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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI KAIVOSLAIN MUUTTAMISESTA

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksestä
eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta. Esitys sisältyy hallituksen
esitykseen, jolla ehdotetaan muutettavaksi ydinenergialakia, turvalli-
suusselvityslakia ja kaivoslakia. Ydinenergialakiin ja turvallisuusselvitys-
lakiin liittyvät muutokset ovat olleet lausunnolla aiemmin asianomaisilla
tahoilla. Kaivoslakiin esitetään tehtäväksi muutoksia yleislakien muuttu-
misen johdosta. Muutettavaksi ehdotetaan julkista kuuluttamista ja muu-
toksenhakua koskevia säännöksiä.

Julkista kuuluttamista koskevat ehdotukset on suurelta osin valmisteltu
osana oikeusministeriön yleistiedoksiantoa ja kuuluttamista koskevan
lainsäädännön muuttamista (HE 239/2018 vp). Hankkeen tiedot ja val-
misteluasiakirjat ovat julkisessa palvelussa osoitteessa http://valtioneu-
vosto.fi/hankkeet tunnuksella OM039:00/2017. Ydinenergialain ja kai-
voslain muutokset oli tarkoitus käsitellä esityksen liitelakeina, mutta asi-
assa päädyttiin erityislainsäädännön osalta valmistelun eriyttämiseen ja
ehdotukset on liitetty ydinenergialain ja kaivoslain osalta tähän esityk-
seen. Kaikki liitelait, mukaan lukien ydinenergialain ja kaivoslain muutok-
set, ovat olleet mukana esityksestä 9.2.--9.3.2018 järjestetyllä lausunto-
kierroksella. Lausuntoja pyydettiin viranomaistahoilta.

Muutettavaksi ehdotetaan seuraavia kaivoslain pykäliä:

40 § Lupahakemuksesta tiedottaminen
57 § Lupapäätöksen antaminen
58 § Lupapäätöksestä tiedottaminen
74 § Luvan siirtoa koskevan päätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen
75 § Varauspäätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen
162 sMuutoksenhaku kaivosviranomaisen päätöksestä
163 § Muutoksenhaku valtioneuvoston päätöksestä
164 § Muutoksenhaku tarkastuslaitoksen päätöksestä
166 § Hallinto-oikeuden päätöksen antaminen.

Lausunto pyydetään toimittamaan 30.1 .2020 mennessä työ- ja elinkei-
noministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@tem.fi.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2020.
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7.3 Kaivos laki

40 § Lupahakemuksesta tiedottaminen
Voimassaolevan kaivoslain 40 §:n pykälän mukaan malminetsintälupaa, kaivoslupaaja kullanhuuhdontalupaa
koskevasta hakemuksesta on kuulutettava lupa viranomaisen ilmoitustaululla ja asianomaisten kuntien ilmoi-
tustaululla. Kuulutus tulee tehdä julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) annetun lain mukaisesti. Py-
kälään ehdotetaan tehtäväksi muutokset koskien fyysisistä ilmoitustauluista luopumista ja verkkosivuilla ta-
pahtuvaan tiedottamiseen siirtymisestä. Lisäksi tarkennetaan kuulutuksen nähtävillä pitoaikaa.

Pykälän 1 momentin mukaan hakemus annettaisiin tiedoksi hallintolain mukaisella julkisella kuulutuksella ja
hakemusasiakirjatjulkaistaisiin lupaviranomaisen verkkosivuilla lupaviranomaisen ilmoitustaulun sijasta. Li-
säksi tieto kuulutuksesta tulisi julkaista kuntalain 108 §:n mukaisesti niissä kunnissa,joiden alueelle hakemuk-
sen mukainen toiminta ulottuisi. Kuulutusta ja siihen liittyviä asiakirjoja ei ole tarpeen julkaista kuntien verk-
kosivuilla, sillä valtion verkkosivuilla oleva kuulutus asiakirjoineen on vaivatta saatavissa. Tiedon välittymi-
sen vannistamiseksi kuulutuksen julkaisemisesta olisi lupaviranomaisen ilmoitettava ainakin yhdessä toimin-
nan vaikutusalueella ilmestyvässä sanomalehdessä, ellei se olisi tarpeetonta tai jos asian merkitys on vähäinen.

