoba Hydrolla on 75 pro-
sentin ja neljällä alkuperäiskansalla yhteensä 25 prosentin osakkuus hankkeessa.1138

Perinteinen tieto oli avainasemassa hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa: jokai-
nen hankkeessa mukana olevasta alkuperäiskansayhteisöstä tuotti oman, yhteisön perin-
teiseen tietoon ja maailmankatsomukseen perustuvan vaikutusarviointinsa. Manitoba 
Hydron tuella yhteisöt palkkasivat avuksi asiantuntijoita sekä teknistä tukea.1139 Lopullinen 
vaikutusten arviointi sisälsi sekä teknisen raportin että alkuperäiskansojen yhteisöjen teke-
mät arvioinnit.

Kun perinteistä tietoa sisällytetään maankäyttösuunnitelmiin tai ympäristövaikutusten 
arviointeihin, vaarana on usein, että tieto irrotetaan kulttuurisesta asiayhteydestään, jol-
loin sen merkitykset jäävät ohuiksi ja niitä voi olla vaikea ymmärtää.1140 Perinteistä tietoa 
myös pidetään usein vähempiarvoisena verrattuna länsimaiseen, luonnontieteen tra-
ditioihin nojaavaan tietoon. Noblen mukaan Keeyaskin vesivoimalahanke on esimerkki 

1136  Ks. Heinämäki (2017)

1137  Noble (2016), s. 14–16.

1138  Noble (2016), s. 1–16; Joint Keeyask Development Agreement: https://www.hydro.mb.ca/docs/regulatory_
affairs/projects/keeyask/JKDA_090529.pdf

1139  Noble (2016); Manitoba Clean Environment Commission. Report on Public Hearing: Keeyask Generation 
Project. Winnipeg: Manitoba Clean Environment 2014, Commission. http://www.cecmanitoba.ca/cecm/hearings/
pubs/Keeyask_Generation_Project/FinalReport/Keeyask_WEB.pdf

1140  O’Faircheallaigh, C. “Environmental agreements, EIA follow-up and aboriginal participation in environmental 
management: The Canadian experience”. Environmental Impact Assessment Review 2007, 27: 319–342; Kts. myös 
osa II luku 4.

https://www.hydro.mb.ca/docs/regulatory_affairs/projects/keeyask/JKDA_090529.pdf
https://www.hydro.mb.ca/docs/regulatory_affairs/projects/keeyask/JKDA_090529.pdf
http://www.cecmanitoba.ca/cecm/hearings/pubs/Keeyask_Generation_Project/FinalReport/Keeyask_WEB.pdf
http://www.cecmanitoba.ca/cecm/hearings/pubs/Keeyask_Generation_Project/FinalReport/Keeyask_WEB.pdf
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vaikutusten arvioinnista, jossa perinteinen tieto ja länsimaiseen luonnontieteen tradi-
tioon nojaava, tekninen tieto voidaan esittää rinnakkain ilman, että perinteistä tietoa yri-
tetään ”tieteellistää” tai muuttaa tiettyyn formaattiin sopivaksi.1141 Hankkeen vaikutuksia 
arvioi taessa alkuperäiskansojen tuottama tieto oli paikoin ristiriidassa teknisen arvioinnin 
kanssa. Esimerkiksi, kun arvioitiin hankkeen vaikutuksia karibujen populaatioihin, tekni-
sessä analyysissä arvioitiin vaikutukset vähäisiksi, kun taas alkuperäiskansojen arvioinnin 
mukaan karibut todennäköisesti katoaisivat alueelta, mikäli hanke toteutettaisiin suun-
nitelman mukaisena. Teknisessä analyysissä todettiin myös, että voimalan aiheuttamilla 
kohonneilla veden sedimenttipitoisuuksilla ei todennäköisesti ole mitattavissa olevaa vai-
kutusta kaloihin ja villieläimiin Nelsonjoen alajuoksulla, kun taas alkuperäiskansojen rapor-
teissa arvioitiin tämän johtavan kalakantojen vähenemiseen. 

3.2.3 Tapausesimerkki alkuperäiskansatietoon perustuvasta 
seurannasta: Climate Resilience Toolkit

Yhdysvalloissa aloitetussa Climate Resilience Toolkit -hankkessa kerätään tietoa ekosystee-
mien muutoksista perinteiseen ja paikalliseen tietoon perustuen. Monet arktisen alueen 
yhteisöt ovat ottaneet osaa hankkeeseen, jossa kartoitetaan ekologisia ja sosiaalisia muu-
toksia.1142 Hankkeen projekteissa ja tapaustutkimuksissa on tuotettu tietoa mm. lumen, 
jään ja sateisuuden muutoksista, sekä ilmastonmuutoksen, saasteiden ja meren happa-
moitumisen vaikutuksista merieliöihin.

Osana Climate Resilience Toolkit -hanketta Yukonin alueen alkuperäiskansat työskentelivät 
yhdessä tutkijoiden kanssa projektissa, jossa kerättiin kaiken ikäisten yhteisöjen jäsenten 
havaintoja ympäristönmuutoksista. Tavoitteena oli dokumentoida ympäristönmuutosta 
alueella yhdistämällä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Alueen asuk-
kaiden haastattelut tuottivat tietoa sään vuodenaikojen vaihteluista ja sekä lumen, jään ja 
sadannan muutoksista. Yhteisön jäsenet osallistuivat kartoitustyöpajoihin, joissa he tuot-
tivat karttoja, jotka mm. kuvasivat resurssien käyttöä eri vuodenaikoina. Kaikki projektin 
aikana kerätty tieto digitoitiin ja tallennettiin yhteisöatlakseen. Yhteisatlas tarjoaa asuk-
kaille mahdollisuuden jakaa havaintoja ja saada tietoja, jotka voivat auttaa heitä tunnista-
maan ilmastonmuutoksen aiheuttamia uhkia ja kehittämään sopeutumisstrategioita. 1143

1141  Noble (2016), s. 14–16.

1142  https://toolkit.climate.gov/tool/atlas-community-based-monitoring-and-traditional-knowledge-changing-
arctic

1143  https://toolkit.climate.gov/case-studies/yukon-delta-villages-document-baseline-environmental-data

https://toolkit.climate.gov/tool/atlas-community-based-monitoring-and-traditional-knowledge-changing-arctic
https://toolkit.climate.gov/tool/atlas-community-based-monitoring-and-traditional-knowledge-changing-arctic
https://toolkit.climate.gov/case-studies/yukon-delta-villages-document-baseline-environmental-data
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3.3 Yhteishallinnan malli 
Yhteishallinnan mallin mukaisessa resurssien hallinnassa, maankäytön suunnittelussa tai 
YVA-menettelyssä alkuperäiskansat eivät ole vähemmistöasemassa, vaan toimivat tasa-
vertaisina kumppaneina yhdessä valtion toimijoiden tai hankkeen toteuttajien kanssa. 
Yhteishallinnan mallin mukaisesti toteutettujen hankkeiden ohjausryhmissä tulee olla 
puolet alkuperäiskansojen edustajia, jotka saavat tehtävästään rahallisen korvauksen, 
ja puolet sellaisia valtion toimijoita, joilla on kokemusta alkuperäiskansakulttuurista.1144 
Yhteistyön perustana tulisi olla todellinen kumppanuus viranomaisten ja alkuperäiskansaa 
edustavan tahon, saamelaisten tapauksessa saamelaiskäräjien, välillä. Tavoitteena on, että 
yhteishallinnan prosessi perustuu laillisesti sitovaan sopimukseen osapuolten välillä.1145 
Jotta yhteistyö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, tulisi siihen osallistuvilla viranomai-
silla olla riittävästi tietoa saamelaiskulttuurista. 

Kanadan Luoteisterritorioissa toimiva The Mackenzie Valley Environmental Impact Review 
Board on hyvä esimerkki yhteishallinnan periaatteiden mukaisesta ympäristöpäätöksen-
teosta. The Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board on lainsäädäntöön 
perustuva (Mackenzie Valley Resource Act vuodelta 1998), pysyvä ympäristövaikutusten 
arviointikomitea, jonka jäsenistä puolet on alkuperäiskansojen ja puolet hallituksen tai 
aluehallinnon edustajia.1146 Arviointilautakunta laatii myös vaikutusten arviointia ja raport-
tien sisältöä ohjaavat periaatteet ja toimeksiannot.1147

3.3.1 Tapausesimerkki yhteishallina mallista: 
Voisey’s Bayn nikkelikaivos

Vuonna 1993 Voisey’s Baysta pohjoisesta Labradorista löytyi yksi maailman rikkaimmista 
nikkeliesiintymistä. Vuonna 1995 perustettiin Voisey’s Bay Nickel Company (VBNC), ja 
nikkeli kaivoksen suunnittelu alkoi. Suunniteltu kaivos sijaitsi Kanadan alkuperäis kansojen 
(innut ja inuitit) perinteisillä mailla, ja nämä alkuperäiskansat nostivat esiin huolen kai-
voksen negatiivisista ympäristö-, sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista.1148 Nikkeli-
esiintymän löytymisen aikaan alkuperäiskansoilla ei ollut laillisia oikeuksia perinteisiin 

1144  Ks. Raitio & Larsen (2020)

1145  Karvinen & Rantakallio (2019)

1146  White G., Christensen, V. & Ehrlich, A. “Involving Canada’s indigenous peoples in environmental impact 
assessment: co-management through the Mackenzie valley environmental impact review board”. 27th Annual 
Conference of the International Association for Impact Assessment, Seoul, Korea, 2007. https://reviewboard.ca/
file/661/download?token=NGQcENIV

1147  Kts. Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board (2007); Kts. myös osa II, luku 2.

1148  Noble (2016), s. 16–18.

https://reviewboard.ca/file/661/download?token=NGQcENIV
https://reviewboard.ca/file/661/download?token=NGQcENIV
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maihinsa. Myöhemmin, vuonna 2005, solmittiin sopimus, ”The Labrador Inuit Land Claims 
Agreement” Newfoundlandin, Labradorin ja Nunatsiavutin alkuperäiskansojen hallintojen 
välillä. Labradorin innujen maaoikeuksia koskevat neuvottelut ovat edelleen kesken.1149

Vuonna 1997 solmittiin aiepöytäkirja (memorandum of understanding) alueen alku-
peräis kansojen ja alue- ja liittovaltion hallintojen kesken yhteisen ympäristövaikutus-
ten arviointi menettelyn käynnistämiseksi, ja arviointimenettelyä varten perustettiin 
yhteinen arviointipaneeli. Aiepöytäkirja ohjeisti paneelia antamaan täyden huomion 
alku peräiskansojen ekologiselle perinteiselle tiedolle, niin kirjoitetulle kuin suullisessa 
muodossa olevalle.1150 Paneelin työskentelyä varten tuotetuissa ohjeissa painotettiin, että 
alkuperäiskansojen ekosysteemien toimintaa, resurssien laatua ja määrää, maankäyttöä 
ja sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia koskeva tieto on oleellista alueen perus tilanteen 
selvittämisessä, hankkeen vaikutusten arvioinnissa sekä vaikutusten merkittävyyden 
arvioinnissa. 1151Aiepöytäkirja oli ensimmäinen laatuaan Kanadassa, ja tunnusti innujen 
ja inuiittien tasevertaisen aseman ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä sekä toi 
yhteen eri osapuolet, joiden kanssakäymisen historia oli konfliktien täyteinen.1152

Vuonna 1999 arviointipaneeli sai työnsä valmiiksi, ja ehdotti raportissaan, että projektin 
seurantaa ja haittojen minimointia koskevaa neuvonantoa varten tulisi perustaa pysyvä-
luonteinen ympäristöpaneeli (Environmental Management Board) arviointimenettelyn 
osapuolien kesken. Paneeli perustettiin vuonna 2002, ja se antoi alueen alkuperäiskan-
soille mahdollisuuden osallistua kaivoksen suunnittelun ja toiminnan seurantaan varsinai-
sen arviointimenettelyn päättymisen jälkeen. Noblen mukaan Voisey’s Bayn nikkelikaivos 
on esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä ja yhteishallinnan mukaisesta ympäristövaikutus-
ten arvioinnista.1153 Toisaalta Noble huomauttaa, että alkuperäiskansojen suosituksia siitä, 
että kaivoshanketta ei jatkettaisi ennen kuin alueen maaoikeuksista on sovittu, ei kuiten-
kaan otettu huomioon.

1149  https://www.gov.nl.ca/exec/iar/overview/land-claims/

1150  Cox, D. & Mills, S. “Gendering environmental assessment: Women’s participation and employment outcomes 
at Voisey’s Bay.” Arctic 2015, 68(2): 246–260.

1151  Voisey’s Bay Environmental Assessment Panel. Report on the Proposed Voisey’s Bay Mine and Mill Project. 
Catalogue En 106-45/1999. Ottawa: Voisey’s Bay Environmental Assessment Panel, https://waves-vagues.dfo-mpo.
gc.ca/Library/232858.pdf

1152  Dyck, R. “Including Future Generations in Environmental Assessments and Impact and Benefit Agreements: 
An Alternative Dispute Resolution Analysis”. Waterloo: Department of Environment and Resource Studies, University 
of Waterloo, 2013.

1153  Noble (2016), s.16–18.

https://www.gov.nl.ca/exec/iar/overview/land-claims/
https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/232858.pdf
https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/232858.pdf
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3.3.2 Tapausesimerkki yhteishallinnan mallista: Orcan kaivos 

Orcan kaivos sijaitsee Vancouverin saarella kahden Kanadan alkuperäiskansan (Kwakiutl 
ja ‘Namgis First Nations) perinteisillä mailla. Kaivoksen pääasiallinen omistaja on Pola-
ris Materials Corporation ja kaivoksen toiminta-aika on arviolta 30 vuotta. Kaivoksen 
ympäristö vaikutusten arviointi tehtiin vuosina 2004–2005. Jo ennen YVA-menettelyn alka-
mista ‘Namgis First Nation oli perustanut oman, luonnonvarojen käytön suunnitteluun 
ja hallintaan erikoistuneen ryhmän osana maaoikeuksiin liittyviä neuvotteluja (vuonna 
2021‘Namgis First Nation ja Brittiläinen Kolumbia allekirjoittivat sopimuksen alueiden hal-
linnasta). Ryhmä oli aloittanut maankäyttöä ja perinteisen territorion alueita koskevan tut-
kimuksen ja territorion maankäyttöä koskevien karttojen tuottamisen.1154

Polar Corporation otti yhteyttä ‘Namgis First Nationin edustajiin vuonna 2001, kolme 
vuotta ennen YVA-menettelyn käynnistämistä yhteistyön aloittamiseksi, sekä pyytääk-
seen lupaa tehdä tutkimuksia alkuperäiskansan perinteisillä mailla. Polar Corporation ja 
’Namgis First Nation tekivät sopimuksen, jossa huomioitiin ’Namgis FirstNationin tärkeät 
perinteiset käyttöalueet sekä niihin liittyvät arvot. Sopimus antoi ’Namgis First Nationille 
veto-oikeuden kaivostoiminnan konseptisuunnitteluvaiheisiin saakka ja johti myöhem-
min sopimukseen, jossa ’Namgis First Nation sai 12 prosentin osuuden hankkeesta.1155 
Alkuperäis kansan edustajat ottivat osaa YVA-arvioinnin toimeksiannon kirjoittamiseen 
ja toimivat yhteistyöryhmässä, jossa he toivat esiin heille tärkeitä arvoja ja huolenaiheita 
sekä tarjosivat tietoa YVA-menettelyn tueksi. Alkuperäiskansan arvot sisällytettiin pro-
jektin YVA-menettelyyn, suunnitteluun ja osaksi haittojen lieventämisen vaihtoehtoja. 
YVA-menettelyn päättymisen jälkeen ‘Namgis First Nationin edustajat osallistuvat edel-
leen projektin vaikutusten seurantaan, ja alkuperäiskansalla on mahdollisuus jarruttaa tai 
väli aikaisesti pysäyttää kaivoksen toiminta, mikäli he havaitsevat sen aiheuttavan vakavia 
ympäristöhaittoja, kuten haittoja lohen kudulle tai muille merieliöille. 1156 

Noblen mukaan Orcan kaivos on esimerkki hankkeesta, jossa alkuperäiskansojen var-
hainen osallistuminen johti tilanteeseen, jossa heidän arvonsa otettiin mukaan YVA- 
arvioinnin toimeksiantoon ja jossa yhteistyö jatkui YVA-menettelyn jälkeen. Yhteistyön 
onnistumista ja alkuperäiskansojen arvojen huomioimista edesauttoi se, että ‘Namgis First 
Nation oli hyvin valmistautunut: heillä oli jo maankäyttöön liittyviä suunnitelmia ja kart-
toja ja he osasivat siksi hyvin artikuloida näkemyksensä ja YVA-menettelyyn sisällytettävät 
arvonsa. 1157 

1154  Noble (2016), s. 12–13.

1155  Ibid.

1156  Ibid.

1157  Noble 2016, s. 12–13; kts. myös Noble, B. & Udofia, A. “Protectors of the Land: Toward an EA Process that 
Works for Aboriginal Communities and Developers”. MacDonald-Laurier Institute, Ottawa 2015: https://www.
macdonaldlaurier.ca/files/pdf/Noble-EAs-Final.pdf

https://www.macdonaldlaurier.ca/files/pdf/Noble-EAs-Final.pdf
https://www.macdonaldlaurier.ca/files/pdf/Noble-EAs-Final.pdf
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3.4 Yhteisölähtöinen vaikutusten arviointi 
Virallisen, lakisääteisen ympäristövaikutusten arvioinnin rinnalle on erityisesti Kanadassa 
syntynyt yhteisölähtöisiä, alkuperäiskansojen itse johtamia vaikutusten arviointimenet-
telyjä (indigenous-led impact assessment / community-owned impact assessment).1158 
Yhteisölähtöisiä vaikutusten arviointeja on tehty hiljattain myös Ruotsissa Nunasvaaran ja 
Norjassa Nussirin ja Ulveryggenin kaivoshankkeiden yhteydessä (kts. osa I luvut 11.4.1 ja 
11.3.2). Kehityksen taustalla on vaikuttanut alkuperäiskansojen tyytymättömyys virallisiin 
vaikutusten arviointimenettelyihin. Osallistuessaan lakisäteisiin kuulemisiin ja vaikutus-
ten arviointeihin alkuperäiskansat ovat kokeneet toistuvasti, että heidän osallistumis-
taan rajoitetaan, ja vaikka heidän odotetaan tuovan arviointimenettelyyn perinteistä 
tietoaan mm. alueiden käytöstä, alueiden kulttuuriset ja henkiset merkitykset jätetään 
huo miotta.1159 Päätöksenteko ei ole tasapuolista: alkuperäiskansat tuovat menettelyyn tie-
toaan ja näkemyksiään, mutta eivät pääse todellisuudessa vaikuttamaan päätöksente-
koon.1160 Alkuperäiskansat ovat myös kokeneet vaikutusten arviointimenettelyn ajallisen 
ja alueellisen mittakaavan liian lyhyeksi: heidän näkemyksensä mukaan vaikutukset tule-
viin sukupolviin tulisi aina arvioida, ja hankkeiden kumulatiivisiin vaikutuksiin tulisi kiinnit-
tää erityistä huomiota.1161 Kuten aiemmin on todettu (kts. kappale 2.2), alkuperäiskansojen 
näkökulmasta hyvässä arviointimenettelyssä on aina läsnä sekä alueen ja yhteisön uniikki 
historia että tulevaisuus.

Muun muassa edellä mainituista syistä johtuen alkuperäiskansojen yhteisöt ovat alkaneet 
toteuttaa omia, yhteisöjen itse johtamia vaikutusten arviointeja, jotka vastaavat parem-
min heidän maailmankatsomustaan, prioriteettejaan ja tapaoikeuttaan. Nämä vaikutus-
ten arvioin nit toteutetaan joko virallisen järjestelmän ulkopuolella tai sen osana, ja niiden 
lähtö kohtana on aina alkuperäiskansojen kulttuuri, kieli ja elämäntapa, ja näitä ne myös 
ovat pyrkineet suojelemaan tavalla, joka ei viranomaisprosesseissa aina ole toteutunut.1162 

1158  Gibson, G., Hoogeveen, D. & MacDonald, A. 2018. “Impact Assessment in the Arctic. Emerging Practices 
of Indigenous-Led Review”. Gwich’in Council International (GCI), https://gwichincouncil.com/sites/default/files/
Firelight%20Gwich%27in%20Indigenous%20led%20review_FINAL_web_0.pdf

1159  Sankey, J.M. “Using Indigenous Legal Processes to Strengthen Indigenous Jurisdiction: Squamish Nation Land 
Use Planning and the Squamish Nation Assessment of the Woodfibre Liquefied Natural Gas Projects”. Väitöskirja, 
The University of British Columbia 2021, s. 110.

1160  Bruce, A. & Hume, E. 2015. The Squamish Nation Assessment Process: Getting to Consent, https://www.
ratcliff.com/wp-content/uploads/2020/10/The-Squamish-Nation-Assessment-Process-Getting-To-Consent-Ratcliff.
pdf; Morales, S. 2019. Indigenous-led Assessment Processes as a Way Forward. Centre for International Governance 
Innovation, https://www.cigionline.org/articles/indigenous-ledassessment-processes-way-forward

1161  Bruce & Hume (2015)

1162  O’Faircheallaigh, C., & MacDonald, A. “Indigenous Impact Assessment: A quiet revolution in EIA?” Teoksessa 
Hanna, K. (ed.) Handbook of Environmental Impact Assessment, Abingdon: Routledge, 2022, s. 221–239; Gibson 
et al. (2018); Nishima-Miller, J. 2021. Indigenous-led impact Assessment: Approaches, requirements, and degrees 
of control. Pro gradu-tutkielma, University of British Colombia, https://open.library.ubc.ca/soa/cIRcle/collections/
ubctheses/24/items/1.0397493

https://gwichincouncil.com/sites/default/files/Firelight%20Gwich%27in%20Indigenous%20led%20review_FINAL_web_0.pdf
https://gwichincouncil.com/sites/default/files/Firelight%20Gwich%27in%20Indigenous%20led%20review_FINAL_web_0.pdf
https://www.ratcliff.com/wp-content/uploads/2020/10/The-Squamish-Nation-Assessment-Process-Getting-To-Consent-Ratcliff.pdf
https://www.ratcliff.com/wp-content/uploads/2020/10/The-Squamish-Nation-Assessment-Process-Getting-To-Consent-Ratcliff.pdf
https://www.ratcliff.com/wp-content/uploads/2020/10/The-Squamish-Nation-Assessment-Process-Getting-To-Consent-Ratcliff.pdf
https://www.cigionline.org/articles/indigenous-ledassessment-processes-way-forward
https://open.library.ubc.ca/soa/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0397493
https://open.library.ubc.ca/soa/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0397493
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Yhteisölähtöinen vaikutusten arviointi on prosessi, joka ”on toteutettu ja saatettu päätök-
seen ennen kuin suunnitellulle hankkeelle on annettu mahdollista suostumusta, ja joka on 
suunniteltu ja toteutettu alkuperäiskansojen omista lähtökohdista ja heidän kontrollinsa 
alaisena. Alkuperäiskansat ovat mukana arviointimenettelyn kaikissa vaiheissa: tiedon-
keruussa, arvioinnissa, hallinnoimisessa ja päätöksenteossa”.1163 Omaehtoisessa arvioin-
nissa yhteisöt tekevät vaikutusten arvioinnin ensin itsenäisesti ja sen jälkeen neuvottelevat 
hankkeen toteuttajatahon kanssa. Tarkoituksena on, että alkuperäiskansat eivät ole vain 
tiedonantajia, jotka tarjoavat arviointimenettelyyn arvokasta perinteistä tietoaan, vaan 
aktiivisia toimijoita, joilla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa arviointimenettelyn tulok-
siin ja siihen, hyväksytäänkö suunnitteilla oleva hanke ja millaisin ehdoin. 

Yhteisölähtöisessä vaikutusten arvioinnissa kontrolli on kokonaan alkuperäiskansoilla 
itsellään ja he voivat vapaasti päättää, miten arviointi tehdään: miten tieto kerätään, doku-
mentoidaan ja analysoidaan, miten tieto kommunikoidaan (esim. minkälaisessa muodossa 
tieto jaetaan osapuolten kesken, tuleeko tieto konsultin kautta vai suoraan asianomaisilta) 
ja miten tietoa arvioinnissa käytetään. 1164 Alkuperäiskansat voivat myös määrittää, miten 
laaja arviointi tehdään ja mihin seikkoihin ja vaikutuksiin siinä keskitytään.1165 Erityisen tär-
keää on vaikutusten ja niiden laajuuden sekä merkittävien vaikutusten määrittäminen 
alkuperäiskansojen omista lähtökohdista.1166

Yhteisölähtöisen vaikutusten arvioinnin ja päätöksentekoprosessin lähtökohtana ovat 
aina alkuperäiskansojen maailmankuva ja arvot.1167 Tämä on yksi menettelytavan suurim-
mista eduista. Lisäksi perinteinen tieto on arvioinnin keskiöissä, arvioinnin aikahorisontti 
on pitkä, ja arvioinnissa huomioidaan monenlaisia ihmisen ja ympäristön sekä ympäristön 
materiaalisten ja henkisten aspektien yhteyksiä.1168

Larsenin mukaan yhteisölähtöiset vaikutusten arvioinnit ovat yhteydessä alkuperäis-
kansojen oikeuksiin yleisesti: niillä alueilla missä alkuperäiskansoilla on lailliset oikeu-
det maihinsa, heillä on myös suurempi vaikutusvalta YVA-menettelyihin, ja mahdollisuus 

1163  Gibson et al. (2018)

1164  O’Faircheallaigh & MacDonald (2022), s. 221–239

1165  Nishima-Miller (2021), s. 18–20.

1166  Kapell, N. “Ktunaxa Knowledge and Governance: Reframing Cumulative Effects Assessment and 
Management”. Pro gradu-tutkielma, Royal Roads University, 2019: https://viurrspace.ca/handle/10613/12437; 
O’Faircheallaigh & MacDonald (2022), s. 221–239.

1167  Gibson et al. 2018; O’Faircheallaigh & MacDonald 2022, s. 221–239.; kts. myös Berkes, F. 2012. Sacred Ecology, 
Abingdon, Oxon: Routledge.

1168 Candler, C., Gibson, G., Malone, M. & The Firelight Group Research Cooperative with Mikisew Cree First Nation. 
“Wîyôw’tan’kitaskino (Our Land is Rich): A Mikisew Cree Culture and Rights Assessment for the Proposed Teck 
Frontier Project Update”, 2015: https://www.acee-ceaa.gc.ca/050/documents/p65505/102730E.pdf; Hoogeveen, 
D. “Fish-hood: Environmental assessment, critical Indigenous studies, and posthumanism at Fish Lake (Teztan 
Biny),Tsilhqot’in territory”. Environment and Planning D: Society and Space, 2016, 34(2):355–370.

https://viurrspace.ca/handle/10613/12437
https://www.acee-ceaa.gc.ca/050/documents/p65505/102730E.pdf
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toteuttaa itsenäisiä arvioita.1169 Toisaalta niillä alkuperäiskansoilla, joilla on jo olemassa ole-
via ja toimivia yhteishallinnan tapoja ja vahva laillinen asema, ei välttämättä ole tarvetta 
tehdä itsenäisiä vaikutusten arviointeja.

Yhteisölähtöinen vaikutusarviointi vaatii verrattain paljon taloudellisia ja henkilö-
resursseja.1170 Jotta itsenäinen vaikutusten arviointi on mahdollista toteuttaa, yhteisön 
tulisi saada riittävää taloudellista tukea joko valtiolta tai suunnitellun hankkeen toteut-
tajalta. Yhteisölähtöinen vaikutusten arviointi vaatii paljon aikaa, työvoimaa sekä hen-
kilöitä, jotka johtavat arviointityötä, konsultoivat yhteisön jäseniä ja neuvottelevat sen 
pohjalta suunnitellun hankkeen toteuttajien kanssa. Ihannetilanteessa yhteisöllä olisi jo 
valmiiksi perinteistä tietoa dokumentoituna ja alueensa maankäyttösuunnitelma1171 teh-
tynä ennen arviointimenettelyn alkamista.1172 Tällainen tilanne kuitenkin lienee aika harvi-
nainen, ja vaihtoehtona laajoille yhteisölähtöisille vaikutusten arvioinneille voisivat toimia 
yhteistyössä yhteisöjen kanssa tehdyt kumulatiivisten vaikutusten arvioinnit, joissa kuva-
taan alueen historiaa ja alueella jo olevia hankkeita, sekä näiden yhteisvaikutuksia nyt ja 
tulevaisuudessa.1173

3.4.1 Tapausesimerkki: Woodfibren maakaasulaitos 

Vuonna 2013 Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa toimiva Woodfibre LNG Limited jätti 
hakemuksen nesteytetyn maakaasun tuottamiseen keskittyvän laitoksen perustamiseksi. 
Laitoksen oli tarkoitus sijaita tuotantonsa lopettaneen paperitehtaan paikalla, seitse-
män kilometriä Squamish First Nationin elinalueilta.1174 Laitoksen arvioitu kapasiteetti oli 
250 000 kuutiota, sen tuotanto jopa 2.1 miljoonaa tonnia maakaasua vuodessa, ja käyttö-
ikä noin 25 vuotta. Laitoksen arvioitiin tuovan alueelle 100 kokopäiväistä työpaikkaa. 

