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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeu
desta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöy
döksiä sekä niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita 
annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan lakia muutettavaksi 
siten, että luovutettaessa valtion löytämiä 
malmi- tai mineraaliesiintymiä tulisivat kaikki 
kotimaiset yritykset tasavertaisina kysymyk
seen. Voimassa olevassa laissa on valtionenem-

mistöisille osakeyhtiöille annettu etuoikeus saa
da esiintymä haltuunsa. 

Lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se 
on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Hallitusmuodon 74 §:n mukaan valtion 
maaomaisuutta ja tuloa tuottavia oikeuksia ei 
saa luovuttaa toisen omaksi, ellei sitä ole 
myönnetty laissa. 

Kun oli todettu, että valtion maaomaisuuden 
luovuttamista koskevat lain säännökset olivat 
epäyhtenäiset ja sijaitsivat eri alojen lainsää
dännössä, annettiin laki oikeudesta luovuttaa 
valtion maaomaisuutta ja tuloa tuottavia oi
keuksia (687 /78). Laki on yleinen laki, jossa 
eräitä poikkeuksia lukuunottamatta säännel
lään valtioneuvoston sekä valtion virastojen ja 
laitosten oikeudesta luovuttaa toisen omaksi ja 
vuokrata valtion maaomaisuutta sekä myöntää 
tätä koskevia käyttöoikeuksia. Eräät erityis
säännökset jäivät kuitenkin edelleen voimaan. 
Siitä syystä, että luovuttaminen koskee laadul
taan erityislaatuista omaisuutta ja on erityise
dellytyksiin sidottua, ei muun muassa valtio
neuvoston oikeudesta luovuttaa valtion omista
mia kivennäislöydöksiä sekä niiden hyväksi
käyttöä varten tarvittavia maa-alueita annettua 
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lakia (17 4/ 40) katsottu siinä yhteydessä olevan 
syytä muuttaa. 

Viimeksi mainitun lain 1 §:n 1 momentin 
mukaan valtioneuvostolla on laissa mainituista 
syistä sekä määräämillään ehdoilla oikeus luo
vuttaa sellaisille osakeyhtiöille, joiden osakkeet 
valtio kokonaan tai suurimmaksi osaksi omis
taa taikka joissa valtiolla muuten on määrää
~isvalta, valtion omistamia kivennäislöydöksiä 
Ja löydöksen hyväksikäyttöä varten tarpeelliset 
maa-alueet. Saman pykälän 2 momentin mu
kaan ~altio~euvosto voi luovuttaa sellaisia pie
nehköJä k1vennäislöydöksiä ja maa-alueita 
joita 1 momentissa tarkoitetut osakeyhtiöt ei: 
vät voi taloudellisesti käyttää hyväkseen, muil
lekin kuin mainituille yhtiöille. Lain 2 §:n mu
kaan luovuttamisessa noudatetaan kaivoslain 
(503/65) säännöksiä oikeuden luovuttamisesta 
valtausalueeseen tai kaivokseen tai sen osaan. 

Hallituksen esitys sanotuksi laiksi annettiin 
vuoden 1939 valtiopäiville (hall.es. 58/1939 
vp). Hallituksen esityksen perusteluissa todet
tiin muun muassa: Kivennäisesiintymien teho
kas hyväksikäyttö, mikä nykyisten poikkeuk
sellisten olojen aikana olisi erityisesti valtion 
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rahataloudelle tärkeätä, on kuitenkin monesta
kin syystä valtion omasta toimesta vaikeasti 
järjestettävissä. Valtion välittömästi omistamil
la laitoksilla ei nimittäin ole käytännölliseen 
kaivostoimintaan perehtynyttä henkilökuntaa 
eikä tarvittavia laitteita ja koneistoja käytettä
vänään. Niillä ei myöskään ole kaivostoimin
taa harjoittavien liikelaitosten jatkuvaa toimin
taa varten välttämätöntä oikeutta käyttää tulo
jaan menojensa suorittamiseen eikä oikeutta 
hankkia tarpeellisia uudistuksia ja laajentami
sia varten tarvittavia pääomia suorastaan itsel
leen käyttämällä omaisuuttaan luoton vakuute
na. Tämä käy mahdolliseksi ainoastaan, jos 
puheenalaista toimintaa harjoitetaan itsenäises
ti, valtion talousarviosta erillisinä liikeyrityksi
nä. Tällaiset liikeyritykset toimisivat luonnolli
seti ensisijassa osakeyhtiöinä, joiden osakkeet 
valtio omistaisi joko kokonaan tai suurimmak
si osaksi. Jotta kaivostoimintaan soveliaiden 
valtion kivennäislöydösten tarkoituksenmukai
nen hyväksikäyttö voitaisiin kulloinkin esiinty
vissä tapauksissa järjestää nopeasti ja jousta
vasti, on tarpeen, että valtioneuvostolla on 
kaivostoiminnan kehittämiseksi oikeus mää
räämillään ehdoilla joko kertakaikkista tai 
vuotuista korvausta taikka muuta, esimerkiksi 
osinkoina suoritettavaa hyvitystä vastaan luo
vuttaa toisen omaksi valtion omistamia kiven
näislöydöksiä sekä myös tarpeelliset maa-alu
eet. 