Kuulutettavaan asiakirjaan sisältyvien henkilötietojen käsittelyssä noudatettaisiin hallintolain 62 b §:n sään-
nöksiä. Välttämättöminä henkilötietoina olisi pidettävä hankkeesta vastaavan nimen ja yhteystietojen lisäksi
sellaisten hankkeen vaikutuspiirissä olevien kiinteistöjen tietoja, jotka ovat hakemuksen vaikutuspiirissä.

Momentin mukaan lupaviranomaisen olisi annettava erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia koskee. Tätä
tiedoksi antamista ei nykysääntelystä poiketen voisi korvata pelkällä lehti-ilmoituksella silloinkaan, kun hen-
kilöitä on enemmän kuin 30 tai henkilöiden määrää ei tiedetä. Tällaisina tahoina voidaan pitää lupaa koskevan
alueen kiinteistöjen omistajien lisäksi myös kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden omistajia
ja haltijoita, ellei se olisi toiminnan luonteen vuoksi ilmeisen tarpeetonta.

Pykälän 2 momentin mukaan kuulutuksesta olisi käytävä selkeästi ilmi menettely muistutusta jätettäessä tai
mielipidettä ilmaistaessa. Kuulutus on hallintolain mukaan pidettävä nähtävillä 14 vuorokautta. Kaivosasioi-
den osalta aikaa on niiden monimuotoisuuden vuoksi pidettävä liian lyhyenä. Voimassa olevan kaivoslain 40
§ 1 momentin mukaan hakemuksesta on kuulutettava vähintään 30 päivän ajan, mutta lupaviranomaisella olisi
mahdollisuus pidentää nähtävillä oloaikaa enintään 45 päivään. Kaivoslain mukaiset lupahakemukset voivat
olla melko laajoja ja koska ne kiinnostavat myös yksittäisiä kansalaisia on perusteltua, että nähtävillä pitoaika
on riittävän pitkä.

Pykälän 3 momentissa tarkennettaisiin yhteisen alueen järjestäytymättömille osakaskunnille tiedottamista niin
että se voisi tapahtua hallintolain mukaisella kuulutuksella.

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin pykälän 5 momentin mukaan antaa tarkempia säännöksiä kuulutukseen
sisällytettävistä asioista ja kuulutuksen julkaisemisesta. Tarkoituksena on tarvittaessa vannistaa käytännön toi-
mintatapojen sujuvuus.

57 § Lupapäätöksen antaminen
Voimassaolevan 57 §:n mukaan päätös malminetsintälupaa, kaivoslupaa ia kullanhuuhdontalupaa koskevassa
asiassa annetaan julkipanon jälkeen. Pykälän l ja 2 momenttia esitetään tarkistettavaksi siten, ettäjulkipanosta
luovuttaisin,ja että päätös annettaisiin tiedoksi hallintolain 62 a §:n mukaisella kuulutuksella. Päätöksen anta-
misesta ei siis jatkossa enää ilmoitettaisi ennakolta. Lupaviranomaisen tulisi julkaista lupapäätös verkkosivuil-
laan, jossa sen tulisi olla nähtävillä vähintään muutoksenhaulle säädetty aika. Valitukseen oikeutettujen katso-
taan saaneen päätös tiedoksi seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta.

Verkkosivuilla julkaistavan päätöksen henkilötiedoista säädetään hallintolain 62 b §:ssä, jonka mukaan kuu-
lutus ja päätös voivat sisältääjulkisuuslain 16 §:n 3 momentin estämättä, tiedonsaannin kannalta välttämättö-
mät henkilötiedot. Tällaisina tietoina pidetään toiminnasta vastaavan henkilön nimen lisäksi toiminnan sijain-
tipaikan kiinteistötietoja sekä sellaisten kiinteistöjen tietoja, joita lupa koskee. Nämä tiedot ovat tarpeellisia,
jotta asianosaiset ja kansalaiset voisivat arvioida päätöksen sisältää ja muutoksenhaun tarpeellisuutta. Päätök-
sen sisältämät henkilötiedot on kuitenkin poistettava tietoverkosta nähtävillä oloajan päätyttyä.