1169  Larsen (2017), s. 208–219

1170  O’Faircheallaigh & MacDonald (2022), s. 221–239

1171  Esimerkkinä alueellisesta maankäyttösuunnitelmasta, kts. Pohjoisen Yokonin maankäyttösuunnitelma (The 
North Yukon Land Use Plan), joka laadittiin alkuperäiskansojen, Yokonin paikallishallituksen ja Kanadan hallituksen 
yhteistyönä laillisesti sitovaan sopimukseen perustuen: North Yukon Regional Land Use Plan 2007, https://yukon.
ca/sites/yukon.ca/files/emr/emr-north-yukon-regional-land-use-plan.pdf

1172  Noble (2016); Plate, E., M. Foy & Krehibel, R. ”Best Practices for First Nation Involvement in Environmental 
Assessment Reviews of Development Projects in British Columbia”. Report to New Relationship Trust. Vancouver: 
LGL Limited Environmental Research Associates 2009: https://www.newrelationshiptrust.ca/wp-content/
uploads/2017/04/environmental-assessments-report.pdf

1173  Kts. Cook et al. (2018)

1174  Noble (2016), s. 21–23

https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/emr/emr-north-yukon-regional-land-use-plan.pdf
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/emr/emr-north-yukon-regional-land-use-plan.pdf
https://www.newrelationshiptrust.ca/wp-content/uploads/2017/04/environmental-assessments-report.pdf
https://www.newrelationshiptrust.ca/wp-content/uploads/2017/04/environmental-assessments-report.pdf


330

YMPäRISTöMINISTERIöN JULKAISUJA 2023:2 

Woodfibre LNG aloitti neuvottelut alueen kolmen alkuperäiskansan kanssa vuonna 2013. 
Squamish First Nation, jonka jäsenet olivat kokeneet turhautumista alueensa moniin 
YVA-menettelyihin1175, päätti toteuttaa oman, itsenäisen ja yhteisölähtöisen ympäristö-
vaikutusten arvioinnin, jonka lähtökohtana oli, että ennen hankkeesta neuvottelemista 
sen ympäristö- ja kulttuurivaikutukset tulisi selvittää tavalla, joka oli alkuperäiskansan 
näkökulmasta riittävä ja oikea.1176 Squamish First Nation oli aiemmin, jo vuonna 2001, teh-
nyt alueelleen maankäyttösuunnitelman, ja tuottanut aluettaan kuvaavia karttoja, joissa 
alkuperäiskansalle tärkeät alueet jaetaan kahteen kategoriaan. Näistä ensimmäinen, Forest 
Stewrdship Zone piti sisällään vanhoja metsiä, joiden alueella oli paljon luonnon moni-
muotoisuudelle ja Squamish-kulttuurille tärkeitä arvoja, sekä alueita, jotka tulisi palauttaa 
tai joita oltiin palauttamassa luonnontilaan. Toinen kategoria, Wild Spirit Places, piti sisäl-
lään ikiaikaiset erämaat, jotka muun muassa toimivat paikkoina, joissa perinteistä tietoa 
siirrettiin nuoremmille sukupolville. 1177

Woodfibre LNG ja FortisBC solmivat sopimuksen Squamish Nationin kanssa vuonna 2014. 
Sopimuskessa Woodfibre LNG ja FortisBC sitoutuivat rahoittamaan Squamish Nationin 
itsenäistä vaikutusten arviointimenettelyä.1178 Sopimus piti sisällään muun muassa seu-
raavat ehdot: 1. Squamish First Nation tekee oman, riippumattoman vaikutusarvioinnin 
sekä määrittää itsenäisesti ne vaikutukset jotka kohdistuvat alkuperäiskansaan ja heidän 
oikeuksiinsa; 2. Prosessi on luottamuksellinen, eivätkä sopimuksen muut osapuolet saa 
jakaa tietoa ulkopuolisille ilman alkuperäiskansan suostumusta; 3. Squamish First Nation 
ei ota osaa lakisääteiseen, viralliseen YVA-menettelyyn, mutta heidän itsenäinen arviointi-
prosessinsa on tämän kanssa rinnakkainen; 4. hankkeen edustaja tarjoaa Squamish First 
Nationille heidän hankkeesta tarvitsemansa tiedot sekä rahoittaa itsenäisen arvioinnin; 
5. Squamish Nation päättää itsenäisesti hankkeen hyväksymisestä, ja jos he päättävät 
hyväksyä hankkeen, tulee hankeen toteuttajan allekirjoittaa laillisesti sitova Squamish First 
Nationin ympäristösertifikaatti. 1179

Ympäristövaikutusten arviointia varten Squamish First Nationin arviointityöryhmä loi 
oman menetelmänsä, jonka keskeisenä periaatteena oli yhteisön osallistumisen mahdol-
listaminen. Osallistamisen kautta saatiin tietoa yhteisön hankkeeseen liittyvistä huolen-
aiheista sekä voitiin kerätä perinteistä tietoa alueiden käytöstä, resursseista sekä henkisistä 
ja kulttuurisista arvoista. Osana YVA-arviointia järjestettiin neljä kohderyhmätapaamisesta, 
joihin osallistui sekä yhteisön vanhimpia että nuoria jäseniä sekä perinteisten elinkeino-
jen harjoittajia. Osallistujia pyydettiin vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 

1175  Bruce & Hume (2015)

1176  Noble (2016), s. 21–23; Sankey (2021), s. 212–274.

1177  Noble (2016), s.21–23; Sankey (2021), s. 148–152.

1178  Noble (2016), s.21–23; Sankey (2021), s. 237

1179  Noble (2016), s.21–23; Sankey (2021), s. 261
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1. Squamish First Nation on tehnyt alueelleen maankäyttösuunnitelman ja määrittänyt 
siinä erityisiä, suojeltavia alueita. Miten hanke vaikuttaisi näihin alueisiin? 2. Miten hanke 
toteutuessaan vaikuttaisi sinun ja perheesi maankäyttöön? 3. Miten hanke vaikuttaisi per-
heesi mahdollisuuksiin harjoittaa ja välittää eteenpäin omaa kulttuuriaan ja perintöään? 
4. Vaikuttaisiko hanke äidinkieleesi ja sen käyttöön nyt ja tulevaisuudessa? 5. Mitä vaiku-
tuksia hankkeella on alueen makean veden ekosysteemeihin sekä meri- ja maaekosystee-
meihin?1180Arviointityöryhmä toteutti myös alueiden perinteiseen käyttöön ja asutukseen 
liittyvän tutkimuksen (traditional use and occupancy study), johon kuului metsästäjien, 
keräilijöiden ja kalastajien haastatteluja liittyen alueen käyttöön sekä teollisuuden aiem-
piin ja nykyisiin vaikutuksiin alueella. 

Squamish First Nationin toteuttama YVA-arviointi erosi alueella aiemmin toteutetuista 
arvioinneista yhteisön merkityksellisen osallistumisen lisäksi siinä, että arviointityöryhmä 
ei omassa menetelmässään arvioinut vaikutuksia yksittäisiin lajeihin tai muihin erillisiin 
yksiköihin, vaan määritti kuusi osa-aluetta yhteisön jäsenten kanssa käytyjen keskustelu-
jen jälkeen. Osa-alueet, joihin kohdistuviin vaikutuksiin keskityttiin, olivat:1. meriympä-
ristö; 2. maaekosysteemit ja makean veden ekosysteemit; 3. alueet joihin Squamish First 
Nationilla on hallintaoikeus; 4. hankkeen vaikutusalueen käyttö ja asutus; 5. kulttuuriin jat-
kuvuus; 6. äidinkieli ja kielen elvyttäminen.

Huomionarvoista Squamish First Nationin itsenäisessä vaikutusten arvioinnissa oli se, että 
arviointiraportissa kuvattiin hankkeen vaikutuksia, muttei otettu kantaa niiden merkittä-
vyyteen. Arviointityöryhmä katsoi, että yksittäisten ekologisten ja kulttuuristen arvojen 
erotteleminen ja niihin kohdistuvien merkittävien vaikutusten määrittäminen ei ole mah-
dollista ilman, että menetetään ymmärrys kokonaisuudesta, jonka kaikki osat liittyvät erot-
tamattomasti toisiinsa. Lisäksi kokonaisuuden (esimerkiksi kulttuurisesti ja eko logisesti 
tärkeä metsä- tai merialue) eri osiin kohdistuvat vaikutukset nähtiin tärkeinä niiden laa-
juudesta riippumatta, sillä kaikki osaset vaikuttavat kokonaisuuteen ja ovat osa sitä. 
Squamishien YVA-työryhmä hylkäsi merkittävän vaikutuksen käsitteen, sillä sen katsot-
tiin olevan ristiriidassa Squamishien holistisen maailmankuvan kanssa, ja jätti päätös vallan 
hankkeen haittojen merkittävyydestä Squamish First Nationin päättäjille.1181 Menettely 
kuvaa eräänlaista maailmankuvien eroa, sillä juuri merkittävän vaikutuksen määrittämi-
nen on keskeistä alueella toteutettavissa ympäristövaikutusten arvioinnissa ja haittojen 
ehkäiseminen ja minimoiminen perustuu pitkälti vaikutusten merkittävyyteen.

1180  Sankey (2021), s. 247–250

1181  Ibid.
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Squamish First Nation päätyi hyväksymään Woodfiben maakaasulaitoksen perustamisen. 
Mahdollisuudet estää hankkeen toteutuminen olivat alun alkaen rajalliset muun muassa 
siksi, että laitos oli tarkoitus perustaa yksityisomisteiselle, jo aiemmin teollisuuskäytössä 
olleelle alueelle. Squamishien YVA-raportissa kuitenkin määritettiin 25 ehtoa hankkeen 
hyväksymiselle, joihin Woodfible LNG neuvottelujen jälkeen suostui.1182 Ehtoihin kuului 
muun muassa, että hankkeen toteuttajan tulisi tehdä tarkempia tutkimuksia hankkeen 
vaikutuksista merieliöihin sekä sijoittaa hankkeen toiminnot niin, että läheiselle suojelu-
alueelle ei kohdistu häiriötä, sekä toteuttaa yhdessä Squamish First Nationin kanssa hätä-
suunnitelma kaasuvuotojen varalle.1183 

3.5 Yhteisölähtöinen monitorointi
Merkitykselliseen osallistumiseen kuuluu myös se, että alkuperäiskansoilla on mah-
dollisuus osallistua hankkeiden vaikutusten seurantaan.1184 Yhteisölähtöinen monito-
rointi on yksi menetelmistä, jota voi käyttää YVA-menettelyissä hankkeiden vaikutusten 
seurannassa. 

Yhteisölähtöinen monitorointi on määritelty muun muassa seuraavilla tavoilla: ”yhteisö-
lähtöinen monitorointi on paikallisten sidosryhmien toimesta toteutettavaa luonnon-
järjestelmien seurantaa, jossa käytetään heidän resurssejaan ja joka toteutetaan suhteessa 
heille merkittäviin päämääriin, tavoitteisiin ja tarkoituksiin” 1185 ja ” yhteisölähtöinen moni-
torointi tarkoittaa rutiininomaista ympäristön ja sosiaalisten ilmiöiden havainnointia, jota 
johdetaan yhteisölähtöisesti ja joka tehdään yhteisön jäsenten toimesta, ja johon voi sisäl-
tyä ulkopuolista tukea ja yhteistyötä hallinnon tai vierailevien tutkijoiden kanssa”.1186

Käytännössä yhteisölähtöistä monitorointia toteutetaan usein tutkijoiden ja alkuperäis-
kansojen yhteistyönä, jolloin tutkimusorganisaatio voi tarjota koulutusta ja välineitä 
seurantaan, ja alkuperäiskansojen yhteisöt toteuttavat seurannan, usein osana muita 

1182  Ks. Sankey (2021), s. 272–273.

1183  Noble (2016), s. 21–23.

1184  Ks. osan I kappale 7.3.3.

1185  Danielsen, F., Topp-Jørgensen, E., Levermann, N., Løvstrøm, P., Schiøtz, M., Enghoff, M., et al. “Counting what 
counts: using local knowledge to improve Arctic resource management”. Polar Geography 2014, 37(1): 69–91.

1186  Johnson, N., Alessa, L., Behe, C., Danielsen, F., Shari Gearheard, S. et al. “The Contributions of Community-
Based Monitoring and Traditional Knowledge to Arctic Observing Networks: Reflections on the State of the Field.” 
Arctic, 2015, 68: 28–40.
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päivittäisiä tai viikoittaisia toimia (esim. metsästys, kalastus) luonnossa liikkuessaan. 1187 
Monitoroinnin käytännöt ovat vaihdelleet tasa-arvoisesta yhteistyöstä tilanteisiin, joissa 
alkuperäiskansat toimivat vain aineiston tuottajina, eikä heillä juuri ole vaikutusta aineis-
ton käyttöön tai sen pohjalta tehtäviin päätöksiin. Danielsen ym. on luokitellut monito-
roinnin tapoja paikallisten yhteisöjen osallistumisen asteen mukaan: 1) ulkoa ohjattu, 
ammattilaisten toteuttama; 2) prosessi on ulkoa ohjattu, mutta paikalliset keräävät aineis-
ton; 3) yhteistyössä tehty aineistonkeruu, mutta aineisto tulkitaan yhteisön ulkopuolisten 
tutkijoiden toimesta; 4) yhteistyössä tehty aineistonkeruu, jossa aineisto kerätään ja tulki-
taan yhteisön toimesta; 5) itsenäinen yhteisön toteuttama monitorointi.1188

Yhteisölähtöisen monitoroinnin vahvuutena pidetään sitä, että se on luonteva tapa yhdis-
tää perinteistä ja tieteellistä tietoa.1189 Yhteisölähtöinen monitorointi tuottaa yksityiskoh-
taista tietoa muun muassa eläinpopulaatioissa ja niiden elinympäristöissä tapahtuvista 
muutoksista, sekä muutoksiin sopeutumisesta.1190 Lisäksi monitoroinnin kautta voidaan 
saada tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien kysymysten selvittämiseen, ja se voi 
innostaa nuoria tarkkailemaan ympäristöään ja siinä tapahtuvia muutoksia.1191 Johnson 
ym. on huomauttaa tutkimuksessaan, että arktisen alueen kansat ovat havainnoineet elin-
ympäristöään vuosituhansien ajan, jo kauan ennen tieteellisten seurantojen alkamista. Esi-
merkiksi inuiitit käyttävät metsästäessään sekä ylisukupolvista että henkilökohtaista tietoa 
merijään dynamiikasta, ja saamelaiset poronhoitajat tekevät laidunalueisiin liittyviä pää-
töksiä lunta ja jäätä koskevaan perinteiseen tietoon nojaten.1192 Ympäristössä tapahtuvien 
muutosten seuranta voidaan näin ollen nähdä alkuperäiskansojen ja tutkijoiden yhteisenä 
toimintana ja intressinä, jonka lähtökohdat ovat alkuperäiskansojen elämäntavassa. 

1187  Esim. Thompson, K-L., Reece, N., Robinson, N., Fisher, H-J., Ban, N.C. & Picard, C.R. “We monitor by living 
here: community-driven actualization of a social-ecological monitoring program based in the knowledge 
of Indigenous harvesters”. FACETS 2019, 4(1): 293-314. https://doi.org/10.1139/facets-2019-0006; Ritts, 
M., Gage, S.H., Picard, C.R., Dundas, E., & Dundas, S. “Collaborative research praxis to establish baseline 
ecoacoustics conditions in Gitga’at Territory”. Global Ecology and Conservation 2016, 7: 25–38; kts. myös 
Eira, I.M.G. Muohttaga jávohis giella. Sámi árbevirolaš máhttu muohttaga birra dálkkádatrievdanáiggis/ 
The Silent Language of Snow. Sámi traditional knowledge of snow in times of climate change. Väitöskirja, 
Sámi Allaskuvla 2012; Indigenous guardians toolkit: https://www.indigenousguardianstoolkit.ca/section/
how-can-indigenous-knowledge-shape-your-monitoring-methods-and-design

1188  Danielsen, F., N. D. Burgess, A. Balmford, P. F. Donald, M. Funder, J. P. G. Jones, P. Alviola, D. S. Balete, T. et al. 
“Local participation in natural resource monitoring: a characterization of approaches”. Conservation Biology 2009, 
23(1):31–42.

1189  Thompson, K.-L., Lantz, T. & N. C. Ban, N.C. “A review of Indigenous knowledge and participation in 
environmental monitoring”. Ecology and Society 2020, 25(2):10.https://doi.org/10.5751/ES-11503-250210

1190  Thompson et al. (2019); Parlee, B.L., Goddard, E. Łutsël K’é Dene First Nation & Smith, M. “Tracking Change: 
Traditional Knowledge and Monitoring of Wildlife Health in Northern Canada” Human Dimensions of Wildlife 2014, 
19:47-61, DOI: 10.1080/10871209.2013.825823

1191  Thompson et al. (2019), s. 293–314

1192  Johnson et al. (2015), s. 28–40

https://doi.org/10.1139/facets-2019-0006
https://www.indigenousguardianstoolkit.ca/section/how-can-indigenous-knowledge-shape-your-monitoring-methods-and-design
https://www.indigenousguardianstoolkit.ca/section/how-can-indigenous-knowledge-shape-your-monitoring-methods-and-design
https://doi.org/10.5751/ES-11503-250210
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Yhteisölähtöinen monitorointi voi auttaa määrittämään niitä indikaattoreita, joiden avulla 
ympäristön tilaa seurataan. Indikaattorit voivat olla erilaisia tutkijoiden ja alkuperäis-
kansojen näkökulmasta. Esimerkiksi avainlajeihin liittyvä tieto, eläinpopulaatioiden koon 
ja kunnon arviointi ja erilaiset ekosysteemien toimintaan liittyvät indikaattorit voivat erota 
toisistaan. Perinteistä ja tieteellistä tietoa yhdistämällä voidaan määrittää sekä ekologi-
sesti että kulttuurisesti tärkeät avainlajit.1193 Menetelminä seurannassa voidaan käyttää 
esimerkiksi haastatteluja, kyselykaavakkeita ja matkapäiväkirjoja. Esimerkiksi Kanadassa 
villieläinten terveyden seurannassa on käytetty päiväkirjoja, joihin metsästäjät merkitsivät 
päivittäin noin kahden kuukauden ajan seuraavat asiat: metsästetyt lajit, metsästyspaikka, 
saaliin määrä ja eläinten kunto sekä mahdolliset havaitut muutokset lajin runsaudessa.1194 
Myös puhelinsovelluksia voi hyödyntää etenkin yhteisön nuorempien jäsenten kanssa.

3.5.1 Tapausesimerkki: Yhteisölähtöinen ekosysteemien seuranta 

Kanadan Luoteisterritorioissa on toiminut yli 25 vuoden ajan ympäristönmuutosten seu-
rantaohjelma, jonka osana alueen alkuperäiskansat dokumentoivat ympäristössään tapah-
tuvia muutoksia. Havainnot kirjataan ylös lomakkeelle, ja tuloksista koostetaan raportti, 
jonka tuloksista kerrotaan yhteisötapaamisissa kerran vuodessa. Lomakkeeseen täyte-
tään ensin tiedot siitä, miten monta päivää vastaaja on viettänyt maastossa metsästyksen, 
kalastuksen, marjastuksen tai muiden aktiviteettien parissa eri vuodenaikoina ja sen jäl-
keen kirjataan säätilaa, lunta, marjoja, kaloja, lintuja, karibua ja muita nisäkkäitä koskevat 
havainnot. Marjoista kirjataan ylös lajikohtainen arvio määrästä ja laadusta, sekä yleinen 
arvio marjavuodesta neliportaisella asteikolla. Kaloista kirjataan ylös saalislajit ja saa-
liin määrä kunkin lajin kohdalta. Linnuista ja nisäkkäistä ilmoitetaan havainnot suhteessa 
aiempiin vuosiin (enemmän/vähemmän). Lintujen kohdalla pyydetään lisäksi arvioi-
maan muuton ajankohtaa (normaali/aikainen/myöhäinen). Karibuja koskien kirjataan tar-
kat havainnot eri-ikäisten karibujen määristä, metsästettyjen yksilöiden kunnosta (laiha, 
tavanomainen, hyvässä lihassa), lihan laadusta, sekä karibuja saalistavista pedoista. 1195

1193  Inuit Circumpolar Council-Alaska. Alaskan Inuit Food Security Conceptual Framework: How to Assess the 
Arctic From an Inuit Perspective. Technical Report. Anchorage, AK 2015, s. 17–18.

1194  Thompson et al. (2019), s. 293–314

1195  https://www.arcticborderlands.org/; https://www.arcticborderlands.org/_files/ugd/
ee3e9e_9698c702c3fd43188fc78c8c43d48593.pdf

https://www.arcticborderlands.org/
https://www.arcticborderlands.org/_files/ugd/ee3e9e_9698c702c3fd43188fc78c8c43d48593.pdf
https://www.arcticborderlands.org/_files/ugd/ee3e9e_9698c702c3fd43188fc78c8c43d48593.pdf
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3.6 Yhteenveto 
Tämän luvun tapausesimerkit tuovat esiin, että alkuperäiskansojen osallistuminen ja perin-
teisen tiedon sisällyttäminen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät kiinteästi toisiinsa. 
Keeyaskin vesivoimalahanke (kts. kappale 3.2.2.) on esimerkki YVA-menettelystä, jossa 
perinteinen tieto ja länsimaiseen luonnontieteen traditioon nojaava, tekninen tieto tuotiin 
osaksi YVA-menettelyä rinnakkain ja tasa-arvoisina tietolähteinä siitä huolimatta, että eri 
tietolähteisiin perustuvat vaikutusten arvioinnit olivat osin ristiriitaisia keskenään. Voisey’s 
Bayn nikkelikaivoksen esimerkissä (kts. kappale 3.3.1) alkuperäiskansojen tasavertainen, 
yhteishallinnan mallin mukainen osallistuminen edesauttoi heidän perinteisen tietonsa 
sisällyttämistä YVA-menettelyn kaikkiin vaiheisiin alueen nykytilan selvittämisestä hank-
keen vaikutusten ja niiden merkittävyyden arviointiin. 

Luvun esimerkit tuovat esiin myös varhaisen osallistumisen sekä alkuperäiskansojen 
omien maankäyttösuunnitelmien ja perinteisen tiedon tallentamisen merkityksen. Sekä 
Orcan kaivoksen (kappale 3.3.2) että Woodfibren maakaasulaitoksen (kappale 3.4.1.) vaiku-
tusten arvioinneissa alueiden alkuperäiskansoilla oli jo valmiina maankäytön suunnitelmia 
sekä perinteistä alueiden käyttöä kuvaavia karttoja. Tämä yhdessä varhaisen osallistu-
misen kanssa edesauttoi alkuperäiskansojen arvojen huomioimista ja sisällyttämistä 
YVA-menettelyyn. 

Woodfibren maakaasulaitoksen YVA-arviointia koskeva esimerkki tuo myös hyvin ilmi, 
miten yhteisölähtöinen vaikutusten arviointi voi vastata virallisia vaikutusten arvioin-
teja paremmin alkuperäiskansojen maailmankuvaa. Squamish First Nationin toteuttama 
yhteisö lähtöinen arviointi toteutettiin holistisesti: arviointityöryhmä ei omassa menetel-
mässään arvioinut vaikutuksia yksittäisiin lajeihin tai muihin erillisiin yksiköihin, vaan mää-
ritti kuusi suurempaa osa-aluetta yhteisön jäsenten kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. 
Huomionarvoista vaikutusten arvioinnissa oli se, että vaikka arviointiraportissa kuvat-
tiin hankkeen vaikutuksia, siinä ei otettu kantaa niiden merkittävyyteen. Squamish First 
Nationin arviointityöryhmä katsoi, että yksittäisten ekologisten ja kulttuuristen arvojen 
erotteleminen ja niihin kohdistuvien merkittävien vaikutusten määrittäminen ei ollut mah-
dollista ilman, että menetetään ymmärrys kokonaisuudesta, jonka kaikki osat liittyvät erot-
tamattomasti toisiinsa. 

Varhainen ja tasavertainen osallistuminen, yhteisöjen oman kapasiteetin vahvistaminen 
perinteisen tiedon ja perinteisen maankäytön tallentamisen ja kartoittamisen kautta, sekä 
erilaisten maailmankuvien huomioiminen vaikutusten arvioinneissa ovat kaikki tärkeitä 
huomioita mahdollisia saamelaisten kotiseutualueen YVA-menettelyjä ajatellen. 
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4 Saamelainen perinteinen tieto 

4.1 Perinteisen tiedon käyttö osana 
ympäristövaikutusten arviointia

Monissa tutkimuksissa on todettu, että perinteisen ja paikallisen tiedon tuominen osaksi 
maankäytön suunnitteluprosesseja ja YVA-menettelyjä edesauttaa ekosysteemien, luon-
nonvarojen ja biodiversiteetin suojelua ja tuo esiin paikallisten asukkaiden tarpeita, huo-
lia ja toiveita.1196 Juuri perinteisen tiedon paikallisuus ja kulttuurisidonnaisuus tekevät 
siitä arvokkaan YVA-menettelyjä ajatellen. Perinteisestä tiedosta tekee arvokkaan myös 
sen ajallinen kattavauus: tiedolla on pitkä historia ja lisäksi tieto kattaa eri vuodenajat, 
sillä luontaiselinkeinoja harjoittavat henkilöt kulkevat luonnossa vuoden ympäri. Luon-
non monimuotoisuutta koskeva perinteinen tieto pitää sisällään huomattavan määrän 
havaintoja, jotka ovat arvokkaita vaikutusten arvioinnin kannalta. Tämän lisäksi perintei-
nen tieto voi auttaa ymmärtämään sellaisia ympäristön eri elementtien välisiä yhteyk-
siä ja vuorovaikutuksia, jotka eivät välttämättä tule näkyviin lyhyen ajanjakson kattavissa 
tutkimuksissa.1197

Perinteinen tieto pitää sisällään usein hyvin tarkat tiedot alueiden käytöstä: mitä juuri 
kyseisellä alueella tapahtuu ja milloin, mitä vaikutuksia milläkin toiminnolla mahdollisesti 
on tai on ollut aiemmin. Siksi perinteisen tiedon haltijat osaavat kuvata paikkasidonnai-
sesti, minkälaiset toimet haittaavat ja minkälaiset turvaavat heidän kulttuuriaan. Ennen 
kaikkea: saamelainen perinteinen tieto on keskeistä määritettäessä, missä kulkee vähäisen 
ja merkittävän vaikutuksen raja. 1198 Esimerkiksi maankäytöllisesti pieneltä vaikuttava toi-
minto voi saamelaisten elinkeinojen ja kulttuurin kannalta olla vaikutuksiltaan yhtä vakava 
kuin maankäytöllisesti suuri alue, jos paikka on keskeinen laidun- tai kalastusalue tai luon-
teeltaan pyhä. 

1196  Forbes, B.C., Bölter, M. Müller-Wille, L. Hukkinen, J. et al. (toim.) Reindeer management in northernmost 
Europe: linking practical and scientific knowledge in social-ecological systems. Ecological Studies 184. Springer, 
Berlin, 2006. Danielsen, F., N.D. Burgess, A. Balmford, P.F. Donald, M. Funder, J.P. Jones, D. Balete et al. “Local 
Participation in Natural Resource Monitoring: a Characterization of Approaches”. Conservation Biology 2009, 
23:31–42; Danielsen, F., Jensen, P. M., Burgess, N. D., Coronado, I., Holt, S., Poulsen, M. K., Rueda, R. M. et al. “Testing 
Focus Groups as a Tool for Connecting Indigenous and Local Knowledge on Abundance of Natural resources 
with Science-Based Land Management Systems”. Conservation Letters 2014, 7:380–389. https://doi.org/10.1111/
conl.12100; kts. myös Berkes (2012); Alessa et al. (2008)

1197  Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board. “Guidelines for Incorporating Traditional 
Knowledge in Environmental Impact Assessment”, Yellowknife 2005, s. 7: https://reviewboard.ca/upload/ref_
library/1247177561_MVReviewBoard_Traditional_Knowledge_Guidelines.pdf

1198  Olsen et al. (2017), s. 35

https://doi.org/10.1111/conl.12100
https://doi.org/10.1111/conl.12100
https://reviewboard.ca/upload/ref_library/1247177561_MVReviewBoard_Traditional_Knowledge_Guidelines.pdf
https://reviewboard.ca/upload/ref_library/1247177561_MVReviewBoard_Traditional_Knowledge_Guidelines.pdf
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Ympäristöä ja sen käyttöä koskeva perinteinen tieto on oleellista nykytilan selvittämisessä, 
mahdollisten vaikutusten ennustamisessa sekä asianmukaisten lieventämis- ja seuranta-
menetelmien määrittämisessä. Tieto on erityisen hyödyllistä silloin, kun hankkeeseen koh-
distuu sosiaalisia tai kulttuurisia huolenaiheita. Perinteinen tieto lisää ymmärrystä alueisiin 
liitetyistä arvoista ja niihin kohdistuvista uhista, ja on tärkeää YVA-menettelyn kaikissa vai-
heessa hankkeen vaikutusten maantieteellisestä ja ajallisesta rajauksesta mahdollisten vai-
kutusten merkityksen määrittämiseen.1199

Tutkimuskirjallisuudesta voi löytää monia esimerkkejä siitä, kuinka paikallisen ja perin-
teisen tiedon sisällyttäminen osaksi maankäytön suunnittelua on parantanut ekosystee-
mien ja luonnonresurssien hallintaa, biodiversiteetin suojelua ja tuonut uutta ymmärrystä 
monimutkaisista sosiaalis-ekologisista vuorovaikutuksista.1200 Nämä havainnot ovat tär-
keitä myös YVA-menettelyä ajatellen. Alkuperäiskansojen perinteisen tiedon käyttöön 
osana YVA-menettelyä voi kuitenkin liittyä myös haasteita ja huolenaiheita, joita eri-
tyisesti alkuperäiskansat itse ovat tuoneet eri yhteyksissä esille. Alkuperäiskansat ovat 
kokeneet, että perinteinen tieto menettää alkuperäisen kontekstinsa, kun se sovitetaan 
osaksi laajempia maankäytön suunnitelmia tai vaikutusten arviointeja, ja että perinteistä 
tieto pidetään vähempiarvoisena kuin länsimaista, luonnontieteen traditioon nojaa-
vaa tietoa. 1201 Luonnon tieteen traditioon nojaavaa tietoa pidetään automaattisesti ratio-
naalisena ja objektiivisena, mutta näitä ominaisuuksia ei liitetä perinteiseen tietoon. 1202 
Saamelaiset ja muut alkuperäiskansat ovat tuoneet ilmi, että vaikutusten arviointeihin 
sisällytettävän tiedon keruun tulisi tapahtua yhteistyössä alkuperäiskansojen jäsenten 
kanssa. Kun alkuperäiskansat tuottavat, käsittelevät ja jakavat tietoa yhteistyössä hank-
keen toimijoiden kanssa, lopputulos vastaa paremmin heidän todellisuuttaan ja arvojaan 
kuin silloin, jos esimerkiksi konsultti kerää ja analysoi kaiken tiedon.

