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Jäsenehdotus kestävästä pohjoismaisesta kaivannaisteollisuudesta 

Ehdotus 

Keskiryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se tiedottaa tutkimuksen ”Towards Sustainability in Nordic Mining” seu-

rannasta. 

 

että se kertoo yhteispohjoismaisten suuntaviivojen laatimiseksi tehtävästä 

työstä kestävän kaivannaisteollisuuden edistämiseksi. 

Taustaa 

Kaivannaisteollisuus on perinteinen pohjoismainen elinkeinoala, johon kohdistuu 

tällä hetkellä suuria muutoksia. Alalla tapahtuu paljon, ja uusia hankkeita on sekä 

suunnitteilla että kehitteillä. Asiasta on käyty Pohjoismaissa myös poliittista keskus-

telua.  Suomessa esimerkiksi keskustellaan alaa koskevasta uudesta lainsäädännöstä, 

ja Norjassa on jo pitkään puitu sitä, voidaanko uusien kaivoshankkeiden jätteet varas-

toida mereen.   

 

Keskiryhmän mielestä on tärkeää, että elinkeinon kehittämiseen kannustetaan, 

mutta toiminnan on oltava kestävää. 

 

Keskiryhmä teki tammikuussa 2013 jäsenehdotuksen pohjoismaisen kaivosteollisuu-

den kestävyyskriteereistä. Pohjoismaiden neuvoston elinkeinovaliokunta hyväksyi 

ehdotuksen ja laajensi sitä sisältämään tavoitteen pohjoismaisesta julkilausumasta, 

jossa määritellään kestävän kaivannaisteollisuuden kriteerit, joiden tulee toimia kan-

sainvälisten sopimusten perustana. Kriteerien tuli myös ottaa huomioon luonnon- ja 

vesiensuojelu, alkuperäiskansojen oikeudet, paikallisväestö ja paikalliset elinkei-

not.         

 

Akureyrin kokouksessa 2014 ehdotuksesta laadittiin suositus ministerineuvostolle. 

Vastauksessaan ministerineuvosto kirjoittaa mm. että Pohjoismaiden ministerien 

mielestä on tärkeää laatia yhteispohjoismaiset kriteerit elinkeinon kestävän kehityk-

sen varmistamiseksi. Neuvosto toi esiin myös sen, että asiantuntijaverkosto NordMin 

laatisi kestävyyskriteereistä (Sustainability Criteria for the Nordic Extractive Industry) 
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tutkimuksen, joka esiteltäisiin Pohjoismaiden ministereille vuoden 2016 jälkipuolis-

kolla. 

 

Tutkimus (Towards Sustainability in Nordic Mining) valmistui vuonna 2016, ja se si-

sälsi suuntaviivasuosituksia liittyen yritysten johtamiseen, toiminnan harjoittami-

seen, taloudenhoitoon, ihmisoikeuksiin, työoloihin, yhteisöön ja ympäristöön. Tär-

keinä pidettiin erityisesti, ei kuitenkaan pelkästään, yritysten johtamiseen, ihmisoi-

keuksiin ja ympäristöön liittyviä suuntaviivoja.     

 

NordMin-verkosto lopetti toimintansa vuotta myöhemmin. Pohjoismaiden neuvos-

ton Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ei myöskään ole saanut raporttia asian 

etenemisestä ministerineuvostossa. Keskiryhmä on sen vuoksi huolissaan, että asian 

hyväksi aikaisemmin tehtyä panostusta seurataan nyt huomattavasti vähäisemmin 

toimin tai että työ on pysähtynyt kokonaan.  
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