58 § Lupapäätöksestä tiedottaminen
Sen lisäksi mitä kaivoslain 57 §:ssä säädetään päätöksen antamisesta julkisesti kuuluttamalla, olisi 58 §:ssä
tarkempia säännöksiä lupapäätöksestä tiedottamisesta nykyistä vastaavalla tavalla. Pykälän 1 momentin mu-
kaan päätös olisi toimitettava hakijalle. Päätöksestä olisi toimitettava erikseen jäljennös kaikille niille, jotka
ovat sitä pyytäneet sekä niille kunnille, elinkeino-, liikenne- ia ympäristökeskuksille ia muille viranomaisille
ia myös muille tahoille kuten esimerkiksi järjestöille, joille on asiasta annettu tieto käsittelyn aikana tai joilta
on pyydetty lausunto. Päätös voidaan antaa joko sähköisesti tai kirjeitse. Tiedon kulun vannistamiseksi tieto
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päätöksen antamisesta tulisi antaa asiassa muistutuksen tehneille ja mielipiteensä ilmaiseille, sekä niille jotka
ovat pyytäneet erikseen ilmoitusta päätöksen antamisesta. Lisäksi tieto päätöksen antamisesta on annetta niille
asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Kyseistä asianosaisuutta arvioitaisiin samoin perustein kuin 40 §:n
2 momentissa tarkoitettua asianosaisuutta. Luvan myöntämistä koskeva päätös on viipymättä toimitettava Sä-
teilyturvakeskukselle, joka tarvitsee tiedon luvasta säteilylain mukaista valvontaa varten. Päätös on toimitet-
tava lisäksi Maanmittauslaitokselle.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tiedon antamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle.
Tiedottamiseen sovellettaisiin edellä 40 §:n 3 momentissa säädettäisiin tiedottamisesta.

Pykälän 3 momentissa olisi nykyistä vastaava säännös saamelaisten kotiseutualueelle, koltta-alueelle ja erityi-
selle poronhoitoalueelle kohdistuvasta päätöksen tiedottamisesta. Pykälän 4 momentissa olisi säännös vaiku-
tusalueen kunnissa tiedottamisesta. Pykälän 5 momentissa olisi viittaus kuntalakiin kunnan ilmoitusten osalta.
Pykälän 6 momentissa olisi säännös kuulutuksen julkaisemisesta tiedottamisesta päätöksen vaikutusalueella
julkaistavassa sanomalehdessä. Sanomalehdessä tiedottamisesta voitaisiin poiketa, jos asian merkitys on vä-
häinen tai julkaiseminen on muuten tarpeetonta.

74 § Luvan siirtoa koskevan päätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen
Pykälän 4 momenttia ehdotetaan tarkennettavaksi niin että viittaus julkisista kuulutuksista annettuun lakiin
poistettaisiin, ja se korvattaisiin viittauksella kuntalain 108 $:ään.

75 § Varauspäätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen
Pykälän 4 momenttia ehdotetaan tarkennettavaksi niin, että viittaus julkisista kuulutuksista annettuun lakiin
poistettaisiin,ja se korvattaisiin viittauksella kuntalain 108 §:ään ..

162 $ Muutoksenhakun kaivosviranomaisen päätöksestä
Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että viittaus hallintolainkäyttölakiin korvattaisiin viit-
tauksella oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin.

163 § Muutoksenhaku valtioneuvoston päätöksestä
Pykälää muutettaisiin korvaamalla viittaus hallintolainkäyttölaista oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annet-
tuun lakiin.

164 § Muutoksenhaku tarkastuslaitoksen päätöksestä
Pykälän 1 momenttia ehdotetaan selkeytettäväksi siten, että pykälässä todettaisiin, että tarkastuslaitoksen pää-
tökseen saa vaatia oikaisua ja viitattaisiin hallintolain oikaisuvaatimusta koskeviin säännöksiin.

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan korjattavaksi siten, että viittaus hallintokäyttölakiin muutettaisiin viit-
taukseksi oikeudenkäytöstä hallintoasioissa annettuun lakiin.

166 $ Hallinto-oikeuden päätöksen antaminen
Pykälään tehdään tiedoksiantoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta johtuvat muutokset. Maininnat julki-
panosta poistettaisiin. Tämän lain mukaista hakemusasiaa koskeva hallinto-oikeuden päätös annettaisiin nou-
dattaen, mitä 57 §:n 1 momentissa säädetään.