1199  Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board (2005), s. 21–27

1200  Esim. Heikkilä, L. “The comparison of Indigenous and scientific perceptions of reindeer management”, 
teoksessa B. C. Forbes, M. Bölter, L. Müller-Wille, J. Hukkinen, F. Müller, N. Gunslay, & Y. Konstantinov (toim.). Reindeer 
management in northernmost Europe: linking practical and scientific knowledge in social-ecological systems. 
Ecological Studies 184, Springer, Berlin, 2006, s. 73–93; Christensen, J. & Granti, M. 2007. “How political change 
paved the way for Indigenous knowledge: the Mackenzie Valley Resource Management Act”. Arctic 60:115–123. 
Folke, C., Jansson, Å., Rockström, P. Olsson, S. Carpenter, R. et al. “Reconnecting to the Biosphere”. Ambio 2011, 
40:719–738; Ks. myös Houde (2007).

1201 Armitage, D., F. Berkes, A. Dale, E. Kocho-Schellenberg & Patton, E. “Co-management and the co-production 
of knowledge: Learning to adapt in Canada’s Arctic”. Global Environmental Change 2011, 21: 995–1004. Holmberg, 
A. Bivdit Luosa – To Ask for Salmon. Saami Traditional Knowledge on Salmon and the River Deatnu: In Research and 
Decision-Making. Pro gradu -tutkielma. Tromssan yliopisto, 2018.

1202  Turi, E. I. & Keskitalo, C.H. “Governing reindeer husbandry in western Finnmark: barriers for incorporating 
traditional knowledge in local-level policy implementation”. Polar Geography 2014, 37:234–251; Johnson et al. 
2015, s. 28–40.
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Eckert ym. on eritellyt tutkimuksessaan erilaisia haasteita, joita liittyy alkuperäiskansojen 
perinteisen tiedon sisällyttämiseen osaksi ympäristövaikutusten arviointeja: 

1) Historialliset seikat, esimerkiksi kolonisaatiohistoriasta ja aiemmista 
hankkeista juontuva epäluottamus.

2) Epistemologiset esteet: eri tietolajien välinen hierarkia ja huono ymmärrys 
siitä mitä perinteinen tieto on.

3) Lainsäädäntöön liittyvät esteet.

4) Poliittiset esteet: eri toimijoiden väliset valtasuhteet. 

5) Ongelmat käytännöissä.

6) Resurssien vähäisyys. 1203

Samantyyppisiä haasteita on havaittu myös saamelaisalueella tehdyissä tutkimuksissa.1204 
Esimerkiksi poronhoitajat ovat tuoneet ilmi, että maankäytön suunnittelusta vastaa-
villa virkahenkilöillä ja päättäjillä ei ole riittävästi ymmärrystä saamelaisesta kulttuurista 
ja perinteisestä tiedosta.1205 Poronhoitajat kokevat myös lainsäädännöllisen tilanteen vai-
keaksi: nykymuodossaan poronhoitolaki1206 ei tunnusta saamelaisen poronhoitokulttuu-
rin erityispiirteitä, minkä seurauksena myöskään perinteistä tietoa ei riittävästi huomioida 
maankäytön suunnittelussa.1207 

Saamelaista perinteistä tietoa ei ole helposti saatavilla kirjallisesti, sillä perinteisiin elin-
keinoihin ja kulttuuriin liittyvä tieto periytyy suullisessa muodossa sukupolvelta toisel-
le.1208 Tämä aiheuttaa hankaluuksia käytännöissä, sillä suunnittelujärjestelmät perustuvat 
kirjalliseen ilmaisuun ja erilaisiin tietokantoihin, joissa tietoa joudutaan tiivistämään. 
Maan käytön suunnitteluprosesseissa kerätty tieto on usein muokattava, jotta se saadaan 
sovitettua olemassa oleviin tietokantoihin ja -järjestelmiin.1209 Suunnittelujärjestelmien 
ja perinteisen tiedon välillä vallitsee eräänlainen yhteensopimattomuus: kun luonteeltaan 

1203  Eckert et al. (2019), s. 67–90

1204  Esim. Turi & Keskitalo (2014), s. 234–251; Markkula et al. (2019); Eybursson, E. & Thuestadt, A.E. “Incorporating 
traditional knowledge in environmental impact assessment. How can it be done?” Arctic Review on Law and Politics 
2015, 6:132–150.

1205  Olsén et al. (2017), s. 88–90; Markkula et al. (2019)

1206  Poronhoitolaki (848/1990)

1207  Markkula et al. 2019; 2020, s. 151.

1208 ks. Markkula & Helander-Renvall (2014); Olsén et al. (2017), s. 24.

1209  Markkula et al. 2019; 2020, s. 151–152.
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narratiivinen tieto muokataan lomakemuotoon tai laskentataulukoihin sopivaksi, infor-
maatiota katoaa. Toisaalta perinteistä tietoa on mahdollista kerätä sellaisenaan: esimer-
kiksi Norjassa saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa suullinen tieto 
on hyväksytty osaksi arviointia, kuten osan I kappaleessa 11.3 kuvataan.

Vaikka yllä mainitut saamelaisalueella esiin tuodut haasteet koskevat maankäytön suun-
nittelua yleisemmin, ne on hyvä tuntea mahdollisia saamelaisten kotiseutualueella toteu-
tettavia YVA-menettelyä ajatellen. YVA-menettelystä vastaavilla henkilöillä tulisi olla 
riittävä tuntemus saamelaisesta kulttuurista ja perinteisestä tiedosta. Jotta perinteistä tie-
toa voidaan merkityksellisesti ja riittävällä tavalla sisällyttää osaksi vaikutusten arviointia, 
on hyvä tuntea sen keruuseen ja tallentamiseen liittyvät näkökulmat ja haasteet.

Mackenzie Valley Environmental Impact Review Boardin perinteistä tietoa ja sen sisällyttä-
mistä ympäristövaikutusten arviointiin koskevissa ohjeissa perinteiseen tietoon katsotaan 
kuuluvan kolme osa-aluetta: 1. Tieto ympäristöstä, joka pitää sisällään ympäristöä koske-
van faktatiedon: lajeja ja luonnonilmiöitä koskevat havainnot, erilaiset sosiaalis-ekologiset 
vuorovaikutukset, ja arviot mm. muun maankäytön vaikutuksista; 2. Ympäristön käyt-
töön ja resurssien hallintaan liittyvä tieto. Tähän osa-alueeseen kuuluu mm. tieto kulttuu-
risista käytänteistä ja sosiaalisista aktiviteeteista, historiallisista ja arkeologisista kohteista 
sekä maan käytöstä nyt ja ennen; 3. Ympäristöön liittyvät arvot, joka pitää sisällään kaikki 
ympäristöön liitetyt merkitykset ja arvot sekä arviot niihin kohdistuvista vaikutuksista. 
Arviot perustuvat alkuperäiskansojen maailmankuvaan. Arvoihin kuuluvat myös ihmisen 
ja ympäristön ja eläinten vuorovaikutuksia ja resurssien käyttöä ohjaavat moraaliset ja eet-
tiset säännöt, tieto siitä, mikä on oikeaa ja hyväksyttävää toimintaa. 1210 Saamelais alueella 
tehtyjen tutkimusten mukaan juuri ympäristöön liittyvät arvot jäävät näistä perinteisen 
tiedon osa-alueista vähimmälle huomiolle ympäristövaikutusten arvioinnissa, ja niiden 
tuomista osaksi vaikutusten arviointia tulisi kehittää.1211

Perinteisen tiedon merkitys kestävän kehityksen edistämisessä sai kansainvälistä tunnus-
tusta jo vuonna 1987, kun Yhdistyneiden kansakuntien ympäristön ja kehityksen maail-
mankomissio eli Brundtlantin komissio julkaisi raporttinsa ”Yhteinen tulevaisuutemme”. 
Raportissa todettiin, että alkuperäiskansat ”ovat säilyttäneet suunnattoman määrän vuosi-
satojen aikana kerääntynyttä perinnetietoa ja kokemusta, jotka liittävät ihmiskunnan sen 
muinaisiin alkulähteisiin. Jos ne katoavat, valtaväestö menettää paljon, sillä yhteiskunnalla 
olisi paljon opittavaa siitä, miten nämä yhteisöt ovat perinteisesti osanneet vaalia kestä-
västi hyvinkin monimutkaisia ekosysteemejä”.

1210  Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board 2005, s. 6. Kategorioita on alun perin ehdottanut 
Usher (2000), ks. Usher, P. J. “Traditional ecological knowledge in environmental assessment and management”. 
Arctic 2000; 3:183–193; ks. myös Houde (2007)

1211  Eubyrsson & Thuestadt (2015), s.132–150; kts. myös Markkula et al. (2019)
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Perinteisellä tiedolla on tärkeä rooli niin alkuperäiskansojen osallistumisessa kuin kestävän 
kehityksen edistämisessä, ja haasteista huolimatta sitä on mahdollista sisällyttää onnistu-
neesti myös osaksi YVA-menettelyjä ja maankäytön suunnittelua. Hyviä esimerkkejä tästä 
ovat aiemmin tässä raportissa esitellyt tapaukset Kanadasta (mm. Keeyaskin vesivoima-
laitos, Orcan kaivos), ja Ruotsista (RenGIS-tietokanta ja sen mahdollistamat kumulatiiviset 
vaikutusten arvioinnit), sekä Akwé: Kon -ohjeiden soveltaminen Metsähallituksen hallin-
noimien alueiden hoito- ja käyttösuunnittelussa. 

4.2 Perinteisen tiedon kerääminen ja tallentaminen
Tämän raportin esimerkkien valossa voidaan todeta, että perinteisen tiedon tallentaminen 
ja kartoittaminen edistävät alkuperäiskansojen osallistumista ympäristöään koskevaan 
suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin. Kanadassa sekä ‘Namgis First Nation 
että Squamish First Nation olivat aloittaneet omien alueiden maankäyttösuunnitelmien 
tekemisen ja tallentaneet perinteistä tietoaan ja alueiden käyttöön liittyvää tietoa kartoille 
ennen osallistumistaan YVA-menettelyihin. Noblen1212 mukaan tämä edesauttoi näiden 
alkuperäiskansojen osallistumista ja heidän tietojensa ja maailmankuvansa sisällyttämistä 
YVA-menettelyyn. Ruotsissa tutkijoiden ja poronhoitoyhteisöjen yhteistyössä kehittämä 
RenGIS-tietokanta on auttanut saamelaisia tuomaan perinteistä, erityisesti porojen laitu-
mia, koskevaa tietoaan osaksi maankäytön suunnittelua. RenGIS tietokanta sisältää laa-
jasti tietoa saamelaiskylien (sameby) käyttöalueista, niiden ekologiasta ja merkityksestä 
poronhoidolle, sekä muusta maankäytöstä ja sen vaikutuksista, ja on näin ollen autta-
nut kehittämään kumulatiivisten vaikutusten arviointia. Näissä kaikissa tapauksissa kar-
tat ovat osoittautuneet hyväksi menetelmäksi kerätä erityisesti alueiden käyttöön liittyvää 
perinteistä tietoa. Tämä on loogista, sillä maankäytön suunnittelu ja vaikutusten arviointi 
ovat pitkälti paikkasidonnaisia. Toisaalta kulttuuristen ja sosiaalisten vaikutusten arvioin-
tiin sekä paikkoihin liittyvien arvojen tarkempaan kartoittamiseen voidaan tarvita myös 
muita menetelmiä kuten yksilöhaastatteluja tai ryhmätapaamisia. Yleisissä kuulemisissa 
tai suuremmissa yleisötilaisuuksissa perinteistä tietoa ei ole suositeltavaa kerätä, sillä osa 
perinteisestä tiedosta on sukujen tai yhteisöjen sisäistä tietoa eikä sitä ole tarkoitettu ylei-
sesti jaettavaksi. Metsähallitus on soveltanut kansallispuistojen, suojelualueiden ja erä-
maa-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmissa sekä viimeisenä Saamelaisten kotiseutualeen 
luonnonvarasuunnitelmassa Akwé: Kon -menettelyä, jossa paikallisista saamelaisista koos-
tuvat työryhmät ovat tuoneet itsenäisesti perinteistä tietoa suunnitelmien osaksi. Tämän-
tyyppinen menettelytapa voisi olla toimiva myös ympäristövaikutusten arvioinnissa, kuten 
saamelaiset ovat aiemmin esittäneet.1213

1212  Kts. Noble (2016), s. 14–23

1213  Saamelaiskäräjien lausunto YVA-lainsäädännön toimivuusarvioinnista, 25.11.2010, Dnro 524/D.a.2/2010, s. 2
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Osana YVA-menettelyjä on, joko alkuperäiskansojen itsensä (kts. kappale 3.4.1), tai kon-
sulttien/tutkijoiden toimesta, tehty alueiden perinteistä käyttöä ja asutusta kuvaavia kart-
toja (traditional use and occupancy study/use and occupancy map survey). Esimerkkinä 
menetelmästä toimii Norjan Finnmarkissa tehty kartoitus, jossa alueen kaikkiin talouksiin 
lähetettiin yksityiskohtainen kyselylomake ja alueen kartta, ja vastaajia pyydettiin merkit-
semään kartoille alueita, joita he käyttävät eri tarkoituksiin. Kyselyssä käytettiin seitsemää 
kategoriaa: 1. Kotieläinten, kuten lehmien, lampaiden, vuohien ja hevosten laitumet sekä 
heinäpellot; 2. Porolaitumet, muuttoreitit ja porokämpät; 3. Kalastusalueet järvissä, joissa 
ja merellä; 4. Metsästysalueet; 5. Alueet, joilta kerätään polttopuuta tai rakennusmate-
riaaleja; 6. Muut käyttöalueet, kuten marjastusalueet ja muut keräilyalueet; 7. Rakennuk-
set, väliaikaiset asuinpaikat, tiet ja polut.1214 Kerättyjä tietoja käytettiin osana alueella 
toteutettavia ympäristövaikutusten arviointeja. 

Osallistavat paikkatietomenetelmät, Public Participatory Geographical Information System 
(PPGIS) ja Participatory Geographical Information System (PGIS), ovat keskeisiä työkaluja 
kokemusperäisen tiedon paikallistamisessa, ja niitä on käytetty monin eri tavoin maan-
käytön suunnittelussa.1215 Osallistavien paikkatietojärjestelmien avulla voidaan kerätä 
paikkoihin liittyvää ominaisuustietoa, esimerkiksi tietoa eri käyttötarkoituksista, alueisiin 
ja paikkoihin liittyviä arvoja, toiveita ja muutostarpeita sekä maankäytön ristiriitoihin 
liittyvää tietoa.1216 

Käyttäjä voi merkitä tietoja avoimeen internetpohjaiseen karttatiedostoon pisteenä, vii-
vana (esim. reitti) tai alueena. Osallistavia paikkatietomenetelmiä on käytetty paljon 
kaupunkisuunnittelussa1217, mutta myös matkailututkimuksessa1218, valtion metsien ja 
kansallispuistojen käytön suunnittelussa1219 sekä alkuperäiskansojen kulttuuriperinnön, 

1214  Eubyrsson & Thuestadt (2015), 132–150

1215  Brown, G. & Kyttä, M. “Key issues and research priorities for public participation GIS (PPGIS): A synthesis based 
on empirical research”. Applied Geography 2014, 46 122–136 

1216  Alessa et al. (2008); Brown & Kyttä (2014), s. 122–136; Kivinen, S., Vartiainen, K. & Kumpula T. “People and 
Post-Mining Environments: PPGIS Mapping of Landscape Values, Knowledge Needs, and Future Perspectives in 
Northern Finland”. Land 2018, 7(4) 151; Nikula, A., Turunen, M., Bogadottir, R., Markkula, I. & Kantola, S. ”PPGIS for 
better understanding of people’s values – examples from Finland and the Faroe Islands”. Teoksessa McDonagh, J. 
& Tuulentie, S. (toim.) Sharing Knowledge for Land Use Management: Decision-making and Expertise in Europe’s 
Northern Periphery. Edward Elgar Publishing 2020, s.70–85.

1217  Ks. Brown & Kyttä (2014), s. 122–136.

1218  Tolvanen, A. Kangas, K, Vendelin, I., Huhta, E. Hytönen, M. et al. Vaaka punnitsee, arvottaa, tasapainottaa 
-toimintamalli Vaara-Kainuun matkailualueiden suunnitteluun, Metsäntutkimuslaitoksen erillisjulkaisu 2014, 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2483-2; Kantola, S., Uusitalo, M., Nivala, V. & Tuulentie, S. ”Tourism resort users’ 
participation in planning: Testing the public participation geographic information system method in Levi, Finnish 
Lapland”. Tourism Management Perspectives 2018, 27: 22–32. 

1219  Heikkonen, A. Ylimuonion valtionmaiden käyttösuunitelma. Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 
70, 2014, Vantaa. https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/mt/mt70.pdf; Pietilä, M. & Fagerholm, N. “A management 
perspective to using Public Participation GIS in planning for visitor use in national parks”. Journal of Environmental 
Planning and Management 2018, 62: 1133–1148. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2483-2
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/mt/mt70.pdf
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arvojen ja perinteisen tiedon dokumentoimisessa.1220 Alkuperäiskansojen ja paikallisten 
yhteisöjen tuottamat kartat ovat arvokkaita maankäytön suunnittelussa ja ympäristövai-
kutusten arvioinneissa erityisesti siksi, että ne kertovat luonnon monimuotoisuuden ja eri-
laisten ekosysteemien merkityksestä ihmisille.

Osallistavat karttamenetelmät voivat olla julkisia (Public Participatory Geographic 
Information system, PPGIS) tai ei-julkisia (Participatory Geographic Information system, 
PGIS). Ei-julkisten karttojen sisältämiä tietoja voidaan jakaa vain yhteisön jäsenten kesken 
ja erillisestä pyynnöstä ulkopuolisille, kuten maankäytön suunnittelijoille tai vaikutusten 
arvioin teja tekeville tahoille. RenGIS on hyvä esimerkki PGIS-menetelmästä: tiedot kar-
toille on kerätty saamelaisten ja tutkijoiden yhteistyönä, mutta yhteisöt itse hallinnoivat 
tietojen käyttöä. Osallistavia karttamenetelmiä käyttämällä on mahdollista myös tuottaa 
herkkyyskarttoja (sensitivity maps), jotka voivat olla hyvä työkalu esimerkiksi YVA-menet-
telyyn kuuluvaan kumulatiivisten vaikutusten arviointiin. Herkkyyskartoituksessa määri-
tetään alueilta kohteita, joihin liittyy erityisen paljon erilaisia ekologisia ja/tai kulttuurisia 
ja sosiaalisia arvoja. Tietoja voidaan kerätä sekä paikallisilta asukkailta osallistavia kartta-
menetelmiä käyttäen, että erilaisista tietokannoista (esim. museoiden tietokannat, kasvi- 
ja lintulajistoa, sekä luontotyyppejä ja elinympäristöjä koskevat tietokannat). Alueisiin, 
joihin on keskittynyt paljon luonto-, kulttuuri- ja sosiaalisia arvoja, voidaan tämän jälkeen 
kiinnittää erityistä huomiota ja minimoida niihin kohdistuvia vaikutuksia. 

Avoimen ja osallistavan luonto- ja kulttuuripaikkatiedon keräämisessä saamelaisalueella 
on kuitenkin huomioitava erityisesti salainen ja sensitiivinen tieto. Alkuperäiskansojen 
perinteisen tiedon käyttöön osana tutkimusta, maankäytön suunnittelua ja ympäristö-
vaikutusten arviointia liittyy kiinteästi kysymys siitä, millä tavalla ja minkälaisiin tarkoi-
tuksiin tietoa saa käyttää. Kenellä on oikeus hallinnoida sukupolvien yli kulkenutta ja 
yhteisöissä jaettua, kumulatiivista tietoa? Miten suullisessa muodossa kulkeneen ja käy-
täntöihin kytketyn perinteisen tiedon siirtäminen kirjalliseen muotoon vaikuttaa sen luon-
teeseen ja tunnistettavuuteen? Alkuperäiskansojen näkökulmasta perinteisen tiedon 
tallentamiseen ja käyttöön osana tutkimusta, maankäytön suunnittelua ja ympäristövaiku-
tusten arviointia liittyy kaksi pääasiallista uhkaa: 1. tiedon väärinkäyttö ja 2. tiedon merki-
tyksen ja kontekstin katoaminen.1221 

1220  Barlindhaug 2013; Gadamus, L. & Raymond-Yakoubian, J. “Qualitative Participatory Mapping of Seal and 
Walrus Harvest and Habitat Areas: Documenting Indigenous Knowledge, Preserving Local Values, and Discouraging 
Map Misuse”. International Journal of Applied Geospatial Research 2015, 6: 76–93.

1221  Ks. esim. Nordin Jonsson, Å. “Ethical guidelines for the documentation of árbediehtu, Sami traditional 
knowledge”, teoksessa J. Porsanger & G. Guttorm (toim.), Working with Traditional Knowledge: Communities, 
Institutions, Information Systems, Law and Ethics. DIEĐUT 1/2011. Alta: Bjørkmanns Trykkeri AS, s. 97–122.
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Kuten aiemmassa kappaleessa jo todettiin, alkuperäiskansat ovat tuoneet eri yhteyksissä 
ilmi perinteisen tiedon paikka- ja kulttuurisidonnaisuutta, sekä huolta siitä, että tieto voi 
muuttua merkityksettömäksi, jos sen alkuperäinen asiayhteys kadotetaan.1222 Ongelmaan 
löytyy kuitenkin ratkaisu merkityksellisestä osallistumisesta: silloin kun alkuperäiskansat 
osallistuvat vaikutusten arviointeihin tasavertaisina kumppaneina, myös perinteisen tie-
don merkitykset ja kontekstisidonnaisuus säilyvät parhaiten. Väärinymmärryksiltä voidaan 
välttyä, kun alkuperäiskansojen jäsenet itse keräävät vaikutusten arviointiin tai maan-
käytön suunnitteluun tarvittavan perinteisen tiedon. Esimerkiksi Metsähallituksen käyttä-
mässä Akwé: Kon-menettelytavassa saamelaiset perinteisen tiedon haltijat vastaavat itse 
saamelaista kulttuuria koskevan tiedon keräämisestä. Merkitysten säilyminen voidaan var-
mistaa myös erilaisia keruu- ja tallennusmenetelmiä käyttämällä: esimerkiksi kartoille tal-
lennetun perinteisen tiedon kontekstisidonnaisuutta ja holistista luonnetta voidaan tuoda 
esiin karttapisteeseen linkitetyn lisätiedon, videoiden tai valokuvien kautta.

Kysymys siitä, kenellä on oikeus käyttää ja hallinnoida saamelaista perinteistä tietoa, on 
monimutkaisempi, ja riippuu paljon tilanteesta ja perinteisen tiedon luonteesta. Saame-
laisilla on niin avointa kuin ei-avointa perinteistä tietoa. Perinteinen tieto voi kuulua tie-
tylle perheelle tai suvulle (esimerkiksi keräily- tai metsästyspaikkoja koskeva tieto), siidalle, 
tokkakunnalle tai muulle yhteisölle (esimerkiksi yhteisön pyhä paikka), tai viimekädessä 
saamelaisille kansana.1223 Perinteinen tieto syntyy vuorovaikutuksessa ja voi sisältää myös 
yksilöllisiä elementtejä, kuten havaintoja ja tietoja, jotka kuitenkin usein jaetaan yhteisön 
kesken. Samantyyppistä perinteistä tietoa ja innovaatioita voi myös syntyä eri yhteisöissä 
toisistaan riippumatta. Luonnon monimuotoisuutta koskevassa perinteisessä tiedossa 
havainnot luonnosta ja eliöiden välisistä vuorovaikutussuhteista liittyvät historiasta kum-
puavaan tietoon siitä, miten asiat olivat aiemmin. Perinteisessä tiedossa siis yhdistyvät 
yksilöllinen ja yhteisöllinen, paikallinen ja alueellinen, uusi ja vanha tieto, eikä tiedon omis-
tajuuden määrittäminen siksi ole yksiselitteistä. 

Kuten osan I luvussa 4 on todettu, saamelaisilla on itsemääräämisoikeus omaan kulttuu-
riperintöönsä ja siihen liittyvään perinteiseen tietoonsa. YVA-menettelyssä tulisi turvata 
saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä siihen liittyvän vapaan ja tie-
toon perustuvan ennakkosuostumusperiaatteen noudattaminen. Saamelaiskäräjät julkaisi 
vuonna 2016 menettelyohjeen ”Saamelaisten vapaan, tietoon perustuvan ennakko-
suostumuksen tiedustelemiseksi saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa kos-
kevissa tutkimushankkeissa sekä muissa toimenpiteissä, joilla on tai voi olla vaikutusta 

1222  Ks. esim. Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board (2005); Helander-Renvall & Markkula (2017)

1223  Ks. Henriksen, J.B. ”Árbediehtu: Some legal reflections”. Teoksessa J. Porsanger & G. Guttorm (toim.), Working 
with Traditional Knowledge: Communities, Institutions, Information Systems, Law and Ethics. DIEĐUT 1/2011. Alta: 
Bjørkmanns Trykkeri AS, s. 77–94.
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saamelaisten kulttuuriperintöön ja perinteiseen tietoon”.1224 Menettelyn tarkoituksena on 
”turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen saamelaisten kulttuuri-
perintöä ja perinteistä tietoa koskevassa tutkimuksessa ja muissa toimenpiteissä, joilla on 
tai voi olla vaikutusta saamelaisten kulttuuriperintöön ja perinteiseen tietoon; edistää saa-
melaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä; sekä varmistaa saamelaisten 
itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa”. Menettelyä 
sovelletaan sellaisiin tutkimushankkeisiin ja muihin toimenpiteisiin, joilla on tai voi olla 
vaikutusta saamelaisten kulttuuriperintöön ja perinteiseen tietoon. Ennakkosuostumusta 
pyydetään kirjallisesti. 

Ennakkosuostumusperiaate on tullut osaksi kansainvälistä YK:n biodiversiteettisopimuk-
sen toimeenpanoa erityisesti siihen kuuluvan Nagoyan geenivaroja koskevan pöytäkir-
jan sekä useampien sopimuksen toimeenpanoa koskevien vapaehtoisten ohjeiden kautta 
(kts. osa I luvut 4 ja 5). Nagoyan pöytäkirjassa, jota on käsitelty osan I luvussa 5, osapuo-
let velvoitetaan varmistamaan, että alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen hallussa 
olevien geenivarojen käytöstä saatavat hyödyt jaetaan alkuperäiskansojen ja paikallis-
yhteisöjen geenivaroja koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja oikeuden-
mukaisella ja tasapuolisella tavalla kyseisten yhteisöjen kanssa perustuen keskinäisesti 
sovittuihin ehtoihin.1225 Kunkin pöytäkirjan osapuolen tulee kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti varmistaa, että alkuperäiskansoilla ja paikallisyhteisöillä olevaa geenivaroi-
hin liittyvää perinteistä tietoa käytetään alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen ennak-
kosuostumuksella tai hyväksynnällä ja, että kyseiset yhteisöt osallistuvat prosessiin ja että 
keskinäisesti sovitut ehdot on luotu. Kuten osan I luvussa 5 on todettu, saamelaisten kan-
nalta hyvin olennaista Nagoyan pöytäkirjan hyväksymisessä on perinteisen tiedon ja tapa-
oikeuksien tunnustaminen olennaiseksi osaksi saamelaisten kulttuuria ja olemassaoloa 
alku peräiskansana. Geenivaroihin liittyvä saamelainen perinteinen tieto voi koskea esimer-
kiksi saamelaisten perinteisesti käyttämiä kasveja, joita halutaan hyödyntää teollisuuden 
raaka-aineena, kuten lääkkeiden tai kosmetiikan kehittämisessä. 

