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-mineraalivaranto on taloudellinen käsite: riippuu hyödyntämiskustannuksiata ja hinnoista
-varannot usein kasvavat ja hinnoissa ei trendiä tai laskevat
-tekninen kehitys, uudet löydökset,...

-luonnonvarojen siunaus voi olla suuri (Norja) mutta niihin liittyy myös ilmiö luonnonvarojen kirous

-syitä: Hollannin tauti, hyötyjen epätasainen jakautuminen, konfliktit, korruptio, huono hallinto
hintojen heilahtelu, holtiton velkaantuminen, ...

Luonnonvarojen siunaus ja kirous
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Fennoskandian kilpi arvioitu maailman viiden rikkaimman mineraaliesiintymän joukkoon

Suomi arvioitu 2012/2013 maailman houkuttelevimmaksi kaivosteollisuuden sijoituskohteeksi

- 12 metallimalmikaivosta
- teollisuusmineraaleja louhitaan 30 kaivoksesta
- liikevaihto 1.5 miljardia
- suora työllisyysvaikutus 4500
- malminetsintä: €87 miljoonaa vuosi
- metallijalostuksen liikevaihto €7.8 miljardia, työpaikat 15 000
- GTK: alan tuotanto voi 10-15 kertaistua
- kaivannaisteollisuuden sivukiven läjitys ja malmin rikastuksen jätteet ovat tilavuudeltaan

Suomen suurin jätevirta ja yli 1/3 koko Suomen jätevirrasta (2007)

Suomen kaivosteollisuuden lukuja
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- Valtiontalouden tarkastusvirasto kiinnitti raportissaan "Valtio etsintä- ja kaivostoiminnan
edistäjänä" (2007) huomiota vanhan kaivoslain mitättömiin louhintakorvauksiin, joita ei ole  
pidetty ajan tasalla => tämä toivottiin korjattavan uudessa kaivoslaissa

- vanhan kaivoslain aikana Suomen louhintakorvaukset olivat €95 hehtaari kun  
Ruotsissa taso oli €830-1660 hehtaari

- maksujen tasoa ei pidetty rittävänä korvaamaan maanomistajalle aiheutuvia haittoja

- tarkastusraportissa pidetään tärkeänä selvittää kaivostoiminnan yhteiskunnalliset
hyödyt ja haitat sekä verotulot

-yksi tarkastuskysymys oli, toimivatko viranomaiset siten, että kaiviskivennäisten
hyödyntämisestä yhteiskunnan hyödyt ovat mahdollisimman suuret

=>"on vaikea varmistua siitä, että mineraalien hyödyntämispolitiikka olisi taloudellisesti,
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää"

Vanha kaivoslaki
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Suomen kaivoslaki (2011-)
- perustuu valtausjärjestelmään: oikeus hyödyntämiseen löytäjällä (v. 1723-)
- esiintymiä ei omista kukaan ennen niiden löytymistä
- "turvaa toiminnan edellytykset" 
- louhintakorvaus omistajalle: €50/ha ja 0.15% louhitun malmin arvosta

Kommentteja
- valtausjärjestelmän vaihtoehtona olisi ollut konsessioperiaate – valtio omistaa mineraalit
- konsessioperiaate yleisimmin käytössä maailmalla, Australia, Kanada, Ruotsi,...
- valtausjärjestelmä antaa huonon lähtökohdan periä royalteja valtiolle ja paikallis-

hallinnolle
- teoreettisesti valtausjärjestelmä ja royaltien puuttuminen voi johtaa tilanteeseen, jossa

esiintymien löytämiseksi syntyvä ryntäys ja tästä aiheutuvat kustannukset eliminoivat
kokonaan luonnonvaran taloudellisen arvon*

*Lueck, D. ja Miceli, T. 2007. Property law. Teoksessa Polinsky, A. ja Shavell, S. Handbook of 
law and Economics, p. 183-257. Elsevier, London
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Mitä ovat kaivosyhtijöiltä perittävät royaltit?

royalty = korvaus valtiolle siitä yritys saa hyödyntää valtion omistamia luonnonvaroja

- royaltissa konkretisoituu se, että luonnonvaroja ei ole rajattomasti ja että niillä on 
taloudellinen arvo