Pykälän 2 momenttia muutettaisiin viittaamalla kunta lain l 08 § :n säännökseen kuntien ilmoituksista.
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Laki

kaivoslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan  kaivoslain (621/2011) 162 §:n 2 momentti ja 165 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 162 §:n

2 momentti laissa 1005/2015,ja
muutetaan  40 :n1-3 ja 5 momenttia, 57 §:n 1 ja 2 momenttia, 58 §:n 1-6 momenttia, 74 §:n 4 momentti,

75 §:n 4 momentti, 162 §:n otsikko ja l momentti, 163 ja 164 § sekä 166 §:n l ja 2 momentti, sellaisina kun
niistä ovat 58 §:n 2 momentti laissa 915/2013 sekä 162 §:n otsikkoja l momenttija 164 § laissa 1005/2015,
seuraavasti:

40 §

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Lupaviranomaisen on annettava malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa koskeva hake-
mus tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa ( 434/2003). Lisäksi asi-
anomaisten kuntien on annettava hakemus tiedoksi kunnan ilmoituksena. Kuntien ilmoituksista säädetään kun-
talaissa (410/2015). Lupaviranomaisen on tiedotettava kuulutuksen julkaisemisesta ainakin yhdessä toiminnan
vaikutusalueella leviävässä sanomalehdessä, jos asian merkitys ei ole vähäinen tai jos tiedottaminen on muu-
toin tarpeetonta. Lupaviranomaisen on annettava kuulutuksesta erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia
erityisesti koskee.

Kuulutuksesta on käytävä ilmi, mitä muistutuksia tehtäessä ja mielipiteitä ilmaistaessa on noudatettava. Kuu-
lutus ja hakemusasiakirjat on pidettävä nähtävillä 30 päivän ajan lupaviranomaisen verkkosivuilla. Lupaviran-
omainen voi kuitenkin asian laatu huomioon ottaen päättää, että kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidettävä
nähtävillä pidempään, kuitenkin enintään 45 päivän ajan.

Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle lupaviranomainen voi antaa hakemuksen tiedoksi yh-
teisaluelain 26 §:n estämättä julkisella kuulutuksella noudattaen mitä l momentissa säädetään. Jos hakemus
koskee osakkaiden oikeutta muutoin kuin vähäisessä määrin, lupaviranomaisen on tiedotettava kuulutuksen
julkaisemisesta ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kuulutukseen sisällytettävistä asioista ja
kuulutuksen julkaisemisesta.

57 §

Lupapäätöksen antaminen

Lupaviranomaisen on annettava malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa sekä kaivos-
aluelunastuslupaa koskeva päätös tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallin-
tolaissa.

Sen lisäksi, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään kuulutuksen sisällöstä, lupapäätöstä koskevassa kuulutuk-
sessa on mainittava myös päätöstä koskeva valitusaika.

58 §

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Lupapäätös on toimitettava hakijalle. Lupapäätöksestä on toimitettava jäljennös niille, jotka ovat sitä pyytä-
neet sekä niille kunnille, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja muille tahoille, joille on asian käsit-
telyn aikana annettu tieto ja joilta on pyydetty lausunto. Tieto päätöksen antamisesta on lähetettävä sähköisesti
40 § 1 momentissa tarkoitetuille asianosaisille, ja asiassa muistutuksen tehneille sekä mielipiteen ilmaisseille.
Tieto päätöksen antamisesta annetaan sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 § :ssä
tarkoitettuna tavallisena sähköisenä tiedoksiantona. Päätös voidaan kuitenkin antaa sähköisesti tiedoksi ilman
vastaanottajan suostumusta. Lisäksi kaivosluvan myöntämisestä koskevasta päätöksestä on viipymättä toimi-
tettava jäljennös Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.
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Jos päätöksestä on annettava tieto yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle, sovelletaan, mitä
lupahakemuksesta tiedottamisesta 40 § 3 momentissa säädetään.