Perinteisen tiedon väärinkäytön ehkäisemiseksi, Nagoyan pöytäkirjaan pohjautuen, saa-
melaisten ennakkosuostumusta tulee tiedustella silloin, jos kerätään sellaista perinteistä 
tietoa, jota on mahdollista hyödyntää taloudellisesti. Myös salaisen ja sensitiivisen, eri-
tyisesti pyhiä paikkoja koskevan tiedon käyttöön osana vaikutusten arviointeja tulisi 
pyytää ennakkosuostumusta saamelaisyhteisöiltä. Ennakkosuostumuksen periaate 
on erityisesti biodiversiteettisopimuksen kontekstissa luotu suojaamaan saamelaista 
perinteistä tietoa väärinkäytöksiltä sekä sen varmistamiseksi, ettei tietoa käytetä vas-
toin alkuperäiskansojen tahtoa ja ilman heidän osallistumistaan. Ei liene kuitenkaan 

1224  Saamelaiskäräjät 2016: https://www.samediggi.fi/wp-content/uploads/2019/04/Menettelyohje-
saamelaisten-kulttuuriperintöä-ja-perinteistä-tietoa-koskevissa-tutkimushankkeissa_24112016-1.pdf

1225  Artikla 5, kts. Heinämäki (2017).

https://www.samediggi.fi/wp-content/uploads/2019/04/Menettelyohje-saamelaisten-kulttuuriperintöä-ja-perinteistä-tietoa-koskevissa-tutkimushankkeissa_24112016-1.pdf
https://www.samediggi.fi/wp-content/uploads/2019/04/Menettelyohje-saamelaisten-kulttuuriperintöä-ja-perinteistä-tietoa-koskevissa-tutkimushankkeissa_24112016-1.pdf
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tarkoituksenmukaista, että kaikkeen perinteisen tiedon käyttöön tulisi saada suostumus 
koko yhteisöltä ennen kuin saamelaiset voivat osallistua YVA-menettelyyn jakaen tietoa 
esimerkiksi porojen liikkeistä, laitumista ja muusta vaikutusten arvioinnin kannalta tär-
keistä kysymyksistä. Saamelais käräjiltä olisi kuitenkin hyvä ennen hankkeen alkamista tie-
dustella, millaisen tiedon välittämiseen tarvittaisiin mahdollisesti ennakkosuostumus ja 
mikä on se taho, jolta sitä voidaan pyytää. On myös suositeltavaa, että hankkeen osapuo-
let ennen perinteisen tiedon keräämistä sopivat kirjallisesti siitä, miten tietoa kerätään, 
miten se tallennetaan ja kenelle tieto jää hankkeen päättymisen jälkeen. Osana vaikutus-
ten arviointia kerätyn perinteisen tiedon tulisi jäädä saamelaisten käyttöön ja heidän säi-
lytettäväkseen, jotta tietoa voidaan myöhemmin käyttää yhteisön hyväksi osana erilaisia 
ympäristöpäätöksentekoprosesseja.1226 

Koska perinteisen tiedon katsotaan olevan kollektiivista omaisuutta, lähtökohtaisesti se 
kuuluu saamelaisyhteisölle.1227 Käytännössä voi kuitenkin olla vaikea määrittää, mikä on 
se yhteisö, jolta ennakkosuostumusta tulisi tiedustella.1228 Tuulentie ym. kuvaa tilannetta, 
jossa osallistavan karttakyselyn toteuttamiseen liittyvälle tutkimukselle Enontekiöllä ei 
saatu ennakkosuostumusta saamelaiskäräjiltä. Perusteluna kielteiselle päätökselle oli 
muun muassa se, että perinteisen tiedon käytöstä olisi pitänyt keskustella paikallisen saa-
melaisyhteisön kanssa ennen ennakkosuostumuksen antamista, mutta sitä, kuka tai ketkä 
edustavat Enontekiön saamelaista yhteisöä, ei ollut mahdollista määrittää hankkeen kesto-
ajan puitteissa.1229

Ympäristövaikutusten arviointeja ajatellen olisi eduksi, jos saamelaiskäräjät yhdessä saa-
melaistoimijoiden kanssa voisivat määrittää ne tahot, joilta suostumusta voidaan hakea. 
YK:n biodiversiteettisopimuksen toimeenpanoa koskevissa vapaaehtoisissa Akwé: Kon 
ohjeissa todetaan, että ”alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen oikeuksien turvaamiseksi 
yhteisöjen pitäisi laatia tai niitä pitäisi auttaa laatimaan kansallisen lainsäädännön kanssa 
sopusoinnussa olevia menettelytapasääntöjä, joissa määritellään perinteisen tiedon, inno-
vaatioiden ja käytäntöjen saantia ja käyttöä kulttuuristen-, ympäristö- ja sosiaalisten vai-
kutusten arvioinnissa. Yhteisöille tulisi antaa pyydettäessä tukea menettelytapasääntöjen 
laatimiseen”. 1230 Tällaiset menettelytapasäännöt voisivat omalta osaltaan edesauttaa perin-
teisen tiedon sisällyttämistä osaksi vaikutusten arviointeja.

1226  Olsén et al. (2017), s.100

1227  Esim. Porsanger & Guttorm (2011), s. 97–121, Ottawa principles, 

1228  Ks. esim. Markkula et al. 2020, s. 152–153; Tuulentie, S., Lidestav, G., Markkula, I., Zinglersen, K., Sondergaard, 
M. & Turunen, M. 2020. Whose knowledge is it anyway? Apprehensions around sharing knowledge of natural 
resources in the northern peripheries. Teoksessa J. McDonagh & S. Tuulentie, S. (toim.) Sharing Knowledge for 
Land Use Management: Decision-making and Expertise in Europe’s Northern Periphery. Edward Elgar Publishing, 
s. 29–41.

1229  Tuulentie et al. (2020), s. 29–41.

1230  Ympäristöministeriö 2011, s. 40
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Kuten yllä on todettu, alkuperäiskansojen perinteisen tietoon liittyvää ennakkosuostu-
musta käsitellään biodiversiteettisopimuksen toimeenpanoa koskevissa vapaehtoisissa 
ohjeissa. Suomessa vapaaehtoisista ohjeista on otettu käyttöön toistaiseksi vain Akwé: 
Kon -ohjeet. Kuitenkin myös Akwé:Kon -ohjeita täydentävät Tkarihwaié:rin eettiset ohjeet 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen kulttuuriperinnön ja immateriaali oikeuksiin 
liittyvän perinnön kunnioittamisesta (Code of Ethical Conduct to Ensure Respect for 
the Cultural and Intellectual Heritage of Indigenous and Local Communities) sisältävät 
toiminta malleja, joita voi soveltaa YVA-menettelyissä (kts. myös osan I luku 5).1231 Eettisiä 
toimintasääntöjä kehotetaan noudattamaan muun muassa tehtäessä tutkimusta, valmis-
teltaessa lainsäädäntöä ja kaavoitushankkeita, hoito- ja käyttösuunnitelmia sekä luonnon-
varasuunnitelmia, jotka tehdään alkuperäiskansojen asuttamilla alueilla, tai jotka koskevat 
ekologista perinteistä tietoa biodiversiteettisopimuksen tarkoittamassa merkityksessä. 

Eettinen koodisto käsittää muun muassa seuraavat perinteistä tietoa koskevat periaatteet 
ja lähestymistavat: 

Intellektuaalinen omaisuus: Alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen oikeudet perin-
teiseen tietoon, kulttuuriseen ja henkiseen omaisuuteen ja perintöön tulee tunnustaa ja 
huomioida. Yhteisön ja yksilöiden huolenaiheet ja vaatimukset kulttuuri- ja henkisestä 
omaisuudesta, jotka liittyvät biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen ja kestävään 
käyttöön liittyviin perinteisiin tietoihin, innovaatioihin ja käytäntöihin, tulee tunnustaa ja 
käsitellä alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen kanssa käytävissä neuvotteluissa 
ennen toiminnan aloittamista.

Läpinäkyvyys: Alkuperäiskansoja ja paikallisia yhteisöjä tulee tiedottaa asianmukaisesti ja 
ennakkoon hankkeista tai toimista, jotka koskevat perinteistä tietoa, innovaatioita tai käy-
tänteitä, ja jotka vaikuttavat alkuperäiskansojen pyhiin paikkoihin tai perinteisesti asutta-
miin alueisiin tai tapahtuvat näillä alueilla. 

Hyväksyntä ja ennakkosuostumus: Kaikkien toimien ja hankkeiden, jotka liittyvät biolo-
gisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön liittyvään perinteiseen tie-
toon tai jotka tapahtuvat tai vaikuttavat pyhiin paikkoihin sekä alkuperäiskansojen 
asuttamiin alueisiin, tulee perustua yhteisöjen ennakkosuostumukseen, hyväksyntään ja 
osallisuuteen. 

1231  CBD 2010. “Tkarihwaié:ri, Code of Ethical Conduct to Ensure Respectfor the Cultural and Intellectual Heritage 
of Indigenous and Local Communities Relevant to the Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity”, 
http://www.cbd.int/traditional/code/ethicalconduct-brochure-en.pdf 

http://www.cbd.int/traditional/code/ethicalconduct-brochure-en.pdf
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Kulttuurien välinen arvostus: Perinteistä tietoa tulee kunnioittaa alkuperäiskansojen kult-
tuurin, perinteiden ja kokemuksen legitiiminä ilmauksena ja osana olemassa olevien tieto-
järjestelmien moninaisuutta. 

Kollektiivinen ja yksilöllinen omistusoikeus: Alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen 
resurssit ja perinteinen tieto voivat olla yhteis- tai yksityisomistuksessa. Alkuperäiskan-
sojen ja paikallisten yhteisöjen oikeutta suojella, kollektiivisesti tai muuten, aineellista ja 
aineetonta kulttuuri- ja henkistä perintöään on kunnioitettava.

Reilu ja oikeudenmukainen hyötyjen jako: Alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen 
tulisi saada reilu ja oikeudenmukainen hyöty osallisuudestaan ja työpanoksestaan luon-
non monimuotoisuuteen ja perinnetietoon liittyvissä toimissa ja hankkeissa. Käytännössä 
tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaikutusten arviointeihin osallistuvat perinteisen 
tiedon haltijat saavat osallistumisestaan riittävän korvauksen.

Luottamuksellisuus: Tiedon luottamuksellisuutta tulee kunnioittaa suhteessa kansalliseen 
lainsäädäntöön. Alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen välittämää tietoa ei tule käyttää 
tai julkistaa muissa tarkoituksissa kuin mitä on sovittu yhteisön kanssa, eikä tietoa voi siir-
tää kolmannelle osapuolelle ilman heidän hyväksyntäänsä. Erityisesti luottamuksellisuutta 
tulee soveltaa pyhän ja/tai salaisen tiedon keräämisessä.

Vastavuoroisuus: Tieto, joka on hankittu alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen 
kanssa käytyjen toimintojen tai vuorovaikutuksen avulla, tulee jakaa heidän kanssaan 
ymmärrettävästi ja kulttuurisesti merkittävässä muodossa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi 
sitä, että osana vaikustusten arviointia kerätty tieto jää saamelaisten haltuun ja heidän 
käytttöönsä mahdollisia tulevia hankkeita varten.
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4.3 Yhteenveto
Saamelaiskulttuurin erityispiirteiden huomioiminen ja vaikutusten merkittävyyden 
määrittäminen YVA-menettelyissä edellyttää perinteisen tiedon keräämistä ja sisäl-
lyttämistä osaksi vaikutusten arviointia. On kuitenkin huomioitava, että saamelaisilla 
on itsemääräämis oikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja siihen liittyvään perinteiseen 
tietoonsa. 

Saamelaisilla on niin avointa kuin ei-avointa perinteistä tietoa. Salaiseen tietoon voidaan 
lukea esimerkiksi tieto pyhistä paikoista tai tarkempi tieto pyynti- tai keräilypaikoista. Eri-
tyisesti salaisen ja sensitiivisen tiedon keruussa tulisi noudattaa vapaata ja tietoon perus-
tuvaa ennakkosuostumusperiaatetta, jonka tarkoituksena on suojella arkaluontoista 
tietoa ja varmistaa, ettei tietoa käytetä vastoin alkuperäiskansojen suostumusta. Kulttuu-
risesti merkityksellinen YVA-menettely edistää saamelaisten perinteisen tiedon käyttöä 
arvioinnin välineenä.
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OSA III
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1 Johtopäätelmät1232

Osan I johtopäätelmät

1. Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan velvoitetta on 
noudatettava YVA-menettelyssä

Saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksilla tarkoitetaan saamelaisten perus- ja ihmisoikeuk-
sia, joita on tarkasteltava kokonaisuutena. Perus- ja ihmisoikeudet muodostavat yhdessä 
toisiaan täydentävän oikeudellisen suojajärjestelmän, jossa kansainvälinen ihmisoikeuk-
sien taso asettaa minimisuojan. PL 22 § edellyttää, että viranomaisten on turvattava 
perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Turvaamisvelvoitteen katsotaan myös edellyttä-
vän velvollisuutta aktiivisin toimenpitein edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. 
Perus- ja ihmisoikeudet muodostavat perustan kansallisen lainsäädännön soveltamiselle ja 
kehittämiselle, minkä on vastattava perus- ja ihmisoikeusvelvoitteita. Tämä tarkoittaa sitä, 
että esimerkiksi kansallista saamelaisten oikeuksia koskevaa tai niihin suoraan vaikuttavaa 
sektorilainsäädäntöä on aina tulkittava ja sovellettava perus- ja ihmisoikeusmyönteisesti 
niin, ettei sen tarjoama suoja jää alle sen, mitä perus- ja ihmisoikeusnormistossa turvataan. 
Kansallinen sektorilainsäädäntö ei myöskään saa olla ristiriidassa perus- ja ihmisoikeuksien 
kanssa. Turvaamisvelvoite ei kuitenkaan edellytä ristiriitaa perusoikeuskysymyksen suh-
teen vaan voi koskea esimerkiksi lainsäädännöllistä aukkoa. Tämä tarkoittaa, että silloinkin, 
kun kansallinen lainsäädäntö ei erikseen säätele saamelaisten oikeuksista, mutta sitä kos-
keva säätely suoraan liittyy saamelaisten kannalta keskeisiin kysymyksiin, sitä tulee tulkita 
saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksien vähimmäistaso huomioiden. Esimerkiksi YVA-lain-
säädännön soveltamisessa on saamelaisten oikeuksien osalta sovellettava myös kansa-
laisia ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta (KP-sopimus), jolle on Suomessa 
annettu kansallisen lain asema, eli sitä sovelletaan suoraan viranomaistoiminnassa. Saa-
melaiskulttuurin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin kohdistuvia vaikutuksia arvioi-
taessa on otettava huomioon KP-sopimuksen 27 artiklan mukainen oikeuskäytäntö, joka 
asettaa oikeudellisen standardin YVA-lainsäädännön soveltamiselle. 

1232  Tämä kappale ei sisällä lähdeviittauksia, vaikka sisältääkin lainauksia, jotka löytyvät tämän selvityksen muista 
kappaleista lähdeviittauksineen. 
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Vaikka perus- ja ihmisoikeusmyönteistä laintulkintaa korostetaankin niin perustuslaki-
valiokunnan kannanotoissa kuin tuomioistuinkäytännössä ja sektorilakeja koskevissa 
hallituksen esityksissä, käytännön lainsoveltamistilanteissa ei saamelaisten oikeuksia 
koskevia säännöksiä välttämättä tulkita perus- ja ihmisoikeuksien edellyttämällä tavalla 
vaan pikemminkin suppeasti. Esimerkkinä suppeasta laintulkinnasta ympäristökysymyk-
sissä voidaan antaa kaivos-, ympäristö- ja vesitalouslupapäätökset, jotka eivät vielä tähän 
mennessä ole vastanneet saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksien asettamia minimivaati-
muksia. Viranomaisten tulee kehittää edellä mainittujen lakien soveltamiskäytäntöä kumu-
latiivisten vaikutusten arvioinnin osalta. 

Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet tulee täysipainoisesti huomioida YVA-lain mukai-
sessa menettelyssä, ja YVA-lakia ja -asetusta tulee tulkita, soveltaa ja kehittää niin että saa-
melaisten perus- ja ihmisoikeudet eli alkuperäiskansaoikeudet tosiasiallisesti toteutuvat. 
Niin ikään ympäristövaikutuksiin liittyvissä lupalakien soveltamisessa tulee turvata saame-
laisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen, vaikkei niitä olisi erikseen ks. lakiin kir-
jattukaan. YVA-yhteysviranomaisen sekä lupalakien mukaisten viranomaisten vastuulla on 
varmistaa saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen. Viranomaisten velvolli-
suutena on tuntea saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet. Alkuperäiskansojen ihmisoikeu-
det ovat huomattavasti kehittyneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Viranomaisten 
tulee aktiivisesti kouluttaa itseään perus- ja ihmisoikeuksiin sekä erityisesti saamelais-
ten alkuperäiskansaoikeuksiin ja saamelaiskulttuuriin liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa 
viranomaisten tulee käyttää perus- ja ihmisoikeuksien asiantuntijaa päätöksentekonsa 
tueksi. Saamelaiskysymyksiin tulisi suunnata huomattavasti nykyistä enemmän resursseja, 
mikä edistäisi saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

2. Saamelaisten perusoikeudellinen asema alkuperäiskansana edellyttää 
merkityksellistä osallistumista YVA-menettelyyn

Saamelaisia koskevien perusoikeuksien tarkoituksena on toteuttaa yhdenvertaisuutta 
ja luoda tosiasiallista tasa-arvoa tuovia erityistoimenpiteitä ja varmistaa edellytykset 
alkuperäiskansakulttuurin ja sen erityispiirteiden säilyttämiselle ja kehittymiselle nyky-
ajassa sekä tulevaisuudessa. Saamelaisille on perustuslaissa turvattu oikeus alkuperäis-
kansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan (PL 17.3 §), joka vahvistaa 
saamelaisten aseman alkuperäiskansana nimenomaan siihen liittyvine kansainvälisistä 
sopimuksista ilmenevine oikeuksineen. Tästä syystä on otettava huomioon, että kansain-
välisen alkuperäiskansaoikeuden jatkuvaluontoinen kehitys vaikuttaa perustuslain tul-
kintaan ja sen muuttumiseen. On myös huomioitava, että PL 17.3 § velvoittaa julkista 
valtaa turvaamaan siinä tarkoitettujen ryhmien oman kielen ja kulttuurin kehittämistä. 
Siten perus oikeuksien tosiasiallinen toteutuminen vaatii julkiselta vallalta myös aktiivisia 
toimen piteitä. Esimerkiksi saamelaisten kotiseutualueelle sijoittuvien tai sinne vaikutuk-
set ulottavien YVA-menettelyä edellyttävien hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa 
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on otettava huomioon, että saamelaiskulttuurilla tulee olla tilaa säilyttää elinvoimaisuu-
tensa ja kehittyä myös tulevaisuudessa. Tämä asettaa merkittäviä reunaehtoja hankkeiden 
toteuttamiselle. 

Perustuslaissa saamelaisille turvataan kulttuurinen itsehallinto PL 121.4 §:n mukaisesti. 
Kulttuuri-itsehallinnon käsite kytkeytyy suoraan PL 17.3 §:n säännökseen. Kulttuuri-itse-
hallintoa toteuttamaan perustettiin saamelaisten keskuudestaan valitsema kulttuuri- 
itsehallintoa ylläpitävä saamelaiskäräjät, jonka toiminnasta säädellään tarkemmin 
saamelaiskäräjälailla.

PL 17.3 §:n suojaama saamelaiskulttuuri ymmärretään niin, että siihen lukeutuvat saamen 
kieli sekä saamelaisten perinteiset elinkeinot ja niiden nykyaikaiset harjoittamisen muo-
dot. Vakiintuneessa käytännössä saamelaisten perinteisinä elinkeinoina pidetään poron-
hoitoa, kalastusta, metsästystä, keräilyä sekä saamen käsitöitä (duodji). Myös saamelainen 
kulttuuriperintö (ml. kulttuuriympäristö), saamelaisten kulttuuri-ilmaukset (ml. taide) ja 
perinteinen tieto katsotaan osaksi saamelaiskulttuuria, jota perustuslaki suojaa. 

Perinteiset elinkeinot kytkeytyvät suoraan saamelaisalueen maiden, vesien ja luonnon-
varojen käyttöön. Vaikka saamelaisten maiden ja vesien sekä luonnonvarojen käyttöön 
ja hallintaan liittyvät asiat katsotaankin kuuluvan heidän kulttuuri-itsehallintonsa alaan, 
kulttuuri-itsehallinto ei niitä koskevien kysymysten osalta toteudu lainsäädännössä täy-
sipainoisesti niin, että saamelaiskäräjillä olisi päätösvaltaa näiden kysymysten suhteen. 
Näin ollen kulttuuri-itsehallinto toteutuu vain vajavaisesti lähinnä aloite-, lausunto-, ja 
muutoksen hakuoikeutena sekä saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisena neuvottelumenet-
telynä viranomaisten kanssa. Perustuslakivaliokunta on todennut, ettei tämä vielä mer-
kitse sellaista kulttuuri-itsehallinnon dynaamista kehittymistä, mitä lainsäätäjä alun 
perin tarkoitti. 

Tämän lisäksi PL 17.3 sekä 121.4 §:ien perusoikeussuojaa konkretisoidaan sektorilain-
säädännössä esimerkiksi saamelaiskulttuurin heikentämiskiellolla ja sitä koskevalla vai-
kutusten arviointivelvoitteella mm. kaivos- ympäristönsuojelu- ja vesilaissa, taikka 
metsä hallituslakiin kirjatulla toiminnan yhteissovittamisvelvoitteella suhteessa saamelais-
kulttuuriin. Saamelaiskulttuuria sekä erityisesti perinteisen tiedon oikeudellista asemaa 
turvataan perustuslain säännösten lisäksi myös YK:n biodiversiteettisopimuksella sekä 
sen kansallisella täytäntöönpanolla (esimerkiksi Akwé:Kon -ohjeet sekä Nagoyan geeni-
varapöytäkirjaa koskeva täytäntöönpanolaki). Perinteisen tiedon asemaa on vahvistettu 
uudella ilmastolailla sekä ehdotettu vahvistettavaksi mm. parhaillaan uudistettavassa 
luonnonsuojelulaissa.
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Suomen valtio on saanut ihmisoikeuksia valvovilta toimielimiltä useita moitteita saa-
melaisten kulttuuri-itsehallinnon puutteellisesta toteutumisesta. Keskeisimmät puut-
teet koskevat juuri saamelaisten maa- ja luonnonvaraoikeuksia. Kansainvälisen oikeuden 
turvaaman alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuden tärkeimpänä nimittäjänä on 
todellinen mahdollisuus keskeisesti osallistua ja vaikuttaa niiden perinteisiin elinkei-
noihin käyttämiinsä maita ja vesiä sekä luonnonvaroja koskevaan päätöksentekoon ja 
hallintaan. Alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeus tunnustetaan KP-, ja TSS-sopimus-
ten 1 artiklassa (kansojen itsemääräämisoikeus) ja sitä koskevassa oikeuskäytännössä 
sekä YK:n alkuperäis kansojen oikeuksia koskevassa julistuksessa. Myös vielä hyväksy-
mätön Pohjoismainen Saamelaissopimus tunnustaa saamelaisilla yhtenä kansana nel-
jän valtakunnan alueella olevan itsemääräämisoikeus. Saamelaisten itsemääräämisoikeus 
edellyttää, että saamelaiset voivat näin tahtoessaan tehokkaasti ja merkityksellisesti alku-
peräiskansana osallistua YVA-menettelyyn sen kaikissa vaiheissa.

Saamelaisten YVA-menettelyyn liittyviä alkuperäiskansaoikeuksia suojataan ihmisoikeus-
sopimusten ja YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen lisäksi myös 
ympäristöön ja kulttuuriperintöön liittyvillä sopimuksilla. Saamelaisten kannalta keskei-
simmässä roolissa on YK:n biodiversiteettisopimus, joka suojaa alkuperäiskansojen luon-
toon liittyviä käytänteitä sekä perinteistä tietoa, jota tulee saamelaisten näin toivoessa 
hyödyntää myös YVA-menettelyssä kunnioittaen saamelaisten vapaata ja tietoon perus-
tuvaa ennakkosuostumusta. Kansainvälisillä Unescon ja Euroopan neuvoston puitteissa 
laadituilla kulttuuriperintösopimuksilla suojataan myös saamelaista kulttuurimaisemaa 
ja siellä sijaitsevia kulttuuriperintökohteita, kuten pyhiä paikkoja, joiden suojelu tulee 
myös turvata YVA-menettelyä edellyttävissä hankkeissa. YVA-hankevastaavien sekä viran-
omaisten tulee tuntea (tarvittaessa oikeudellista apua käyttäen) kansainvälisten sopimus-
ten alkuperäiskansoja koskeva säätely ja huomioida niiden sisältämät käytänteet osana 
YVA-menettelyä.

Saamelaisten oikeuksien kannalta YVA-menettelyyn liittyvä keskeinen perusoikeussään-
nös on myös ympäristöperusoikeus, joka kytkeytyy PL 17.3 §:n turvaamaan kulttuurin suo-
jaan erityisesti yhdistettynä saamelaiskäräjälain viranomaisia koskevaan 9 §:n mukaiseen 
neuvotteluvelvoitteeseen. PL 20 §:n mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuu-
desta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille, ja julkisen vallan on pyrittävä 
turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa eli-
nympäristöään koskevaan päätöksentekoon. YVA-menettely on ympäristöä koskevan pää-
töksenteon viitekehyksessä osaltaan kansalaisten osallistumismahdollisuuksia varmistava 
menettely. PL 20 §:n säännöstä kutsutaan usein ympäristöperusoikeudeksi, vaikka keskei-
nen osa sitä on myös kulttuuriperinnön suoja, josta vastuu kuuluu ”kaikille”. Vaikka alku-
peräiskansojenkin kulttuuriperintö kuten kaikkien kansojen kulttuuriperintö yhtäältä 
katsotaan osaksi ”kaikille kuuluvaa” maailmanperintöä, alkuperäiskansoilla on itse-
määräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä. Alkuperäiskansat ovat useissa yhteyksissä 
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korostaneet itsemääräämisoikeuden merkitsevän ennen kaikkea vastuun toteuttamista 
omaan kulttuuriperintöönsä liittyen. Tämä edellyttää saamelaisten aktiivista osallistumista 
kulttuuriperintönsä säilyttämistä koskeviin kysymyksiin, kuten YVA-menettelyn mukaiseen 
vaikutusten arviointiin.

3. YVA-menettelyssä tulee noudattaa saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa 
sekä vapaata ja tietoon perustuvaa ennakkosuostumusperiaatetta

YK:n alkuperäiskansajulistuksen mukaan alkuperäiskansoilla on oikeus määrätä ja kehit-
tää ensisijaisia tavoitteita ja strategioita maidensa tai alueidensa ja muiden luonnon-
varojensa kehittämistä tai käyttöä varten. Julistuksen 32.2 artikla velvoittaa, että valtiot 
neuvottelevat vilpittömässä mielessä ja toimivat yhteistyössä kyseisten alkuperäiskan-
sojen kanssa näiden omien edustuselinten kautta saadakseen niiden ”vapaan ja tietoon 
perustuvan ennakkosuostumuksen” ennen kuin valtiot hyväksyvät hankkeita, jotka vaikut-
tavat alku peräiskansojen maihin tai alueisiin ja muihin luonnonvaroihin, erityisesti kehitet-
täessä, käytettäessä tai hyödynnettäessä mineraali- tai vesivaroja tai muita luonnonvaroja. 
Samoin sanakääntein julistuksen 19 artikla peräänkuuluttaa alkuperäiskansojen ennakko-
suostumusta, ennen kuin valtiot hyväksyvät ja panevat täytäntöön lainsäädännöllisiä tai 
hallinnollisia toimia, jotka voivat vaikuttaa alkuperäiskansoihin.

Ennakkosuostumusperiaatteesta, jolla osaltaan toteutetaan alkuperäiskansojen itse-
määräämisoikeutta, on muodostunut alkuperäiskansaoikeuden yksi keskeisimmistä oikeu-
dellisista periaatteista oikeudellisesti velvoittavien ihmisoikeussopimusten valvontaelinten 
tulkintakäytännön takia. YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen hyväk-
symisen jälkeen ihmisoikeuksia valvovat toimielimet ovat yhä enenevässä määrin alka-
neet viitata ennakkosuostumusperiaatteeseen, jolle YK:n ihmisoikeuselinten toimesta 
on annettu tarkempaa tulkintasisältöä. Esimerkiksi lakina suoraan sitovan KP-sopimuk-
sen oikeuskäytäntö edellyttää ennakkosuostumusperiaatteen noudattamista. Tämä ohjaa 
myös PL 17.3 §:n tulkintaa siten, että saamelaiskulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen 
edellyttää saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvotteluvelvoitteen tulkitsemista ja soveltamista 
ennakkosuostumusperiaatteen nojalla. Ennakkosuostumusperiaate on tullut myös osaksi 
YK:n biodiversiteettisopimuksen toimeenpanoa, erityisesti siihen kuuluvan Nagoyan 
geeni varoja koskevan pöytäkirjan sekä useampien sopimuksen toimeenpanoa koske-
vien vapaaehtoisten ohjeiden kautta. Alkuperäiskansojen perinteisen tiedon yhteydessä 
ennakkosuostumusperiaatteella tarkoitetaan sitä, ettei perinteistä tietoa saa hyödyntää 
ja käyttää hyväksi ilman alkuperäiskansojen osallistumista ja suostumusta. YVA-menette-
lyssä tällaista tietoa voisi olla esimerkiksi salainen tieto pyhiä paikkoja koskien tai muu sel-
lainen kulttuurinen tieto, jota ei haluta välittää ulkopuolisille ilman laajempaa yhteisön 
suostumusta.
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Ennakkosuostumusperiaate koskee ennen kaikkea alkuperäiskansan kanssa käytävien 
neuvottelujen laatukriteereitä. Kyse on prosessista, joka koskee velvoitetta käydä laadul-
lisesti määritellyt neuvottelut, jossa alkuperäiskansalla on keskeinen rooli alusta loppuun 
saakka, myös itse neuvotteluprosessista ja sen reunaehdoista sopimisessa. Alkuperäis-
kansan antamalla ennakkosuostumuksella tai sillä, ettei sitä anneta, tulee olla merkitystä, 
kun punnitaan, ylittyykö jonkin toimenpiteen saamelaiskulttuuriin kohdistuvan vähäistä 
suuremman/olennaisen/merkittävän haitan eli nk. saamelaiskulttuurin heikentämis-
kiellon kynnys. Ennakkosuostumusmenettelyssä on kyse sopimuksesta, johon kirjataan 
keskeiset menettelytavat ja osapuolten näkemykset ja mahdollisesti jopa se, miten sopi-
muksen noudattamista valvotaan tulevaisuudessa. Neuvottelujen reunaehtona tulee olla 
se, ettei toimenpiteitä, jotka rikkovat saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksia, voi toteut-
taa. Ne on turvattava osana muuta intressien sovittelua niin, ettei heikentämiskiellon 
kynnys saa ylittyä. 