Lain säätämisen aikaan vallinnut välitön syy 
eli se, että löydösten hyväksikäyttö oli poik
keuksellisista oloista johtuen valtion rahatalou
delle tärkeätä, on tosin poistunut, mutta kan
santaloudenemme on edelleen merkittävää, et
tä malmi- ja mineraaliesiintymät hyödynnetään 
tehokkaasti. Geologian tutkimuskeskuksen pa
rin viimeisen vuosikymmenen aikana löytämät 
ja tutkimat esiintymät ovat olleet kuitenkin 
useimmiten kooltaan pieniä tai pitoisuudeltaan 
köyhiä, joten valtionenemmistöiset osakeyhtiöt 
eivät ole aina olleet niistä taloudellisesti kiin
nostuneita. Lisäksi löydökset sisältävät joskus 
mineraaleja, joiden teollinen käyttö ei ole sopi
nut valtionyhtiöiden toimialaan. 

Puoli vuosisataa sitten maassamme vielä 
vahvasti uskottiin löytyvän enemmänkin sellai
sia harvinaisen suuria esiintymiä kuin muun 
muassa Outokummun kuparimalmi ja Petsa
mon nikkelimalmi olivat. Vielä 1950-luvulla 
löydettiinkin muutamia taloudellisesti tuottoi
sia metallimalmeja, kuten Vihannissa, Pyhäsal
mella ja Kemissä. Viimeisten kahdenkymme-

nen vuoden kuluessa on tosin löydetty uusia 
metallimalmiesiintymiä, mutta niiden taloudel
lisuus on yleensä osoittautunut heikoksi tai ne 
ovat olleet kooltaan pieniä. Siten niiden merki
tys on jäänyt vähäiseksi. Etsintätoiminta on 
myöhemmin kohdistunut voimakkaasti myös 
mineraaliesiintymiin, minkä seurauksena uusia 
taloudellisia kaivoksia ja jalostuslaitoksia on 
syntynyt, pääasiassa kuitenkin yksityisen teolli
suuden toimesta. Kalkkikiven ja muiden mine
raalien louhinta onkin perinteisesti ollut lähin
nä yksityisen teollisuuden toiminta-aluetta. Vii
me vuosina on myös valtionyhtiöiden piirissä 
kiinnostuttu mineraalien hyödyntämisestä. 

Tilanne niin metallimalmien kuin mineraali
esiintymienkin suhteen on nykyisin sellainen, 
että mittavien ja arvokkaiden esiintymien löy
täminen näyttää epätodennäköiseltä tai ainakin 
varsin vaikealta. Pienehköjä tai köyhiä esiinty
miä edelleen löydetään, mutta niiden teknillis
taloudellinen käyttö useasti edellyttää merkit
täviä ponnistuksia uusien ja parempien jalos
tusmenetelmien kehittämisessä. Tässä tilantees
sa, kun kaivostoiminta maassamme huolestut
tavasti vähenee, tulisi kaikki alan taitotieto 
saattaa parhaalla tavalla käyttöön. Sen vuoksi 
olisi toimittava niin, että kaikilla yrityksillä 
omistussuhteista riippumatta olisi tasavertaiset 
mahdollisuudet osallistua malmiesiintymien 
hyväksikäytön edistämiseen ja kehittämiseen. 

