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Valiokuntaehdotus, 

joka koskee selvitystä alkuperäisväestön oikeuksien toteutumisesta, kun 
kaivostoimintaa harjoitetaan heidän asuin- ja toimeentuloalueillaan 

Ehdotus 

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että se selvittää, miten alkuperäisväestön oikeudet toteutuvat, kun mineraa-

leja louhitaan heidän asuinalueillaan.  

 

Tausta 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta käsitteli kokouksessaan 7. syyskuuta 2022 

Reykjavikissa Pohjoismaiden ministerineuvoston vastausta Pohjoismaiden neuvos-

ton suositukseen kestävästä pohjoismaisesta kaivannaisteollisuudesta.  

 

Suositukseen sisältyi viisi Pohjoismaiden ministerineuvostolle suunnattua että-lau-

setta, jotka koskivat kaivostoiminnan kestävyyttä Pohjoismaissa. 

 

Kahteen ensimmäiseen että-lauseeseen saatiin Pohjoismaiden ministerineuvostolta 

selkeät vastaukset. Niiden lähtökohtana ovat hankkeet, aloitteet ja seurantatoimet, 

jotka sisältyvät Visio 2030:n tavoitteita tukevaan elinkeinosektorin toimintasuunni-

telmaan 2021–2024.  

 

Kolmeen muuhun että-lauseeseen Pohjoismaiden ministerineuvosto ei sen sijaan 

pystynyt vastaamaan, koska ministerineuvostossa ei ole vireillä kyseisten alueiden 

toimintaa. 

 

Valiokunta ehdotti Pohjoismaiden ministerineuvoston vastausten nojalla, että Poh-

joismaiden neuvosto katsoo asian omalta osaltaan loppuun käsitellyksi. 

 

Valiokunnan jäsenet eivät kuitenkaan pitäneet Pohjoismaiden ministerineuvoston 

vastausta suosituksen viidenteen että-lauseeseen ”että se selvittää, miten alkupe-

räisväestön oikeudet toteutuvat, kun mineraaleja louhitaan heidän asuinalueillaan” 
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riittävänä. Pohjoismaiden ministerineuvosto vastasi tähänkin lauseeseen, ettei sen 

alaisuudessa ole vireillä asiaan liittyviä toimia.  

 

Siksi valiokunta päätti laatia kyseisen että-lauseen pohjalta uuden jäsenehdotuksen 

ja suunnata sen Pohjoismaiden hallituksille.   

Valiokunnan näkemykset 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta hyväksyi luonnoksen mietinnöksi, joka kos-

kee suositusta 43/2021 kestävästä pohjoismaisesta kaivannaisteollisuudesta. Mietin-

nössä ehdotetaan, että Pohjoismaiden neuvosto merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja 

katsoo suosituksen 43/2021 neuvoston osalta loppuun käsitellyksi. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto ei ole kuitenkaan tehnyt selkoa siitä, miten alkupe-

räisväestön oikeudet toteutuvat, kun mineraaleja louhitaan heidän asuinalueillaan.  

 

Valiokunnan mielestä on tärkeää saada tietoa Pohjoismaiden tämän alan toimista, 

sillä yhdenvertaisuus ja yhtäläiset oikeudet ovat arvoja, joita maidemme tulee yh-

dessä vaalia. Siksi valiokunta pyytää vastausta yksittäisten Pohjoismaiden hallituk-

silta. 
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