YVA-menettelyssä ei tehdä päätöstä hankkeen toteuttamisesta, mutta ennakkosuostu-
musperiaatteen tulee ohjata saamelaisten osallistumista koskevia menettelyjä. ”Pyrkimys 
saada ennakkosuostumus” tai ”pyrkimys päästä yhteisymmärrykseen” tarkoittaa YVA- 
menettelyssä velvoitetta huolellisesti selvittää saamelaiskäräjien ja muiden keskeisten 
saamelaistahojen kanta hankkeeseen ja sen toteuttamisen tapoihin, sekä vaihtoehtoihin, 
yhteisymmärrykseen pyrkien. Hankevastaavan tulisi pyrkiä valitsemaan vaihtoehdoista 
sellaisia, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa saamelaiskulttuurille. Saamelais-
käräjillä ja muilla keskeisillä saamelaistahoilla tulee olla todellinen mahdollisuus vaikuttaa 
YVA-menettelyn eri vaiheisiin, jotta saamelaiskulttuuriin kohdistuvat vaikutukset tulisivat 
tunnistetuksi ja otetuksi huomioon.

Ennakkosuostumusperiaatteen mukaan saamelaisilla tulee olla riittävä, ajantasainen ja 
täsmällinen tieto päätöksentekonsa tueksi liittyen toimenpiteiden vaikutuksiin saame-
laiskulttuuriin ja saamelaisten oikeuksiin alkuperäiskansana. Saamelaisilla tulee olla osal-
listumisensa pohjaksi käytettävissään jo YVA-arviointiohjelmavaiheessa tarkka kuvaus 
hankkeesta sekä jonkinlainen arvio hankkeen vaikutuksista, mukaan lukien mahdolliset 
vaikutukset saamelaiskulttuuriin. Tämän pohjalta saamelaiset voivat halutessaan osallistua 
vaikutusten arviointiin sekä arviointiohjelma- että -selostusvaiheessa tarjoten omaa tie-
toaan, mukaan lukien perinteinen tieto. 

Saamelaiskulttuuria koskeva heikentämiskielto, joka on kirjattu Suomessa kaivos-, 
ympäristön suojelu- ja vesilakiin sekä Nagoyan pöytäkirjaan, pohjautuu PL 17.3 §:ään 
sekä suoraan lakina sitovan KP-sopimuksen 27 artiklaa koskevaan oikeuskäytäntöön, 
jonka mukaan ”huomattavan haitan kielto” eli alkuperäiskansan kulttuuria ja oikeudel-
lista asemaa koskeva heikentämiskielto koostuu yhtäältä aineellisoikeudellisesta suoje-
lusta: velvoitteesta aktiivisesti suojella alkuperäiskansan kulttuuria niin että se säilyttää 
elinvoimaisuuden ja taloudellisen kannattavuuden nykyisyydessä ja tulevaisuudessa, 
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sekä toisaalta alkuperäiskansan edustajien menettelyllisestä oikeudesta ”tehokkaasti” 
tai ”merkityksellisesti” osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon sen kaikissa vaiheissa 
alusta loppuun saakka ennakkosuostumusperiaatteen mukaisesti. ”Huomattavan hai-
tan” kynnystä on punnittava tapauskohtaisesti ottaen huomioon kokonaisvaltaisesti muut 
aiemmat, nykyiset sekä suunnitellut alueella tapahtuvat toimenpiteet, joiden kumula-
tiiviset vaikutukset toiminnanharjoittajan/viranomaisen tulee arvioida yhteistyössä saa-
malaiskäräjien ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittajien kanssa. Arviointia 
suoritettaessa on pidettävä mielessä PL 17.3 §:n kulttuurin kehittämisvelvoite. Saamelais-
kulttuurilla tulee olla riittävästi elintilaa, jotta se voi säilyttää ja edelleen kehittää kulttuu-
rinsa mukaista elämäntapaa omien prioriteettiensä mukaisesti. Saamelaiskulttuurin elintila 
on jo tällä hetkellä huomattavasti kaventunut useiden erilaisten maankäyttömuotojen vai-
kutusten takia, mistä syystä suhteellisen pienetkin toimenpiteet saattavat ylittää huomat-
tavan haitan kynnyksen.

Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta sekä erityisesti KP-sopimuksen 27 artiklaa 
koskeva tulkintakäytäntö edellyttää, että YVA-menettelyssä saamelaiskulttuuria ja saame-
laisten alkuperäiskansaoikeuksia koskevassa kumulatiivisten vaikutusten arvioinnissa tulee 
YVAA 4 §:ssä mainittujen muiden nykyisten ja hyväksyttyjen hankkeiden lisäksi ottaa huo-
mioon aiemmin toteutetut ja suunnitellut muut hankkeet, jotka vaikuttavat saamelaisten 
perinteiseen maankäyttöön. PL 107 § kieltää viranomaista soveltamasta asetusta, mikäli se 
on ristiriidassa perusoikeuksien tai muun lain kanssa. 

4. Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaista neuvotteluvelvoitetta tulee tulkita 
vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumusperiaatteen sekä sitä 
koskevan oikeusministeriön ja saamelaiskäräjien laatiman muistion 
nojalla

Saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvotteluvelvoitteen tarkoituksena on osaltaan toteuttaa saa-
melaisten itsemääräämisoikeutta, vaikkei itsemääräämisoikeus rajoitukaan neuvottelui-
hin. YK:n KP-sopimusta valvova IOK antoi kuitenkin huhtikuussa 2021 Suomea koskevan 
kannanoton, jossa se totesi, ettei nykyinen 9 §:n muotoilu vielä heijasta saamelaisten itse-
määräämisoikeutta ja kiirehti Suomea vahvistamaan neuvotteluvelvoitetta vastaamaan 
vapaata ja tietoon perustuvaa ennakkosuostumusperiaatetta saamelaisten itsemäärää-
misoikeutta kunnioittaen. Saamelaiskäräjälakia ollaan parasta aikaa uudistamassa ja 9 §:n 
sanamuotoa on esitetty vahvistettavaksi yhteistoimintaa ja ennakkosuostumusperiaatetta 
mukaillen. Myös KP-sopimuksen 27 artiklaa koskevaa tulkintakäytäntöä heijastavaa saa-
melaiskulttuuria koskevien vaikutusten arvioinnin velvoitetta on ehdotettu suoraan sisäl-
lytettäväksi osaksi neuvotteluvelvoitetta. 
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Voimassa olevan saamelaiskäräjälain 9 § ei sanamuotonsa mukaisesti sisällä ennakko-
suostumusperiaatetta. 9 §:n mukaan viranomaiset neuvottelevat saamelaiskäräjien kanssa 
kaikista laajakantoisista ja merkittävistä toimenpiteistä, jotka voivat välittömästi ja eri-
tyisellä tavalla vaikuttaa saamelaisten asemaan alkuperäiskansana ja jotka koskevat saa-
melaisten kotiseutualueella tapahtuvia pykälässä tarkemmin kirjattuja toimen piteitä, 
mm. yhdyskuntasuunnittelua sekä kaivosmineraaleja sisältävän esiintymän etsintää ja 
hyödyntämistä sekä valtion maa- ja vesialueilla tapahtuvaa kullanhuuhdontaa. Vaikka 
ympäristö vaikutusten arviointia ei ole erikseen mainittu, se lukeutuu keskeisesti pykä-
lässä mainittuihin ”muihin vastaaviin saamelaisten kieleen, kulttuuriin tai heidän ase-
maansa alkuperäiskansana vaikuttavaan asiaan,” joita neuvotteluvelvoite koskee. Koska 
YVA- menettely koskee hankkeita, joilla voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, 9 §:n 
mukaista neuvotteluvelvoitetta tulee soveltaa hankkeissa, jotka voivat potentiaalisesti 
aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansa-
oikeuksiin. Neuvotteluvelvoite koskee YVA-menettelyn osalta YVA-yhteysviranomaista (val-
tioiden rajat ylittävissä hankkeissa myös ympäristöministeriötä1233), jonka velvollisuutena 
on varmistaa, että YVA-hankevastaava saa tarvittavat tiedot saamelaiskäräjien hankkee-
seen liittyvistä kannoista ja näkemyksistä, ja että ne tulevat huomioiduksi YVA-menet-
telyssä. Ainakin lähtökohtaisesti, osapuolten näin sopiessa, hankevastaavakin voitaisiin 
kutsua 9 §:n mukaisiin neuvotteluihin. Tämän lisäksi hankevastaavan tulisi järjestää omia 
tapaamisia saamelaiskäräjien kanssa.

Oikeusministeriö, yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa, on laatinut 9 §:n neuvottelu-
velvoitteesta muistion ohjeeksi viranomaistyöskentelyyn. Muistio rakentuu nimenomaan 
9 §:n noudattamiseen ennakkosuostumusperiaatteen nojalla tarjoten hyviä käytänteitä 
neuvottelumenettelyjen tueksi. Muistio koskee saamelaiskäräjien kanssa käytäviä neu-
votteluja, mutta siinä esitetyt parhaat käytänteet voivat ovat relevantteja hyvien neu-
vottelumenettelyjen varmistamiseksi myös esimerkiksi koltta-alueella kolttalain 56 §:n 
kuulemisvelvoitteen osalta tai saamelaisten kotiseutualueen paliskuntien osalta (ks. 
poronhoitolain 53 §:n mukainen neuvotteluvelvoite). Myös YVA-hankevastaavan tulisi 
soveltaa hyviä käytänteitä sellaisessa suorassa kommunikoinnissa saamelaistahojen 
kanssa, joka tapahtuu viranomaisyhteistyön ulkopuolella. 

Muistiossa todetaan ennakkosuostumusperiaatteen hengessä, että 9 §:n mukaisten neu-
vottelujen tulee mahdollistaa vilpittömien, oikea-aikaisten ja aidosti yhteisymmärryk-
seen pyrkivät keskustelut. Neuvottelut tarkoittavat suoraa vuorovaikutusta viranomaisten 
kanssa. Muistiossa tarkennetaan, että viranomaisen velvollisuus pyrkiä yhteisymmärryk-
seen ulottuu myös kysymykseen siitä, mitkä asiat kuuluvat neuvotteluvelvollisuuden pii-
riin. Tästä syystä esimerkiksi YVA-menettelyssä tulee järjestää 9 §:n mukaiset neuvottelut 

1233  Vuoden 2023 alusta Suomen ympäristökeskus.
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ainakin saamelaiskäräjien pyynnöstä. Neuvottelut eivät kuitenkaan yksistään riitä turvaa-
maan saamelaiskäräjien merkityksellistä osallistumista YVA-menettelyyn, kuten seuraa-
vassa kappaleessa tarkemmin kuvaillaan.

Muistiossa todetaan, että neuvottelujen tavoitteena tulee olla yhteisymmärrykseen pää-
seminen, millä käytännössä tarkoitetaan pitkälle samaa asiaa kuin ennakkosuostumus, 
vaikka sen sävy viittaakin enemmän kompromissiin osapuolten välillä. Tämä tavoite 
edellyttää oikea-aikaisuutta; aitoa mahdollisuutta vaikuttaa lopputulokseen; riittävää, 
ajantasaista ja täsmällistä tietopohjaa asiasta ja suunnitellun toimenpiteen vaikutuk-
sista; riittävästi aikaa perehtyä ja muodostaa virallinen kanta asiaan; vapautta voimakei-
noista, pakosta, uhkailusta, manipuloinnista ja painostuksesta sekä yhteisesti laadittua 
pöytä kirjaa. YVA-menettelyssä tulisi sitoutua noudattamaan muistiossa tarjottavia hyviä 
käytänteitä laadukkaiden neuvotteluiden turvaamiseksi ja saamelaisten näkemysten 
huomioimiseksi YVA-menettelyssä hankkeen toteuttamiseen ja sen vaihtoehtoihin liit-
tyen, vaikka saamelaisten tuleekin voida osallistua YVA-menettelyyn pelkkiä neuvotteluja 
kattavammin.

5. Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet ja osallistuminen YVA-menettelyn 
eri vaiheissa tulee turvata sidosryhmäosallistumista selkeästi vahvemmin: 
YVA-lakia tulisi täydentää saamelaisten oikeuksia koskevin säännöksin 

YVA-laki määrittelee osallistumisen vuorovaikutukseksi eri toimijoiden, hankkeesta vastaa-
van, yhteysviranomaisen ja eri sidosryhmien välillä. YVAL 2 §:n mukaan osallistumisella tar-
koitetaan ”hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten ja niiden, 
joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjen ja säätiöiden, joiden 
toimi alaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea, välistä vuorovaikutusta ympäristövaiku-
tusten arvioinnissa”.

Ennakkosuostumusperiaatteen nojalla saamelaisten tulee halutessaan voida osallistua 
hankkeiden suunnitteluun jo alkuvaiheessa. Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintul-
kinnan voidaan katsoa edellyttävän, että saamelaiset voivat osallistua jo ennen YVA-ar-
viointiohjelman jättämistä. Aikainen osallistaminen voi tapahtua esimerkiksi YVAL 8 §:n 
ennakkoneuvottelun kautta, joka voidaan järjestää yhteysviranomaisen, hankevastaavan 
tai muun viranomaisen aloitteesta. Ennakkoneuvottelun tarkoituksena olisi suunnitella 
yhdessä sitä, miten saamelaiskulttuuria ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia koske-
vat vaikutukset arvioidaan ja miten saamelaiset voivat osallistua varsinaiseen arviointi-
työhön. Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla myös saamelaiskäräjillä 
tulee olla oikeus ehdottaa ennakkoneuvotteluja, jonne voidaan tarvittaessa kutsua myös 
muita keskeisiä saamelaistahoja. Saamelaiskäräjät tulisi rinnastaa YVA-lain tarkoitta-
maan viranomaiseen saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa hoitavana elimenä saamelais-
ten kotiseutualueella suunnitelluissa tai sinne vaikutuksensa ulottavissa hankkeissa. Tämä 
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tarkoittaisi, että saamelaiskäräjillä olisi sekä oikeus osallistua että ehdottaa viranomais-
neuvotteluja ja saada kaikki YVA-lain velvoittamat viranomaisille lähetettävät tiedot ja 
lausuntopyynnöt.

KP-sopimuksen 27 artiklan mukainen oikeuskäytäntö edellyttää, että niillä saamelaisilla, 
joihin toimenpide vaikuttaa, tulee olla oikeus osallistua toimenpidettä koskeviin menette-
lyihin, mukaan lukien vaikutusten arviointi. Tämä koskee myös YVA-menettelyä. Saamelais-
käräjien ja koltta-alueella kolttien kyläkokouksen lisäksi keskeisiä saamelaistahoja voivat 
olla saamelaiset perinteisten elinkeinojen harjoittajien edustajat (poronhoidon osalta 
paliskunnat/tokkakunnat/siidat sekä tarvittaessa paikallisia kalastajia, metsästäjiä, keräi-
lijöitä ja käsitöiden tekijöitä, jotka käyttävät aluetta aktiivisesti ja omaavat siihen liittyvää 
perinteistä tietoa). Myös Saamelaismuseo Siidan osallistuminen on perusteltua saame-
laisen kulttuuriperinnön ja kulttuurimaisemaa koskevan arvioinnin osalta. Saamelais-
museossa toimiva kulttuuriympäristöyksikkö vastaa arkeologisen kulttuuri perinnön, 
rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman asiantuntijaatehtävistä ja tietyiltä osin viran-
omaistehtävistä, joten sille lähetetään usein maankäytön suunnitteluun ja lupamenet-
telyihin liittyvissä asioissa kulttuuriperintöön liittyviä lausuntopyyntöjä. Hanke vastaava/
viranomainen voi pyytää saamelaiskäräjiltä näkemystä sen suhteen, keitä ovat muut 
alueen keskeiset saamelaistahot saamelaiskäräjien lisäksi. 

Mikäli ennakkoneuvottelua, joihin saamelaiskäräjät voi osallistua, ei järjestetä, YVA-yhteys-
viranomaisen tulee järjestää saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu sen varmista-
miseksi, että saamelaiskulttuuria koskevat huomiot välittyvät hankevastaavan laatimaan 
arviointiohjelmaan. YVA-yhteysviranomaisen velvollisuutena on varmistaa, että saamelais-
ten näkemykset välittyvät hankevastaavalle ja ne otetaan asianmukaisesti huomioon. Osa-
puolten sopimuksesta myös 9 §:n mukaisiin neuvotteluihin voidaan periaatteessa kutsua 
hankevastaava ja saamelaistahoja. Saamelaisten kotiseutualueella tapahtuvissa tai sinne 
vaikutuksensa ulottavissa hankkeissa olisi suositeltavaa, että ainakin mikäli hankevastaava 
ei osallistu viranomaisneuvotteluihin, hän järjestäisi tapaamisen saamelaiskäräjien ja mui-
den keskeisten saamelaistahojen kanssa jo varhaisessa vaiheessa arviointiohjelman laati-
misen tueksi. Esimerkiksi arviointiohjelmassa edellytetty nykyisen maankäytön kuvaus jo 
edellyttää suunnitellun hankkeen vaikutusalueen saamelaiskulttuurin tuntemista eikä sitä 
käytännössä voi pätevästi laatia ilman saamelaisten osallistumista.

Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet edellyttävät, että hankkeissa, joilla voi olla mer-
kittäviä vaikutuksia saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin, 
arviointi ohjelman tulee sisältää ehdotus arvioitavista vaikutuksista saamelaiskulttuu-
riin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin sekä siitä, miten ne aiotaan selvittää, sekä 
suunnitelma saamelaisten osallistumisesta tähän selvitykseen. Perus- ja ihmisoikeus-
myönteinen laintulkinta edellyttää, että saamelaisten perinteisen tiedon hyödyntämi-
nen vaikutusten arvioinnissa tulee olla keskeisessä asemassa saamelaisten näin toivoessa. 



360

YMPäRISTöMINISTERIöN JULKAISUJA 2023:2 

Arviointi ohjelmaan tulee sisällyttää suunnitelma perinteisen tiedon kartoittamisesta ja 
käyttämisestä kunnioittaen saamelaisten vapaata ja tietoon perustuvaa ennakkosuostu-
musta. Arviointi ohjelman tulee sisältää suunnitelma menetelmästä kumulatiivisten vaiku-
tusten arvioimiseksi. 

Yhteysviranomaisen on huolehdittava, että saamelaiskäräjät ja keskeiset muut saamelais-
tahot voivat osallistua tehokkaasti ja merkityksellisesti arviointiohjelman kommentointiin, 
ja että saamelaisten näkemykset välittyvät hankevastaavalle ja otetaan asianmukaisesti 
huomioon. YVAL 21 §:ssä säädetään, että hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen voi-
vat sopia myös muun osallistumisen (kuin 17 ja 20 §:in kuulemisen) järjestämisestä sekä 
arviointiohjelman että arviointiselostuksen yhteydessä. Yleensä ottaen muulla osallistu-
misella tarkoitetaan esimerkiksi yleisötilaisuuksia. Saamelaiskysymyksen yhteydessä voi-
taisiin järjestää erillinen tilaisuus (esimerkiksi työpaja) pelkästään tätä varten. Perus- ja 
ihmis oikeusmyönteinen laintulkinta puoltaa kasvokkain tapaamista ainakin, mikäli ennen 
arviointiohjelmaa ei ole järjestetty ennakkoneuvottelua tai saamelaiskäräjälain 9 §:n 
mukaista neuvottelua, tai muuta tapaamista, jossa myös hankevastaava on ollut mukana, 
ja jossa saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten arvioinnista sekä saamelaisten osal-
listumisesta arviointiin on jo sovittu kattavasti. Yhteysviranomaisen tulee PL 22 §:n tur-
vaamisvelvoitteensa mukaisesti arviointiohjelmasta antamassa lausunnossa varmistaa, 
että saamelaiskulttuuria ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia koskeva vaikutusten 
arviointi on asianmukainen ja riittävän laaja, ja siinä otetaan huomioon myös kumulatii-
viset vaikutukset KP-sopimuksen 27 artiklaa koskevan oikeuskäytännön edellyttämällä 
tavalla (ks. johtopäätelmien kohta 3). Yhteysviranomaisen tulee myös varmistaa, että kes-
keiset saamelaistahot voivat halutessaan tehokkaasti ja merkityksellisesti osallistua varsi-
naiseen arviointityöhön arviointiselostusta laadittaessa. Hankevastaavan tulee varmistaa, 
että arviointi työlle on osoitettu riittävät taloudelliset resurssit. 

Arviointiselostuksen tulee sisältää varsinainen saamelaiskulttuuriin kohdistuvien kumula-
tiivisten vaikutusten arviointi, joka on suoritettu saamelaisten näin toivoessa yhteistyössä 
keskeisten saamelaistahojen kanssa saamelaisten perinteistä tietoa hyödyntäen, kunnioit-
taen saamelaisten perinteiseen tietoon liittyvää vapaata ja tietoon perustuvaa ennakko-
suostumusta. Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen tulkinnan mukaan riittävänä saamelaisten 
osallistumisena ei siis voida pitää YVA-lain ennakkoneuvottelua, lyhyitä kasvokkain tapaa-
misia tai saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvotteluja, joiden tarkoituksena on ennen kaik-
kea varmistaa, että saamelaiskulttuuria ja saamelaisten alkuperäiskasaoikeuksia koskeva 
arviointi suoritetaan asianmukaisesti, yhteistyössä saamelaisten kanssa, ja että saame-
laisten alkuperäiskansaoikeudet toteutuvat YVA-menettelyssä. Erilaisia menetelmiä saa-
melaiskulttuuriin kohdistuvien kumulatiivisten vaikutusten arvioimiseksi esitetään tämän 
selvityksen II osaa koskevissa johtopäätelmissä sekä suosituksissa. Saamelaisilla tulee luon-
nollisesti olla oikeus valita, haluavatko he ja missä määrin osallistua vaikutusten arviointiin, 
jonka hankevastaava on velvollinen suorittamaan.
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Arviointiselostuksen tulee sisältää niin ikään kuvaus käytetyistä menetelmistä ja siitä, 
miten saamelaiset ovat osallistuneet tai voineet osallistua vaikutusten arviointiin. Kuvauk-
sessa on myös huomioitava hankkeen erityisominaisuudet ja ympäristön erityispiirteet. 
Saamelaisten perusoikeudellinen asema ja erityinen suhde ympäristöön ja maankäyttöön 
sekä arktisen alueen herkkä luonto ovat erityispiirteitä, jotka tulee ottaa huomioon.

Saamelaiskulttuurivaikutuksia koskevassa arviointiselostuksessa on kuvailtava perintei-
sen maankäytön (sis. vesien käytön) nykytila sekä todennäköinen kehitys ilman hanketta, 
ottaen KP-sopimuksen 27 artiklaa koskevan oikeuskäytännön mukaisesti huomioon nykyi-
set, aiemmin toteutetut tai tulevat suunnitellut muut maankäyttöhankkeet tai toimen-
piteet, joilla on vaikutuksia saamelaisten perinteiseen maankäyttöön. Arviointiselostuksen 
mukaisissa toimenpidevaihtoehdoissa on arvioitava haittavaikutuksia saamelaiskulttuu-
riin ja tulee pyrkiä valitsemaan vaihtoehdoista se, joka aiheuttaa vähiten haittaa. Arviointi-
selostuksen tulee sisältää myös ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan 
tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Mikäli arviointi-
selostuksessa esitetään toimia, joilla voidaan vähentää, rajoittaa tai poistaa saamelais-
kulttuuriin kohdistuvia vaikutuksia, kuvauksessa tulee ottaa kantaa myös siihen, pitävätkö 
saamelaiset näitä lieventämistoimia oikeansuuntaisina ja riittävinä ehkäisemään merkit-
tävää haittaa. Lopulta yhteysviranomaisen on perustellussa päätelmässään tehtävä arvio 
merkittävistä ympäristövaikutuksista ja otettava kantaa saamelaiskulttuuriin kohdistuviin 
vaikutuksiin sekä siihen, voidaanko niitä vähentää ehdotetuilla lieventämistoimenpiteillä 
niin, että saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet turvataan.

Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan voidaan katsoa edellyttävän, että 
saamelais käräjillä ja muilla keskeisillä saamelaistahoilla tulee olla mahdollisuus kommen-
toida arviointiselostusta ja esittää tarvittaessa sitä koskevia täydentämistarpeita. Ennen 
arviointiselostuksesta tekemäänsä perusteltua päätelmää yhteysviranomaisen tulee var-
mistaa, että saamelaiskulttuuria koskevat vaikutukset on arvioitu tavalla, jossa saamelais-
ten alkuperäiskansaoikeudet toteutuvat. Mikäli yhteysviranomainen katsoo, tarvittaessa 
vielä kuullen keskeisten saamelaistahojen näkemyksiä, ettei näin ole, se ei voi tehdä perus-
teltua päätelmää, vaan sen tulee pyytää hankevastaavaa täydentämään arviointia. Saame-
laiskäräjillä ja muilla keskeisillä saamelaistahoilla tulee olla oikeus lausua siitä, voidaanko 
arviointia täydennyksen jälkeen pitää riittävänä, sekä vastaako arviointi saamelaisten 
näkemystä hankkeen aiheuttamien vaikutusten merkittävyydestä sekä mahdollisista niitä 
koskevista lieventämistoimenpiteistä. Tämän jälkeen yhteysviranomainen tekee perustel-
lut päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista mukaan lukien vaikutukset 
saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin. 

YVA-lakia tulisi täydentää siten, että saamelaiskäräjien, kolttien kyläkokouksen ja muiden 
keskeisten saamelaistahojen osallistuminen turvataan kaikissa edellä mainituissa YVA- 
menettelyn vaiheissa perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan mukaisesti. Erityisesti 
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saamelaiskäräjien asemaa saamelaisten kulttuuri-itsehallintoelimenä on vahvistettava 
YVA-laissa saamelaisten itsemääräämisoikeuden mukaiseksi, vapaata ja tietoon perustu-
vaa ennakkosuostumusperiaatetta kunnioittaen. YVA-lakiin olisi myös hyvä sisällyttää viit-
taus kansainvälisiin alkuperäiskansojen oikeuksia koskeviin velvoitteisiin.

6. Saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin 
kohdistuvat vaikutukset voidaan lukea YVA-lain ympäristövaikutusten 
käsitteeseen; lakiin tulisi tästä huolimatta erikseen kirjata 
saamelaiskulttuuria koskevat vaikutukset

YVAL 2 §:n 1 kohdan mukaan ympäristövaikutuksella tarkoitetaan hankkeen tai toimin-
nan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella 
a) väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; b) maahan, maaperään, 
vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen; 
c) yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja 
kulttuuriperintöön; d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä e) a–d alakohdassa mainittu-
jen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

Saamelaisten kulttuurin ja alkuperäiskansaoikeuksien toteutumisen näkökulmasta kaikki 
kohdat a-d sekä niiden väliset vuorovaikutussuhteet ovat merkityksellisiä. YVAL 2 §:n 
1 kohdan mukaisina ympäristövaikutuksina tulisi saamelaiskulttuurin osalta nähdä mm. 
vaikutukset saamelaisten perinteisiin elinkeinoihin ja niiden elinkelpoisena säilymiseen ja 
taloudelliseen kannattavuuteen, muihin erityisiin elinoloihin, fyysiseen ja henkiseen ter-
veyteen, mukaan lukien perinteinen ravinto, vaikutukset poroihin, kalakantoihin, saa-
melaisten perinteisesti metsästämiin eläimiin tai perinteisesti käytettyihin kasvilajeihin 
tai muihin kulttuurisiin avainlajeihin, saamelaisille tärkeisiin luonnonvaroihin sekä luon-
non monimuotoisuuden ja saamelaiskulttuurin välisiin yhteyksiin, ilmastonmuutoksen 
vaikutukset saamelaiskulttuuriin, vaikutukset kulttuurimaisemaan ja kulttuuriperintöön, 
mukaan lukien perinteinen tieto, sekä vaikutukset yllä mainittujen vaikutusten keskinäisiin 
vuorovaikutussuhteisiin. 

Koska KP-sopimuksen 27 artiklan tulkintakäytäntö edellyttää perinteisten elinkeinojen 
elinvoimaisena ja taloudellisesti kannattavana säilymistä, YVA-menettelyssä tulee vähin-
täänkin yleispiirteisellä tasolla kuvailla ja arvioida perinteisiin elinkeinoihin kohdistuvia 
taloudellisia vaikutuksia. Tämä on tärkeää myös mahdollisista taloudellisista haitoista joh-
tuvista kompensaatioista sopimisesta. Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta edel-
lyttää, että alkuperäiskansojen tulisi saada asianmukainen korvaus menetyksistään ja 
osallistua hyötyjen jakamiseen.
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Todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvioinnin ja kuvauksen on katettava 
hankkeen välittömät ja välilliset, kasautuvat, lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin pysy-
vät ja väliaikaiset, myönteiset ja kielteiset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden ole-
massa olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa (YVAA 4 §). Kuten johtopäätelmien 
kohdassa 3 on perusteltu, saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet edellyttävät, että kumula-
tiivisten vaikutusten arvioinnissa on otettava muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen tai 
suunniteltujen hankkeiden lisäksi sellaiset aiemmat hankkeet tai toimenpiteet, jotka ovat 
vaikuttaneet saamelaisten nykyiseen perinteiseen maankäyttöön.