Jos päätös kohdistuu saamelaisten kotiseutualueelle tai se koskee 38 § :n 2 momentissa tarkoitettua hanketta,
on jäljennös päätöksestä toimitettava saamelaiskäräjille. Koltta-alueelle kohdistuvasta päätöksestä on toimi-
tettava jäljennös kolttien kyläkokoukselle ja erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvasta päätöksestä jäljennös
asianomaiselle paliskunnalle.

Tieto 57 §:n mukaisesta kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa.
Kunnan ilmoituksesta säädetään kuntalain 108 §:ssä.
Kuulutuksen julkaisemisesta on tiedotettava ainakin yhdessä päätöksen vaikutusalueella yleisesti leviävässä

sanomalehdessä,jos asian merkitys ei ole vähäinen tai jos sen julkaiseminen on muutoin ilmeisen tarpeetonta.
------------------------------

74$

Luvan siirtoa koskevan päätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen

Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että kunnat, joiden alueita luvan siirtopäätös koskee, julkaisevat vii-
pymättä tiedon päätöksestä kunnan ilmoituksena. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §: ssä.
------------------------------

75 §

Varauspäätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen

------------------------------
Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että kunnat,joiden alueilla varausalue sijaitsee,julkaisevat viipymättä

tiedon päätöksestä kunnan ilmoituksena. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä.

162  §

Muutoksenhaku kaivosviranomaisen päätöksestd

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimelta säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa
(808/2019).
------------------------------

163 $

Muutoksenhaku valtioneuvoston päätöksestä

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimelta säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa.

164 §

Muutoksenhaku tarkastuslaitoksen päätöksestä

Tarkastuslaitoksen päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa.
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimelta säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa.

166 $

Hallinto-oikeuden päätöksen antaminen

Sen lisäksi mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään, hallinto-oikeuden on annet-
tava päätös tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä 57 §:ssä säädetään.

Hallinto-oikeuden on lisäksi huolehdittava siitä, että toiminnan sijaintikunta ja muu sellainen kunta, jonka
alueella toiminnan haitalliset vaikutukset ilmenevät, julkaisee viipymättä tiedon päätöksestä kunnan ilmoituk-
sena. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä.
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Laki

kaivoslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan  kaivoslain ( 621/2011) 162 §:n 2 momentti ja 165 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 162 §:n

2 momentti laissa l 005/2015, ja
muutetaan  kaivoslain (621/2011) 40 §:n 1-3 ja 5 momenttia, 57 §:n 1 ja 2 momenttia, 58 §:n 1-6 mo-

menttia, 74 §:n 4 momentti, 75 §:n 4 momentti, 162 §:n 1 momentti, 163, 164 § ja 166 §:n 1 ja 2 momentti,
sellaisina kun niistä ovat 58 § osaksi laissa 915/2013, 162 $:n I momentti ja 164 § laissa 1005/2015, seuraa-
vasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

40 §

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Lupaviranomaisen on tiedotettava malmin-
etsintälupaa, kaivoslupaaja kullanhuuhdonta-
lupaa koskevasta hakemuksesta kuuluttamalla
siitä vähintään 30 päivän ajan ilmoitustaulul-
laan sekä asianomaisten kuntien ilmoitustau-
luilla. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoi-
tettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutus-
alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä,
jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoitta-
minen on muutoin ilmeisen tarpeetonta. Kuu-
luttamisesta säädetään muutoin julkisista kuu-
lutuksista annetussa laissa (34/ 1925).

Kuulutuksesta on annettava erikseen tieto
niille asianosaisille, joita asia erityisesti kos-
kee. Jos hakemuksesta on tiedotettava yli kol-
mellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle
tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä, voi-
daan asiasta tiedottaa ilmoittamalla siitä sel-
laisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan
voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon.

Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osa-
kaskunnalle tiedotetaan hakemuksesta anta-
malla siitä tieto yhteisaluelain (758/1989) 26
§:n 4 momentissa tarkoitetulle edustajalle.
Jollei tällaista edustajaa ole nimetty, tieto toi-
mitetaan jollekin osakkaalle ja hakemuksesta
tiedotetaan lisäksi l momentin mukaisesti
kuulutuksella sanomalehdessä.

