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ESIPUHE

Ympäristöministeriö asetti 18.6.2009  biodiversiteettisopimuksen artikla 8(j):n 
kansallisen asiantuntijatyöryhmän, jonka tuli valmistella saamelaisten  biodiver-
siteettiin liittyvää perinteistä tietoa koskevia toimenpiteitä. Työryhmän yhtenä 
tehtävänä on selvittää, miten saamelaisten kotiseutualueella voidaan ympäris-
tövaikutuksien arvioinnissa soveltaa biodiversiteettisopimuksen 5. osapuoliko- 
kouksen hyväksymiä vapaaehtoisia Akwé: Kon -ohjeita. Työryhmä on suomen-
tanut Akwé: Kon -ohjeet, jotta ne olisivat edesauttamassa ohjeistuksen toimeen-
panoa Suomessa.

Suomessa Akwé: Kon -ohjeet koskevat saamelaisten kotiseutualuetta. Saame-
laiskulttuurin luontosidonnaisuus ilmenee siitä, että ihminen on osa luontoa, ei 
sen hallitsija. Saamelaiskulttuurin tulevaisuuden elinehto on luonnon monimuo-
toisuuden säilyminen. Saamelaisten perinteinen tieto ja tavanomainen luonnon-
käyttö on sidoksissa saamen kieleen ja perinteisiin elinkeinoihin, poronhoitoon, 
kalastukseen, metsästykseen, käsityöhön ja keräilyyn. Saamelaisten kotiseutualu-
een luonnon monimuotoisuus on rikasta, mutta haavoittuvaa. Ilmastonmuutos 
ja sen seuraukset sekä lähivuosien kaavoitus-, matkailu- ja liikenneratkaisut voi-
vat heikentää saamelaisten kotiseutualueen luonnon monimuotoisuutta uhaten 
samalla saamelaisten luonnon monimuotoisuuteen liittyvän perinteisen tiedon 
säilymistä ja tavanomaista luonnonkäyttöä. Noudattamalla Akwé: Kon -ohjeita 
maankäytön suunnittelussa ja kaavoitushankkeissa voidaan edistää biodiver-
siteettisopimuksen toteutumista ja estää luonnon monimuotoisuuden ja siihen 
liittyvän saamelaisen perinteisen tiedon heikkenemistä. 

Akwé: Kon -ohjeita sovelletaan saamelaisten kotiseutualueen olosuhteisiin 
ja kansalliseen lainsäädäntöön. Ohjeet on tarkoitettu otettavaksi huomioon kan-
sallisessa lainsäädännössä. Suomessa Akwé: Kon -ohjeet koskevat erityisesti 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) ja  ympäristövaikutusten arvioinnista 
(YVA) annetun lain (468/1994) soveltamista sekä saamelaisten kotiseutualueen 
valtion hallinnassa olevien alueiden maankäytön suunnittelua. Akwé: Kon -oh-
jeet tarjoavat menettelytavan, jolla saamelaisten osallistuminen hankkeiden ja 
suunnitelmien valmisteluun, vaikutusten arviointiin ja päätöksentekoon voidaan 
turvata. Ohjeiden tarkoituksena on turvata alkuperäiskansojen luonnon moni-
muotoisuuteen liittyvän perinteisen tiedon, käytänteiden ja innovaatioiden säi-
lymistä. Tavoitteen saavuttamiseksi saamelaiskulttuurin kannalta merkittävissä 
kaavoitushankkeissa, hoito- ja käyttösuunnitelmien ja luonnonvarasuunnitelmi-
en laadinnassa sekä YVA-prosesseissa tulisi kerätä tietoa saamelaisten perintei-
sestä tiedosta ja luonnonkäytöstä sekä arvioida kokonaisvaltaisesti hankkeen 
vaikutuksia saamelaiskulttuurille. 

Ohjeet tuovat uuden  mallin  osallistamiselle ja kokonaisvaltaisen lähesty-
mistavan saamelaisten kotiseutualueen alueiden- ja maankäytön suunnitteluun. 
Akwé: Kon -ohjeita sovelletaan saamelaisten kotiseutualueen luonnonsuojelu-
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alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien sekä luonnonvarasuunnitelmien laadinnassa. 
Kokemuksia Akwé: Kon -ohjeiden soveltamisesta ja ohjeita Akwé: Kon -ohjeiden 
soveltamiseksi maankäytön ohjauksessa on koottu kansalliselle artikla 8(j)-sivustolle 
osoitteeseen www.ymparisto.fi/lumonet/8j.  

Akwé: Kon -ohjeet on hyväksytty vuonna 2004 biodiversiteettisopimuksen osa-
puolikokouksessa. Suomi  on ensimmäisenä osapuolena aloittanut Akwé: Kon -ohjei-
den soveltamisen. Suomella on nyt ainutlaatuinen tilaisuus olla  suunnannäyttäjänä 
kansainväliselle yhteisölle Akwé: Kon -ohjeiden soveltamisessa ja ottaa ohjeistus 
huomioon kehitettäessä maankäyttöä ohjaavaa lainsäädäntöä ja maankäytön ohja-
usjärjestelmää.  

10.5.2011

Klemetti Näkkäläjärvi   
työryhmän puheenjohtaja  
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ALKUSANAT

Kansainvälinen yhteisö on tunnustanut useiden alkuperäiskansa- ja paikallisyh-
teisöjen läheisen ja perinteisen riippuvuuden biologisista luonnonvaroista etenkin 
biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen johdanto-osassa. Sen lisäksi 
on laajalti tunnustettu, että perinteinen tieto voi edistää sekä biologisen monimuotoi-
suuden suojelua että sen kestävää käyttöä – jotka molemmat ovat yleissopimuksen 
keskeisiä tavoitteita – ja että on tarve varmistaa, että perinteisen tiedon käytöstä saata-
vat hyödyt jaetaan tasapuolisesti. Tästä syystä yleissopimuksen osapuolet sitoutuivat 
artiklassa 8(j) kunnioittamaan, suojelemaan ja ylläpitämään biologisen monimuotoi-
suuden säilyttämisen ja kestävän käytön kannalta merkittävää perinteistä tietoa ja 
edistämään sen laajempaa soveltamista.

Useimmat alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöt elävät alueilla, joilla sijaitsee 
valtaosa maailman geenivaroista. Ne ovat hyödyntäneet biologista monimuotoisu-
utta kestävällä tavalla tuhansien vuosien ajan, ja niiden kulttuurit ja tietämys ovat 
juurtuneet syvälle ympäristöön, josta  ne ovat riippuvaisia. Tästä syystä alkuperäis-
kansa- ja paikallisyhteisöt kantavat usein huolta hankkeista, joita aiotaan toteuttaa 
niiden perinteisesti asuttamilla tai käyttämillä maa- ja vesialueilla, sillä hankkeista 
voi aiheutua heidän elinkeinoilleen ja perinteiselle tiedolleen pitkäaikaisia haitallisia 
vaikutuksia.

Yleissopimuksen osapuolet päättivät vastata tähän huoleen laatimalla yhdessä 
alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen1 kanssa osana artiklan 8(j) työohjelmaa ohjeet 
tällaisten hankkeiden kulttuuristen, ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioin-
nille. Artiklaa 8(j) ja siihen liittyviä määräyksiä käsittelevän avoimen työryhmän 
suositusten perusteella sopimuksen 7. osapuolikokous hyväksyi vapaaehtoiset  
Akwé: Kon -ohjeet sellaisten hankkeiden kulttuuristen-, ympäristö- ja sosiaalisten vai-
kutusten arvioinnille,  joita aiotaan toteuttaa alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen 
pyhillä paikoilla ja niiden perinteisesti asuttamilla tai käyttämillä maa- ja vesialueilla 
tai jotka todennäköisesti vaikuttavat näihin. Vapaaehtoisissa ohjeissa esitettyjä men-
ettelyjä ja arviointitapoja noudattamalla voidaan todennäköisesti saada merkittävää 
tietoa ehdotettujen hankkeiden kulttuurisista, ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuk-
sista, ja siten ne tulevat osaltaan ehkäisemään hankkeiden mahdollisia haitallisia 
vaikutuksia alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen toimeentuloon.

Vapaaehtoiset ohjeet nimettiin niiden kokonaisvaltaisen luonteen korostamiseksi 
mohawkin kielen ilmaisulla, joka merkitsee ”kaikkea luomakunnassa”. Ohjeiden tar-
koituksena on tarjota yhteistyöpuitteet, joilla varmistetaan alkuperäiskansa- ja paikal-
lisyhteisöjen täysipainoinen osallistuminen ehdotettujen hankkeiden kulttuuristen, 
ympäristö- ja sosiaalisten huolenaiheiden ja etujen arviointiin. Ohjeet koskevat myös 
perinteisen tiedon, innovaatioiden ja käytäntöjen huomioimista vaikutusten arvioin-
nin yhteydessä sekä ne edistävät asianmukaisten teknologioiden käyttöä.

1 Suomentajan huomio: paikallisyhteisö tarkoittaa yhteisöjä, jotka noudattavat perinteistä elämäntapaa  
(Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen  artikla 8j).



8  Ympäristöhallinnon ohjeita  1 | 2011

Vapaaehtoiset Akwé: Kon -ohjeet ovat käytännönläheinen väline, joka vastaa sitä 
suurempaa painoarvoa, jonka yleissopimuksen osapuolet nykyään antavat tulosha-
kuisten tavoitteiden asettamiselle ja saavuttamiselle. Niillä pyritään vuoteen 2010 
mennessä hidastamaan biologisen monimuotoisuuden vähenemistä merkittävästi 
kuten yleissopimuksen strategisessa suunnitelmassa ja kestävän kehityksen huippu-
kokouksessa Johannesburgissa 2002 on sovittu. Koska alkuperäiskansa- ja paikallis-
yhteisöt suojelevat merkittävää osaa planeetan terrestrisestä biologisesta monimuo-
toisuudesta, vapaaehtoisten ohjeiden täytäntöön paneminen voisi myötävaikuttaa 
vuoden 2010 tavoitteen saavuttamiseen eli hidastaa biologisen monimuotoisuuden 
häviämistä merkittävästi. 

Kehotan kaikkia, joita asia koskee, käyttämään näitä vapaaehtoisia ohjeita yh-
dessä niiden kuudennessa osapuolikokouksessa hyväksyttyjen ohjeiden kanssa, jot-
ka koskevat biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien kysymysten sisällyttämistä 
ympäristövaikutusten arviointia koskevaan lainsäädäntöön ja/tai arviointimenette-
lyyn sekä suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointiin. Toivon, että 
saamme vapaaehtoisten ohjeiden käyttäjiltä myös palautetta ja mahdollisia paran-
nusehdotuksia.

