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    LAUSUNTO 
     9.1.2015 
Eduskunta 
Maa- ja metsätalousvaliokunta    
mmv@eduskunta.fi     
 
LAUSUNTO ASIASSA HE 264/2014 vp / Hallituksen esitys eduskunnalle itsenäisten maiden 
alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi 
yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja 
Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta 
 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan pyynnöstä Lapin kauppakamari lausuu otsikossa 
mainitussa asiassa seuraavaa. 
 
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. Lapin kauppakamari toteaa, että yleissopimuksen tarkoitus tavoitetaan 
ja siinä asetetut velvoitteet toteutuvat hyvin jo olemassa olevan ja hallituksen esityksessä 
kuvaillun lainsäädännön kautta ja katsoo, että yleissopimuksen ratifioinnilla olisi Suomelle 
lähinnä ideologista merkitystä.  
 
Hallituksen esityksessä ei ole riittävästi huomioitu sitä, että Suomen tilanne on hyvin 
erilainen Ruotsiin ja yleissopimuksen ratifioineen Norjaan verrattuna. Saamelaisten osuus 
väestöstä on naapurimaissa huomattavasti korkeampi, saamelaisväestön asuinalueet 
selvästi laajempia ja elinkeinorakenne on erilainen. Iso osa saamelaisista asuu muualla 
kuin pohjoisen kotiseutualueilla. Poronhoito Suomessa ei ole pelkästään saamelaisten 
yksinoikeus, mikä voi jatkossa aiheuttaa erityisiä tulkintatilanteita ehdotettuja säännöksiä 
sovellettaessa. 

Hallituksen esityksen suurin puute elinkeinoelämän kannalta on siinä, että sopimuksen 
ratifioinnin vaikutuksia yritystoimintaan ja työllisyyteen ei ole käsitelty. Tällainen selvitys 
tulisi ehdottomasti tehdä ennen ratifiointia. Pohjoiskalotin alueen investoinneista osa 
sijoittuu Lapissakin saamelaisten kotiseutualueille ja niiden välittömään läheisyyteen. 
Matkailuinvestoinnit ja liikenneyhteydet, sekä uudet tieyhteydet ja rautatiet muodostuvat 
ongelmaksi, ellei niiden vaikutusta ja suhdetta hallituksen esitykseen selvitetä ja 
määritellä. 

Pohjoisen elinkeinoelämän näkökulmasta sopimuksen ratifiointi ja saamelaiskäräjälain 9 
§:n mukaisen neuvotteluvelvollisuuden laajentaminen voivat muodostua ongelmalliseksi. 
Sopimuksessa asetettu neuvotteluvelvollisuus on nykyisissä eri laeissa asetettua 
neuvottelu- ja kuulemisvelvoitetta laajempi. Saamelaiskäräjälain 9 §:n muuttamisen 
myötä viranomaisten neuvotteluvelvollisuus laajentuisi nykyistä merkittävästi laajempaan 
suuntaan niin alueellisesti, asiallisesti kuin menettelyllisessä merkityksessä. Lapin 
kauppakamari katsoo, että voimassaolevat eri laeissa asetetut säännökset sekä 
saamelaiskäräjälaissa säädetty neuvottelu- ja kuulemisvelvoite ovat nykymuodoissaan 
riittäviä. Muutos laajentaisi neuvotteluvelvollisuuden koskemaan myös muita kuin 
saamelaisten kotiseutualueita. Neuvotteluvelvoite ulottuisi myös sellaisiin vaikuttaviin 
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laajakantoiseen ja merkittäviin toimenpiteisiin, jotka sijaitsevat muualla kuin saamelaisten 
kotiseutualueilla.  Neuvottelumenettely olisi tavanomaista lausunto- ja 
kuulemismenettelyä pidemmälle menevä päätöksentekoon osallistumisen muoto ja 
ehdotus laajentaisi neuvotteluvelvollisuuden piiriin  kuuluvien asioiden alaa, niitä 
tarkemmin yksilöimättä. Tämä on omiaan edelleen lisäämään tulkinnanvaraisuutta 
neuvotteluvelvollisuuden piiriin kuuluvista asioista. Myös rajanvedon tekeminen 
laajakantoisten ja merkittävien asioiden sekä vähäisemmin saamelaisiin vaikuttavien 
asioiden välillä jättäisi paljon varaa tulkinnoille. Elinkeinoelämän näkökulmasta tässä 
muodossaan esitetyt säännökset ovat omiaan lisäämään lainsäädännön epäselvyyttä ja 
ennustamattomuutta. 

 
Lapin kauppakamarin käsityksen mukaan laajempi neuvotteluvelvollisuus on käytännössä 
toteutunut jo olemassa olevien säännösten nojalla hyvin. Neuvotteluvelvollisuuden 
alueellinen ja asiallinen laajentuminen mitä todennäköisimmin tulisi lisäämään ja jopa 
kuormittamaan paitsi saamelaiskäräjiä myös eri viranomaisten hallinnollista taakkaa, mikä 
vaatisi niin saamelaiskäräjien kuin viranomaisten osalta lisäresursseja. Elinkeinoelämän 
näkökulmasta on tärkeää, että eri hankkeisiin liittyvät prosessit hoituvat joutuisasti, mutta 
tämä suunta ei tue sitä, että elinkeinoelämän hankkeet saataisiin hoidettua eri 
viranomaisissa nykyistä nopeammin. Neuvotteluvelvollisuuden laajentaminen on myös 
omiaan asettamaan kansalaisia eriarvoiseen asemaan. Nykyisessä muodossaan 
neuvotteluvelvoitteen sisällön osalta on katsottu, että se ei merkitse pidemmälle menevää 
menettelyllistä suojaa kuin hallintoasian asianosaisen oikeus tulla kuulluksi omassa 
asiassaan. Velvollisuuden oikeudellinen vaikuttavuus rajoittuu siihen, että viranomaisen 
on varattava saamelaiskäräjille tilaisuus tulla kuulluksi ja mahdollisuus neuvotella asiasta. 
Nykyinen säännös neuvotteluvelvollisuudesta ja sen mukainen edellä mainittu tulkinta 
takaisi paremmin periaatteen yhdenvertaisesta kohtelusta. 

 
Lapin kauppakamari kiinnittää huomiota myös siihen, että hallituksen esityksessä ei ole 
huomioitu, että myös Suomen rajojen ulkopuolella on hankkeita, joilla on 
säännösehdotuksessa mainittuja vaikutuksia. Elinkeinoelämän näkökulmasta hankkeiden 
eri lupaprosessit ovat jo perusmuodossaan hitaita ja vaikeita, mikä ei edesauta 
investointeja ja työllisyyttä.  Hallituksen esityksessä kirjatussa selitysosassa todetaan, 
että yleissopimukseen sitoutumisella ei olisi vaikutuksia muun väestön asemaan sen 
johdosta, että Suomen hallitus ja saamelaiskäräjät ovat kirjanneet yhteisymmärryksensä 
siitä, ettei yksityisten ja valtion maa- ja vesialueiden omistus-, hallinta- tai käyttöoikeuksiin 
puututa yleissopimuksen johdosta. Elinkeinoelämän näkökulmasta yleissopimuksen 
ratifioinnilla tulee olemaan välittömiä ja välillisiä vaikutuksia muun väestön asemaan 
erityisesti viranomaisten neuvotteluvelvollisuuden laajentamisen myötä.  
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