40 §

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Lupaviranomaisen on annettava malminet-
sintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdonta-
lupaa koskeva hakemus tiedoksi julkisella
kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta sääde-
tään hallintolaissa (434/2003). Lisäksi asian-
omaisten kuntien on annettava hakemus tie-
doksi kunnan ilmoituksena. Kuntien ilmoituk-
sista säädetään kuntalaissa (410/2015). Lu-
paviranomaisen on tiedotettava kuulutuksen
julkaisemisesta ainakin yhdessä toiminnan
vaikutusalueella leviävässä sanomalehdessä,
jos asian merkitys ei ole vähäinen tai jos tie-
dottaminen on muutoin tarpeetonta. Lupavi-
ranomaisen on anettava kuulutuksesta erik-
seen tieto niille asianosaisille, joita asia eri-
tyisesti koskee.

Kuulutuksesta on käytävä ilmi, mitä muistu-
tuksia tehtäessä ja mielipiteitä ilmaistaessa
on noudatettava. Kuulutus ja hakemusasiakir-
jat on pidettävä nähtävillä 30 päivän ajan lu-
paviranomaisen verkkosivuilla. Lupaviran-
omainen voi kuitenkin asian laatu huomioon
ottaen päättää, että kuulutus ja hakemusasia-
kirjat on pidettävä nähtävillä pidempään, kui-
tenkin enintään 45 päivän ajan.

Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osa-
kaskunnalle lupaviranomainen voi antaa ha-
kemuksen tiedoksi yhteisa/ue/ain 26 §:n estä-
mättä julkisella kuulutuksella noudattaen mitä
1 momentissa säädetään. Jos hakemus koskee
osakkaiden oikeutta muutoin kuin vähäisessä
määrin, lupaviranomaisen on tiedotettava
kuulutuksen julkaisemisesta ainakin yhdessä
toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviä-
vässä sanomalehdessä.



6(9)

Voimassa oleva laki Ehdotus

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
Tarkempia säännöksiä kuulutukseen sisälly-  tarkempia säännöksiä kuulutukseen sisällytet-

tettävistä asioista voidaan antaa valtioneuvos-  tävistä asioista ja kuulutuksen julkaisemi-
ton asetuksella. sesta.

57 §

Lupapäätöksen antaminen

Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullan-
huuhdontalupaa sekä kaivosaluelunastuslupaa
koskeva päätös annetaan julkipanon jälkeen,
ja sen katsotaan tulleen valitukseen oikeutet-
tujen tietoon silloin, kun se on annettu.

Lupaviranomaisen on ilmoitettava päätök-
sen antamisesta 1 momentin mukaisesti ennen
sen antamispäivää ilmoitustaulullaan. Julki-
panoilmoituksessa on mainittava lupaviran-
omainen, asian laatu, luvan antamispäivä ja
valitusaika. Ilmoitus on pidettävä nähtävillä
vähintään sen ajan,jonka kuluessa päätökseen
voidaan hakea muutosta valittamalla. Päätök-
sen tulee olla saatavana ilmoituksessa mainit-
tuna antamispäivänä myös sähköisesti.

58 §

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Lupaviranomaisen on toimitettava malmin-
etsintälupaa, kaivoslupaaja kullanhuuhdonta-
lupaa koskeva päätös hakijalle.

Lupaviranomaisen on toimitettava jäljennös
päätöksestä niille, jotka ovat tätä erikseen
pyytäneet, sekä niille kunnille, elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksille ja muille vi-
ranomaisille, joille asiasta käsittelyn aikana

57 §

Lupapäätöksen antaminen

Lupaviranomaisen on anettava malminet-
sintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdonta-
lupaa sekä kaivosaluelunastuslupaa koskeva
päätös tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julki-
sesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Sen lisäksi, mitä hallintolain 62 a 8:ssä sää-
detään kuulutuksen sisällöstä, lupapäätöstä
koskevassa kuulutuksessa on mainittava myös
päätöstä koskeva valitusaika.