Vaikka saamelaiskulttuuriin kohdistuvat vaikutukset voidaan lukea YVAL 2 §:n ympäristö-
vaikutusten käsitteeseen, pykälää tulisi silti täydentää saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten 
kulttuuriperintöön sekä saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin kohdistuvilla vaikutuk-
silla sen varmistamiseksi, että ne tosiasiallisesti tulisivat asianmukaisesti huomioiduksi 
YVA-menettelyssä. Saamelaiskulttuurin suoja tulisi erikseen sisällyttää arviointiohjelman 
ja -selostuksen sisältövaatimuksiin. Saamelaiskäräjiä tulisi käyttää asiantuntijana sen suh-
teen, mihin saamelaiskulttuurin eri osa-alueisiin vaikutusten arviointi tulisi ulottua. Lakia 
tulisi täydentää myös saamelaiskulttuurin heikentämiskiellolla ja siihen liittyvällä kumu-
latiivisten vaikutusten arvioinnilla, joka velvoittaa jo nyt viranomaista PL 17.3 ja 121.4 
§:ien ja KP-sopimuksen nojalla. YVA-yhteysviranomaisen on siis huolehdittava, että hanke-
vastaavan laatimassa arvioinnissa toteutetaan KP-sopimuksen velvoittama kumulatiivisten 
vaikutusten arviointi, jolla mitataan huomattavan/olennaisen/merkittävän haitan kynnys. 
Lupaviranomaisen velvollisuutena on viime kädessä arvioida, ylittyykö saamelaiskulttuurin 
heikentämiskiellon kynnys, mikäli hanke toteutetaan, lupamääräykset huomioiden.

7. YVA-menettelyn soveltamisalaa saamelaisoikeuksien näkökulmasta tulisi 
laajentaa hankeluettelon täydentämisellä sekä saamelaiskulttuuriin 
liittyvien erityispiirteiden vahvemmalla huomioimisella 
yksittäistapauspäätöksenteossa.

Suomessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan YVA-lain sisältämän 
hanke luettelon mukaisiin hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on mer-
kittäviä ympäristövaikutuksia. Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi YVA-lain mukaisesti 
yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muutokseen, joka 
todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaiku-
tukset huomioon ottaen, merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Saamelaisten kotiseutualueella hankeluettelon kirjaamista hankkeista YVA-menettelyn pii-
riin voisivat tulla esimerkiksi kokorajan ylittävät kaivoshankkeet. Kullanhuuhdontaa ei ole 
katsottu YVA-lain hankeluettelon piiriin, mutta esimerkiksi saamelaiskäräjien vs. ympäris-
tösihteerin näkemyksen mukaan hankeluetteloa tulisi täydentää näiltä osin, sillä koneelli-
sen kullanhuuhdonnan on todettu muuttavan alkuperäistä geologista ja geomorfologista 
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luontoa. Kyse on myös useiden kullanhuuhdonta-alueiden yhteisvaikutuksista. Myös 
saman hakijan kullanhuuhdonta-alueet voivat sijoittua toistensa yhteyteen ja kokonaisuu-
dessaan muodostaa laajan alueen. Hankeluetteloa voisi olla perusteltua täydentää kullan-
huuhdonnan osalta ottaen huomioon saamelaisten kotiseutualue erityisenä arktisena 
herkkänä ympäristönä, jota leimaa saamelaiskulttuuri. 

Vesistön rakentamiseen ja säännöstelyyn liittyvistä hankkeista padot ja muut raken-
teet sekä tekoaltaat tai säännöstelyhankkeet voisivat tulla kyseeseen myös saamelaisten 
kotiseutualueella. Saamelaiset ovat useassa yhteydessä ilmaisseet huolensa myös tuuli-
voimalahankkeista, jotka voivat tulla kysymykseen YVA-hankkeina myös saamelaisten koti-
seutualueella. Saamelaiskäräjät on esittänyt, että myös YVA-lain kokorajaa pienempien 
tuulivoimalahankkeiden osalta tulee ainakin selvittää YVA-menettelyn tarve yhdessä saa-
melaiskäräjien kanssa. Myös YVA-lain 25 ha kokorajaa pienempien louhosten ja kaivu-
alueiden osalta voi olla tarpeen selvittää hankkeen vaikutuksia riippuen kohdealueen 
merkityksestä saamelaiskulttuurille. Myös muut hankkeet, kuten voimajohdot, vesihuollon 
hankkeet, turvetuotanto, tai liikenteen osalta junaradat, lentokentät tai maantiet voisivat 
tulla kyseeseen saamelaisten kotiseutualueella. Paljon huolta ja vastustusta saamelaisten 
keskuudessa on herättänyt Lapin aluetta halkovaa jäämeren junarataa koskeva suunnit-
telu, jonka Lapin liiton valtuusto lopulta kuitenkin hylkäsi kannattamattomana. 

Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan hankkeiden kokorajat ovat liian suuria ja myös 
pienempiä hankkeita tulisi pystyä ottamaan YVA-menettelyn piiriin. Tämän mahdollis-
taa lain mukainen yksittäistapausharkinta, jonka tekee elinkeino-, liikenne-, ja ympäristö-
keskus (ELY-keskus). 3 §:n 2 momentissa korostetaan merkittäviä, 1 momentissa 
tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia vaikutuksia. Yksittäistapauksissa teh-
tävän YVAn piiriin kuuluvat hankkeet voivat olla hanketyypiltään erilaisia tai samantyyp-
pisiä mutta pienempiä kuin hankeluettelon hankkeet. Tämä mahdollistaa lähtökohtaisesti 
sen, että toimivaltainen viranomainen voi päättää, että YVA-menettelyä sovelletaan johon-
kin YVA-lain mukaisen hankeluettelon tarkoittaman hankkeeseen, joka kokonsa puolesta 
ei kuitenkaan vaatisi YVA-menettelyä. Esimerkiksi saamelaisten kotiseutualueella ELY-kes-
kus voisi lähtökohtaisesti päättää, että jokin hanke, jolla voidaan arvioida olevan mahdolli-
sesti merkittäviä haittoja saamelaiskulttuurille ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksille, 
otettaisiin YVA-menettelyn piiriin, vaikka se ei muilta osin olisikaan läheskään niin laaja-
mittainen tai kokonaan eri kuin jokin YVA-lain määrittelemä hanke. 

Hankkeella voi joissakin tapauksissa olla koosta riippumatta merkittäviä ympäristövaiku-
tuksia esimerkiksi luonnon, kulttuurin tai muun YVAA 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun teki-
jän suhteen herkällä tai valmiiksi kuormittuneella alueella. Saamelaisten kotiseutualue 
kuuluu erityistä poronhoitoa varten tarkoitettuun alueeseen, ja saamelaiset alkuperäis-
kansana nauttivat perustuslaillista oikeutta kulttuuriin, jonka keskeinen osa poronhoito 
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on. Saamelaisten kotiseutualue tulisi nähdä erityisenä herkkänä alueena sekä arktisen haa-
voittuvan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen että saamelaisten erityisen perus-
oikeudellisen aseman takia. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että kooltaan vähäiselläkin hankkeella 
voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, jos hanke sijaitsee alueella, jossa ympäristö 
tai kulttuuri perintö eivät kestä vähäisiäkään muutoksia. Koska saamelaiskulttuurin elin-
kelpoisuus on jo tällä hetkellä uhanalainen, pienetkin uudet toimenpiteet voivat aiheuttaa 
kulttuurin elinkelpoisuuden merkittävää heikkenemistä ja saamelaisten alkuperäiskansa-
oikeuksien loukkaamista. Ei ole kuitenkaan yksiselitteistä, mieltäisikö toimivaltainen 
viranomainen vaikutukset saamelaiskulttuuriin niin merkittäviksi, että se johtaisi koko-
luokaltaan YVA-laissa määriteltyjä hankkeita selvästi pienempiä hankkeita YVA-lain sovel-
tamisen piiriin. Se, ettei saamelaiskulttuuriin kohdistuvia vaikutuksia ole erikseen kirjattu 
YVA-lakiin, saattaa itsessään asettaa viranomaiselle korkean kynnyksen huomioida niitä, 
kun se arvioi hankkeen YVA-menettelyn tarpeellisuutta. Saamelaiskäräjät on esittänyt 
kahta kullanhuuhdontaan liittyvää hanketta YVA-hankkeeksi yksittäistapauspäätöksen 
kautta, joista ELY-keskus ei vielä ole tehnyt päätöstä. Se, että saamelaiskulttuurin suojasta 
säädettäisiin erikseen YVA-laissa, ohjaisi viranomaispäätöksentekoa huomioimaan saame-
laisten oikeudet paremmin.

EU:n YVA-direktiivin II liitteessä on lueteltu hankkeet, joiden osalta jäsenvaltion on 
erikseen määriteltävä, sovelletaanko niihin YVA-menettelyä. Määrittely voi perustua 
tapauskohtaiseen selvittämiseen taikka jäsenvaltion asettamiin raja-arvoihin tai valinta-
perusteisiin. Vaikka Suomessa onkin käytössä yksittäistapauspäätöksenteko YVA-direk-
tiivin II liitteen sijaan, liitteen II hankkeista on kuitenkin tärkeää olla tietoinen ja ottaa 
huomioon, onko hanke mahdollisesti mainittu liitteessä. Päätöksenteon kynnys olisi hyvä 
olla mahdollisimman alhainen näissä hankkeissa. Esimerkkeinä saamelaisten kulttuurivai-
kutusten kannalta keskeisistä YVA- hankkeista saamelaisten kotiseutualueella voisivat olla 
direktiivin II liitteessä mainitut matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvät hankkeet saamelais-
ten kotiseutu alueella. Saamelaiskäräjät on ottanut kantaa matkailuhankkeisiin todeten, 
että YVA- menettelyä tulisi soveltaa nykyistä laajemmin. Myös muita direktiivissä mainittuja 
hankkeita voi tulla kyseeseen, esimerkkeinä teurastamot tai kilpa- ja koeradat.

YVAL 13 §:n mukaan ennen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista yksit-
täistapauksessa koskevan päätöksen tekemistä on arviointimenettelyn tarpeesta kuultava 
asianomaisia viranomaisia, ellei tämä ole ilmeisen tarpeetonta. Asianomaisia viranomai-
sia ovat asiantuntija- ja lupaviranomaiset, hankkeen vaikutusalueen kunnat ja maakunnan 
liitto. Hankkeesta vastaavalla on hallintolain 34 §:n mukainen oikeus tulla kuulluksi viran-
omaiskuulemisessa esiin tulleista seikoista. 
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Tässä yhteydessä saamelaisten kotiseutualueella toteutettavissa tai sinne vaikutuksensa 
ulottavissa hankkeissa saamelaiskäräjät tulisi rinnastaa viranomaiseen 13 §:ssä. Mikäli 
kyseessä on saamelaisten kannalta merkittävä asia, ELY-keskuksen tulee myös erikseen jär-
jestää saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu erityisesti, mikäli saamelaiskäräjät 
katsoo sen tarpeelliseksi. Saamelaiskäräjien perustellulla näkemyksellä siitä, tulisiko yksit-
täistapauksessa soveltaa YVA-menettelyä, tulisi olla keskeinen merkitys viranomaisen pää-
töksenteossa. Tarvittaessa toimivaltaisen viranomaisen tulisi pyytää vähintäänkin lausunto 
keskeisiltä saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittajien edustajilta tai neuvotella 
heidän kanssaan (esim. poronhoitolain 53 §:n neuvottelu), pyytää lausunto Saamelais-
museo Siidalta sekä koltta-alueella myös kolttien kyläkokoukselta kolttalain 56 §:n kuule-
misvelvoitteen nojalla. 

Päätösmenettely käynnistyy joko ELY-keskuksen omasta aloitteesta tai muiden tahojen, 
kuten hankevastaavien, kansalaisjärjestöjen ja muiden viranomaisten esitysten pohjalta. 
Myös saamelaiskäräjillä on mahdollisuus esittää hanketta YVA-menettelyn piiriin. ELY-kes-
kus on varannut saamelaiskäräjille mahdollisuuden esittää lisätietoja aiemmin mainit-
tuja kullanhuuhdontatapauksia koskien, joita saamelaiskäräjät oli esittänyt otettavaksi 
YVA-menettelyyn. 

YVAL 13 §:ssä tarkemmin säädetyllä tavalla päätös on annettava tiedoksi hankkeesta vas-
taavalle ja lähetettävä tiedoksi asianomaisille viranomaisille. Päätöksestä on lisäksi tie-
dotettava viipymättä kuuluttamalla ja se on julkaistava sähköisesti. Tässäkin yhteydessä 
saamelaiskäräjät tulisi rinnastaa viranomaiseen, mikäli kyse on hankkeesta saamelaisten 
kotiseutualueella ja varsinkin, jos saamelaiskäräjät on ollut aktiivinen hankkeen suhteen. 
Mikäli muilta saamelaistahoilta on pyydetty näkemystä, tulisi päätös lähettää tiedoksi 
myös näille tahoille.

Hankevastaava voi valittaa soveltamispäätöksestä hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeim-
paan hallinto-oikeuteen. Muilla tahoilla, kuten hankkeen läheisyydessä asuvilla, ei ole 
suoraa valitusmahdollisuutta soveltamistarvetta koskevasta päätöksestä. Muut kuin hank-
keesta vastaava voivat kuitenkin saattaa päätöksen lainmukaisuuden tuomioistuimen 
tutkittavaksi samassa yhteydessä kuin hankkeen lupa- tai sitä vastaavasta päätöksestä vali-
tetaan edellyttäen, että heillä on valitusoikeus asiassa. Saamelaiskäräjillä ja kolttien kylä-
kokouksella on valitusoikeus kaivos-, ympäristönsuojelu-, ja vesilain mukaisiin päätöksiin 
koskien niihin kirjattua saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa ja vaikutusten arviointia. 
Valitusoikeutta on esitetty lisättäväksi myös uudistettavaan lunastuslupalakiin. Saamelais-
käräjillä ja kolttien kyläkokouksella tulisi olla valitusoikeus myös muissa lupa- tai vastaa-
vissa päätöksissä. Lainsäädäntöä tulisi näiltä osin täydentää.
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8. YVA-menettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamisessa ja yhdistämisessä 
tulee huomioida saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien täysimittainen 
toteutuminen

Kun jonkun hankkeen vuoksi käynnistetään sekä YVA-menettely että erillinen kaavoitus-
menettely, on tietyin edellytyksin mahdollista tehdä ympäristövaikutusten arviointi kaa-
voituksen yhteydessä, yhteensovittaa YVA-menettelyn ja kaavoituksen kuulemiset tai 
tehdä menettelyt erillisinä.

Kuulemisten yhteensovittaminen voidaan toteuttaa silloin, kun YVA-menettely ja 
hankkeen toteuttamiseksi laadittava kaava ovat samaan aikaan vireillä. Kuulemisten 
yhteensovittamista voidaan käyttää esimerkiksi sellaisissa hankkeissa, joihin ei sovellu 
menettelyiden yhdistäminen. Yhteensovittamisesta sovitaan yhteysviranomaisen ja kaa-
voituksesta vastaavan viranomaisen kesken sen jälkeen, kun asiasta on ensin kuultu hank-
keesta vastaavaa. Myös saamelaiskäräjien tulisi voida osallistua asiasta sopimiseen sen 
varmistamiseksi, että saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet toteutuvat yhtä hyvin kuin jos 
menettelyt tehtäisiin erillisinä.

Mikäli YVA-menettelyä ja kaavaa koskevat kuulemiset yhdistetään, saamelaisten osallistu-
minen tulee turvata yhtä kattavasti kuin miten se tehtäisiin erillisessä YVA-menettelyssä 
(ks. johtopäätelmien kohta 5). Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta edellyttää saa-
melaisten osallistumisen mahdollistamista jo ennen arviointiohjelman jättämistä.

MRL 9.3 §:ssä säädetään, että hankkeen ympäristövaikutukset voidaan arvioida YVAL 
3 luvun mukaisen menettelyn sijaan kaavoituksen yhteydessä, kun kaava laaditaan YVAL 
3 §:ssä tarkoitetun hankkeen toteuttamiseksi. Valtion ja kuntien viranomaisten sekä maa-
kunnan liiton on oltava keskenään yhteistyössä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
toteuttamiseksi ja sovittamiseksi hanketta koskevien muiden lakien mukaisiin menettelyi-
hin (YVAL 6 §).

Sopimiselle ei ole laissa täsmennetty määrämuotoa, mutta se voi tapahtua esimerkiksi 
YVAL 8 §:n mukaisessa ennakkoneuvottelussa. Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen lain-
tulkinnan nojalla olisi perusteltua, että ennakkoneuvotteluun tai muuhun sopimista kos-
kevaan tilaisuuteen tulisi kutsua saamelaiskäräjät, jolla tulisi olla myös mahdollisuus 
ottaa kantaa YVA-menettelyn ja kaavoituksen yhdistämiseen sen varmistamiseksi, että 
saamelais kulttuuria ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia koskevien vaikutusten 
arviointi tehdään YVA-lain tarkoittamassa laajuudessa. Mikäli saamelaiskäräjiä ei kutsut-
taisi ennakkoneuvotteluun tai muuhun sopimiseen, tulee viranomaisten järjestää saa-
melaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu. Ympäristövaikutusten arvioiminen YVA-lain 
menettelyn sijaan MRL:n mukaisena menettelynä ei saa heikentää saamelaisten oikeuksia 
verrattuna siihen, miten ne toteutuisivat erillisessä YVA-menettelyssä. 
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Mikäli YVA-menettely toteutetaan yhteismenettelyssä hanketta varten laadittavan kaavan 
kanssa, menettelyssä sovelletaan tällöin maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä. Yhteis-
menettelyn kulusta säädetään tarkemmin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa. 

YVA-yhteysviranomaisen tehtävänä on tarkistaa, että ympäristövaikutusten arviointi on 
ollut aineellisesti riittävä. Yhteysviranomaisen tehtäviin kuuluu laatia lausunto ympäristö-
vaikutusten arvioimisesta tehdystä suunnitelmasta (vastaa YVA-lain mukaista arviointi-
ohjelmaa) sekä antaa yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Hankkeesta vastaavan 
tehtävät ovat tässä menettelyssä asiallisesti samat kuin YVA-lain mukaisessa menettelyssä. 
Hankkeesta vastaavan tulee laatia YVA-laissa tarkoitettua arviointiohjelmaa vastaava suun-
nitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioimisesta (YVA-suunnitelma) sekä hanketta 
koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Menettelyjen yhdistäminen edellyttää aktiivista ja hyvin toimivaa yhteistyötä sekä 
yhteysviranomaiselta että kaavoituksesta vastaavalta viranomaiselta sekä sitä, että 
menettelyn suunnittelu tehdään hyvin. Perusmuotoisesta YVA-menettelystä poiketen 
vastuu arviointisuunnitelman (arviointiohjelmaa vastaavat tiedot) kuuluttamisesta on 
kaavoitus viranomaisella, jolle myös toimitetaan siitä annetut lausunnot ja mielipiteet. 
YVA-suunnitelmasta kuulemisessa kaavoituksesta vastaavan ja yhteysviranomaisen on 
kuitenkin yhteistyössä sovittava lausunnonantajista ja muista tahoista, joilta pyydetään 
lausuntoja ja mielipiteitä. YVA-direktiivin velvoitteista johtuen on MRA:ssa säädetty, että 
yhteysviranomaisella on mahdollisuus kuulla YVA-suunnitelmasta myös itsenäisesti, mikäli 
kaavoituksesta vastaavan viranomaisen kuuleminen ei olisi riittävän kattava. 

Tässä yhteydessä viranomaisten tulee varmistaa saamelaisten yhtä kattava osallistuminen 
kuin normaalissa YVA-menettelyssäkin. YVA-yhteysviranomaisen tulee viime kädessä huo-
lehtia siitä, että saamelaisten osallistuminen ja alkuperäiskansaoikeudet toteutuvat ympä-
ristövaikutusten arvioinnissa yhtä laajasti kuin mitä normaalissa YVA-menettelyssäkin. 

9. Saamelaiskulttuurin suojaa on vahvistettava lupalaeissa sekä 
viranomaiskäytännöissä sen varmistamiseksi, että myös YVA-menettelyssä 
arvioidut saamelaiskulttuuriin kohdistuvat vaikutukset välittyvät 
lupapäätöksiin.

YVA-menettelyn tulee olla tehtynä ennen lupalakien mukaista lupapäätöksentekoa. Itse 
YVA-menettelyssä ei ratkaista hankkeen toteutumisen oikeudellista sallittavuutta, joten 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vaikutukset hankkeen toteuttamiseen riippu-
vat siitä, miten arvioinnin tulokset on otettava ja otetaan huomioon hanketta koskevissa 
lupa- ja muissa sitä vastaavissa menettelyissä. Jos ympäristövaikutukset, mukaan lukien 
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vaikutukset saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin on arvioitu 
YVA-menettelyssä, ei niitä tarvitse uudelleen arvioida lupamenettelyissä. YVA-menettely 
yleensä ottaen edellyttää kattavampaa vaikutusten arviointia kuin lupalait. 

YVA-laki antaa määräyksiä YVA-menettelyn tulosten huomioon ottamisesta lupalaeissa. 
Kuitenkin oikeudellisesti merkittävintä on enne kaikkea se, miten eri lupalaissa velvoi-
tetaan ottamaan huomioon YVA-menettelyn tulokset kuten itse arviointiselostus sekä 
yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Vähintäänkin yhtä keskeistä on kuitenkin se, 
miten lupaviranomaiset soveltavat lupalakien säännöksiä käytännössä. Tämä määrit-
tää pitkälle sen, miten YVA-menettelyssä arvioidut saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten 
alkuperäis kansaoikeuksiin kohdistuvat vaikutukset välittyvät lupa- ja vastaaviin päätöksiin. 

Saamelaisten oikeuksien kannalta keskeisiä lupalakeja ovat maankäyttö- ja rakennuslaki 
(rakennusluvan osalta), ympäristönsuojelulaki, vesilaki, kaivoslaki, maa-aineslaki, maan-
tielaki, ratalaki sekä lunastuslaki ja lunastuslupalaki. Saamelaisten oikeuksista ja saa-
melaiskulttuurin heikentämiskiellosta on säädetty ympäristönsuojelu- ja vesilaissa sekä 
kaivoslaissa. Lunastuslupalain uudistamiseksi on annettu hallituksen esitys, jossa lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi saamelaiskulttuurin heikentämiskielto ja siihen liittyviä säännöksiä.

Lähtökohtaisesti voidaan perustellusti olettaa, että saamelaisten oikeuksista säätämi-
nen lupalaeissa edesauttaa saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten tunnistamista 
ja huomioon ottamista lupamenettelyssä myös silloin kun ne on arvioitu jo osana YVA- 
menettelyä. Saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutumisen kannalta olisikin 
tärkeää, että kaikki yllä mainitut lupalait, jotka vaikuttavat saamelaisten oikeuksiin, sisäl-
täisivät saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon ja siihen liittyvän kumulatiivisten vaiku-
tusten arviointivelvoitteen sekä turvaisivat saamelaisten tehokkaan osallistumisen heitä 
koskeviin päätöksiin. Kaikissa yllä mainituissa lupalaeissa saamelaiskäräjille ja kolttien kylä-
kokoukselle tulisi myös turvata muutoksenhakuoikeus, joka tällä hetkellä on kirjattu vain 
kaivos-, ympäristönsuojelu- ja vesilakiin (vain saamelaiskäräjien osalta) sekä lunastuslupa-
lakia koskevaan uudistusehdotukseen. Saamelaiskäräjien ja muiden keskeisten saa-
melaistahojen tulisi myös voida osallistua lupalakien mukaiseen ympäristövaikutusten 
seurantaan. Asiasta olisi hyvä säätää erikseen.

Kaikissa edellä mainituissa lupalaeissa edellytetään YVA-menettelyssä suoritetun vaiku-
tusten arvioinnin ja siihen liittyvän ELY-keskuksen perustellun päätelmän huomioon otta-
misen lupapäätöksessä. Lupalait velvoittavat myös YVA-direktiivin ja Espoon sopimuksen 
edellyttämällä tavalla niiden tahojen kuulemisen, joihin päätökset vaikuttavat. Tämä tur-
vaa lähtökohtaisesti sen, että myös saamelaiskulttuuria koskevat vaikutukset tulee ja voi-
daan huomioida lupapäätöksissä, ja että keskeisillä saamelaistahoilla on oikeus tulla 
kuulluksi asiassa. Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta edellyttää, että saamelais-
käräjät ja muut keskeiset saamelaistahot voivat osallistua tehokkaasti ja merkityksellisesti 
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myös lupamenettelyvaiheessa sen varmistamiseksi, että YVA-menettelyssä suoritettu 
saamelaiskulttuuria koskeva vaikutusten arviointi otetaan asianmukaisesti huomioon 
lupapäätöksessä. Lausuntopyyntöjen lisäksi ainakin saamelaiskäräjien toiveesta lupa-
viranomaisten tulee järjestää saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvottelu. Perus- ja ihmisoikeus-
myönteisen laintulkinnan voidaan katsoa edellyttävän, että myös poronhoitolain 53 §:n 
mukainen neuvottelu sekä kolttalain 56 §:n mukainen kuuleminen voi tarkoittaa lausunto-
menettelyä pidemmälle menevää tapaamista, mikäli paliskunnat tai kolttien kyläkokous 
näin toivovat. Lupalain mukaisessa menettelyssä ennakkosuostumusperiaate merkitsee 
suoraa vuorovaikutusta viranomaisten ja saamelaisten välillä tavoitteena yhteisymmärryk-
seen pääseminen, mikä ei kuitenkaan tarkoita saamelaisten oikeutta pysäyttää hankkeita. 
Hankkeet eivät kuitenkaan saa aiheuttaa saamelaiskulttuurille KP-sopimuksen 27 artiklan 
oikeuskäytännön tarkoittamaa huomattavaa haittaa (tai lainsäädännössä käytettyä olen-
naista/vähäistä suurempaa/merkittävää vaikutusta). 

Mikäli lupalait eivät kuitenkaan suoraan edellytä saamelaisten osallistumista, jää pitkälle 
lupaviranomaisen ja YVA-yhteysviranomaisen vastuulle huolehtia saamelaisten asian-
mukaisen osallistumisen mahdollistamisesta. Käytännössä ilman sektorilainsäädännön 
suoraa ohjausta osallistuminen ei välttämättä ole riittävää. 

Kuitenkin myös se, kuinka hyvin ympäristövaikutukset tai niiden sosiaaliset aspektit tun-
nistetaan lupalaeissa, vaikuttavat oletetusti siihen, kuinka hyvin YVA-menettelyn tulokset 
siirtyvät lupalakien mukaisiin lupiin tai vastaaviin päätöksiin. Esimerkiksi maa-aineslaissa 
ympäristövaikutusten käsite on suppea niin, että siinä ei erikseen korosteta sosiaalisia vai-
kutuksia, kuten elinoloihin kohdistuvia vaikutuksia. Tämä saattaa osaltaan heikentää saa-
melaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten painoarvoa lupapäätöksissä, vaikka ne olisikin 
asianmukaisesti arvioitu YVA-lain mukaisessa menettelyssä. Maa-aineslain ympäristö-
vaikutusten käsitettä tulisi laajentaa sen lisäksi, että siihen erikseen kirjattaisiin saamelais-
kulttuuria suojaavat säännökset. 

10. Saamelaiskulttuuria koskevat rajat ylittävät vaikutukset eivät tule 
asianmukaisesti arvioiduksi rajat ylittävissä YVA-menettelyissä: 
pohjoismaista yhteistyötä tulee vahvistaa saamelaisten osallistumisen ja 
alkuperäiskansaoikeuksien toteutumiseksi. Norjasta voitaisiin ottaa mallia 
saamelaisten oikeuksien vahvistamiseksi YVA-laissa.

Suomen kansainväliset YVA-velvoitteet pohjautuvat Euroopan talouskomission valtioi den 
rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevaan yleissopimukseen, ns. Espoon 
sopimukseen. Espoon sopimuksessa on sovittu valtioiden rajat ylittävien ympäristö-
vaikutusten arvioinnista. Sopimuksen osapuolella on oikeus osallistua toisen osapuolen 
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ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, mikäli arvioitavan hankkeen haitalliset 
ympäristö vaikutukset todennäköisesti kohdistuvat kyseiseen valtioon. Ympäristöministe-
riö on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa.1234 

Suomen, samoin kuin Norjan ja Ruotsinkin YVA-säännökset mahdollistavat saamelaisten 
osallistumisen rajat ylittävissä YVA-menettelyissä. Myös Norjan ja Ruotsin YVA-menettelyt 
pohjautuvat EU:n YVA-direktiiveihin sekä Espoon sopimukseen. Tästä syystä lainsäädännöt 
ovat pitkälle samankaltaisia kuin Suomessakin, vaikkakaan Ruotsin YVA-säännökset eivät 
ole aivan yhtä täsmällisiä. Norjassa ja Ruotsissa YVA-menettely kytkeytyy myös Suomea 
vahvemmin suoraan lupalakeihin. Koska Suomen YVA-laki ei (kuten ei Ruotsinkaan) kui-
tenkaan pidä sisällään saamelaisten oikeuksia koskevia säännöksiä, osallistumismahdol-
lisuuden tarjoaminen rajat ylittävissä hankkeissa jää ympäristöministeriön aktiivisuuden 
varaan. Suomessa ympäristöministeriö onkin ollut aktiivinen suhteessa saamelaiskäräjien 
osallistumiseen rajat ylittävissä hankkeissa. Ympäristöministeriö on myös aktiivisesti otta-
nut kantaa Suomen ollessa kohdeosapuolena Ruotsin ja Norjan tapauksissa saamelaisten 
oikeuksiin ja peräänkuuluttanut saamelaisten osallistumista ja perinteisen tiedon roolia 
saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten arvioinnissa. 