Hamdallah Zedan
Pääsihteeri
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Johdanto

Vapaaehtoiset Akwé:  Kon -ohjeet sellaisten hankkeiden kulttuuri-, ympäristö- ja 
sosiaalivaikutusten arvioinnille, joita aiotaan toteuttaa alkuperäiskansa- ja pai-
kallisyhteisöjen pyhillä paikoilla ja niiden perinteisesti asuttamilla tai käyttämillä 
maa- ja vesialueilla tai jotka todennäköisesti vaikuttavat näihin laadittiin biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen toukokuussa 2000 pidetyssä 5. osa-
puolikokouksessa hyväksytyn artiklaa 8(j) ja siihen liittyviä määräyksiä koskevaan 
työohjelmaan sisältyvän tehtävän 9 mukaisesti. Työohjelma itsessään hyväksyttiin 
osapuolten 4. osapuolikokouksessa vuonna 1998 perustaman artiklaa 8(j) ja siihen 
liittyviä määräyksiä käsittelevän avoimen ad hoc -työryhmän antamien suositusten 
perusteella.

Artiklaa 8(j) ja siihen liittyviä määräyksiä koskeva työohjelma on keskeisin niistä 
biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolien luomista väli-
neistä, joilla osapuolet pyrkivät toteuttamaan artiklan 8(j) tavoitteet kunnioittaa, suo-
jella ja ylläpitää alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen sellaista tietoa, innovaatioita ja 
käytäntöjä, joka on merkittävää biologisen monimuotoisuuden suojelun ja kestävän 
käytön kannalta ja edistää ja laajentaa niiden soveltamista mainittujen yhteisöjen lu-
valla ja myötävaikutuksella sekä rohkaista tietämyksestä, keksinnöistä ja käytännöstä 
saadun hyödyn tasapuolista jakoa. Työohjelman muita keskeisiä osatekijöitä ovat; 
alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen osallistumismenettelyt, tila ja kehityssuunnat, 
hyötyjen tasapuolinen jako, oikeudelliset tekijät sekä seurantaa koskevat osatekijät, 
joihin nämä ohjeet kuuluvat.

 Vapaaehtoiset Akwé: Kon -ohjeet tarjoavat osapuolille ja hallituksille ohjeistusta 
alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen kulttuuristen, ympäristö- ja sosiaalisten näkö-
kohtien sisällyttämisestä uusiin tai nykyisiin vaikutusarviointia koskeviin menette-
lyihin. Ohjeita tulisi soveltaa niiden ohjeiden yhteydessä, jotka koskevat biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvien kysymysten sisällyttämistä ympäristövaikutusten 
arviointia koskevaan lainsäädäntöön tai prosessiin sekä strategiseen ympäristövai-
kutusten arviointiin. Sopimuksen osapuolet hyväksyivät nämä ohjeet osapuolikoko-
uksensa päätöksessä VI/7 A, ja ne sisältyvät kyseisen päätöksen liitteisiin.

Osapuolia ja hallituksia kehotetaan huomioimaan vapaaehtoiset ohjeet aina kun 
suunnitellaan hankkeita alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen pyhille paikoille ja 
niiden perinteisesti asuttamille tai käyttämille maa- tai vesialueille tai jotka toden-
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näköisesti vaikuttavat näihin. Vastaavasti kansainvälisiä rahoituslaitoksia ja kehitys-
yhteistyöjärjestöjä kehotetaan huomioimaan tarve sisällyttää ohjeet kahdenvälisiin 
ja monenvälisiin yhteistyöhankkeisiin ja käyttää niitä sekä varautumaan tarvittaessa 
rahoittamaan ehdotettujen hankkeiden ja poliittisten ohjelmien haitallisten vaikutus-
ten ja riskitekijöiden ehkäisyä ja lieventämistä. Vapaaehtoisia ohjeita tulisi soveltaa 
kunkin kehittämisaloitteen olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Vapaaehtoisia Akwé: Kon -ohjeita noudattamalla voidaan edistää merkittäväs-
ti biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tavoitteita perinteisen 
tiedon suhteen, kuten on määritelty artiklassa 8(j) ja sitä koskevissa määräyksissä.

  
Akwé: Kon1

Vapaaehtoiset ohjeet sellaisten hankkeiden kulttuuristen, ympäristö- ja sosiaalisten 
vaikutusten arvioinnille, joita on ehdotettu toteutettavaksi alkuperäiskansa- ja paikal-
lisyhteisöjen pyhillä paikoilla ja niiden perinteisesti asuttamilla tai käyttämillä maa- ja 
vesialueilla tai jotka todennäköisesti vaikuttavat näihin. 

1 Kokonaisvaltainen mohawkinkielinen ilmaisu merkitsee ”kaikkea luomakunnassa”. Ilmaisu on 
peräisin Kahnawake-yhteisöltä, joka asuu lähellä ohjeiden neuvottelupaikkaa Montrealia.
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I.  Tarkoitus ja lähestysmistapa
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1.  Akwé: Kon -ohjeet ovat vapaaehtoiset ja tarkoitettu yleissopimuksen osapuolten 
ja hallitusten käytettäviksi   kansallisen lainsäädännön puitteissa ohjeena  niiden 
kehittäessä ja pannessa täytäntöön omia vaikutusarviointijärjestelmiään. Ohjeet 
tulisi huomioida aina suunniteltaessa hankkeita, joita aiotaan toteuttaa alkupe-
räiskansa- ja paikallisyhteisöjen pyhillä paikoilla ja niiden perinteisesti asuttamil-
la tai käyttämillä maa- ja vesialueilla tai jotka todennäköisesti vaikuttavat näihin.

2.  Ohjeiden tavoitteena on tarjota yleisluonteisia neuvoja siitä, miten alkuperäis-
kansa- ja paikallisyhteisöjen kulttuuriset, ympäristö- mukaan lukien biodiversi-
teetti- ja sosiaaliset näkökohdat voidaan sisällyttää uusiin ja jo olemassa oleviin 
vaikutustenarviointimenettelyihin ottaen huomioon, että osassa nykyisistä me-
nettelyistä nämä näkökohdat voidaan huomioida erilaisin tavoin. Ohjeita tulisi 
soveltaa niiden ohjeiden kanssa, jotka koskevat biologiseen monimuotoisuuteen 
liittyvien kysymysten sisällyttämistä ympäristövaikutusten arviointia koskevaan 
lainsäädäntöön ja/tai prosessiin sekä suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövai-
kutusten arviointiin. Sopimuksen osapuolet hyväksyivät nämä ohjeet osapuoli-
kokouksensa päätöksen VI/7 A ensimmäisessä kohdassa, ja ne sisältyvät kyseisen 
päätöksen liitteeseen.

3.  Tarkemmin ottaen ohjeiden tarkoituksena on tarjota viitekehys yhteistyölle, jonka 
puitteissa hallitukset, alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöt, päätöksentekijät sekä 
hankkeista vastaavat tahot voivat

(a)  tukea alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen täysipainoista ja tehokasta osal-
listumista tutkittavien vaikutusten rajaukseen, arvioinnin laajuuden selvittä-
miseen ja hankkeiden suunnitteluun;

(b)  huomioida asianmukaisesti alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen kulttuu-
riset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset huolenaiheet ja edut, erityisesti huo-
mioiden naiset, joihin kohdistuu usein suhteettoman suuri osa kehityshank-
keiden kielteisistä vaikutuksista;

(c)  huomioida alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen perinteinen tieto, innovaa-
tiot ja käytännöt osana ympäristö-, sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten 
arviointia, ottaen asianmukaisesti huomioon perinteisen tiedon, innovaatioi-
den ja käytäntöjen omistusoikeuden ja tarpeen suojella ja säilyttää perinteinen 
tieto, innovaatiot ja käytännöt;

(d)  edistää tarkoituksenmukaisen tekniikan käyttöä;

(e)  tunnistaa ja toteuttaa tarkoituksenmukaiset toimenpiteet ehdotettujen hank-
keiden mahdollisten haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi tai lieventämi-
seksi;

(f)  ottaa huomioon kulttuuristen, ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten osateki-
jöiden väliset vuorovaikutussuhteet.
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4.  Ohjeissa tunnustetaan, että hankkeet eroavat huomattavasti mittakaavaltaan, 
laajuudeltaan ja  sisällöltään sellaisten näkökohtien suhteen kuin laajuus, koko 
ja kesto, strateginen ja taloudellinen merkitys sekä vaikutusten luonne. Tämän 
vuoksi ohjeita on sovellettava kunkin hankkeen olosuhteiden edellyttämällä 
tavalla. Yksittäiset valtiot voivat määritellä kulttuuristen-, ympäristöllisten- ja 
sosiaalisten vaikutusten arvioinnin vaiheet uudelleen tarpeitaan ja vaatimuksiaan 
vastaavalla tavalla ottaen huomioon alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen tar-
peet ja huolenaiheet sekä kansalliset lainsäädännölliset, hallinnolliset ja poliittiset 
kehykset. Tässä yhteydessä valtioiden tulisi huomioida, että minkään ohjeissa 
ei tulisi vaikuttaa haitallisesti biologiseen monimuotoisuuteen eikä muiden yh-
teisöjen toimeentuloon ja että ohjeet tulisi panna täytäntöön tavalla, joka on yh-
denmukainen kansainvälisen oikeuden ja muiden kansainvälisten velvoitteiden 
kanssa.

