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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ILO:N 
YLEISSOPIMUKSEN NRO 169 HYVÄKSYMISESTÄ 
 

Yleissopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että alkuperäis- ja heimokansat voivat 
nauttia täysimääräisesti ihmis- ja perusoikeuksia ilman esteitä ja syrjintää. 
Osapuolten on kehitettävä alkuperäis- ja heimokansojen myötävaikutuksella yhteen 
sovitettuja ja järjestelmällisiä toimia näiden kansojen oikeuksien suojaamiseksi. 
Yleissopimuksen tarkoituksena on saattaa alkuperäis- ja heimokansojen oikeudet 
samalle tasolle muun väestön kanssa. 
 
Vaikka Suomi ei ole ratifioinut yleissopimusta, on saamelaisten oikeudet otettu 
huomioon johdonmukaisesti vuoden 1991 jälkeen uudistetussa lainsäädännössä ja 
käytännössä ratifiointiin ei ole ollut tarvetta. Nykytilanteessa ollaan jo tilanteessa, 
jossa yleissopimuksen tavoitteet on pääosin toteutettu. Tämän vuoksi Lapin 
kauppakamari toteaa, että  koska yleissopimuksen tarkoitus tavoitetaan ja siinä 
asetetut velvoitteet toteutuvat hyvin jo olemassa olevan lainsäädännön kautta, sen 
ratifioinnilla olisi Suomelle lähinnä ideologista merkitystä, joka voisi ehkä auttaa 
profiloitumaan paremmin lisääntyvässä Arktisen alueen yhteistyössä. 
 
Yleissopimuksen tulkinta on esityksen perusteella joissakin kohdin ongelmallista. 
Suomen tilannetta ei voi verrata Ruotsiin ja Norjaan. Saamelaisten osuus väestöstä 
on naapurimaissa huomattavasti korkeampi, saamelaisväestön asuinalueet selvästi 
laajempia  ja elinkeinorakenne pohjoisessa ja saamelaisalueilla on toisenlainen. 
Poronhoito ei ole Suomessa pelkästään saamelaisväestön yksinoikeus. Suomen 
saamelaisista vain 35% asuu kotiseutualueellaan Pohjois-Lapin neljässä kunnassa ja 
suurin osa on muuttanut etelämmäksi pääkaupunkiseutua myöten. Tämä Suomen 
erityistilanne on selkeästi tuotava esille asian käsittelyssä sekä myös 
kansainvälisessä yhteistyössä. 
 
Ratifioinnin kannalta suurin ongelmakohta on kiistelty ja edelleen avoimena oleva 
määritelmäsäännös siitä, kuka on saamelainen ja kuka ei ole saamelainen. 
Ratifioinnin edellytyksenä on saamelaiskäräjälain uudistaminen sellaiseksi, että 
saamelaismääritelmä on oikeudenmukainen. Mikäli määritelmää ei uudisteta, jättää 
esityksen hyväksyminen edelleen syviä ristiriitoja Pohjois-Lapin kuntien sisälle ja 
ratifioinnille asetettu perustavoite jää toteutumatta. 
 
Maaoikeuden osalta Suomi eroaa jälleen selkeästi muista sopimuksen ratifioineista 
maista, koska meillä on jokamiehenoikeudet. Tällä tarkoitetaan sitä, että jokaisella 
Suomessa oleskelevalla on mahdollisuus käyttää luontoa riippumatta siitä, kuka 
alueen omistaa tai on sen haltija. Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei tarvita 
maanomistajan lupaa eikä niistä tarvitse maksaa. Yleissopimus täyttyy näiltä osin 
selkeästi ja mikäli ratifioinnin yhteydessä aletaan tehdä muutoksia, koko 
jokamiehenoikeuden käsite muuttuu ja voi aiheuttaa muissakin yhteyksissä ja muilla 
alueilla vaatimuksia erityistulkinnasta. 
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Esityksen sisältö heijastuu myös parhaillaan lausunnolla olevaan uuteen 
Metsähallituslakiin ja ratifiointi edellyttää lain selkeyttämistä, koska nykyisellään 
lausunnolla oleva laki jättää liikaa avoimia kysymyksiä koskien Saamelaiskäräjien 
roolia saamelaisten kotiseutualueella tapahtuvaa suunnittelua ja heikentämiskieltoa 
koskevissa asioissa. Metsähallitus on jo nykyisen lain aikana viime aikoina selvästi 
kiristänyt erilaisten lupien tulkintaa sekä saamelaisalueella että myös muualla 
Lapissa. Uuden metsähallituslain mukaan tämä yritysten toimintaan vaikuttava 
käytäntö todennäköisesti lisäisi byrokratiaa ja hidastaisi muutenkin vaikeutuneita 
lupaprosesseja.  

 
Niin ikään sopimuksessa asetettu neuvotteluvelvollisuus on nykyisissä eri laeissa 
asetettua neuvottelu- ja kuulemisvelvoitetta laajempi ja se tulee todennäköisesti 
osoittautumaan ongelmalliseksi ja hidastamaan muutoinkin meillä hitaita prosesseja. 
Neuvotteluvelvollisuus nykymuodossaan on riittävä.  

 
Hallituksen esityksen suurin puute elinkeinoelämän kannalta on siinä, että 
sopimuksen ratifioinnin vaikutuksia yritystoimintaan ei ole käsitelty eikä 
todennäköisesti selvitetty ollenkaan. Tällainen selvitys on ehdottomasti tehtävä ennen 
esityksen hyväksymistä ja ILO 169 – yleissopimuksen ratifiointia. Arktisen alueen 
taloudellisen yhteistyön lisääminen ja Pohjoiskalotin alueen investoinneista ainakin 
osa sijoittuu Lapissakin saamelaisten kotiseutualuelle ja sen  välittömään 
läheistyyteen. Matkailuinvestoinnit ja liikenneyhteydet, sekä uudet tieyhteydet ja 
rautatiet muodostuvat ongelmaksi, ellei niiden vaikutusta ja suhdetta hallituksen 
esitykseen selvitetä eikä määritellä. 
 
Myös esityksen 32 artikla, joka koskee yhteydenpito ja yhteistyötä rajojen yli 
edellyttää taloudellisen yhteistyön selkeää huomioon ottamista. Pohjoiskalotti 
poikkeaa taloudellisen toiminnan suhteen voimakkaasti muusta sirkumpolaarisesta 
alueesta siinä, että meillä on sekä Ruotsin Norrbottenissa, Pohjois-Norjassa ja 
Lapissa kehittynyttä ja vahvaa yritystoimintaa, sekä vahvaa vientiteollisuutta että 
matkailua.  
Suomen Arktisessa strategiassa on otettu alueen kehitys huomioon ja myös 
hallituksen esityksen tulisi olla linjassa sen kanssa. Ennen esityksen hyväksymistä 
tulisi myös odottaa Suomen, Ruotsin ja Norjan pääministereiden asettaman kolmen 
hengen työryhmän (Suomen edustajana toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä) raporttia 
siitä, miten saadaan aikaan kasvua pohjoisella yhteistyöllä. Raportti valmistuu 
vuoden 2014 loppuun mennessä. 
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