Kyseessä olevaa lakia tulisi muuttaa siten, 
että kaikki kotimaiset yritykset olisivat samas
sa asemassa kilpailtaessa valtion löytämistä 
esiintymistä. Löydöksiä luovutettaessa otettai
siin huomioon esiintymää haluavien yritysten 
nykyinen kaivos- ja jalostustoiminta sekä nii
den teknillinen ja taloudellinen kyky kehittää 
esiintymästä taloudellisesti toimiva hanke. 

Nykyisen 1 § 1 momentin sisällön muuttues
sa voidaan 2 momentti poistaa laista. 

2. Asian valmistelu 

Asia on valmisteltu kauppa- ja teollisuusmi
nisteriössä virkatyönä. Osittain pohjana on 
ollut vuonna 1978 mietintönsä jättäneen mal
mitoimikunnan mietintö (komiteanmietintö 
1978:27). Asiassa on hankittu lausunnot valtio
varainministeriöltä ja Teollisuuden Keskuslii
tolta. 
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. 3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ottaen huomioon viimeisten vuosikymmen
ten aikana löydettyjen kysymykseen tulevien 
kivennäslöydösten suhteellisen vähäisen luku
määrän ja arvon ei luovutuksista valtiolle saa
duilla korvauksilla arvioida olevan sanottavaa 
välitöntä taloudellista merkitystä. Suurempi 
merkitys voidaan kuitenkin katsoa olevan sillä, 
että mahdollisimman moni malmi- ja mineraa-
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liesiintymä saadaan nopeasti tehokkaaseen 
käyttöön. 

4. Voimaantulo 

Lain olisi tultava voimaan mahdollisimman 
pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja 
vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöydöksiä sekä 

niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöy

döksiä sekä niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita 26 päivänä huhtikuuta 1940 
annetun lain (174/40) 1 § näin kuuluvaksi: 

1 § 
Milloin kaivostoiminnan kehittäminen sitä 

vaatii tai on muuta erityistä syytä, valtioneu
vosto voi määräämillään ehdoilla korvausta ta( 
muuta hyvitystä vastaan luovuttaa kotimaiselle 
yritykselle valtion omistamia kivennäislöydök
siä sekä, jos löydös on sellaisella valtionmaal-

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1988 

Ia, jota ei hallita vakaana asukasoikeudella 
eikä ole määrätty virkataloksi, löydöksen hy
väksikäyttöä varten tarpeelliset maa-alueet. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suominen 
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Liite 

Laki 
valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöydöksiä sekä 

niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöy

döksiä sekä niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita 26 päivänä huhtikuuta 1940 
annetun lain (174/40) 1 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Milloin kaivostoiminnan kehittäminen sitä 

vaatii tai muuta erityistä syytä on, voi valtio
neuvosto määräämillään ehdoilla korvausta tai 
muuta hyvitystä vastaan luovuttaa sellaisille 
c,sakeyhtiöille, joiden osakkeet valtio koko
naan tai suurimmaksi osaksi omistaa tahi jois
sa valtiolla muuten on määräämisvalta, valtion 
omistamia kivennäislöydöksiä, niin myös, jos 
löydös on sellaisella valtionmaalla, jota ei hal
lita vakaana asukasoikeudellä eikä ole virkata
loksi määrätty, löydöksen hyväksikäyttöä var
ten tarpeelliset maa-alueet. 

Sellaisia pienehköjä kivennäislöydöksiä ja 
maa-alueita, joita 1 momentissa tarkoitetut 
osakeyhtiöt eivät voi taloudellisesti käyttää 
hyväkseen, valtioneuvosto voi muillekin kuin 
mainituil/e yhtiöille luovuttaa. 

Ehdotus 

1 § 
Milloin kaivostoiminnan kehittäminen sitä 

vaatii tai on muuta erityistä syytä, valtioneu
vosto voi määräämillään ehdoilla korvausta tai 
muuta hyvitystä vastaan luovuttaa kotimaiselle 
yritykselle valtion omistamia kivennäislöydök
siä sekä, jos löydös on sellaisella valtionmaal
la, jota ei hallita vakaana asukasoikeudella 
eikä ole määrätty virkataloksi, löydöksen hy
väksikäyttöä varten tarpeelliset maa-alueet. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 