5.  Kulttuuristen, ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointimenettelyissä tu-
lisi viitata muuhun asiaankuuluvaan kansalliseen lainsäädäntöön, asetuksiin 
ja ohjeisiin sekä kyseisen valtion ratifioimiin kansainvälisiin ja monenvälisiin 
ympäristösopimuksiin ja pöytäkirjoihin, jotka ovat tulleet voimaan. Tässä yh-
teydessä valtioiden tulisi huomioida, ettei minkään näissä ohjeissa tulisi vaikuttaa 
haitallisesti biologiseen monimuotoisuuteen ja että ohjeet tulisi panna täytäntöön 
kansainvälisen oikeuden ja muiden kansainvälisten velvoitteiden kanssa yhden-
mukaisella tavalla. 
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II.  Määritelmät
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6.  Näissä ohjeissa

(a)  ”kulttuuristen vaikutusten arviointi” tarkoittaa arviointia, jossa tarkastellaan 
hankkeen todennäköisiä vaikutuksia tietyn ryhmän tai yhteisön elämänta-
paan ja johon kyseinen ryhmä tai yhteisö osallistuu täysipainoisesti ja jonka 
kyseinen ryhmä tai yhteisö mahdollisesti suorittaa. Kulttuuristen vaikutusten 
arvioinnissa tarkastellaan yleensä ehdotetun hankkeen vaikutuksia, sekä 
hyödyllisiä että haitallisia, jotka saattavat kohdistua esimerkiksi kyseisen vai-
kutusalueen yhteisön arvoihin, uskomusjärjestelmiin, tapaoikeuteen, kieleen 
tai kieliin, tapoihin, talouteen, ja suhteisiin, joita yhteisöllä on paikalliseen 
ympäristöön ja tiettyihin lajeihin sekä yhteisön yhteiskunnalliseen järjestäy-
tymiseen ja perinteisiin;

(b)  ”kulttuuriperintöön kohdistuvien vaikutusten arviointi” tarkoittaa arviointia, 
jossa tarkastellaan  hankkeen todennäköisiä sekä hyödyllisiä että haitallisia 
vaikutuksia yhteisön kulttuuriperinnön fyysisiin ilmenemismuotoihin, kuten 
paikkoihin, rakennelmiin ja jäänteisiin, joilla on arkeologista, arkkitehtonista, 
historiallista, uskonnollista, henkistä, kulttuurista, ekologista tai esteettistä 
arvoa tai merkitystä;

(c)  ”tapaoikeus” tarkoittaa oikeutta, joka koostuu oikeudellisiksi vaatimuksiksi 
tai velvoittaviksi käyttäytymissäännöiksi katsotuista tavoista; käytäntöjä ja 
käsityksiä, jotka ovat niin keskeinen ja olennainen osa sosiaalista ja taloudel-
lista järjestelmää, että niihin suhtaudutaan ikään kuin ne olisivat lakeja2;

(d)  ”ympäristövaikutusten arviointi” tarkoittaa arviointimenettelyä, jossa tarkas-
tellaan ehdotetun hankkeen todennäköisiä ympäristövaikutuksia ja ehdote-
taan vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä. Arvioinnissa on huomioitava, että 
sosioekonomiset ja kulttuuriset sekä ihmisten terveyteen kohdistuvat sekä 
hyödylliset että haitalliset vaikutukset ovat yhteydessä toisiinsa;

(e)  ”pyhä paikka” voi tarkoittaa paikkaa, kohdetta, rakennelmaa, aluetta tai  
alueen luonnon erityispiirrettä, jota kansalliset hallitukset tai alkuperäiskan-
sat pitävät alkuperäiskansa- tai paikallisyhteisön tapojen mukaisesti erityisen 
tärkeänä paikan uskonnollisen ja/tai henkisen merkityksen vuoksi;

(f)  ”sosiaalisten vaikutusten arviointi” tarkoittaa arviointia, jossa tarkastellaan 
hankkeen todennäköisiä sekä hyödyllisiä että haitallisia vaikutuksia tietyn 
yhteisön taloudellisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, kansalaisuuteen liittyviin ja 
poliittisiin oikeuksiin sekä hyvinvointiin, elinvoimaisuuteen ja elinkykyisyy-
teen; toisin sanoen arvioinnissa tarkastellaan yhteisön elämänlaatuun koh-
distuvia vaikutuksia mitattuna erilaisilla sosioekonomisilla mittareilla, joita 

2  Katso määritelmä teoksesta Black's Law Dictionary (7. painos), 2000.
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ovat muun muassa tulonjako, fyysinen ja sosiaalinen yhtenäisyys, yksilöiden 
ja yhteisöjen suoja sekä työllisyystason, työllistymismahdollisuuksien, ter- 
veyden, hyvinvoinnin, koulutuksen sekä asumisen, asuntojen, infrastruktuu-
rin ja palveluiden saatavuus ja laatutasot;

(g) ”strateginen ympäristöarviointi” tarkoittaa arviointimenettelyä, jossa tarkas-
tellaan ehdotettujen politiikkojen, suunnitelmien tai ohjelmien todennäköisiä 
ympäristövaikutuksia, jotta varmistettaisiin, että ne tulisivat täysin huomioon 
otetuiksi ja käsitellyiksi päätöksenteon varhaisessa vaiheessa yhdessä talou-
dellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen näkökohtien kanssa3;

(h)  ”perinteinen tieto” tarkoittaa alkuperäiskansa- ja perinteistä elämäntapaa 
noudattavien paikallisyhteisöjen perinteistä tietämystä, innovaatioita ja käy-
täntöjä, jotka ovat biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja kestävän 
käytön kannalta merkittäviä.

3  Termi on johdettu määritelmästä, joka on esitetty päätöksen VI/7 A liitteisiin sisältyvissä ohjeissa 
(ohjeiden 1 kohdan b alakohta), jotka koskevat biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien kysymysten 
sisällyttämistä ympäristövaikutusten arviointia koskevaan lainsäädäntöön ja/tai prosessiin sekä strate-
giseen ympäristövaikutusten arviointiin.
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III.  Menettelyyn liittyviä huomioita
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7.  Todeten, että arviointimenettelyyn osallistuviin tahoihin saattavat kuulua hank-
keesta vastaava, yksi tai useampivaltion laitos, alkuperäiskansa- ja paikallisyhtei-
söjä, osallisia sekä arvioinnin suorittavia teknisiä asiantuntijoita; todeten lisäksi, 
että kulttuuriset, ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset on suotavaa sisällyttää 
samaan arviointiprosessiin ja huomioiden ympäristövaikutusten arvioinnin pe-
rustavanlaatuiset osatekijät sellaisina kuin ne on kuvattu ohjeissa, jotka koskevat 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien kysymysten sisällyttämistä ympäris-
tövaikutusten arviointia koskevaan lainsäädäntöön ja/tai prosessiin sekä strate-
giseen ympäristövaikutusten arviointiin;

 kokonaisvaltaisen arvioinnin tulisi sisältää seuraavat vaiheet:

(a) Valmisteluvaihe:

(i)  vaikutusten arvioinnin laajuuden selvittäminen,

(ii)  tutkittavien vaikutusten rajaus,

(b) Varsinainen arviointivaihe,

(i)  vaikutusten tarkastelu ja arviointi,

(ii)  lieventävien toimenpiteiden tarkastelu (johon sisältyvät hankkeen toteut-
tamatta jättäminen, vaihtoehtoisten ratkaisujen etsiminen vaikutusten 
välttämiseksi, varotoimien sisällyttäminen hankkeen suunnitteluun tai 
rahallisen ja/tai muun korvauksen järjestäminen haitallisista vaikutuk-
sista),

(c) Raportointi- ja päätöksentekovaihe,

(i)  raportointi vaikutusarvioinnista,

(ii)  vaikutusarvioinnin tarkastelu,

(iii) päätöksenteko, ja

(iv) hallinnointia ja seurantaa koskevien suunnitelmien laatiminen, johon 
sisältyvät tehtävien ja vastuiden, vaihtoehtoisten ehdotusten sekä lieven-
tämistä koskevien vaatimusten ja ehtojen selvittäminen,

(d) Seuranta- ja auditointivaihe: seuranta ja ympäristöauditointi

8.  Laadittaessa vaikutusten arviointia hankkeista, joita aiotaan toteuttaa alkuperäis-
kansa- ja paikallisyhteisöjen pyhillä paikoilla ja niiden perinteisesti asuttamilla 
tai käyttämillä maa- ja vesialueilla tai jotka todennäköisesti vaikuttavat näihin, 
voidaan osana edellä kuvattuja vaiheita harkita myös seuraavia toimenpiteitä:
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(a)  hankkeesta vastaavan järjestämää tiedottamista ja julkista kuulemista kysei-
sestä hankkeesta,

(b)  niiden alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen sekä muiden osallistentunnis-
tamista, joihin suunniteltu hanke todennäköisesti vaikuttaa,

(c) alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen, mukaan lukien naisten, nuorten, van-
husten ja muiden suojaa tarvitsevien ryhmien osallistumisen takaamiseksi 
vaikutusten arvioinnissa tulee kehittää sopivia menetelmiä,

(d)  yhteisesti sovitun menettelyn perustamista alkuperäiskansa- tai paikallisyh-
teisön niiden jäsenten näkökohtien ja huolenaiheiden kirjaamiseksi, joiden 
etuihin hanke todennäköisesti vaikuttaa,

(e)  menettelyn perustamista, jonka välityksellä paikallis- ja alkuperäiskansayh-
teisöt voivat ilmoittaa hyväksyvänsä tai vastustavansa omaan yhteisöönsä 
mahdollisesti vaikuttavaa hanketta,

(f)  tarvittavien inhimillisten, taloudellisten, teknisten ja oikeudellisten voimava-
rojen tunnistamista ja tarjoamista, jotta alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöt 
voivat tehokkaasti osallistua vaikutusarvioinnin kaikkiin vaiheisiin,

(g)  ympäristönkäyttö- tai seurantasuunnitelman laatimista, mukaan lukien va-
rautumissuunnitelmat, jotka koskevat hankkeesta mahdollisesti aiheutuvia 
haitallisia kulttuurisia, ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia,

(h)  korvausvastuista, vahinkojen korvaamisesta, vakuutuksista ja hyvityksestä 
vastaavien toimijoiden tunnistamista,

(i)  Päättäminen tarpeen mukaan yhteisesti sovituin ehdoin hankkeesta vastaa-
van ja vaikutusten kohteena olevien alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen 
välillä, sopimuksista tai toimintasuunnitelmista ehdotetun hankkeen kaikki-
en kielteisten vaikutusten ehkäisemis- ja lieventämistoimien toteuttamisesta.

(j)  Muutoksenhakumenettelynluomista.

