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Miten suomalainen kaivannaisteollisuus saadaan kestävämmäksi, houkuttelevammaksi ja kilpailukykyisemmäksi? 

 

”Suomeen halutaan kaivannaisteollisuutta, mutta ei hinnalla millä hyvänsä” 

Kaivannaisteollisuus, johon kuuluvat kaivos-, luonnonkivi- ja kiviainesteollisuus, siihen liittyvä teknologiateollisuus ja 

metallien jatkojalostus on työllisyyden kannalta yksi lupaavimpia teollisuuden aloja Suomessa. Erityisesti 

kaivosteollisuus on kasvanut viime vuosina huomattavasti ja kaivosyhtiöiden liikevaihto Suomessa on noin 1,5 

miljardia euroa ja ala työllistää 4500 henkilöä. Työllistyvien määrän on odotettu kasvavan jopa yli 7 000 henkilöön 

vuoteen 2020 mennessä. Koko klusterin merkitys on Suomelle kuitenkin huomattavasti merkittävämpi. Koko 

kaivannaisklusteri työllistää noin 30 000 henkilöä ja metallijalosteiden vienti koko Suomen viennistä on noin 15 %.  

Suomen kaivosteollisuuden vahvaa kasvua uhkaa kuitenkin hiipumisen vaara, mikä johtuu globaalista metallien 

hintojen alenemisesta, ympäristöhaasteista, hitaista hallintokäytännöistä ja sosiaalisen toimiluvan saamisesta. 

Kaivannaisteollisuuden kasvun toteutuminen edellyttää panostuksia kaivannaisyhtiöiden vastuullisempaan, 

vapaaehtoiseen toimintaan, hallintokäytäntöjen tehostamiseen ja kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen mm. 

viennin edistämisen vauhdittamiseksi.  

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmisteltu toimintaohjelma Suomen nostamiseksi kestävän 

kaivannaisteollisuuden globaaliksi edelläkävijäksi julkistettiin 29.4.2013. Toimintaohjelma valmistui 

kaivannaisteollisuuden toimijoiden ja sidosryhmien laajan yhteistyön tuloksena. Siinä esitetään 35 

toimenpidekokonaisuutta, jotka vievät eteenpäin myös vuonna 2010 valmistuneen mineraalistrategian linjauksia. 

Toimintaohjelman mukaan kestävä kaivannaisteollisuus tehdään aina yrityksissä, mutta julkinen sektori luo 

toimintaedellytykset. Lisäksi kestävää kehitystä voidaan kiihdyttää yhteistyöllä.  

 Toimintaohjelman toimenpiteitä ovat mm.: 

o Kaivannaisteollisuusyhtiöiden oman toiminnan jatkuva parantaminen liittyen mm. 
vesienhallintasuunnitelmiin, jätteen ja sivukivien hyödyntämiseen, energiatehokkuuteen sekä kaivosten ja 
louhosten turvallisuuden parantamiseen. Lisäksi yhtiöiden odotetaan olevan aktiivisessa vuorovaikutuksessa 
sidosryhmien kanssa ja harjoittavan avointa viestintää.   

o Julkisen sektorin tulee puolestaan edistää hyvää hallintoa varmistamalla viranomaisten tekniset ja 
taloudelliset resurssit, maankäytön suunnittelussa, arvioitaessa suunniteltavien  
kaivoshankkeiden vaikutuksia arvokkaisiin luontokohteisiin sekä alueen matkailu- ja muiden elinkeinojen 
toimintaedellytyksiin. Lisäksi kehitetään prosesseja ja menetelmiä eri elinkeinojen välisten intressiristiriitojen 
ratkaisemiseksi, vahvistetaan koulutusta ja osaamista, kehitetään kestävää raaka-aineiden käyttöä ja luodaan 
kilpailukykyinen toimintaympäristö.  

o Kestävää kehitystä voidaan vauhdittaa paikallisella, pohjoismaisella, EU-tason ja globaalilla yhteistyöllä. 
Erityisesti teknologioiden vientiä tulee vauhdittaa. Viennin painopistealueita ovat mm. Venäjä, Brasilia, Chile, 
Peru, Sambia, Tansania, Etiopia ja Kazahstan.  

 

Toimintaohjelman toteutus on hyvässä vauhdissa ja sen tavoitteena on nostaa Suomen globaalisti kestävän 

kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi vuonna 2030. Tämä lisää Suomen kaivannaisteollisuuden kestävyyttä, 

houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Ohjausryhmää johtavat TEM:n kansliapäällikkö Erkki Virtanen ja YM:n 

kansliapäällikkö Hannele Pokka. 
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