Jotta saamelaisten osallistumisen edistäminen ei jäisi yksinomaan ympäristöministeriön 
aktiivisuuden varaan, tulisi Suomessa seurata Norjan mallia ja kirjata saamelaisten oikeu-
det osaksi YVA-lainsäädäntöä. Norjassa myös saamelaiskäräjillä on aktiivinen rooli kan-
sallisissa YVA-menettelyissä, joissa sovelletaan myös saamelaiskäräjien laatimia ohjeita. 
Niissä rajat ylittävissä hankkeissa, joihin Suomi on osallistunut Norjan ollessa aiheuttaja-
osapuolena, saamelaiskulttuuria koskevia vaikutuksia ei edes Norjan puolella ole kuiten-
kaan arvioitu kovinkaan kattavasti. Vaikutuksia Suomen puolen saamelaiskulttuuriin ei ole 
käytännössä arvioitu ollenkaan. Myös Ruotsin puolen hankkeissa, joihin Suomi on osal-
listunut, vaikutuksia Suomen puolen saamelaiskulttuuriin ei ole arvioitu asianmukaisesti, 
vaikka ympäristöministeriö ja saamelaiskäräjät Suomessa ovatkin peräänkuuluttaneet saa-
melaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arviointivelvoitetta myös Suomen puolella. 

Sekä Norjan että Ruotsin puolelta on kuitenkin löydettävissä tässä selvityksessä esiteltyjä 
hyviä käytänteitä saamelaiskulttuuria koskevien kumulatiivisten vaikutusten arvioimisesta, 
joiden soveltamista tulisi laajentaa myös rajat ylittävien vaikutusten osalta. Erityisesti 
Norjan puolen esimerkkitapausta saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arvioin-
nista Nussirin ja Ulveryggenin kaivoshankkeeseen liittyen voitaisiin hyödyntää sen suh-
teen, kuinka saamelaisten perinteinen tieto voi muodostaa keskeisen osan kumulatiivisten 
vaikutusten arviointia. 

1234  Vuoden 2023 alusta tehtävä siirtyy Suomen ympäristökeskukselle.
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Saamelaiskäräjille on usein resurssikysymys osallistua rajat ylittävien YVA-hankkeiden vai-
kutusten arviointiin. Pelkkää lausuntopyynnön lähettämistä saamelaiskäräjille ei voida 
pitää riittävänä, kun kansainvälisiä ja kansallisia YVA-säännöksiä tulkitaan perus- ja ihmis-
oikeusmyönteisesti. Myös Espoon sopimus edellyttää, että kohdeosapuolivaltion kan-
salaisille tulisi antaa samanlaiset osallistumismahdollisuudet YVA-menettelyyn kuin 
aiheuttajaosapuolen kansalaisillakin on. Mikäli Suomen saamelaiskäräjät tahtoo lähtö-
kohtaisesti osallistua rajat ylittävän hankkeen arviointiin, sille tulisi turvata riittävät resurs-
sit. Lähtökohtaisesti hankkeesta vastaavan tulee resursoida saamelaisten osallistuminen 
osana vaikutusten arviointimenettelyä, jossa hankevastaavan tulee muutoinkin kustan-
taa kaikki ulkopuolisten tekemät vaikutusten arvioinnit. Hankkeesta vastaavan, yhdessä 
sekä aiheuttaja- että kohdeosapuolimaan viranomaisten kanssa, tulisi järjestää tapaami-
sia saamelaiskäräjien lisäksi alueen saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittajien 
kanssa (sekä koltta-alueelle ulottuvien vaikutusten osalta kolttien kyläkokouksen kanssa) 
sen selvittämiseksi, millaisia vaikutuksia hankkeella on saamelaiskulttuuriin ja saamelais-
ten alkuperäiskansaoikeuksiin. 

Kunkin valtion viranomaisen, jonka vastuulla on rajat ylittävät hankkeet, velvollisuu-
tena tulee olla sen varmistaminen, ettei vaikutusten arviointia voida pitää riittävänä, 
mikäli siinä ei ollenkaan tai riittävän kattavasti arvioida saamelaiskulttuuriin ja saame-
laisten alkuperäis kansaoikeuksiin kohdistuvia valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia, ja 
mikäli arvioin tiin ei ole merkityksellisesti ja dokumentoidusti voinut osallistua keskeisiä 
saamelais tahoja myös kohdemaassa. Esimerkiksi Suomessa ympäristöministeriö voi pyy-
tää Espoon sopimuksen 5 artiklan jatkoneuvotteluja koskien puutteellisena pitämäänsä 
rajat ylittävien vaikutusten arviointia. Joka tapauksessa kyseisen maan lupaviranomaisen 
pitää luvassa kertoa, miten toisen maan kommentit on otettu huomioon. Olisi kuitenkin 
hyvä, että Norja, Ruotsi ja Suomi, yhdessä saamelaiskäräjien kanssa edistäisivät yhtenäistä 
pohjoismaista menettelyä saamelaiskulttuuria ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia 
koskevien vaikutusten arvioimiseksi. 

Vastaavasti jos Suomessa käynnistyy YVA-hanke, jolla voi olla rajat ylittäviä vaikutuksia 
Norjan tai Ruotsin puolen saamelaisiin, perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan voi-
daan katsoa edellyttävän, että hankevastaavan tulee tehdä saamelaiskulttuuria koskevien 
vaikutusten arviointi yhteistyössä Suomessa asuvien saamelaisten lisäksi Norjan ja Ruotsin 
saamelaiskäräjien sekä paikallisten saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittajien 
kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kohdemaan keskeiset saamelaistahot voivat 
ainakin jollakin tavalla tehokkaasti ja merkityksellisesti osallistua vaikutusten arvioin-
tiin ja että tulokset sisällytetään YVAan. Kunkin maan YVA-viranomaiset sekä saamelais-
käräjät ovat asiantuntijoita sen suhteen, keitä ovat kunkin kyseisen valtion keskeisimmät 
saamelais tahot saamelaiskäräjien lisäksi. Asiassa tulisikin aina voida kääntyä saamelais-
käräjien puoleen, jotka ovat kussakin valtiossa saamelaisten itsehallintoa ylläpitäviä ja 
kehittäviä elimiä, ja joiden tehtävänä on ajaa yhden yhteisen saamelaisen kansan asioita.
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Norja, Ruotsi ja Suomi ovat kaikki Espoon sopimuksen jäsenvaltioita ja tästä syystä 
Espoon sopimuksen 5 artiklan neuvotteluihin, joita voidaan käydä ” tarpeellisista hank-
keeseen liittyvistä seikoista”, tulisi sisältää erikseen kysymys saamelaisten osallistumisesta. 
Kaikki kyseiset pohjoismaat tunnustavat saamelaisilla olevan perustuslaillinen oikeus 
kulttuurinsa ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Ks. valtiot ovat sitoutuneet myös keskei-
siin ihmisoikeussopimuksiin sekä YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen 
toimeen panoon. Ne myös kannattavat ja ovat edistäneet Pohjoismaisen saamelais-
sopimuksen hyväksymistä. Ruotsissa saamelaisten oikeudet toteutuvat kuitenkin huo-
mattavasti Norjaa heikommin. YVA-menettelyyn osallistuminen Ruotsin saamelaisten 
osalta vaikuttaa olevan Suomeakin heikommalla suojalla, ja osallistuminen nähdään osana 
muuta intressiryhmien osallistumista. Suomessa saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvottelu-
velvoite vahvistaa saamelaiskäräjien asemaa, sillä sitä tulee noudattaa myös YVA-menette-
lyssä, mukaan lukien kansainvälinen kuuleminen, ainakin, jos saamelaiskäräjät näin toivoo.

Kaikissa näissä kolmessa pohjoismaassa toimii saamelaiskäräjät, jotka saamen kansan 
virallisina edustajina tulisi kutsua 5 artiklan mukaisiin neuvotteluihin. YVA-menettely-
jen harmonisoinnilla ja vahvemmalla pohjoismaisella yhteistyöllä edistettäisiin osaltaan 
myös Pohjoismaisen saamelaissopimuksen toimeenpanoa, joka on tarkoitus lopullisesti 
hyväksyä lähitulevaisuudessa. Suomen ympäristöministeriö, joka on ollut aktiivisesti vetä-
mässä Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajakaudella myös arktiseen YVAan liitty-
vää kehittämistyötä, tulisi ottaa johtava rooli saamelaisten oikeuksien konkreettisessa 
edistämisessä Norjan, Ruotsin ja Suomen välisissä rajat ylittävissä hankkeissa, yhteistyössä 
ks. valtioiden ja niiden saamelaiskäräjien kanssa.

Osan II johtopäätelmät
1. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tukee saamelaiskulttuurin 

elinvoimaisuutta.

Saamelaiset ovat hyödyntäneet kotiseutunsa luontoa kestävästi vuosisatojen ajan. Saame-
laisten perinteisten elinkeinojen harjoittamisen perusta ovat monimuotoiset ekosystee-
mit sekä kulttuuriset avainlajit. Norjan saamelaiskäräjien suunnitteluoppaassa puhutaan 
luontoperustasta, joka on ensiarvoisen tärkeä saamelaiskulttuurille, elinkeinojen harjoitta-
miselle ja yhteisöelämälle, ja joka tulisi turvata, jotta saamelaiskulttuuri ja kulttuuriperintö 
voidaan pitää elinvoimaisina. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että luonnon monimuo-
toisuuden säilyttäminen tukee saamelaiskulttuurin elinvoimaisuutta ja jatkuvuutta. 
Saamelais alue sijaitsee subarktisella alueella, missä luonto on erityisen herkkä ja missä 
ilmaston lämpeneminen vaikuttaa jo nyt voimakkaasti alueen ekosysteemeihin ja elinkei-
noihin, ja nämä erityispiirteet tulisi huomioida ympäristövaikutusten arvioinnissa. 
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2. Saamelaiset perinteiset elinkeinot, perinteinen tieto ja saamen kielten 
elinvoimaisuus ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa.

Perinteiset elinkeinot ylläpitävät saamelaiskulttuuria, kieltä ja perinteistä tietoa. Perintei-
nen tieto on saamelaisten elinkeinojen perusta ja elinkeinojen harjoittamiseen liittyvien 
käytäntöjen kautta saamelainen perinteinen tieto ympäröivästä luonnosta säilyy elinvoi-
maisena ja välittyy sukupolvelta toiselle. 

Poronhoitoon, kalastukseen ja käsitöihin liittyy tarkka luonto- ja työsanasto. Suomen 
kielestä ei välttämättä löydy vastinetta sanoille, joilla voitaisiin kuvata riittävän tarkasti 
perinteisiin elinkeinoihin kohdistuvia ympäristövaikutuksia. Tästä syystä perinteisiin elin-
keinoihin kohdistuvien ympäristövaikutusten arvioinnissa olisi hyvä käyttää lähtökohtana 
saamenkielisiä termejä, joiden merkitykset voidaan arviointiselostuksissa kirjoittaa auki. 
Saamen kieltä käyttämällä voidaan varmistaa kulttuuristen merkitysten säilyminen ja se, 
että tiedot ovat perinteistä tietoa välittävien saamelaisten näkökulmasta riittävän tarkkoja.

3. Vaikutusten arvioinnin tulisi olla kokonaisvaltaista ja kattaa kaikki 
olennaiset saamelaiskulttuurin osa-alueet.

Saamelaiskulttuurille leimallista on holistinen maailmankuva, jossa luonto ja kulttuu-
ria ei eroteta toisistaan, ja jossa ihminen ja ympäröivä luonto, kieli, käytännöt, tavat, 
tarinat, uskomukset ja sosiaaliset järjestelmät ovat osa samaa vuorovaikutteista kokonai-
suutta. Saamelaiskulttuurin erityispiirteiden huomioiminen ympäristövaikutusten arvioin-
nissa edellyttää lähestymistapaa, jossa kulttuurin eri osa-alueet sisällytetään arviointiin 
kokonaisvaltaisesti. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulisikin selvittää vaikutukset saa-
melaisten elinoloihin kuten perinteisiin elinkeinoihin ja niiden elinvoimaisuuteen ja talou-
delliseen kannattavuuteen, kulttuuriperintöön, terveyteen, perus- ja ihmisoikeuksiin, sekä 
saamelaisten mahdollisuuksiin ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan. Vaikka poronhoito 
on saamelaisista elinkeinoista taloudellisesti tärkein, myös muilla perinteisillä elinkeinoilla 
on tärkeitä kulttuurisia, henkisiä ja taloudellisia merkityksiä. On tärkeää huomioida, että 
perinteisiin elinkeinoihin kohdistuvilla vaikutuksilla voi olla monia sosiaalisia seurauksia, 
sillä perinteisten elinkeinojen harjoittaminen liittyy kiinteästi yksilön ja yhteisön hyvin-
vointiin ja kulttuurin ylläpitämiseen. Perinteisiin elinkeinoihin kohdistuvat vaikutukset 
ovat yhteydessä kulttuurisiin avainlajeihin, joihin kohdistuvat vaikutukset tulisi aina selvit-
tää tarkasti.

Tutkimusten mukaan saamelaiskulttuurin ja kielen sekä perinteisten elinkeinojen ylläpitä-
minen turvaavat saamelaisten hyvinvointia. Norjan saamelaisalueella tehtyjen tutkimusten 
mukaan etäinen yhteys perinteisiin elinkeinoihin, kulttuurisen tiedon ja kielen menetys 
sekä saamelaisalueen ulkopuolella asuminen lisäävät saamelaisten riskiä mielenterveys-
ongelmiin. Kulttuurinen jatkuvuus ja kulttuurin ylläpitäminen taas puolestaan ylläpitävät 
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kokonaisvaltaista hyvinvointia. Terveyteen liittyvät holistiset näkökulmat sekä kulttuurisen 
hyvinvoinnin merkitys on tärkeä huomioida terveysvaikutuksia arvioitaessa. Kuten osan I 
kappaleessa 7.4 on todettu, saamelaisten kohdalla oikeus terveelliseen ympäristöön tulee 
tulkita laajasti, sillä terveellinen ympäristö kytkeytyy saamelaisten kulttuuri-identiteet-
tiin ja sitä kautta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja säilyttämiseen. Saame-
laisten elinoloja tulisi myös tarkastella perinteisiä elinkeinoja laajemmasta näkökulmasta. 
YVA-menettelyä vaativilla hankkeilla voi olla merkittäviä vaikutuksia saamelaisten koke-
mukseen oman identiteetin säilymisestä ja siirtämisestä tuleville sukupolville sekä yhtei-
söllisyyden tai inhimillisen turvallisuuden tunteeseen silloinkin, kun saamelaiset eivät 
suoraan osallistu perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen. 

Kulttuuriperintöön kohdistuvia vaikutuksia selvitettäessä on tärkeää huomioida, että saa-
melaiseen kulttuuriperintöön kuuluu näkyvien muinaismuistojen lisäksi monia näkymättö-
miä kohteita. Saamelainen kulttuurimaisema muodostuu luonnon perinteisestä käytöstä 
ja paikannimistä, paikkoihin liittyvistä tarinoista, pyhistä paikoista, historiasta ja maise-
maan liitetyistä arvoista, tapaoikeudesta ja perinteisestä tiedosta. Myös perinteisten elin-
keinojen voidaan katsoa olevan osa saamelaista kulttuuriperintöä, ja niihin kohdistuvat 
vaikutukset ovat näin ollen myös kulttuuriperintöön kohdistuvia vaikutuksia. Kulttuuri-
perintöön liittyy kiinteästi myös kulttuurinen jatkuvuus. Yhteisöjen yhteinen historia ja 
siihen liittyvä yhteisön kollektiivinen muisti sekä kokemus kulttuurin jatkuvuudesta säilyt-
tävät kulttuuria ja pitävät sen elinvoimaisena. Toisaalta kulttuureilla on oikeus myös kehit-
tyä, ja niitä tuleekin suojella niin, että kehittämisen mahdollisuudet turvataan. 

4. Vaikutusten arvioinnissa on ensisijaisen tärkeää selvittää 
saamelaiskulttuuriin kohdistuvat kertautuvat eli kumulatiiviset 
vaikutukset.

Saamelaiset joutuvat jakamaan alueensa luonnonresurssit usean eri toimijan kanssa, ja 
saamelaisten kotiseutualueen maankäyttöön kohdistuu paineita monelta taholta. Monilla 
saamelaiskulttuurin kohdistuvilla vaikutuksilla on pitkä historia, jossa muut maankäytön 
muodot ovat pikkuhiljaa kaventaneet saamelaiskulttuurin ja perinteisten elinkeinojen tar-
vitsemia alueita ja elinkeinojen elinvoimaisuutta. 

YVA-laki pitää sisällään kumulatiivisten vaikutusten arvioinnin velvoitteen, ja laissa kumu-
latiivisiksi vaikutuksiksi luetaan yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja hyväksytty-
jen hankkeiden kanssa. YVA-lakiin ei sisälly viittausta aiemmin toteutettuihin hankkeisiin, 
mutta kuten osan I luvussa 5 on kuvattu, perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkin-
nan ja erityisesti KP-sopimuksen 27 artiklaa koskevan oikeuskäytännön voidaan katsoa 
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edellyttävän, että YVA-menettelyssä saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten osalta 
otetaan huomioon myös aikaisempi sekä suunniteltu maankäyttö. Aiempien toimien vai-
kutusten huomioiminen osana nykyistä maankäytön tilannetta on myös välttämätöntä, 
jotta suunnitteilla olevan YVA-hankkeen vaikutusten merkittävyyttä voidaan arvioida. 

Kumulatiivisten vaikutusten arviointiin on kehitetty menetelmiä muun muassa Kana-
dassa, Norjassa ja Ruotsissa. Ruotsissa tutkijoiden ja poronhoitoyhteisöjen yhteistyössä 
kehittämä RenGIS-tietokanta on auttanut saamelaisia tuomaan perinteistä tietoaan 
osaksi maankäytön suunnittelua. RenGIS tietokanta sisältää laajasti tietoa saamelaiskylien 
(sameby) käyttöalueista, alueen ekologiasta ja merkityksestä poronhoidolle, sekä muusta 
maankäytöstä ja sen vaikutuksista, ja on näin ollen auttanut kehittämään kumulatiivis-
ten vaikutusten arviointia. Koska maankäytön suunnittelu ja vaikutusten arviointi ovat pit-
kälti paikkasidonnaisia, karttapohjaiset menetelmät toimivat hyvin silloin, kun halutaan 
kerätä alueiden käyttöön ja merkityksiin liittyvää perinteistä tietoa osaksi kumulatiivis-
ten vaikutusten arviointeja. Osallistavia karttamenetelmiä on sekä julkisia (Public Partici-
patory Geographic Information system, PPGIS) että ei-julkisia (Participatory Geographic 
Information system, PGIS). Ei-julkiset kartat voivat olla yhteisön sisäisiä, joilloin niiden sisäl-
tämiä tietoja jaetaan vain yhteisön jäsenten kesken ja erillisestä pyynnöstä ulkopuolisille, 
kuten maankäytön suunnittelujoille tai vaikutusten arviointeja tekeville tahoille.

Retrospektiivisestä kumulatiivisten vaikutusten arvioinnista toimivat hyvinä esimerk-
keinä Norra Vilhelminassa Ruotsissa (kts. osa II, kappale 2.7.2) ja Great Sandhillsissä 
Saskatchewanissa Kanadassa (kts. osa II, kappale 2.7.1) tehdyt vaikutusten arvioinnit. 
Lisäksi kappaleessa 2.7.3 kuvattu Muddusjärven paliskunnan kumulatiivisten vaikutusten 
arviointi toimii esimerkkinä saamelaisten kotiseutualueella toteutetusta kumulatiivisten 
vaikutusten arvioinnista, jossa on käytetty perinteistä tietoa ja jonka avulla on osoitettu 
muun maankäytön aiheuttamat merkittävät vaikutukset poronhoidolle ja sen taloudelli-
selle kannattavuudelle. 

Ruotsin Kiirunassa toimivan kaivosyhtiön LKAB yhteistyössä Gabnan ja Laevan saamelais-
kylien kanssa kehittämä menetelmä kaivostoiminnan kumulatiivisten vaikutusten 
arvioi miseksi voisi toimia mallina Suomessa saamelaisten kotiseutualueella tehtäville 
vaikutusten arvioinneille. Nussirin ja Ulveryggenin kaivoshankkeessa tehty vaikutusten 
arviointi, joka osaltaan pohjautuu edellä mainittuun malliin, voisi toimia hyvänä esimerk-
kinä myös Suomessa erityisesti siksi, että vaikutusten arvioinnissa on käytetty keskeisenä 
menetelmänä saamelaisten perinteistä tietoa (kts. osa I kappale 11.4.1). Yhtenä mallina 
kumulatiivisten vaikutusten arviointiin voisi toimia myös Great Sands Hillsin vaikutusten 
arviointi, jossa luotiin tulevaisuusskenaarioita retrospektiivisiin kumulatiivisten vaikutus-
ten arviointiin perustuen. 
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5. Alkuperäiskansojen merkityksellinen osallistuminen ja perinteisen tiedon 
huomioiminen liittyvät kiinteästi yhteen.

Alkuperäiskansojen merkityksellinen osallistuminen ympäristövaikutusten arviointiin voi-
daan toteuttaa käyttämällä erilaisia malleja ja menetelmiä, kuten alkuperäiskansatietoon 
perustuvaa vaikutusten arviointia, yhteishallinnan malliin perustuvaa ja yhteisölähtöistä 
vaikutusten arviointia, sekä yhteislähtöistä monitorointia. 

Esimerkkinä alkuperäiskansatietoon perustuvasta arvioinnista toimii Akwé: Kon -ohjeiden 
soveltaminen Metsähallituksen hallinnoimien suojelu- ja erämaa-alueiden hoidossa sekä 
luonnonvarasunnittelussa. Akwé: Kon -menettelyn tavoitteena on hyödyntää monipuoli-
sesti saamelaista perinteistä tietoa, joka liittyy erityisesti biologisen monimuotoisuuden 
suojeluun ja kestävään käyttöön. Menettelytavan ansiosta voidaan saada merkittävää ja 
kokonaisvaltiasta tietoa alueelle ehdotettujen toimenpiteiden ympäristövaikutuksista sekä 
vaikutuksia lieventävistä tai ehkäisevistä toimenpiteistä. Saamelaiskäräjät on ehdottanut, 
että Akwé: Kon -ohjeita voitaisiin soveltaa myös YVA-menettelyssä, jossa ohjeiden mukai-
sesti voitaisiin arvioida vaikutuksia saamelaiskulttuuriin, perinteiseen tietoon, innovaatioi-
hin ja käytäntöihin sekä perinteisiin luonnonkäyttötapoihin, pyhiin paikkoihin ja kulttuurin 
yleisiin harjoittamisedellytyksiin. On myös todettu, että Akwé: Kon -ohjeiden kokonais-
valtainen näkökulma voi auttaa saamelaisen kulttuurin ja perinteisen maankäytön koko-
naisuuden ymmärtämistä sekä parantaa kumulatiivisten vaikutusten arviointia. 

Hyvänä esimerkkinä perinteiseen tietoon pohjautuvasta vaikutusten arvioinnista toi-
mii myös osan II kappaleessa 2.7.3 kuvattu Muddusjärven paliskunnan kumulatiivisten 
vaikutusten arviointi. Arvioinnissa poronhoitajat ja paliskunnan osakkaat osallistuivat 
arviointi työhön laajasti esimerkiksi kartoittamalla tärkeitä jäkälä- ja luppolaidunalueita. 
Hankkeessa poromiesten perinteistä tietoa käytettiin arvioitaessa eri maankäytön häiriö-
etäisyyksiä ja metsäkuvioiden merkityksiä laitumina. Myös yhteisölähtöinen monitorointi 
pohjautuu erityisesti luonnon monimuotoisuuteen liittyvään perinteiseen tietoon sekä 
alkuperäiskansojen pitkään kokemukseen ympäristönsä tapahtumien ja muutosten tark-
kailusta ja seurannasta. Yhteisölähtöistä monitorointia voi hyödyntää YVA-menettelyssä 
ekologisten ja kulttuuristen vaikutusten seurannassa. 

Lakisääteisten ympäristövaikutusten arviointien rinnalla tai osana on toteutettu yhtei-
sölähtöisiä, alkuperäiskansojen itse johtamia arviointimenettelyjä. Arviointimenetelmän 
etuna on alkuperäiskansojen näkökulmasta se, että vaikutusten arvioinnissa kontrolli säi-
lyy alkuperäiskansoilla itsellään ja he voivat toteuttaa arvioinnin omaan arvomaailmaansa 
perustuen. 
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Tutkimustiedon mukaan yhteisölähtöinen vaikutusten arviointi tukee alkuperäiskanso-
jen oikeuksien ja vaikutusmahdollisuuksien toteutumista yhteishallinnan mallin mukaista 
vaikutusten arviointia paremmin, ja konsultaatioon perustuvaan arviointiin verrattaessa 
huomattavasti paremmin. Yhteisölähtöisten vaikutusten arviointien rahallisista resurs-
seista vastaa hankkeen toteuttajataho, mutta itsenäinen arviointi vaatii alkuperäiskanso-
jen yhteisöiltä runsaasti aikaa ja henkilöresursseja. Yhteisölähtöisiä vaikutusten arviointeja 
on tehty pääasiassa sellaisilla alueilla esimerkiksi Kanadassa, missä alkuperäiskansoilla 
on saamelaisia vahvemmat oikeudet perinteisiin maihinsa. Pohjoismaissa yhteisölähtöi-
siä vaikutusten arviointeja on tehty ainakin Ruotsissa Nunasvaaran kaivoshankkeen yhtey-
dessä (kts. osa I kappale 11.4.1) sekä Norjassa Nussirin ja Ulveryggenin kaivoshankkeen 
(kts. osa I kappale11.3.2) vaikutusten arvioinnissa. Näiden kaivoshankkeiden vaikutusten 
arvioin nissa käytetty menetelmä, jonka keskiössä ovat poronomistajien kokemus ja perin-
teinen tieto, toimii hyvänä esimerkkinä sekä yhteisölähtöisestä että alkuperäiskansatie-
toon perustuvasta kumulatiivisesta vaikutusten arvioinnista, jota olisi mahdollista soveltaa 
myös saamelaisten kotiseutualueella Suomessa. On kuitenkin huomioitava, että Nunas-
vaaran kaivoshankkeesta vastaava kaivosyhtiö ei hyväksynyt yhteisölähtöistä vaikutus-
ten arviointia, vaan piti sen esittämiä poronhoitoon kohdistuvia vaikutuksia liioiteltuina. 
Tämänkaltaisten ristiriitatilanteiden välttämiseksi tai selvittämiseksi voisi olla tarpeen 
perustaa sovitteluinstituutteja, keskustelufoorumeja tai arviointikomiteoita, joiden perus-
tamista esitettiin Nussirin ja Ulveryggenin kaivoshankkeen vaikutusten arviointiraportin 
suosituksissa. Hyvänä malli YVA-menettelyissä toimivasta yhteishallinnan mallin mukai-
sesta arviointikomiteasta on luvussa 3.3. esitelty, Kanadan luoteisterritorioissa toimiva 
The Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board, jonka jäsenistä puolet on alku-
peräiskansojen ja puolet hallituksen tai aluehallinnon edustajia.

Tämän raportin monet esimerkit osoittavat, että alkuperäiskansojen merkityksellinen 
osallistuminen ja heidän perinteisen tietonsa huomioiminen ja hyödyntäminen liittyvät 
YVA-menettelyissä kiinteästi yhteen.

6. Perinteisen tiedon tallentaminen, kartoittaminen ja sisällyttäminen osaksi 
vaikutusten arviointeja edistää alkuperäiskansojen merkityksellistä 
osallistumista.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että perinteisen tiedon tuominen osaksi suunnittelu-
prosesseja edesauttaa ekosysteemien, luonnonvarojen ja biodiversiteetin suojelua ja tuo 
esiin alkuperäiskansojen tarpeita, huolia ja toiveita. Perinteisen tiedon paikallisuus, ajalli-
nen kattavuus ja kulttuurisidonnaisuus tekevät siitä arvokkaan YVA-menettelyjä ajatellen. 
Perinteisellä tiedolla on myös tärkeä rooli hankkeiden vaikutusten seurannassa. 
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Perinteinen tieto liittyy niin elinkeinoihin, tietynlaisissa luonnonoloissa selviämiseen kuin 
alkuperäiskansojen maailmankuvaan ja arvoihin. Perinteiseen tietoon katsotaan tutki-
muksissa ja perinteisen tiedon käyttöön liittyvissä ohjeissa kuuluvan kolme osa-aluetta: 
1. tieto ympäristöstä; 2. ympäristön käyttöön ja resurssien hallintaan liittyvä tieto; sekä 3. 
ympäristöön liittyvät arvot. Saamelaisalueella tehtyjen tutkimusten mukaan juuri ympä-
ristöön liittyvät arvot jäävät näistä perinteisen tiedon osa-alueista vähimmälle huomiolle 
ympäristö vaikutusten arvioinnissa, ja niiden tuomista osaksi vaikutusten arviointia tulisi 
kehittää.

Kuten aiemmin todettu, merkityksellinen osallistuminen ja perinteisen tiedon hyödyn-
täminen ja huomioiminen liittyvät YVA-menettelyissä kiinteästi yhteen. Esimerkit muun 
muassa Kanadasta (‘Namgis First Nation ja Squamish First Nation, osa II kappaleet 3.3.2 ja 
3.4.1) ja Ruotsista (RenGIS, osa II kappale 2.7.2) osoittavat, että perinteisen tiedon tallen-
taminen ja kartoittaminen edistävät alkuperäiskansojen merkityksellistä osallistumista 
YVA-menettelyihin. Parhaassa tapauksessa alkuperäiskansojen yhteisöillä on jo kartoille 
tai tietokantoihin tallennettua perinteistä tietoa ennen YVA-menettelyn alkamista. Kartat 
ovat osoittautuneet hyväksi menetelmäksi erityisesti paikkasidonnaisen perinteisen tie-
don keräämiseen, tallentamiseen ja tiedon välittämiseen osaksi maankäytön suunnitte-
lua ja vaikutusten arviointeja. Mennyttä ja nykyistä sekä perinteistä maankäyttöä kuvaavat 
kartat ovat tämän raportin esimerkkien valossa myös tärkeä osa kumulatiivisten vaikutus-
ten arviointia.