9.  Vaikka kulttuuristen, ympäristö ja sosiaalisten vaikutusten arvioinneissa keskity-
tään lähtökohtaisesti eri näkökohtiin, oletuksena on, että kaikki kolme arviointia 
toteutetaan noudattaen pääasiassa samoja askelia tai vaiheita. Kun kyse kuitenkin 
on pienimuotoisista, paikallisesti ideoiduista ja toteutettavista hankkeista, ar-
vioinnissa voidaan jättää joitakin näistä vaiheista huomiotta.
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A.  Hankkeesta vastaavan järjestämä tiedottaminen  
ja julkinen kuuleminen

10.  Hankkeesta vastaavan tai toimivaltaisen valtion viranomaisen pitäisi tiedottaa ja 
järjestää julkinen kuuleminen hankkeesta mahdollisimman varhaisessa vaihees-
sa. Tiedottamisessa tulisi käyttää kaikkia tavanomaisia julkisia tiedotusvälineitä 
(painettuja, sähköisiä ja henkilökohtaisia viestimiä, kuten sanomalehtiä, radiota, 
televisiota, joukkokirjeitä ja kyläkokouksia), ottaa huomioon syrjäisten tai eristy-
neiden tai suureksi osaksi lukutaidottomien yhteisöjen tilanne ja varmistettava, 
että tiedottaminen ja kuuleminen tapahtuvat asianomaisten yhteisöjen ja alueen 
kielellä tai kielillä. Ilmoituksessa on nimettävä selkeästi hankkeesta vastaava. 
Lisäksi siinä on esiteltävä lyhyesti hanke sekä paikat ja yhteisöt, joihin ehdotus 
todennäköisesti vaikuttaa, mahdolliset vaikutukset biologisen monimuotoisuu-
den suojeluun ja kestävään käyttöön sekä mahdolliset kulttuuriset ja sosiaaliset 
vaikutukset, julkisen kuulemisen järjestelyt, yhteystiedot sekä hankkeen suun-
nittelun ja mahdollisen toteuttamisen aikataulut, mukaan lukien vaikutusarvi-
ointimenettelyn aikataulut sekä kansallisen ja alueellisen lainsäädännön sekä 
osa-alueellisten, alueellisten ja kansainvälisten sopimusten asettamat velvoitteet.

11. Suunnitelma hankkeesta ja sen vaikutusarvioinnista tulisi olla asianomaisia al-
kuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjä edustavien järjestöjen sekä  osallisten käytet-
tävissä julkista arviointia ja kuulemista varten. Niiden tulisi sisältää olennaiset 
tiedot hankkeesta. Ehdotettua hanketta koskeva tiedottaminen ja julkinen kuule-
minen olisi ajoitettava niin, että asianomaiset alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöt 
ehtisivät varautua esittämään näkökantojaan. Alkuperäiskansa- ja paikallisyhtei-
söille tulisi antaa mahdollisuus esittää kantansa niin, että tämä saisi hankkeesta 
vastaavan täyden ja oikeudenmukaisen tarkastelun.

B.  Niiden alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen sekä osallisten 
tunnistaminen, joihin ehdotettu hanke todennäköisesti 
vaikuttaa

12. Kaikissa hankkeissa, joita aiotaan toteuttaa alkuperäiskansa- ja paikallisyhtei-
söjen pyhillä paikoilla ja niiden perinteisesti asuttamilla tai käyttämillä maa- 
ja vesialueilla tai jotka todennäköisesti vaikuttavat näihin, alkuperäiskansa- ja 
paikallisyhteisöt tulisi kutsua osallistumaan arviointi- ja suunnittelumenettelyn 
kaikkiin vaiheisiin. Näitä osallistujia tulisi täysimääräisesti kunnioittaa menette-
lyn kaikissa vaiheissa, suunnittelu ja täytäntöönpano mukaan lukien.
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13. Alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen jäsenten, asiantuntijoiden ja järjestöjen 
sekä muiden osallisten tunnistamiseksi olisi käynnistettävä virallinen menet-
tely, johon sisältyisi paikallinen ja avoin kuuleminen. Kun kaikki osapuolet oli-
si määritetty, olisi tarkoituksenmukaista perustaa virallinen kaikkia osapuolia 
edustava yhteistyöelin ja määritellä sen valtuudet antaa neuvoja vaikutusar-
viointimenettelyssä, erityisesti tutkittavien vaikutusten rajausten ja arvioinnin 
laajuuden selvittämisen suhteen, laadittaessa ympäristön käyttö ja hoito- sekä 
seurantasuunnitelmaa, sekä kulttuurista ja sosiaalista varautumissuunnitelmaa. 
Yhteistyöelintä perustettaessa erityistä huomiota olisi kiinnitettävä alkuperäis-
kansa- ja paikallisyhteisöjen riittävän edustuksen varmistamiseen. 

C.  Alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen osallistumisen  
mahdollistavat järjestelyt

14.  Alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöt, joihin hanke vaikuttaa,  tulisi kutsua osal-
listumaan sellaisten elinten toimintaan, jotka on perustettu antamaan neuvoja 
tutkittavien vaikutusten rajauksessa ja arvioinnin laajuuden selvittämisessä tai 
heitä on kuultava hankkeen vaikutuksia arvioitaessa. Alkuperäiskansa- ja pai-
kallisyhteisöjen olisi voitava osallistua kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
vaikutusten arvioinnin ohjeistuksen laatimiseen. Tutkittavien vaikutusten rajauk-
sessa ja arvioinnin laajuuden selvittämisessä olisi huomioitava myös asianosaisen 
yhteisön laatimat yhteisön kehittämissuunnitelmat ja strategista ympäristöar-
viointia koskevat menettelyt.

15.  Sen lisäksi, että asianomaisten alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen on oltava 
edustettuina elimissä, jotka on perustettu antamaan neuvontaa vaikutusarvi-
oinnin muissa vaiheissa, niiden täysimääräisen ja tosiasiallisen osallistumisen 
takaamiseksi vaikutusarvioinnin ja päätöksenteon aikana tulisi huomioida myös 
yhteisön osallistamista tukevat toimintamallit. Lisäksi hankkeesta vastaavan tu-
lisi antaa asianomaiselle yhteisölle säännöllistä palautetta vaikutusarvioinnin ja 
hankkeen kehittymisen kaikissa vaiheissa.

16.  Asianomaisten alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen osallistumisen helpottami-
seksi tulisi nimetä paikalliset asiantuntijat, tunnustaa heidän asiantuntemuksensa 
ja heidät tulisi osallistaa  mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
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D.  Sellaisen yhteisesti sovitun menettelyn perustaminen, joka 
mahdollistaa ehdotetun hankkeen kohteeksi todennäköisesti 
joutuvien alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen jäsenten esiin 
tuomien näkemysten ja ongelmien kirjaamisen 

17.  Hankkeesta vastaavan ja asianomaisten alkuperäiskansa- tai paikallisyhteisöjen 
pitäisi sopia järjestely, joka mahdollistaa yhteisöjen näkemysten ja ongelmien kir-
jaamisen asianmukaisesti, sillä yhteisöjen jäsenet eivät välttämättä voi osallistua 
julkisiin kokouksiin esimerkiksi yhteisön etäisen sijainnin tai heikon terveyden-
tilan vuoksi. Ensisijainen tapa tuoda yhteisön jäsenten näkemyksiä esiin voi olla 
niiden esittäminen kirjallisesti. Yhteisöjen suostumuksella voidaan kuitenkin 
käyttää myös kuva- tai ääninauhaa tai muita sopivia tapoja.

E.  Riittävien inhimillisten, taloudellisten, teknisten ja 
oikeudellisten voimavarojen tunnistaminen ja varaaminen, 
jotta alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöt voivat osallistua 
vaikutusarvioinnin kaikkiin vaiheisiin

18.  Inhimillisten, taloudellisten, teknisten ja lainsäädännöllisten voimavarojen 
varhainen tunnistaminen valtion ja asianomaisten alkuperäiskansa- ja paikal-
lisyhteisöjen taholta ja, jos olosuhteet antavat aihetta, tarvittavien henkilö-, ta-
loudellisten, teknisten ja oikeudellisten voimavarojen osoittaminen, erityisesti 
alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöille niiden asiantuntemuksen tukemiseen, 
mahdollistaa alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen tehokkaan osallistumisen 
vaikutusten arviointimenettelyyn. Yleisesti ottaen, mitä laajempi ehdotettu hanke 
on, sitä suuremmat ja laaja-alaisemmat sen mahdolliset vaikutukset ovat ja siten 
sitä suuremmat ovat tukeen ja toimintaedellytysten vahvistamiseen kohdistuvat 
vaatimukset.

F.  Ympäristön käyttö- ja hoito- tai seurantasuunnitelman 
laatiminen, mukaan lukien varautumissuunnitelmien, jotka 
koskevat ehdotetusta hankkeesta mahdollisesti aiheutuvia 
haitallisia kulttuurisia, ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia

19.  Hyötyjen maksimoimiseksi ja haittojen minimoimiseksi on useimmissa tapauk-
sissa tarpeen laatia ympäristön käyttö- ja hoito- tai seurantasuunnitelma, joka 
luo puitteet hankkeen toteuttamiselle. Ympäristön käyttö- ja hoito- tai seuranta-
suunnitelman laatimisessa olisi noudatettava asianomaisen yhteisön kehittämis-
suunnitelmaa ja/tai strategista ympäristöarviointia koskevia toimenpiteitä, jos 
yhteisö on laatinut sellaiset. Suunnitelmaan tulisi lisäksi sisällyttää varautumis-
suunnitelmat mahdollisille haitallisille kulttuurisille ja sosiaalisille vaikutuksille.
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G.  Korvausvastuusta, vahinkojen korvaamisesta, vakuutuksista ja 
hyvityksestä vastaavien toimijoiden nimeäminen

20.  Asianomaisten alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen sekä niitä ylläpitävien 
ekosysteemien terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja, sii-
hen määrään saakka kuin on mahdollista, hankkeiden haitallisten kulttuuri-, 
ympäristö- ja sosiaalivaikutusten estämiseksi on tärkeää nimetä selkeästi korva-
usvastuusta, vahinkojen korvaamisesta, vakuutuksista ja hyvityksestä vastaavat 
toimijat.

H.  Hankkeesta vastaavan sekä alkuperäiskansa- 
ja paikallisyhteisöjen välisten sopimusten tai 
toimintasuunnitelmien laatiminen yhteisesti sovituin ehdoin

21.  Alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen etujen suojelemiseksi yhteisö ja hankkeen 
edustaja voivat neuvotella hanketta koskevan sopimuksen. Kansallisen lainsää-
dännön ja määräysten puitteissa sopimuksessa voidaan käsitellä vaikutusten 
arvioinnin menettelytapakysymyksiä, mukaan lukien mahdollisuus, että han-
ketta ei toteuteta ja määrittää osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut sekä 
sopia toimenpiteistä ehdotetun hankkeen mahdollisten haitallisten vaikutusten 
estämiseksi tai lieventämiseksi.