- lähes kaikki maat perivät royalteja
- royalteja voidaan periä monilla eri periaatteilla: %osuus mineraalien arvosta, voiton
verotus yms
- tyypillisesti 10-20 kertaa suuremmat kuin Suomen louhintakorvaukset
- kansainvälisesti Suomea kommentoitu maana, jossa ei ole royalteja
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- kansainvälisesti royalteja ja kaivosyhtijöiden eritysverotusta pidetään keskeisenä osana
kaivospolitiikkaa

Hyvin suunniteltu "Revenue sharing" järjestelmä:
1. Maksimoi verotuksen ja royaltien avulla maan saaman hyödyn luonnonvaran taloudellisesta arvosta
2. Ei ehkäise luonnonvaran käyttöä silloin kun se on taloudellisesti perusteltua
3. Estää luonnonvarojen liian nopean tuhlailevan käytön
4. Estää luonnonvaroista saatavan hyödyn valumisen muille kuin kohdemaalle ja

investoijille

Kaivosyhtiöitä koskevan vero ja royaltyjärjestelmän
kehittäminen on optimointiongelma
liian alhainen vero/royalty =>ei tuloja
liian korkea=>ei kaivostoimintaa
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Suomalainen strategia:
yritetään hyötyä vain kaivosyhtiöiden tarjoamasta työstä

-€50/hehtaari -maksu ei välttämättä kata edes
metsätaloudessa menetettyjä nettotuloja per hehtaari

-oikein suunniteltu verotus- ja royalty järjestelmä ei sulkisi
pois kaivoksista saatavaa epäsuoraa hyötyä
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Sodankylän kunnanhallituksen pj Veikko Virtanen (19.10.2012, Yle: Kaivos ja kunta) 
"Kaivoslaki ei hyödytä paikkakuntalaisia"
"Kunta alkaa neuvottelemaan suoraan kaivosrahastosta, joka perustuu louhitun malmin määrään"
"Kunta lähtee tällä lailla kun valtiovalta ei näytä huolehtivan asiasta"
"Kunta yrittää tehdä suomalaista kaivoshistoriaa"
"Tämän pitäisi olla selvä ennenkuin toiminta alkaa"
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Kaivospolitiikkaa koskevia selvityksiä: 
Sitra 2009: Kansallinen luonnonvarastrategia
TEM ja GTK 2010: Suomen mineraalistrategia
TEM 2013: Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi – toimintaohjelma

- varmaankin tällaisia ohjelmajulistuksia tarvitaan
- tutkijalle puuduttavaa luettavaa
- iskulausekokoelmia, konkretia sivuosassa
- esimerkkejä: 

"Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa osaamistaan mineraalialan keskeisenä osaajana" 
"Tiivistetään kaivannaisalan pohjoismaista yhteistyötä" 

Puuttuu kokonaan analyysit mm.
- kaivostoiminnasta saatavan taloudellisen hyödyn jakaantumisesta suomalaisten

ja muiden toimijoiden välillä
-ristiriitaisista intressestä
- kaivosyritysten verotuksesta, royalteista, revenue sharing -kysymyksistä
- kaivostoiminnan suhteesta paikallisyhteisöihin ja -talouteen
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Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto (Sitra):
Kansallinen luonnonvarastrategia
loppuraportin kuvitusta

Lähde: Sitra 2006=>ollaanko tässä "soitellen sodassa"?
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Maailmanpankin kaivospolitiikkaa käsittelevissä raporteissa* korostuvat

1. Taloudelliset kysymykset
- toiminnan taloudellinen ylijäämä, kustannukset
- vaikutukset tuloihin, tulotasoon, hintatasoon, tulonjakoon
- vero- ja royaltytulojen jakaantuminen kohdepaikkakuntien ja keskushallinnon välillä
- uuden työvoiman vaikutukset sosiaalihuoltoon jne

2. Ympäristökysymykset; yhtiöiltä perittävät vakuudet
3. Sosiaaliset ja kulttuurikysymykset

- vaikutukset eriarvoisuuteen, sosiaalisiin hierarkioihin, alkuperäiskulttuureihin
4. Vaikutukset terveyteen
5. Lakeihin ja oikeuksiin liittyvät kysymykset

*esim. Large Mines and the community, The World Bank 2001

Näiden kysymysten pohdinta jäänyt suomalaisissa strategioissa sivuosaan



13

Suomen kaivosalan aluetaloudelliset vaikutukset elinkeinorakenteeseen ja työllisyyteen
Törmä, H. ja R. Kaarina, 2009, Ruralia Instituutti, Helsingin yliopisto