7. Saamelaisten perinteiseen tietoon liittyviä oikeuksia tulee kunnioittaa.

Perinteisen tiedon kartoittamisessa on tärkeää huomioida, että osa saamelaisten perin-
teisestä tiedosta on luonteeltaan salaista, eikä tietoa pyhistä paikoista tai sukujen sisäistä 
tietoa pyynti- tai keräilypaikoista useinkaan haluta paljastaa ulkopuolisille. Ympäristövai-
kutusten arviointia varten pyhien paikkojen ja tärkeiden pyynti- ja keruualueiden sijainnit 
tulisi kuitenkin olla tiedossa, jotta niihin kohdistuvia vaikutuksia voidaan välttää tai hai-
tat minimoida. Perinteisen tiedon käyttöön osana ympäristövaikutusten arviointeja liit-
tyy olennaisesti kysymys siitä, kenellä on oikeus hallinnoida sukupolvien yli kulkenutta ja 
perinteisesti yhteisöissä jaettua tietoa. 

Saamelaisilla on itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja siihen liittyvään 
perinteiseen tietoon. Kuten osan I luvussa 4 on kuvattu, YVA-menettelyssä tulisi turvata 
saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä siihen liittyvän vapaan ja tie-
toon perustuvan ennakkosuostumusperiaatteen noudattaminen. Perinteiseen tietoon liit-
tyen ennakkosuostumus tulisi pyytää erityisesti tilanteissa, joissa tallennetaan tai jaetaan 
sellaista perinteistä tietoa, jota on mahdollista hyödyntää taloudellisesti. Myös salaisen ja 
sensitiivisen, erityisesti pyhiä paikkoja koskevan tiedon kohdalla tulisi pyytää ennakko-
suostumusta. Ennakkosuostumusperiaatteen tarkoituksena ei ole estää perinteisen tiedon 
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välittämistä osaksi YVA-menettelyjä, vaan suojella arkaluontoista tietoa ja varmistaa, ettei 
tietoa käytetä vastoin alkuperäiskansojen suostumusta. Ennen YVA-menettelyn aloitta-
mista saamelaiskäräjiltä olisi hyvä tiedustella, millaisen tiedon välittämiseen tarvittaisiin 
mahdollisesti ennakkosuostumus ja mikä on se taho, jolta sitä voidaan pyytää. Hankkeen 
osapuolten olisi hyvä ennen perinteisen tiedon keräämistä sopia kirjallisesti siitä, miten 
tietoa kerätään, miten se tallennetaan ja kenelle tieto jää hankkeen päättymisen jälkeen. 
Osana vaikutusten arviointia kerätyn perinteisen tiedon tulisi jäädä saamelaisten käyttöön 
ja heidän säilytettäväkseen, jotta he voivat käyttää tietoa yhteisönsä hyväksi ja osana mah-
dollisia tulevia vaikutusten arviointeja. 
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2 Suositukset

Lainsäädännön ja viranomaisohjeistuksen kehittäminen

	y YVA-lakia tulisi täydentää siten, että saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten 
alkuperäiskansaoikeuksiin kohdistuvat vaikutukset lisätään lain 2 §:n 
1 kohdan mukaisiin ympäristövaikutuksiin omaksi erilliseksi kohdakseen 
samalla kuitenkin tunnustaen, ettei saamelaiskulttuuriin kohdistuvia 
vaikutuksia voida erottaa muista ympäristövaikutuksista, kuten vaikutuksista 
luonnon monimuotoisuuteen ja kulttuuriperintöön. Saamelaiskulttuurin 
suoja olisi hyvä sisällyttää myös arviointiohjelmaa ja -selostusta koskeviin 
sisältövaatimuksiin. Tässä selvityksissä sekä sitä koskevissa johtopäätelmissä 
on tarkemmin kuvailtu, mitä elementtejä saamelaiskulttuuriin kohdistuviin 
vaikutuksiin liittyy. Tarkempi lain kohdan muotoilu tulee tehdä yhteistyössä 
saamelaiskäräjien kanssa ennakkosuostumusperiaatetta noudattaen.

	y Saamelaiskäräjien asemaa tulee vahvistaa YVA-laissa. Saamelaiskäräjät 
kulttuuri-itsehallintoelimenä tulisi rinnastaa viranomaiseksi siten, että se voi 
osallistua YVA-lain viranomaisneuvotteluihin, sekä ehdottaa niitä, ja saada 
myös kaikki viranomaisille lähetettävät tiedot ja päätökset. Saamelaiskäräjät 
tulisi erikseen mainita lain kohdissa, missä viitataan muihin keskeisiin 
viranomaisiin. Tämän lisäksi saamelaiskäräjien kanssa tulee neuvotella myös 
erikseen saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvotteluvelvoitteen nojalla, mikä tulisi 
myös kirjata lakiin. 

	y YVA-lakiin olisi hyvä lisätä myös velvoite muiden keskeisten saamelaistahojen 
osallistumisesta. Kolttien kyläkokouksen osallistuminen olisi hyvä 
kirjata erikseen koskien koltta-aluetta. Saamelaiskäräjien aseman ja 
muiden saamelaistahojen osallistumista koskevasta tarkemmasta 
kirjauksesta YVA-lakiin tulee neuvotella saamelaiskäräjien kanssa 
ennakkosuostumusperiaatteen mukaisesti.

	y YVA-lakia tulisi täydentää myös saamelaiskulttuurin heikentämiskiellolla ja 
siihen liittyvällä kumulatiivisten vaikutusten arvioinnilla. Samoin kaikkiin 
saamelaisten kotiseutualueen kannalta relevantteihin lupalakeihin tulisi 
sisällyttää saamelaiskulttuurin heikentämiskielto, joka on tällä hetkellä 



382

YMPäRISTöMINISTERIöN JULKAISUJA 2023:2 

kirjattuna kaivos- ympäristönsuojelu- ja vesilaissa sekä ehdotettu 
lisättäväksi lunastuslupalakiin. Heikentämiskiellon kirjaamiseen sisältyisi 
johdonmukaisesti niin ikään saamelaisten itsemääräämisoikeuteen 
pohjautuva saamelaiskäräjien, kolttien kyläkokouksen ja tarvittaessa 
muiden keskeisten saamelaistahojen osallistumista koskeva suoja, 
sekä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokousta koskeva erillinen 
muutoksenhakuoikeus. Tarkemmasta kirjauksesta tulee neuvotella 
saamelaiskäräjien kanssa.

	y YVA-menettelyyn liittyvien lupalakien mukaista valvontaa ja seurantaa tulisi 
kehittää niin, että myös saamelaiskäräjillä ja keskeisillä saamelaistoimijoilla 
olisi mahdollisuus osallistua seurantaan.

	y YVA-lakiin tulisi sisältyä viittaus kansainvälisen oikeuden sisältämiin 
alkuperäiskansojen oikeuksia koskeviin velvoitteisiin saamelaiskäräjien 
ehdotuksen mukaisesti. 

	y YVA-laissa tulisi olla viittaus saamen kielilakiin saamelaiskäräjien esityksen 
mukaisesti, ja saamelaisilla tulisi oikeus osallistua YVA-menettelyyn omaa 
äidinkieltään käyttäen. 

	y Hankeluetteloa tulisi tarkastella vielä erikseen saamelaisalueen näkökulmasta 
ja harkita koneellisen kullanhuuhdonnan lisäämistä hankeluetteloon, sillä 
sen merkitys saamelaiskulttuurille erityisesti kerrannaisvaikutusten kautta on 
huomattava.

	y Viranomaisohjeistusta tulisi kehittää yksittäistapauspäätöksessä huomioiden 
arktisen luonnon haavoittuvuus sekä saamelaisten perustuslaillinen asema 
alkuperäiskansana saamelaisten kotiseutualueella. 

	y YVAL 1 §:n tavoitteeksi tulisi lisätä saamelaisten perustuslaillinen 
oikeus ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan sekä osallistua ympäristölliseen 
suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin.

	y Viranomaisohjeistusta saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten 
arvioimiseksi tulisi lisätä. Ympäristöministeriön johdolla, yhdessä 
saamelaiskäräjien kanssa tulisi laatia opas viranomaisille ja hankevastaaville 
saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin kohdistuvien 
kumulatiivisten vaikutusten arvioimiseksi.
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Koulutuksen ja tietotaidon lisääminen

	y YVA-viranomaisia, lupaviranomaisia ja muita keskeisiä viranomaisia sekä 
YVA-konsultteja tulee nykyistä enemmän kouluttaa sekä saamelaisten 
alkuperäiskansaoikeuksien soveltamiseen että saamelaiskulttuuriin ja sen 
erityispiirteiden ymmärtämiseen liittyvissä kysymyksissä. Viranomaiset 
tuntevat yleensä ottaen oman sektorilainsäädäntönsä, mutta eivät 
välttämättä tarkemmin saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksia, joita tulee 
tulkita ja soveltaa kokonaisuutena. Saamelaisten asemaa ei mielletä 
edelleenkään alkuperäiskansan lähtökohdista vaan saamelaiset nähdään 
usein sidosryhmänä muiden intressiryhmien joukossa. Tämä johtaa siihen, 
että saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet eivät toteudu täysimittaisesti. 
Saamelaiskulttuuriin liittyvien erityispiirteiden, kuten elinkeinoihin liittyvien 
käytänteiden, arvojen tai perinteisen tiedon ymmärtämisen puute johtaa 
siihen, ettei saamelaiskulttuuriin kohdistuvia vaikutuksia myöskään nähdä 
kokonaisvaltaisesti eikä kumulatiivisia vaikutuksia osata riittävästi ottaa 
huomioon.

	y Valtion tulisi suunnata resursseja siihen, että viranomaisilla, jotka hoitavat 
saamelaiskulttuuriin liittyviä kysymyksiä, olisi todellisuudessa riittävästi aikaa 
perehtyä saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin 
liittyviin kysymyksiin ja näin toteuttaa PL 22 §:n mukaista velvoitettaan 
turvata perus- ja ihmisoikeudet. Viranhoidon edellytys saamelaisten 
oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä tulisi olla saamelaiskulttuurin hyvä 
tunteminen.

Riittävien resurssien turvaaminen

	y Resursseja tulee kasvattaa saamelaiskäräjien aseman vahvistamiseksi YVA-
lain ja lupalakien mukaisten ympäristövaikutusten arviointiin liittyvissä 
kysymyksissä. Tilannetta parantaisi esimerkiksi se, että saamelaiskäräjille 
perustettaisiin valtion varoin uusi virka/virkoja, joiden hoitajat pystyisivät 
tosiasiallisesti keskittymään vaikutusten arviointeihin pelkkien nopeita 
reaktioita edellyttävien yleisten lausuntojen sijaan, joissa ei ehditä suorittaa 
vaikutusten arviointeja riittävällä syvyydellä. Tällaisten erityisvirkojen haltijat 
voisivat koordinoida yhteistyötä muiden keskeisten saamelaistahojen 
kanssa ja toteuttaa yhdessä vaikutusten arviointia saamelaiskulttuuriin ja 
saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten osalta 
esimerkiksi maastokartoitusten, haastattelujen ja työpajojen kautta. 
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	y YVA-menettelyyn osallistuville saamelaistahoille tulee hankevastaavan 
maksaa asianmukainen korvaus käytetystä ajasta ja tietotaidosta vaikutusten 
arvioimiseksi, esimerkiksi yhteistyössä asiaan perehtyneen konsultin kanssa. 

	y Mikäli saamelaiskäräjien asemaa vahvistetaan YVA-laissa ja lupalaeissa, täytyy 
varmistaa, että riittävät resurssit turvataan työtehtävien lisääntyessä.

Yhteispohjoismaisen yhteistyön kehittäminen rajat ylittävien saamelaiskulttuuriin 
kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi 

	y Norjan, Ruotsin ja Suomen tulisi kehittää yhtenäisiä käytäntöjä ja 
ohjeistusta saamelaiskulttuuriin kohdistuvien rajat ylittävien vaikutusten 
arvioimiseksi. Kehittäminen tulisi tapahtua yhteistyössä kunkin valtion 
alueen saamelaiskäräjien kanssa. Suomen valtion tulisi ottaa aktiivinen rooli 
yhteistyön kehittämisen aloittamisessa. 

Holistisen kumulatiivisten vaikutusten arviointimallin kehittäminen 
saamelaisten perinteistä tietoa hyödyntäen

	y Saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten ja niiden merkittävyyden 
arvioinnissa tulisi käyttää holistista lähestymistapaa. Holistisen vaikutusten 
arvioinnin tulisi kattaa kaikki ne ympäristövaikutukset, jotka kohdistuvat 
perinteisiin elinkeinoihin ja niiden elinvoimaisuuteen ja taloudelliseen 
kannattavuuteen, kulttuuriperintöön, terveyteen, perus- ja ihmisoikeuksiin, 
sekä saamelaisten mahdollisuuksiin ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan. 
Perinteisten elinkeinojen kohdalla on tärkeää huomioida poronhoidon lisäksi 
myös muut elinkeinot, kuten kalastus, metsästys, keräily ja käsityöt. 

	y Saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tulisi käyttää 
saamelaista perinteistä tietoa ja mahdollisuuksien mukaan myös 
saamenkielistä terminologiaa menettelyyn osallistuvien saamelaisten niin 
toivoessa. 

	y Olisi suositeltavaa, että valtio ja saamelaiskäräjät kehittäisivät yhteistyössä 
saamelaiskulttuuriin ja alkuperäiskansaoikeuksiin kohdistuvien holistisen 
kumulatiivisten vaikutusten arviointimallin. LKAB:n saamelaiskylien kanssa 
laatimaa mallia kumulatiivisten vaikutusten arvioimisesta voisi soveltaa myös 
Suomessa saamelaisten kotiseutualueella. LKAB:n ja saamelaiskylien yhteinen 
arviointimalli on kuitenkin kehitetty erityisesti saamelaiseen poronhoitoon 
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kohdistuvien kumulatiivisten vaikutusten selvittämiseksi ja arvioimiseksi, 
ja sitä olisi hyvä laajentaa koskemaan myös muita perinteisiä elinkeinoja, 
sekä laajemmin vaikutuksia saamelaisten elinoloihin, kulttuuriperintöön, 
kulttuurin jatkuvuuteen, terveyteen, sekä perus- ja ihmisoikeuksiin. 

	y Koska Akwé: Kon -ohjeiden soveltamisesta on jo olemassa varsin pitkä 
kokemus saamelaisten kotiseutualueella, voisivat ne toimia pohjana 
arviointimallille perinteisen tiedon keruun ja hyödyntämisen osalta. 
Perinteisen tiedon osalta erityistä huomioita tulisi kiinnittää siihen, että 
saamelaiset ympäristöön liittyvät arvot saataisiin sisällytettyä vaikutusten 
arviointiin mahdollisimman hyvin. Tässäkin kehitystyössä Akwé: Kon -ohjeet 
voisivat toimia pohjana. Saamelaisten tulisi myös voida ottaa osaa hankkeen 
vaikutusten seurantaan, ja hyödyntää seurannassa perinteistä tietoaan niin 
halutessaan. 

Perinteisen tiedon keruun ja saamelaiskulttuurille tärkeiden paikkojen 
kartoittamisen edistäminen

	y Saamelaiskulttuurin kannalta keskeisten paikkojen kartoittamiseen 
tulisi suunnata varoja valtion taholta, esimerkiksi VNTEAS-hankkeena. 
Kartoitustyössä voisi hyödyntää ja kehittää jo olemassa olevaa aineistoa. 
Koska YVA-menettelyssä toteutettavan nykytilan arvioinnin voidaan 
katsoa saamelaisten kotiseutualueella edellyttävän myös retrospektiivistä 
kumulatiivisten vaikutusten arvioimista, kartoitustyössä tulisi huomioida 
myös maankäytön historia. 

	y Olisi tärkeää kartoittaa saamelaiskulttuurin kannalta keskeiset 
muinaismuistot, kuten seidat ja muut pyhät paikat, jotta ne voidaan turvata ja 
suojata muulta maankäytöltä.

	y Kartoitustyössä on kuitenkin huomioitava, että pyhiä paikkoja ja muita 
muinaismuistoja koskeva tieto voi olla sensitiivistä ja salaista. Siksi perinteistä 
tietoa sisältävien karttojen hallinnasta tulisi vastata joko saamelaiskäräjien tai 
saamelaisyhteisöjen, jolloin karttojen sisältämiä salaisia tietoja jaetaan vain 
yhteisön jäsenten kesken ja ulkopuolisille tahoille erillisestä pyynnöstä. 

	y Saamelaiskulttuurin kannalta keskeisten paikkojen kartoittamisessa ja 
saamelaiskulttuurin nykytilaa koskevissa selvityksissä voisi käyttää pohjana 
Akwé: Kon -ohjeita. 
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Perinteisen tiedon omistajuuteen liittyvien avointen kysymysten ratkaiseminen

	y Saamelaisilla on itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja siihen 
liittyvään perinteiseen tietoonsa, ja siksi YVA-menettelyssä tulisi turvata 
saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä siihen liittyvän 
vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumusperiaatteen noudattaminen. 
Aiempien tutkimusesimerkkien valossa on kuitenkin osittain epäselvää, keitä 
ovat ne yhteisöt, jotka voivat antaa suostumuksen kollektiivisen, perinteisen 
tiedon käyttöön. Siksi olisi suositeltavaa käynnistää valtion rahoittama hanke, 
jossa käsiteltäisiin tiedon omistajuuteen ja tallentamiseen liittyviä kysymyksiä 
sekä erityisesti sitä, kenellä on oikeus antaa lupa sellaisen perinteisen tiedon 
käyttöön, joka katsotaan salaiseksi tai arkaluontoiseksi. 

	y YVA-menettelyyn liittyvän perinteisen tiedon tallentamiseen ja 
ennakkosuostumuksen tiedustelemiseen olisi hyvä kehittää ohjeistusta 
saamelaiskäräjien toimesta. Ohjeissa tulisi määrittää, minkälaisen 
tiedon sisällyttämiseen ympäristövaikutusten arviointeihin tarvitaan 
saamelaisyhteisön ennakkosuostumus, ja mitkä ovat ne tahot, joilta 
ennakkosuostumusta voidaan erilaisissa vaikutusten arviointeihin liittyvissä 
tilanteissa pyytää.
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L Ä H T E E T

Lait ja asetukset
Asetus kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta (37/1970). 

Asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
voimaansaattamisesta (6/1976).

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (1977/603).

Asetus valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen voimaansaattamisesta, SopS 33/1980.

Maa-aineslaki 555/1981.

Asetus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen 
voimaansaattamisesta (SopS 19/1987).

Ydinenergialaki (990/1989).

Poronhoitolaki 848/1990.

Erämaalaki (1991/62).

Laki saamelaiskäräjistä (974/1995)

Kolttalaki (253/1995). 

Luonnonsuojelulaki (1096/1996).

Suomen perustuslaki (731/1999).

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999).

Saamen kielilaki (1086/2003).

Hallintolaki (2003/434).

Tasavallan presidentin asetus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta 
ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 
voimaantulosta, nk. Århusin yleissopimus, 17.9.2004 (SopS 122/2004).

Laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta (768/2004).

Maantielaki (503/2005).

Tasavallan presidentin asetus Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä 
yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 
voimaantulosta, 10.3.2006, 14/2006.

Ratalaki (110/2007).

Kaivoslaki (621/2011).

Vesilaki (587/2011).
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Ympäristönsuojelulaki (527/2014).

Valtioneuvoston asetus ympäristön suojelusta (4.9.2014/713).

Valtioneuvoston asetus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen 
voimaansaattamisesta (16.5.2013, 47/2013).

Asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen 
voimaansaattamisesta, SopS 67/1997 sekä muutokset SopS 84/2015 ja SopS 81/2017.

Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan Pöytäkirjan 
täytäntöönpanosta. 20.5.2016/394.

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (2017/252).

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017).

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (2019/808), muutospykälä 29.6.2021/639.

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen I muuttamisesta (126/2019).

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta (764/2019).

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (927/2021). 

Laki ympäristösuojelulain 212 §:n muuttamisesta (558/2021).

Ilmastolaki (423/2022). 

Hallituksen esitykset
HE 309/1993 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamiseksi.

HE 319/1993 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

HE 248/1994 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa koskevien säännösten 
ottamisesta Suomen Hallitusmuotoon ja muuhun lainsäädäntöön.

HE 190/1995 vp. laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa 
annetun lain muuttamisesta.

HE 1/1998 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi hallitusmuodoksi.

HE 182/1998 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain muuttamisesta.

HE 84/1999 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön uudistamiseksi.

HE 73/2005 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen hyväksymisestä ja 
laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 210/2005 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain muuttamisesta.

HE 277/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle vesilainsäädännön uudistamiseksi.

HE 273/2009 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

HE 214/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien 
lakien muuttamisesta.
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HE 167/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 
11 §:n muuttamisesta.

HE 132/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi 
lainsäädännöksi.

HE 259/2016 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi.

HE 102/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain liitteen 1 muuttamisesta.

HE 50/2021 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

HE 121/2021 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.

HE 109/2022 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien 
hankkeiden lunastusluvasta annetun lain ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 
annetun lain 1 §:n muuttamisesta.

HE 71/2022 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien 
lunastuksesta annetun lain muuttamisesta. 

HE 138/2022 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta. 

HE 76/2022 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien 
muuttamiseksi.

Oikeustapaukset ja laillisuusvalvonta, valitukset ja viranomaispäätökset
Korkein oikeus, 13.4.2022, Diaarinro 1(29) R2019/424, nro 705 ja Diaarinro 1(23), R2019/425 nro 706.

Korkein hallinto-oikeus, KHO 2004:100. Diaarinumero: 358/3/02, taltio 3025, 29.11.2004. 

Korkein hallinto-oikeus, KHO 2005:27, 12.5.2005/1089.

Korkein hallinto-oikeus KHO 2014:111, 25.6.2014, T 1988. 

Korkein hallinto-oikeus 16.3.2018, 4667/1/16.

Korkein hallinto-oikeus, KHO 2020:124. 25.11.2020, taltionumero 4268.

Korkein hallinto-oikeus, KHO: 17.8.2020 Taltionumero 3407 Diaarinumero 3385/1/19. 

Rovaniemen hallinto-oikeus 26.6.2013 nro 13/0267/1.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, 4.10.2016, T 16/0309/1, 16/0311/1, 16/0312/1, 16/0313/1, 16/0314/1, 
16/0315/1, 16/0310/1.

Pohjois-Suomen hallinto oikeuden päätös, 1.9.2016, diaarinumero 00940/15/7203. 

Oikeuskanslerin virasto, päätös 03.10.2019 Dnro OKV/8/50/2019.

Saamelaiskäräjien valitus Tukesin varausilmoitukseen 16.4.2020 antamaan päätökseen asiassa VA2020:0007, 
Kaivoslain mukaisen varausilmoituksen hyväksymispäätös Enontekiön Hietakerolle, 18.5.2020 Dnro:480 
/D.a.9/2020.

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto, Lupapäätös Nro 90/2020, Dnro PSAV/4873/2019, 30.6.2020., s. 36.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, päätös 1.6.2018 HL2012:0058; 28.1.2019, HL 2017:0040.

Liikennevirasto, tiesuunnitelman hyväksymispäätös, 5.6.2017. LIVI/3939/04.01 .01/2017.
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Lausunnot ja mietinnöt
Valiokunnat

PeVL 7/ 1978 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä n:o 243 (1976 vp) Inarin, 
Enontekiön ja Utsjoen kunnissa suoritettavaa vesialueiden rajankäyntiä sekä kalastamista pohjoisella 
vesialueella koskevaksi lainsäädännöksi ja ed. Mäki-Hakolan lakialoitteesta n:o 129 ( 1976 vp.) , joka sisältää 
ehdotukset laiksi vesialueiden rajankäynnistä Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kunnissa ja laiksi kalastamisesta 
pohjoisella vesialueella.

Perusoikeuskomitean mietintö, KM 1992:3.

PeVM 17/1994 vp. Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 17 hallituksen esityksestä saamelaisten kulttuuri-
itsehallintoa koskevien säännösten ottamisesta Suomen Hallitusmuotoon ja muuhun lainsäädäntöön. 

PeVM 25/1994 vp. Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 25 hallituksen esityksestä perustuslakien 
perusoikeussäännösten muuttamisesta.

Perustuslakivaliokunnan lausunto, PeVL 32/2010 vp – HE 273/2009 vp, Hallituksen esitys kaivoslaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi.

PeVL 17/2010 vp - HE 99/2009 vp, Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta.

PeVL 38/2020 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 
rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta HE 182/2020 vp, 
Ympäristövaliokunnalle.

Sosiaalivaliokunta Ulkoasiainvaliokunnalle, SoVL 11/1990 vp

Virastot

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto, 30.12.2016, Nro 187/2016/1.

Aluehallintoviraston lausunto, lausuntopyyntö 12.3.2020, Saamelaiskäräjien valitus Vaasan hallinto-oikeuden 
13.6.2019 antamasta päätöksestä nro 19/0141/2, Dnro 01012/18/5399, 18.3.2020, Dnro PSAVI/3355/2017. 

Aluehallintovirasto, Pohjaveden ottaminen Juutuanjoen vedenottamosta, Inari, Päätös Nro 97/2020, Dnro 
PSAVI/9488/2019, 2.7.2020.

Lapin elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus, Vastinepyyntö 10.6.2021, LAPELY/3143/2019.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeen selvittäminen, lupa-alueet Kultaruskola 1–4, 
lupatunnukset HL2018:0005–0008; Vastinepyyntö 10.6.2021, LAPELY/917/2019.

Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjien lausunto YVA-lainsäädännön toimivuusarvioinnista, 25.11.2010, Dnro: 524/D.a.2/2010.

Saamelaiskäräjien lausunto ehdotuksesta YVA-asetuksen hankeluettelon muuttamisesta, 31.3.2011, Dnro 
239/D.a.2/2011.

Saamelaiskäräjien lausunto Dnro:67/D.a.4/2016.

Saamelaiskäräjien lausunto kaivoslain muutosesityksen johdosta sekä esitys kaivoslain toimeenpanoon 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi., 19.5.2016, 281/D.a.4/2016. 

Saamelaiskäräjien lausunto ympäristöministeriön 10.5.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön YM2/5521/2017, 

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus (E/ECE/1250), ilmoitus Norjan 
ympäristöviranomaiselta Jouluvuonon (Leirpollen) väylän parantamishankkeen YVA-menettelystä, 2.6.2017, 
Dnro: 290/D.a.2/2017.
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Saamelaiskäräjät, Esitys: YVA-menettelyn soveltaminen kullanhuuhdontahankkeeseen Sodankylän kunnassa, 
7.3.2019, Dnro 158/D.a.5/2019. YVA-menettelyn soveltaminen kullanhuuhdontahankkeeseen Inarin 
kunnassa, 11.9.2019, Dnro 789/D.a.5/2019.

Saamelaiskäräjien lausunto, Jouluvuonon (Leirpollen) väylän parantamishanke Tenon kunnassa Norjassa: 
rajat ylittävät vaikutukset Suomeen, 14.8.2020, Dnro 615/D.a.2/2020.

Saamelaiskäräjien lausunto, Lausuntopyyntö 19.3.2020 PSAVI/8966/2019, Saamelaiskäräjien 
ympäristölupahakemuksesta annetun lausunnon täydentäminen, 8.4.2020 Dnro 403/D.a.5/2020; 8.4.2020.

Saamelaiskäräjien lausunto, 23.6.2020 Dnro 579/D.a.5/2020; 20.4.2020 Dnro 415/D.a.5/2020, Lausuntopyyntö 
19.3.2020 PSAVI/1209/2020; 23.4.2019 Dnro 352/D.a.5/2019, Lausuntopyyntö PSAVI/1259/2019 25.3.2019.

Saamelaiskäräjien lausunto, vastine 27.7.2021 Dnro: 431/D.a.5./2021, Lapin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeen selvittäminen, lupa-alueet Kultaruskola 1–4, 
lupatunnukset HL2018:0005–0008.Vastinepyyntö 10.6.2021, LAPELY/917/2019. 

Saamelaiskäräjien lausunto, Suomen osallistuminen kaivostoimintaa koskevan hankkeen YVA-menettelyyn 
Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa Ruotsissa, 25.2.2019 Dnro 88/D.a.2/2019.

Saamelaiskäräjien lausunto, Valtioneuvoston asetuksesta lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä 
Tenojoen vesistössä, valtioneuvoston asetuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöasetuksen väliaikaisesta 
muuttamisesta ja pöytäkirjasta Tenojoen kalastussäännön vuotta 2021 koskevista täsmennyksistä, 22.4.2021 
Dnro: 273/D.a.2/2021.

Saamelaiskäräjien lausunto, 3.3.2022 Dnro: 115/D.a.6./2022, Kuuleminen Kakslauttanen Arctic resort Oy:n 
ympäristölupahakemuksesta Utsjoelle. Ilmoitus kuulemisesta 21.1.2022.

Saamelaiskäräjien lausunto, Suomen osallistuminen Norjan YVA-menettelyyn, Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin 
mökkialueiden laajentaminen Lausuntopyyntö 21.2.2022 VN/4917/2022, 25.3.2020, Dnro: 168/D.a.2./2022.

Saamelaismuseo Siida

Saamelaismuseo Siida, lausunto, 31.3.2022, DNRO D.s.675, SUOMEN OSALLISTUMINEN NORJAN YVA-
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