I.  Tarkistus- ja muutoksenhakumenettelyiden luominen

22.  Osapuolten tulisi, mikäli ne eivät ole vielä sitä tehneet, pyrkiä kansallisen lain-
säädännön mukaisella tavalla takaamaan asianomaisten alkuperäiskansa- ja pai-
kallisyhteisöjen täysimääräinen osallistuminen ehdotettuja hankkeita koskevaan 
päätöksentekomenettelyyn, tarkistus- ja muutoksenhakumenettely mukaan lu-
kien, ottaen huomioon erilaiset sovittelu- ja riidanratkaisumenettelyt, joihin voi 
sisältyä tavanomaisia menettelytapoja.
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IV. Kulttuuristen, ympäristö- ja     
sosiaalisten vaikutusten arvioinnin   
sisällyttäminen samaan menettelyyn
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23.  Alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöillä on erityislaatuinen suhde ympäristöön. 
Sen vuoksi ohjeissa on mahdollistettu kulttuuristen-, ympäristö- ja sosiaalisten 
vaikutusten arviointien sisällyttäminen samaan menettelyyn. Vaikutusarviointien 
toteutuksen tulisi täyttää biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuk-
sen artikloissa 14 ja 8(j) asetetut vaatimukset; lisäksi toteutuksessa tulisi huomioi-
da artiklaa 8(j) ja siihen liittyviä velvoitteita koskevaa työohjelmaa ohjaavat yleiset 
periaatteet. Ohjeiden tulisi ottaa huomioon työ, joka on tehty sisällytettäessä 
biologista monimuotoisuutta koskevia asioita ympäristövaikutusten arviointiin 
ja strategiseen ympäristöarviointiin yleissopimuksen artiklan 14 mukaisesti sekä 
kiinnittää erityistä huomiota kulttuuristen ja sosiaalisten näkökohtien sisällyttä-
miseen kaikkiin ympäristövaikutusten arviointia koskeviin säädöksiin ja politiik-
koihin.

A.  Kulttuuristen vaikutusten arviointi

24. Kulttuuristen vaikutusten arviointi menettelyssä ja erityisesti arvioinnin laa-
juuden  selvittämisen ja vaikutusten rajauksen  määrittämisen yhteydessä on 
pyrittävä tunnistamaan seikat, jotka ovat kulttuurin kannalta erityisen keskeisiä. 
Niitä voivat olla muun muassa kulttuuriperintö, uskonnot, uskomukset ja pyhät 
opetukset, perinteiset käytännöt, sosiaalisen järjestyksen muodot, luonnonvaro-
jen käyttöön liittyvät järjestelmät, kuten maankäyttötavat, kulttuurisesti merkit-
tävät paikat, kulttuuristen resurssien taloudellinen arvottaminen, pyhät paikat, 
juhlamenot, kielet, tapaoikeuden järjestelmät sekä poliittiset rakenteet, roolit ja 
tavat. Kulttuurivaikutusten arviointia kehitettäessä on näin ollen huomioitava 
kaikkiin kulttuurin ilmenemismuotoihin, myös pyhiin paikkoihin, kohdistuvat 
mahdolliset vaikutukset.

25. Kulttuuriperintöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ehdo-
tetun hankkeen todennäköisiä vaikutuksia yhteisön kulttuuriperinnön fyysisiin 
ilmenemismuotoihin. Sitä säätelee useissa tapauksissa kansallinen kulttuuripe-
rintöä koskeva lainsäädäntö. Kulttuuriperintöön kohdistuvassa arvioinnissa on 
otettava, olosuhteiden näin edellyttäessä, huomioon kansainväliset, kansalliset 
ja paikalliset perintöä koskevat arvot.

26. Jos hankkeen maarakennustöiden yhteydessä löydetään paikkoja tai esineitä, 
joilla on mahdollisesti kulttuuriperinnöllistä merkitystä, kaikki työt löytöpaikalla 
ja sen ympäristössä olisi keskeytettävä, kunnes asianmukainen arkeologinen tai 
kulttuuriperintöä koskeva arviointi on saatu suoritettua.

27.  Kulttuuristen vaikutusten arvioinnin laajuutta määritettäessä on syytä huomioida 
seuraavat seikat:
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(a)  mahdolliset vaikutukset elollisten luonnonvarojen jatkuvaan tavanomaiseen 
käyttöön,

(b) mahdolliset vaikutukset perinteisen tiedon, innovaatioiden ja käytäntöjen 
kunnioittamiseen, säilyttämiseen, suojelemiseen ja ylläpitämiseen,

(c) menettelytavat,

(d)  mahdolliset vaikutukset pyhiin paikkoihin ja niihin liittyviin rituaaleihin tai 
seremoniallisiin toimintoihin,

(e)  kulttuurisen yksityisyyden tarpeen kunnioittaminen,

(f)  mahdolliset vaikutukset tapaoikeuden noudattamiseen.

1.  Mahdolliset vaikutukset luonnonvarojen jatkuvaan tavanomaiseen käyttöön

28.  Arvioinneissa pitäisi huomioida täysipainoisesti elollisten luonnonvarojen tavan-
omaiset käyttötavat, jotka täyttävät yleissopimuksen ja erityisesti artiklan 10(c) 
vaatimukset, sillä tällaisten käyttötapojen ylläpitämän ja kasvattavan geneettisen 
monimuotoisuuden väheneminen voi johtaa perinteisen tiedon, innovaatioiden 
ja käytäntöjen katoamiseen.

2.  Mahdolliset vaikutukset perinteisen tiedon, innovaatioiden ja käytäntöjen 
kunnioittamiseen, säilyttämiseen, suojelemiseen ja ylläpitämiseen

29. Kulttuuristen vaikutusten arvioinnin yhteydessä on kiinnitettävä huomiota pe-
rinteisen tiedon, innovaatioiden ja käytäntöjen haltijoihin sekä tietämykseen 
itseensä. Arvioinnissa olisi huomioitava perinteisen tiedon, innovaatioiden ja 
käytäntöjen omistajuutta, saantia, hallitsemista, käyttöä ja levittämistä säänte-
levä tapaoikeus. Salaisen tai pyhän tietämyksen paljastamisen suhteen on syytä 
noudattaa alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen menettelytapasääntöjä myös 
julkisten kuulemisten ja oikeuskäsittelyiden yhteydessä. Salaisen ja/tai pyhän 
tietämyksen paljastamiseen on  varmistettava etukäteen pyydetty tietoon perus-
tuva suostumus ja asianmukaiset suojatoimenpiteet.

3.  Menettelytapasäännöt 

30.  Osana  hankkeesta vastaavan ja asianosaisten yhteisöjen sopimuksia tai toimin-
tasuunnitelmia voitaisiin luoda menettelytapasääntöjä hankkeen ja sitä toteutta-
van henkilöstön asianmukaisen toiminnan helpottamiseksi alkuperäiskansa- ja 
paikallisyhteisöjen pyhillä paikoilla ja perinteisesti asuttamilla tai käyttämillä   
maa- ja vesialueilla. Tapauskohtaisia menettelytapasääntöjä voi olla tarvetta luo-
da erityisille hankkeille (esimerkiksi seikkailumatkailulle, kaivostoiminnalle) ja 
niissä voi olla tarve ottaa huomioon käyttäytyminen, jota on noudatettava vierail-
taessa paikallisyhteisöissä, etenkin erityisillä paikoilla tai kun ollaan tekemisissä 
alkuperäiskansa- tai paikallisyhteisöjen kanssa.
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4.  Mahdolliset vaikutukset pyhiin paikkoihin ja niihin liittyviin  
rituaaleihin tai seremoniallisiin toimintoihin

31.  Kun suunnitellaan hankkeita, joita aiotaan toteuttaa alkuperäiskansa- ja paikal-
lisyhteisöjen pyhillä paikoilla ja niiden perinteisesti asuttamilla tai käyttämillä 
maa- ja vesialueilla tai jotka todennäköisesti vaikuttavat näihin paikkoihin, on 
toteutukseen osallistuvien työntekijöiden oltava tietoisia siitä, että monilla py-
hillä paikoilla sekä muuten kulttuurisesti merkittävillä paikoilla ja alueilla voi 
olla merkittäviä tehtäviä biologisen monimuotoisuuden suojelussa ja kestävässä 
käytössä ja laajasti ottaen tärkeiden luonnonvarojen ylläpitämisessä, joihin nämä 
yhteisöt perustavat hyvinvointinsa.

32.  Jos vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltava ehdotetun hankkeen mahdollisia 
vaikutuksia pyhään paikkaan, arvioinnin yhteydessä olisi myös valittava hank-
keelle vaihtoehtoisia paikkoja yhteistyössä paikan valvojien ja koko asianomaisen 
yhteisön kanssa. Jos ehdotettu hanke vaikuttaa pyhään paikkaan ja jos paikkaa ei 
ole suojeltu minkään lain nojalla, asianomainen alkuperäiskansa- tai paikallisyh-
teisö voi haluta paikkaa koskevien menettelytapasääntöjen laatimista ehdotetun 
hankkeen yhteydessä.

5.  Kulttuurisen yksityisyyden tarpeen kunnioittaminen

33.  Hankkeen vastaavan ja muiden hankkeen parissa työskentelevien henkilöiden 
tulee kunnioittaa kulttuurisesti arkoja aiheita ja alkuperäiskansa- ja paikallisyhtei-
söjen yksityisyyden tarvetta erityisesti tärkeiden rituaalien ja pyhien toimitusten, 
kuten siirtymäriittien ja kuolemaan liittyvien toimitusten, yhteydessä. Heidän 
tulee myös huolehtia, ettei heidän toimintansa häiritse yhteisöjen päivittäistä 
elämää ja muita toimia.

6.  Mahdolliset vaikutukset tapaoikeuden noudattamiseen

34.  Vaikutusten arvioinnin yhteydessä on tarkasteltava myös ehdotettujen hankkei-
den mahdollisia vaikutuksia asianomaisen yhteisön tapaoikeuteen. Jos hanke 
edellyttää ulkopuolisen työvoiman käyttämistä tai paikallisten tavanomaisten 
järjestelmien (kuten maan hallintaoikeutta tai luonnonvarojen ja hyötyjen jaka-
mista koskevien) muuttamista, hankkeesta voi seurata ristiriitoja. Tämän vuoksi 
voi olla tarpeen koontaa joitain tapaoikeuden osia, selkeyttää oikeudenkäyttöön 
liittyviä seikkoja ja neuvotella siitä, miten paikallislakien loukkaukset voidaan 
saada rajattua mahdollisimman vähäisiksi.
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B.  Ympäristövaikutusten arviointi

35.  Laadittaessa ympäristövaikutusten arviointia hankkeista, joita aiotaan toteuttaa 
alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen pyhillä paikoilla ja niiden perinteises-
ti asuttamilla tai käyttämillä maa- ja vesialueilla tai jotka todennäköisesti vai-
kuttavat näihin paikkoihin, on huomioitava ohjeet, jotka koskevat biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvien kysymysten sisällyttämistä ympäristövaikutusten 
arviointia koskevaan lainsäädäntöön ja/tai prosessiin sekä strategiseen ympä-
ristövaikutusten arviointiin. Kansallisessa ympäristövaikutusten arviointia kos-
kevassa lainsäädännössä ja siihen liittyvissä menettelyissä on syytä kunnioittaa 
olemassa olevia perinnäisiä maa- ja sopimusoikeuksia sekä alkuperäiskansa- ja 
paikallisyhteisöjen laillisesti vahvistettuja oikeuksia. Tiedonkeruuprosessin ku-
luessa ympäristövaikutusten arviointi voi tukea alkuperäiskansa- ja paikallis-
yhteisöjen oikeuksien suojelua tunnistamalla asianomaisten yhteisöjen erityiset 
toimet, tavat ja uskomukset.