58 §

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Lupapäätös on toimitettava hakijalle. Lupa-
päätöksestä on toimitettava jäljennös niille,
jotka ovat sitä pyytäneet sekä niille kunnille,
elinkeino-, likenne- ja ympäristökeskuksille
ja muille tahoille, joille on asian käsittelyn ai-
kana annettu tieto ja joilta on pyydetty lau-
sunto. Tieto päätöksen antamisesta on lähetet-
tävä sähköisesti 40 § 1 momentissa tarkoite-
tuille asianosaisille, ja asiassa muistutuksen
tehneille sekä mielipiteen ilmaisseille. Tieto
päätöksen antamisesta annetaan sähköisestd
asioinnista viranomaistoiminnassa annetun
lain 19: ssä tarkoitettuna tavallisena sähköi-
send tiedoksiantona. Päätös voidaan kuiten-
kin antaa sähköisesti tiedoksi ilman vastaan-
ottajan suostumusta. Lisäksi kaivosluvan
myöntämisestä koskevasta päätöksestä on vii-
pymättä toimitettava jäljennös Säteilyturva-
keskukselle ja Maanmittauslaitokselle.

Jos päätöksestä on annettava tieto yhteisen
alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle,
sovelletaan, mitä lupahakemuksesta tiedotta-
misesta 40 § 4 momentissa säädetään.
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on annettu tieto tai jolta on pyydetty lausunto.
Kaivosluvan myöntämistä koskevasta päätök-
sestä on viipymättä toimitettava jäljennös Sä-
teilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitok-
selle.

Jos päätös kohdistuu saamelaisten kotiseu-
tualueelle tai se koskee 38 §;n 2 momentissa
tarkoitettua hanketta, on jäljennös päätöksestä
toimitettava saamelaiskäräjille. Koltta-alu-
eelle kohdistuvasta päätöksestä on toimitet-
tava jäljennös kolttien kyläkokoukselle ja eri-
tyiselle poronhoitoalueelle kohdistuvasta pää-
töksestä jäljennös asianomaiselle paliskun-
nalle.

Lupaviranomaisen on ilmoitettava päätök-
sen antamisesta niille, jotka ovat tehneet
muistutuksen asiassa tai ovat ilmoitusta erik-
seen pyytäneet, sekä niille asiassa tai ovat il-
moitusta erikseen pyytäneet, sekä niille asian-
osaisille, joita asia erityisesti koskee. Jos pää-
töksestä on ilmoitettava yli kolmellekymme-
nelle tiedossa olevalle henkilölle tai kun hen-
kilöiden lukumäärää ei tiedetä, sovelletaan
vastaavasti, mitä lupahakemuksesta tiedotta-
misesta 40 §:n 2 momentissa säädetään. Jos
päätöksestä on annettava tieto yhteisen alueen
järjestäytymättömälle osakaskunnalle, sovel-
letaan, mitä lupahakemuksesta tiedottami-
sesta 40 §:n 3 momentissa säädetään.

Jos muistutuskirjelmässä on useita allekir-
joittajia, riittää, että jäljennös päätöksestä toi-
mitetaan tai tieto sen antamisesta ilmoitetaan
muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle.

Lupaviranomaisen on huolehdittava, että
kunnat, joiden alueita päätös koskee, julkaise-
vat viipymättä tiedon päätöksestä siten kuin
julkisista kuulutuksista annetussa laissa sää-
detään. Lupaviranomaisen on lisäksi julkais-
tava tieto päätöksestä ainakin yhdessä päätök-
sessä tarkoitetun toiminnan vaikutusalueella
yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei
asian merkitys ole vähäinen tai sen julkaise-
minen on muutoin ilmeisen tarpeetonta.

74 §

Luvan siirtoa koskevan päätöksen antaminen
ja siitä tiedottaminen

Ehdotus

Jos päätös kohdistuu saamelaisten kotiseu-
tualueelle tai se koskee 38 § :n 2 momentissa
tarkoitettua hanketta, on jäljennös päätöksestä
toimitettava saamelaiskäräjille. Koltta-alu-
eelle kohdistuvasta päätöksestä on toimitet-
tava jäljennös kolttien kyläkokoukselle ja eri-
tyiselle poronhoitoalueelle kohdistuvasta pää-
töksestä jäljennös asianomaiselle paliskun-
nalle.

Tieto 57 §:n mukaisesta kuulutuksesta on
julkaistava hankkeen vaikutusalueen kun-
nissa.

Kunnan ilmoituksesta säädetään kuntalain
108 §:ssä.

Kuulutuksen julkaisemisesta on tiedotettava
ainakin yhdessä päätöksen vaikutusalueella
yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jos asian
merkitys ei ole vähäinen tai jos sen julkaise-
minen on muutoin ilmeisen tarpeetonta.