- TEM tilaustutkimus
- arvioitiin 9 käynnistyneen tai valmistelussa olevan kaivoksen vaikutuksia
- metodi: laskennallinen malli vuosille 2007-2020

Tuloksia: Pajala-Kolari, Sokli ja Talvivaara =>vaikutus sijaintipaikkakuntien tuotannon
kasvuun 1-3% yli normaalikehityksen

Työllisyysvaikutus, pitkäaikainen, kerrannaisvaikutuksineen, 6500, rakentamisvaiheessa suurempi
Käynnistämisvaiheessa kansantalouden investointien kasvu 5.9%
Pitkäaikainen vaikutus Suomen BKT:hen max 0.2%
Mineraalien kaivuun kasvu koko maan tasolla 141%
Runsaasti vaikutuksia koneiden ja laitteiden valmistukseen, palveluihin, hallintoon

Kommentti: työllisyysvaikutusten laskenta perustuu siihen, että muiden alojen käytettävissä
oleva työvoima ei vähene
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PTT työpapereita 138, 2012 (Haltia, Holm, Hämäläinen)
KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖ- JA HYVINVOINTI- 
VAIKUTUSTEN ARVOTTAMINEN

Selvityksen tavoitteena oli laskea kaivostoiminnan kansantaloudelliset hyödyt ja
ympäristöhaitat kaivostoiminnan ohjauksen tueksi

Tulos: kansantaloudelliset hyödyt noin 5 miljardia euroa
ympäristöhaitat 880-1095 miljoonaa euroa

Kaivostoiminnan hyötyjen arvio: 
kaivostellisuuden työvuosien määrä (kerrannaisvaikutuksineen)×palkat

Haittojen arvio: ilmasto-, vesistöpäästöt, meluhaitat, kadonneet lajit×rahallinen arvo

Kommentti: ei ole seurattu kustannus-hyötyanalyysin (esim EU:n määrittelemiä) perusperiaatteita
- hyötyjä ei voi arvioida nojaten palkkoihin ja panos-tuotos menetelmään
- haittojen rahallisessa arvioinnissa niin suurta epävarmuutta ettei arvion teko liene perusteltua
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Fraser instituutti: kanadalainen ajatushautomo, New York Times: "conservative or libertarian"

Arvio perustuu kaivostellisuuden toimijoilta (742kpl) saatuihin vastauksiin

Parhaat jurisdiktioalueet:
Finland, Sweden, Alberta, New Brunswick, Wyoming, Ireland, Nevada, Yukon, Utah, and 
Norway.

Pyritään vastaamaan kysymykseen:
"How mineral endowments and public policy factors such as taxation 
and regulation affect exploration investment."

Vähiten houkuttelevat:
Indonesia, Vietnam, Venezuela, DRC (Congo), Kyrgyzstan, Zimbabwe, Bolivia, Guatemala, 
Philippines, and Greece.
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"PPI index can serve as a report card to 
governments on how attractive their policies 
are from the point of view of an exploration manager."

Suomi houkuttelevin investointikohde

Kysymys: Onko syytä pyrkiä olemaan tällä
listalla numero 1?
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Measure for “pure” mineral potential, assumes a
“best practices” policy regime

Mineraaliesiintymien ulkopuoliset vaikutukset
vakioidaan
=> 1. Mongolia, 24. Suomi
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Kaivosyhtiöiden verotuksen edullisuus:
1. Yukon
2. Alberta
3. Suomi
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Epävarmuus ympäristöä koskevassa säätelyssä
1. Botswana
22. Suomi
35. Ruotsi
57. Norja
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Edustaja Pekkarinen (kesk.): "Suomessa mineraalit ovat niin syvällä siellä, ettei niistä mitään hintaa
voida periä"

Fraser instituutin surveyn mukaan Suomi kuitenkin sijalla 1!

=> olisiko sittenkin mahdollista periä korvausta mineraalien taloudellisesta arvosta?
=> luovutaanko kansallisvarallisuudesta ilman asianmukaista korvausta?

Suomi houkuttelevin sijoituskohde: kaivospolitiikka tässä mielessä onnistunutta, vai onko?

Onko tasapaino oikea houkuttelevuuden ja kotimaahan jäävän hyödyn välillä?

Johtaako Suomen 1. sija mm. turhan nopeaan kannattavimpien esiintymien käyttöön ja posi-
tiivisten työllisyysvaikutusten lyhytaikaisuuteen?
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