36.  Hankkeen suorat vaikutukset tulisi arvioida paikalliseen biologiseen monimuo-
toisuuteen ekosysteemin, lajien ja perimän tasoilla. Erityisen tärkeää on kiinnittää 
huomiota niihin biologisen monimuotoisuuden osatekijöihin, joista asianomais-
ten alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen jäsenten toimeentulo, hyvinvointi ja 
muut tarpeet ovat riippuvaisia. Epäsuorat vaikutukset on arvioitava huolellisesti 
ja niitä on seurattava pitkällä aikavälillä. Hanke-ehdotusta tulee arvioida perus-
teellisesti mitä tulee vieraslajien luontoon pääsemiseen.

1.  Ympäristön nykytilaa koskevat selvitykset

37.  Jotta  hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointi voitaisiin tehdä hyvin, 
on suositeltavaa ensin koota ympäristöä koskevat perustiedot alkuperäiskan-
sa- ja paikallisyhteisöille erityisen merkittävien biologisen monimuotoisuuden 
osatekijöiden tunnistamiseksi yhteistyössä asianomaisten alkuperäiskansa- ja 
paikallisyhteisöjen kanssa Sekä biologisen monimuotoisuuden että kulttuuristen 
arvojen suojelu edellyttävät yksityiskohtaista tietoa elollisista luonnonvaroista 
– ekosysteemeistä, lajeista ja geneettisestä monimuotoisuudesta – ja näiden varo-
jen arvottamisesta. Nykytilaa koskevaan selvitykseen tulisi sisältyä esimerkiksi, 
esiintyykö hankkeen vaikutusten kohteena olevia luontotyyppejä nykyisillä suo-
jelualueilla (kansallisessa suojelualuejärjestelmässä) ja onko erityisiä ravinto- ja 
viljelykasvilajeja (ja lajikkeita) edustettuina ex situ -kokoelmissa (puutarhat, sie-
menpankit jne.).
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 Nykytilaa koskevissa selvityksissä on kerättävä tietoja seuraavista seikoista:

(a) lajien inventoinnit (määriteltävä erityiset lajit, jotka ovat yhteisölle tärkeitä 
ravintona, lääkkeinä, polttoaineina, rehuna, rakennustarvikkeena, valmis-
tettaviin esineisiin, vaatetukseen tai, joita yhteisö käyttää uskonnollisiin ja 
seremoniallisiin tarkoituksiin jne.),

(b)  uhanalaisten ja muiden riskialttiiden lajien määrittäminen (mahdollisesti 
lajeja, joihin on viitattu Kansainvälisen Luonnonsuojeluliiton (IUCN) Punai-
sessa kirjassa, villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä 
kauppaa koskevassa yleissopimuksessa (CITES) ja kansallisissa uhanalaisten 
lajien luetteloissa),

(c)  erityisen merkittävien elinympäristöjen tunnistaminen (lisääntymis- ja ku-
tupaikat, jäljellä oleva alkuperäinen kasvillisuus, villieläinten suojelualueet 
mukaan lukien puskurivyöhykkeet ja ekologiset käytävät sekä muuttavien 
lajien elinympäristöt ja muuttoreitit) sekä uhanalaisten ja elintärkeiden  lajien 
keskeisten  lisääntymiskausien määrittäminen,

(d)  taloudellisesti erityisesti merkittävien alueiden tunnistaminen (kuten metsäs-
tys-, ansastus-, kalastus- ja keräilypaikat sekä laidunmaat, puunkorjuualueet 
ja muut hyödynnettävät alueet,

(e)  Biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemejä ylläpitävien erityisen merkit-
tävien maaston piirteiden ja muiden luontaisten tekijöiden tunnistaminen 
(kuten vesiväylät, lähteet ja järvet sekä kaivokset ja louhokset, jotka palvelevat 
paikallisia tarpeita); ja

(f)  uskonnollista, henkistä tai seremoniallista arvoa sisältävien paikkojen ja py-
hinä pidettyjen paikkojen (kuten pyhien lehtojen ja palvontapaikkojen) mää-
rittäminen

38.  Osapuolikokouksen päätöksen V/6 ensimmäisessä kohdassa hyväksytyn ekosys-
teemilähestymistavan 11. periaatteen mukaisesti perinteistä tietämystä, keksintö-
jä ja käytäntöä tulee pitää tärkeänä ja erottamattomana perusselvityksen osana. 
Erityisesti on kiinnitettävä huomiota sellaisten yhteisöjen tietämykseen, innovaa-
tioihin ja käytäntöihin, joilla on pitkäaikainen yhteys hankkeessa tarkoitettuun 
alueeseen. Perinteinen tieto, innovaatiot ja käytännöt voidaan varustaa ristiin-
viittauksilla vanhojen valokuvien, sanomalehtiartikkelien, tunnettujen historial-
listen tapahtumien, arkeologisten arkistojen, antropologisten raporttien ja muun 
arkistoidun materiaalin kanssa.
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C.  Sosiaalisten vaikutusten arviointi

39.  Jotta alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöihin todennäköisesti vaikuttavan hank-
keen sosiaaliset vaikutukset voitaisiin arvioida kattavasti, vaikutusten arvioin-
nin laajuuden ja vaikutusten rajauksen selvitysvaiheessa on otettava huomioon 
sukupuoleen ja väestörakenteeseen liittyvät tekijät, asumisolot, työllisyys, infra-
struktuuri ja palvelut, tulojen ja omaisuuden jakautuminen, perinteiset tuotanto-
järjestelmät ja -tavat sekä koulutukselliset tarpeet, tekniset taidot ja taloudelliset 
seuraukset.

40. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä on tarkasteltava ehdotetusta 
hankkeesta asianomaiselle yhteisöille tulevia aineellisia hyötyjä, joita voivat esi-
merkiksi olla turvallisten  työpaikkojen syntyminen, pysyvien tulojen saaminen 
perimällä hankkeen edunsaajilta asianmukaisia maksuja, pääsy markkinoille ja 
tulonsaantimahdollisuuksien monipuolistuminen. Perinteisessä taloudessa ta-
pahtuvia muutoksia arvioitaessa on huomioitava haitallisten sosiaalivaikutusten, 
kuten rikollisuuden ja sukupuolitautien, taloudellinen arvottaminen.

41.  Jos hanke aiheuttaa muutoksia perinteisiin ravinnontuotantotapoihin tai sen yhtey-
dessä tiettyä luonnonvaraista lajia ryhdytään viljelemään ja hyödyntämään kaupalli-
siin tarkoituksiin, näiden muutosten vaikutukset on otettava arvioinnissa huomioon.

42.  Hankkeen sosiaalisia vaikutuksia arvioitaessa on laadittava alkuperäiskansa- ja 
paikallisyhteisöjen näkemyksiä vastaavia sosiaalisen kehityksen mittareita, joissa 
on huomioitava sukupuolta ja ikäryhmiä koskevat tekijät, terveys, turvallisuus, 
ravinto ja toimeentulon jatkuvuus sekä mahdolliset vaikutukset sosiaaliseen yh-
teenkuuluvuuteen ja liikkuvuuteen.

43.  Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin laajuutta määritettäessä on huomioitava seu-
raavat seikat:

(a)  nykytilaa koskevat selvitykset,

(b)  taloudelliset näkökohdat,

(c)  mahdolliset vaikutukset maan hallintaoikeutta ja muuta luonnonvarojen 
käyttöä koskeviin perinteisiin järjestelmiin,

(d)  sukupuolta koskevat näkökohdat,

(e)  sukupolvia koskevat näkökohdat,

(f)  terveys ja turvallisuus,

(g)  vaikutukset sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen,

(h)  perinteiset elämäntavat, ja

(i)  mahdolliset vaikutukset toimeentulon kannalta tärkeiden luonnonvarojen 
saatavuuteen.
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1.  Nykytilaa koskevat selvitykset

44.  Nykytilaa koskevan selvityksen yhteydessä on käsiteltävä muun muassa seuraa-
via aiheita:

(a)  väestörakenteelliset seikat väestön lukumäärä ja ikärakenne, etninen jaottelu, 
väestön jakautuminen ja liikkuminen, mukaan lukien vuodenaikaiskierto,

(b)  asumisolot ja asutus, mukaan lukien tahdonvastainen asuttaminen, alkupe-
räiskansojen pakottaminen pois alueeltaan ja liikkuvien kansojen tahdonvas-
tainen paikalleen asuttaminen,

(c) yhteisön terveystilanne (esimerkiksi erityiset terveysongelmat, puhtaan ve-
den saatavuus, infektio- ja tartuntataudit, ravitsemukselliset puutteet, elin-
ajanodote, perinteisen lääketieteen käyttö jne.),

(d)  työllisyysaste, työllistymisalat, taidot (erityisesti perinteiset taidot), koulu-
tustaso (sekä epämuodollisen että muodollisen koulutuksen tuloksena saa-
vutettu taso), ammatillinen koulutus ja toimintaedellytysten parantamisen 
tarpeet,

(e)  infrastruktuurin ja palveluiden taso (esimerkiksi terveyspalvelut, liikenne, 
jätehuolto, vedensaanti ja sosiaaliset palvelut tai niiden puuttuminen),

(f)  tulotaso ja tulojen jakautuminen (mukaan lukien vastavuoroisuuteen, vaih-
tokauppaan ja vaihtamiseen perustuvat perinteiset tavaroiden ja palveluiden 
jakojärjestelmät),

(g)  omaisuuden jakautuminen (esimerkiksi maan hallintaoikeusjärjestelyt, oikeu-
det luonnonvaroihin ja muun omaisuuden omistajuus sen suhteen, kenellä 
on oikeus tuloihin ja muihin hyötyihin),

(h)  perinteiset tuotantojärjestelmät (ravinto, lääkkeet ja esineet), mukaan lukien 
sukupuolten välinen tehtävänjako, ja

(i)  alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen näkemykset omasta tulevaisuudestaan 
ja tavoista, joilla uskoa tulevaisuuteen voidaan tukea.

