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Viite Hannukainen Mining Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupaa koskeva hakemus 
PSAVI/3224/2015

1. Aluksi

Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa, jolla on oma kieli ja kulttuuri. 
Saamelaisilla  alkuperäiskansana  on perustuslain  17 §:n 3 momentin  mukaan oikeus  ylläpitää  ja 
kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Lisäksi perustuslaki turvaa perustuslain 121 §:n 4 momentin 
mukaan saamelaisille kotiseutualueellaan heidän kieltään ja kulttuuriaan koskevan itsehallinnon sen 
mukaan  kuin  lailla  tarkemmin  säädetään.  Saamelaiskäräjien  tehtävänä  on  saamelaiskäräjälain 
(974/1995) 6 §:n mukaan edustaa saamelaisia tehtäviinsä kuuluvissa asioissa niin kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin.

2. Saamelaiskulttuuri ja saamelaisten perinteiset elinkeinot

Saamelaisten kulttuurina pidetään vakiintuneesti muun muassa perinteisiä elinkeinoja: poronhoitoa, 
kalastusta,  metsästystä,  keräilyä  ja  saamen  käsityötä  sekä  niiden  nykyaikaisia  soveltamisen 
muotoja.1 Saamelainen kulttuuri on luontosidonnaista ja saamen kielen ja kulttuurin ylläpitäminen 
ja  kehittäminen  edellyttävät  puhdasta  ja  monimuotoista  luontoa.  Perinteiset  saamelaiselinkeinot 
muodostavatkin  aineellisen  pohjan saamelaiskulttuurille.  Perinteisten  elinkeinojen  kautta  saamen 
kieltä ja saamelaista kulttuuria siirretään sukupolvelta toiselle. 

Suomen  perustuslain  17  §:n  3  momentin  on  vakiintuneesti  tulkittu  velvoittavan  valtiota  muun 
muassa  turvaamaan  saamelaisten  perinteisten  elinkeinojen  toimintaedellytyksiä  suhteessa 
tulevaisuuteen.  Toisaalta  säädös  voidaan  vastaavasti  nähdä  myös  Saamelaiskäräjien  erityisenä 
oikeusperusteena  toimia  muun  muassa  perinteisten  elinkeinojen  kehittämisen  ja  ylläpitämisen 
puolesta.  Perinteisten  elinkeinojen  asema  osana  kulttuuri-itsehallinnon  alaan  kuuluvaa 
kokonaisuutta on Suomessa vakiintuneesti tunnustettu myös perustuslakivaliokunnan lausunnoissa. 
Esimerkiksi suhteellisen tuoreessa metsähallituslain säätämisen yhteydessä annetussa saamelaisten 
perinteisten elinkeinojen asemaa sivuavassa lausunnossaan 1/2016 valiokunta on todennut:

Saamelaisilla  alkuperäiskansana on perustuslain 17 §:n 3 momentin mukaan oikeus  
ylläpitää  ja  kehittää  omaa kieltään ja  kulttuuriaan.  Tällä  perustuslain  säännöksellä  
turvataan  muun  muassa  sellaisten  saamelaisten  kulttuurimuotoon  kuuluvien  
perinteisten elinkeinojen kuin poronhoidon, kalastuksen ja metsästyksen harjoittamista  

1 HE 309/1993 vp, PeVL 3/1990 vp, PeVL 17/2010 vp ja PeVL 29/2004.
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(ks. esim. HE 309/1993 vp, s. 65/II, PeVL 32/2010 vp, s. 9—10, PeVL 17/2010 vp, s. 3,  
PeVL  29/2004  vp,  s.  2/I).  Perustuslakivaliokunta  on  voimassa  olevaa  lakia  
Metsähallituksesta  arvioidessaan  todennut,  että  saamelaiskulttuuriin  kuuluvat  myös  
perinteisten elinkeinojen nykyaikaiset soveltamismuodot (PeVL 38/2004 vp, s. 4/II).2

3. Hannukainen Mining Oy:n toiminnan vaikutukset Torniojoen vesistöön

Lausuntopyynnössä  tarkoitettu  Hannukainen  Mining  Oy:n  kaivokselle  haettu  alue  ei  sijaitse 
saamelaiskäräjälain  (974/1995)  4  §:ssä  tarkoitetulla  saamelaisten  kotiseutualueella. 
Saamelaiskäräjät kuitenkin huomauttaa, että mahdollisen kaivostoiminnan vaikutukset Torniojoen 
vesistöön, sitä kautta kalastoon ja sitä kautta saamelaisten mahdollisuuksiin harjoittaa perinteistä 
elinkeinoaan kalastusta saamelaisten kotiseutualueella tulee tutkia.

Saamelainen  kalastus  nauttii  perustuslain  turvaamaa  saamelaiskulttuurin  suojaa.  Kalastus  on 
saamelaisille  keskeinen  elinkeino  ja  monilla  alueilla  saamelaisen  kulttuurin  ja  saamen  kielen 
kivijalka.  Eri  kalastusmuodot  ja  niiden säilyminen  ovat  saamelaiskulttuurin  sekä saamen kielen 
ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta elintärkeitä. Eri kalastusmuotojen kautta saamelaiset siirtävät 
aluetta,  luontoa,  sääoloja  ja kalastusta  koskevaa  perinteistä  tietoa,  saamelaista  tapaoikeutta  sekä 
saamen kieltä termistöineen sukupolvelta toiselle. 

Esimerkiksi saamelaisten kotitarvekalastus edellyttää puhtaita vesistöjä ja elinvoimaisia kalakantoja 
ja vastaavasti laidunkiertoon perustuva saamelainen poronhoito riittäviä ja yhtenäisiä laidunalueita. 
Muutokset  saamelaisten  kotiseutualueen  luonnossa  vaikuttavat  suoraan  saamelaisen  kulttuurin 
harjoittamismahdollisuuksiin.  Toisin sanoen kaivostoiminnasta  johtuvat  muutokset  kalakannoissa 
vaikuttavat suoraan saamelaisten edellytyksiin harjoittaa perinteistä elinkeinoaan, kalastusta.

4. Saamelaiskäräjien osallistaminen

Ympäristönsuojelulain  24 §:n  4 kohdan mukaan  lupaviranomaisen  on pyydettävä  hakemuksesta 
lausunto Saamelaiskäräjiltä, jos hakemuksen tarkoittaman toiminnan ympäristövaikutukset saattavat 
ilmetä  saamelaisten  kotiseutualueella,  ja  kolttien  kyläkokoukselta,  jos  ympäristövaikutukset 
saattavat ilmetä kolttalaissa (253/1995) tarkoitetulla koltta-alueella.

Saamelaiskäräjät  huomauttaa,  että  ympäristölupaviranomainen ei  ole pyytänyt  Saamelaiskäräjiltä 
lausuntoa  Hannukainen  Mining  Oy:n  ympäristölupa-asiassa,  vaikka  hakemuksen  tarkoittaman 
toiminnan ympäristövaikutukset saattavat ilmetä saamelaisten kotiseutualueella. Saamelaiskäräjiä ei 
näin  ollen  ole  osallistettu  lupaprosessiin  ympäristönsuojelulain  edellyttämällä  tavalla  ja 
Saamelaiskäräjät  katsoo,  ettei  lakia  ole  tältä  osin  noudatettu  Hannukainen  Mining  Oy:n  lupa-
asiassa.

Merk.

2 Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 1/2016 vp -HE 132/2015 vp.
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Tiina Sanila-Aikio Sarita Kämäräinen
puheenjohtaja ma. elinkeinosihteeri

Puheenjohtaja päätti lausunnosta 8.2.2019.