74 §

Luvan siirtoa koskevan päätöksen antaminen
ja siitä tiedottaminen

Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että
kunnat, joiden alueita luvan siirtopäätös kos- kunnat, joiden alueita luvan siirtopäätös kos-
kee, julkaisevat viipymättä tiedon päätöksestä kee,julkaisevat viipymättä tiedon päätöksestä
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siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa  kunnan ilmoituksena. Kunnan ilmoituksista
laissa säädetään. säädetään kunta lain l 08 §:ssä.

75 § 75 §

Varauspäätöksen antaminen ja siitä tiedotta-
minen

Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että
kunnat, joiden alueilla varausalue sijaitsee,
julkaisevat viipymättä tiedon päätöksestä si-
ten kuin julkisista kuulutuksista annetussa
laissa säädetään.

162 §

Muutoksenhaku kaivosviranomaisen päätök-
seen

Kaivosviranomaisen päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään, jollei jäljempänä muuta säädetä. Toi-
mivaltainen hallinto-oikeus määräytyy sen
mukaan, minkä hallinto-oikeuden tuomiopii-
rissä pääosa päätöksessä tarkoitetusta mal-
minetsintäalueesta, kaivosalueesta tai kullan-
huuhdonta-alueesta sijaitsee.

163 $

Muutoksenhaku valtioneuvoston päätöksestä

Valtioneuvoston päätökseen, jolla on rat-
kaistu kaivosaluelunastuslupaa tai kaivoslu-
paa koskeva asia, haetaan muutosta valitta-
malla siten kuin hallintolainkäyttölaissa sää-
detään, jollei jäljempänä muuta säädetä.

Varauspäätöksen antaminen ja siitä tiedotta-
minen

Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että
kunnat, joiden alueilla varausalue sijaitsee,
julkaisevat viipymättä tiedon päätöksestä  kun-
nan ilmoituksena. Kunnan ilmoituksista sää-
detään kuntalain 108 §:ssä.

162 5

Muutoksenhaku kaivosviranomaisen pää-
töksestä

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimelta
säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
annetussa laissa (808/2019).

163 $

Muutoksenhaku valtioneuvoston päätöksestä

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimelta
säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
annetussa laissa.
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164$

Muutoksenhaku tarkastuslaitoksen päätök-
sestä

Tarkastuslaitoksen päätökseen saa vaatia oi-
kaisua siten kuinhallintolaissa säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oi-
keuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan.

166§

Hallinto-oikeuden päätöksen antaminen

Tämän lain mukaista hakemusasiaa koskeva
hallinto-oikeuden päätös annetaan julkipanon
jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen valituk-
seen oikeutettujen tietoon silloin, kun se on
annettu. Päätöksen antamisesta on ilmoitet-
tava etukäteen noudattaen, mitä 57 §:n 2 mo-
mentissa lupapäätöksen antamisesta sääde-
tään.

Hallinto-oikeuden on huolehdittava siitä,
että toiminnan sijaintikunta ja muu sellainen
kunta,jonka alueella toiminnan haitalliset vai-
kutukset ilmenevät, julkaisee viipymättä tie-
don päätöksestä siten kuin julkisista kuulutuk-
sista annetussa laissa säädetään.

164§

Muutoksenhaku tarkastuslaitoksen päätök-
sestä

Tarkastuslaitoksen päätökseen saa vaatia  oi-
kaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hal-
lintolaissa.

Muutoksenhausta hall intotuomioistuimelta
säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
annetussa laissa.

166 §

Hallinto-oikeuden päätöksen antaminen

Sen lisäksi mitä oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa säädetään, hallinto-
oikeuden on anettava päätös tiedoksi julki-
sella kuulutuksella noudattaen, mitä 57 §:ssä
säädetään.

Hallinto-oikeuden on  lisäksi  huolehdittava
siitä, että toiminnan sijaintikunta ja muu sel-
lainen kunta, jonka alueella toiminnan haital-
liset vaikutukset ilmenevät, julkaisee viipy-
mättä tiedon päätöksestä  kunnan ilmoituk-
sena. Kunnan ilmoituksista säädetään kunta-
lain I 08 §:ssä.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
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