45.  Erityisesti omavaraistalouteen perustuvien alkuperäiskansojen ja paikallisyhtei-
söjen tapauksessa arvioinnissa olisi huomioitava lisäksi myös seuraavat sosiaa-
liset tekijät ja niihin kohdistuvat vaikutukset:

(a)  perinteiset vaihdon järjestelmät, jotka eivät pohjaudu rahankäyttöön, vaan 
metsästykseen, vaihtokauppaan ja muihin kaupan muotoihin, mukaan lukien 
työvoiman vaihto,

(b)  taloudelliset ja sosiaaliset suhteet,

(c)  sukupuoliroolien ja sukupuolten välisten suhteiden merkitys,
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(d)  perinteiset velvollisuudet ja käsitykset oikeudenmukaisuudesta ja tasa-ar-
vosta yhteiskunnassa, ja

(e)  perinteiset järjestelmät luonnonvarojen jakamiseksi, mukaan lukien metsäs-
tetyt, kerätyt tai hyödynnetyt luonnonvarat.

2.  Taloudelliset näkökohdat

46.  Suunniteltaessa hankkeita, jotka koskevat alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen 
pyhiä paikkoja ja niiden perinteisesti asuttamia tai käyttämiä maita tai vesiä, olisi 
varmistettava, että yhteisöt saavat hankkeesta konkreettisia hyötyjä. Tällaisia hyö-
tyjä voivat olla ympäristöön liittyvistä palveluista saatavat maksut, turvallisten 
työpaikkojen syntyminen, pysyvien tulojen saaminen perimällä asianmukaisia 
maksuja, markkinoille pääsy sekä (taloudellisten) tulonsaantimahdollisuuksien 
monipuolistuminen pienille ja keskisuurille yrityksille. Alkuperäiskansa- ja pai-
kallisyhteisöjen tulisi voida osallistua kansallisen lainsäädännön tai asiaa koske-
vien kansallisten säännösten mukaisesti hankkeiden tilintarkastusmenettelyihin 
varmistaakseen, että sijoitettuja varoja käytetään tehokkaasti.

3.  Mahdolliset vaikutukset maan hallintaoikeutta ja muuta luonnonvarojen 
käyttöä koskeviin perinteisiin järjestelmiin

47.  Hankkeet, jotka aiheuttavat muutoksia perinteisiin ravinnontuotantotapoihin 
tai joiden yhteydessä ryhdytään viljelemään ja hyödyntämään tiettyä luonnon-
varaista lajia kaupallisiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiettyjä yrttejä, mausteita 
lääkekasveja, kalaa, turkiksia tai nahkaa) markkinakysynnän tyydyttämiseksi, 
voivat aiheuttaa paineita perinteisen maan hallintaoikeusjärjestelmän uudista-
miseksi tai maan pakkolunastamiseksi sekä biologisen monimuotoisuuden kes-
tävään käyttöön, jotta voidaan vastata uusiin tuotantovaatimuksiin. . Tällaisten 
muutosten seuraukset voivat olla kauaskantoisia, ja ne on arvioitava asianmukai-
sesti alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen arvojärjestelmät huomioiden. Myös 
luonnonvaraisten lajien viljelyn ja /tai kaupallisen hyödyntämisen todennäköiset 
vaikutukset on arvioitava ja käsiteltävä.

4.  Sukupuolta koskevat näkökohdat

48.  Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa on erityisen tarpeellista tarkastella ehdo-
tetun hankkeen mahdollisia vaikutuksia asianomaisen yhteisön naisväestöön. 
Tällöin on huomioitava naisten rooli perheen ravinnontuottajina ja hoivaajina, 
yhteisön ja kotitalouksien päättäjinä sekä biologisen monimuotoisuuden varje-
lijoina ja sukupuolisidonnaisen perinteisen tiedon, innovaatioiden ja käytännön 
haltijoina.
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5.  Sukupolvia koskevat näkökohdat

49.  Sosiaalisia vaikutuksia arvioitaessa on aina huomioitava ehdotetun hankkeen 
mahdolliset vaikutukset kaikkiin yhteisön sukupolviin. Erityisesti on kiinnitet-
tävä huomiota vaikutuksiin, jotka saattavat vaikeuttaa tiedonsiirtoa yhteisön-
vanhimmilta nuorille tai jotka saattavat tehdä joistain taidoista ja perinteisestä 
tiedosta, innovaatioista ja käytännöstä tarpeettomia.

6.  Terveys ja turvallisuus

50.  Vaikutusten arvioinnin yhteydessä on selvitettävä tarkasti ehdotetun hankkeen 
terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuviin vaikutuksiin. Turvallisuutta tarkastel-
taessa on huomioitava esimerkiksi riski rakennustöiden yhteydessä tapahtuviin 
loukkaantumisiin. Terveysriskejä aiheuttavat i erilaiset saasteet, seksuaalinen 
hyväksikäyttö, sosiaaliset häiriöt, lääkekasvien kasvupaikkojen vaurioituminen 
sekä kemikaalien, kuten hyönteismyrkkyjen, käyttö. Ulkopuoliset työntekijät on 
seulottava sellaisten infektiotautien suhteen, joille paikallisella yhteisöllä ei ole 
vastustuskykyä tai jota yhteisössä ei ole aiemmin todettu.

7.  Vaikutukset sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen

51.  Vaikutuksia arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota mahdollisiin vaikutuksiin, 
joita hanke voi aiheuttaa asianomaiselle yhteisölle ja sen väestölle kokonaisuu-
tena. On taattava, että hankkeesta ei aiheudu yksittäisille yksilöille tai ryhmille 
epäoikeudenmukaisella tavalla haittaa tai hyötyä, joka voi koitua koko yhteisön 
vahingoksi.
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V.  Yleisiä näkökohtia 
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52.  Laadittaessa vaikutusten arviointia hankkeista, joita aiotaan toteuttaa alkuperäis-
kansa- ja paikallisyhteisöjen pyhillä paikoilla ja niiden perinteisesti asuttamilla 
tai käyttämillä maa- ja vesialueilla tai jotka todennäköisesti vaikuttavat näihin 
paikkoihin, olisi syytä huomioida myös seuraavat yleiset näkökohdat:

(a)  asianomaisten alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen ennalta antama tietoon 
perustuva  suostumus,

(b)  sukupuolta koskevat tekijät,

(c)  vaikutusten arviointi ja yhteisön kehittämissuunnitelmat,

(d)  oikeudelliset näkökohdat,

(e)  kulttuuristen-, ympäristöllisten- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa käy-
tetyn perinteisen tiedon, innovaatioiden ja käytäntöjen sekä tekniikan omis-
tusoikeus, suojelu ja valvonta,

(f)  lieventävät ja uhkien torjuntatoimenpiteet,

(g)  avoimuuden tarve, ja

(h)  tarkistus- ja riidanratkaisumenettelyiden laatiminen.

A.  Asianomaisten alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen ennalta 
antama tietoon perustuva suostumus

53.  Kun kansallinen oikeusjärjestelmä edellyttää alkuperäiskansa- ja paikallisyh-
teisöjen ennalta antamaa tietoon perustuvaa suostumusta, arviointimenettelyn 
yhteydessä on tutkittava, onko suostumus saatu. Vaikutusarvioinnin eri vaiheita 
vastaavan ennalta annetun tietoon perustuvan suostumuksen pitäisi kattaa al-
kuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen oikeudet sekä perinteinen tieto, keksinnöt 
ja käytännöt, sopivan kielen ja menettelyiden käyttö, riittävän pitkän ajan varaa-
minen sekä täsmällisen, tosiasiallisen ja juridisesti moitteettoman tiedon tarjoa-
minen. Muutosten tekeminen alkuperäiseen kehittämissuunnitelmaan edellyttää 
uutta yhteisöjen ennalta antamaa tietoon perustuvaa suostumusta.

B. Sukupuolta koskevat näkökohdat

54.  Vaikutusarvioinnissa on huomioitava täysimääräisesti se merkittävä tehtävä, joka 
naisilla ja nuorilla – ja aivan erityisesti alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen 
naisilla ja nuorilla – on biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä ja kestä-
vässä käytössä. Lisäksi on otettava huomioon, että naisten on voitava osallistua 
päätöksentekoon sekä biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen toteuttami-
seen täysipainoisesti ja tehokkaasti.
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C.  Vaikutusten arviointi ja yhteisön kehittämissuunnitelmat

55.  Alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjä tulisi kannustaa laatimaan oma yhteisön 
kehittämissuunnitelmansa ja heille olisi varattava niihin tarvittava tuki ja toimin-
tavalmius. Kehittämissuunnitelmien tulisi sisältää ja kehittää strategisen ympä-
ristöarvioinnin järjestelmiä, jotka ovat sopusoinnussa yhteisöjen määrittämien 
kehittämissuunnitelmien ja köyhyydenpoistamisohjelmien tavoitteisiin nähden.

56.  Hankkeissa, joita aiotaan toteuttaa alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen pyhillä 
paikoilla ja niiden perinteisesti asuttamilla tai käyttämillä maa- ja vesialueilla tai 
jotka todennäköisesti vaikuttavat näihin paikkoihin, tulisi säilyttää taloudellisten, 
sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristönäkökohtien välinen tasapaino. Samalla 
hankkeiden tulisi kuitenkin myös maksimoida mahdollisuudet biologisen moni-
muotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön, hyötyjen saantiin ja oikeudenmu-
kaiseen jakamiseen sekä perinteisen tiedon, innovaatioiden ja käytäntöjen tunnus-
tamiseen yleissopimuksen artiklan 8(j) mukaisesti ja lisäksi pyrkiä minimoimaan 
biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvat riskit. Kulttuuristen, ympäristö- ja 
sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tulisi kuvastaa näitä pyrkimyksiä.

D.  Oikeudelliset näkökohdat

57. Hallitusten, valtion viranomaisten ja hankkeesta vastaavien tulisi kansallisen 
lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti arviointimenettelyissä 
ottaa huomioon alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen oikeudet niiden perintei-
sesti asuttamiin tai käyttämiin maa- ja vesialueisiin sekä niihin liittyvään biolo-
giseen monimuotoisuuteen.

58.  Oikeudellisia vastuita on tarpeen selventää erityisesti kulttuuristen, ympäristö- ja 
sosiaalisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä mahdollisesti esiin tulevien seik-
kojen osalta, mukaan lukien määräysten toimeenpanon valvonta, korvausvastuut 
ja vahinkojen korjaaminen.

E.  Kulttuuristen, ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten 
arvioinnissa käytetyn perinteisen tiedon, innovaatioiden ja 
käytäntöjen sekä teknologioiden omistusoikeus, suojelu ja 
valvonta

59.  Ehdotetun hankkeen edustajien tulee ekosysteemilähestymistavan mukaisesti 
tunnustaa, että alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen arvoja ja biologisen mo-
nimuotoisuuden käyttöä koskevaa tietoa on tärkeää ymmärtää ja tarvittaessa 
soveltaa ja että niitä on tärkeää soveltaa kestävään kehitykseen.
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60.  Alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen tapaoikeutta sekä perinteistä tietämystä, 
innovaatioita ja käytäntöä koskevia tekijänoikeuksia on kunnioitettava ehdotetun 
hankkeen yhteydessä kaikissa olosuhteissa. Perinteistä tietämystä tulee käyttää 
vain oikeuksien omistajan ennalta antaman tietoon perustuvan suostumuksen no-
jalla. Alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen oikeuksien turvaamiseksi yhteisöjen 
pitäisi laatia tai niitä pitäisi auttaa laatimaan kansallisen lainsäädännön kanssa 
sopusoinnussa olevia menettelytapasääntöjä, joissa määritellään perinteisen tie-
don, innovaatioiden ja käytäntöjen saantia ja käyttöä kulttuuristen-, ympäristö- ja 
sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa. Yhteisöille tulisi antaa pyydettäessä tukea 
menettelytapasääntöjen laatimiseen.

F.  Lieventävät ja uhkia rajoittavat toimenpiteet

61.  Vaikutusten arvioinnin yhteydessä ja erityisesti sellaisia toimenpiteitä käsitel-
täessä, joilla pyritään lieventämään hankkeen mahdollisia biologista monimuo-
toisuutta vähentäviä tai häviämistä aiheuttavia vaikutuksia, täyden tieteellisen 
varmuuden puuttumista ei tule pitää perusteena toimenpiteiden lykkäämiselle 
kyseisen uhkan välttämiseksi tai minimoimiseksi

G.  Avoimuuden tarve

62.  Kulttuuri-, ympäristö- ja sosiaalivaikutusten arvioinnin kaikissa vaiheissa tulee 
noudattaa avoimuutta ja yleistä vastuullisuutta. Tämä koskee myös kaikkia pää-
töksentekoprosesseja lukuun ottamatta tapauksia, joissa kyse on kansallisesta 
turvallisuudesta tai joissa salaista tai pyhää perinteistä tietoa, innovaatioita ja 
käytäntöjä on käsiteltävä luottamuksellisesti. Vaikutusten arvioinnin perusselvi-
tyksessä kerättyä perinteistä tietoa, innovaatioita ja käytäntöjä koskevan tiedon 
salassapidosta on suositeltavaa laatia erillinen lisäehto.

H.  Tarkistus- ja riidanratkaisumenettelyiden laatiminen

63.  Hanke-ehdotuksia tai vaikutusarviointimenettelyjä koskevien mahdollisten rii-
tojen ratkaisemiseksi tulisi olla käytettävissä riidanratkaisutapoja tai -järjestelmiä 
tai ne on tarvittaessa laadittava.
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VI. Tavat ja keinot 



42  Ympäristöhallinnon ohjeita  1 | 2011

A.  Toimintavalmiuksien vahvistaminen ja palauttaminen

64.  Kaikkiin toimiin, joiden tarkoituksena on sisällyttää alkuperäiskansojen ja paikal-
lisyhteisöjen kulttuurisia ja sosiaalisia näkemyksiä ja monimuotoisuutta koske-
via näkemyksiä kansallisiin ympäristövaikutusten arviointijärjestelmiin kuuluu 
tarkoituksenmukainen toimintavalmiuksien vahvistaminen ja palauttaminen. 
Vaikutusten arvioinnista vastaavissa elimissä on oltava perinteistä tietoa, inno-
vaatioita ja käytäntöjä koskevaa asiantuntemusta. Samalla vaikutusten arvioinnin 
menettelyssä ja arviointimenetelmissä tarvitaan alkuperäiskansojen ja paikallis-
yhteisöjen asiantuntemusta. Ympäristövaikutuksia arvioiviin työryhmiin tulee 
kuulua käsiteltävän ekosysteemin kannalta keskeisen perinteisen tiedon, inno-
vaatioiden ja käytäntöjen asiantuntijoita, kuin myös alkuperäiskansoja edustavia 
asiantuntijoita.

65.  Ympäristövaikutusten arvioinnin tai strategisten vaikutusten arvioinnin kult-
tuurisia, sosiaalisia ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä näkökohtia sekä 
kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden ja luonnon monimuotoisuuden taloudel-
lista arvottamista käsittelevät sekä arvioinnin toteuttajille että alkuperäiskansa- 
ja paikallisyhteisöjen edustajille tarkoitetut koulutustyöpajat voisivat helpottaa 
aiheiden kulttuurienvälisen ymmärryksen syntyä.

66.  Hallitusten pitäisi kannustaa ja tukea alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjä, mi-
käli ne eivät ole vielä näin tehneet, laatimaan omia yhteisön kehittämissuunni-
telmiaan, joiden avulla kyseiset yhteisöt voivat ottaa käyttöön kulttuurisesti tar-
koituksenmukaisemman strategisen, yhdennetyn ja vaiheistetun lähestymistavan 
kehittämistarpeisiinsa yhteisön tavoitteiden mukaisella tavalla. Suunnitelmiin 
pitäisi sisältyä strategista ympäristöarviointia koskeva toimintaperiaate tai niillä 
pitäisi pyrkiä tuottamaan järjestelmällinen menettely sosiaalisten, ympäristö- ja 
kulttuuristen näkökohtien sisällyttämiseksi suunnitteluun ja päätöksentekoon 
sovellettavaksi hanke-ehdotuksia koskevissa vaikutusarvioinneissa.
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B.  Lainsäädäntöön perustuva vaikutusvalta

67.  Jos alkuperäiskansoja ja paikallisyhteisöjä koskevasta kulttuuristen-, ympäristö- 
ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnista tehdään erottamaton osa ympäristövai-
kutusten arvioinnin ja strategisen ympäristöarvioinnin menettelyitä, ja se sisäl-
lytetään lainsäädäntöön ja, jos hankkeiden tai politiikkojen laatijoille asetetaan 
selkeät vaatimukset löytää kulttuurisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti paras ja 
tehokkain ratkaisu, jonka avulla vältetään, vähennetään tai lievennetään haitalli-
sia vaikutuksia, kannustaa tämä hankkeista vastaavia  käyttämään kulttuuristen-, 
ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointivälineitä, jo hyvin varhaisessa vai-
heessa parantaakseen hankemenettelyä ennen hankkeen toteuttamista tai suos-
tumuksen pyytämistä tai joissain tapauksissa ennen toteuttamisvaihtoehtojen 
rajausta.

C.  Tiedonvaihto

68.  Verkkopohjaiset lähteet, kuten biologista monimuotoisuutta koskevan yleisso-
pimuksen tiedonvälitysjärjestelmä, ja muut tiedon ja kokemusten vaihtotavat, 
perinteiset viestintätavat mukaan lukien, voivat auttaa lisäämään tietoisuutta 
parhaista saatavilla olevista keinoista ja hyödyllisistä lähteistä, joista on saatavilla 
tietoa ja kokemuksia alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen kulttuuristen, sosi-
aalisten ja biologista monimuotoisuutta koskevien näkökohtien sisällyttämisestä 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn ja strategiseen ympäristöarviointiin 
ja arvioinnin toteuttamisesta. Näitä eri viestintätapoja olisi kehitettävä ja käytettä-
vä ympäristövaikutusten arviointia koskevan tiedon hankintaan ja vaihtamiseen.

69.  Arvioinnin toteuttajien sekä kulttuuristen-, ympäristö- ja sosiaalisten vaikutus-
ten arvioinnista kokemusta omaavien alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen 
jäsenten välisen viestinnän parantamistarve on kiireellinen ja asiaa pitäisi edis-
tää työpajoissa ja tapaustutkimuksia arvioimalla sekä vaihtamalla kokemuksia 
esimerkiksi biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen artikla 8(j)-
yhdyshenkilön kanssa.

D.  Voimavarat

70.  Alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöille sekä asiaankuuluville kansallisille järjes-
töille tulisi osoittaa tarvittavat voimavarat mukaan lukien taloudelliset ja tekniset 
sekä oikeudellinen tuki, jotta ne voisivat osallistua täysipainoisesti kansallisten 
vaikutusarviointien kaikkiin vaiheisiin. Mikäli mahdollista, tuen voivat osoittaa 
kansalliset hallitukset tai kehitysmaissa ja siirtymätalouksissa  sopivat avustus-
järjestöt.
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Sammandrag Syftet med biodiversitetskonventionen som Finland ratificerat är att trygga bevarandet av biologisk mång-
fald. Konventionen erkänner förhållandet mellan ursprungsbefolkningar och den biologiska mångfalden och 
ålägger stater att trygga bevarandet av ursprungsbefolkningens traditionella kunskap i fråga om biologisk 
mångfald och nautrresursanvändning. Det femte partsmötet under biodiversitetskonventionen har antagit 
frivilliga Akwé:Kon-anvisningar. Anvisningarna har beretts genom samarbete mellan staterna och ursprungs-
befolkningarna.

 Anvisningarna är avsedda att beaktas vid beredning och konsekvensbedömning för planer och projekt 
som ska genomföras i ursprungsbefolkningars, såsom de finska samernas, hembygdsområden och som inver-
kar på samekultur och -näringar och kulturarvet.

Anvisningarna förutsätter att utarbetandet av projekt och planer ska grundas på ursprungsfolkens behov 
och åsikter. Ursprungsbefolkningen bör delta i alla skeden av ett projekt från planering till genomförande. 
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miljökonsekvensbedömning och bedömning av sociala konsekvenser. Stater och ursprungsbefolkningar bör 
genom Akwé:Kon-anvisningarna skapa ett permanent, systematiskt förfarande, som godkänts av ursprungsbe-
folkningen, för att integrera sociala, miljömässiga och kulturella aspekter i planeringen och beslutsfattandet. I 
och med genomförandet av anvisningarna kan ursprungsbefolkningens handlingsberedskap utvecklas.

Genom iakttagandet av Akwé:Kon-anvisningarna kan negativa konsekvenser för ursprungsbefolkningen 
identifieras och olägenheter minimeras. Enligt anvisningarna bör representanter för ursprungsbefolkningen 
medverka vid beredningen av projekt och i arbetet ska jämställdhet och olika generationers behov beaktas. 
Ursprungsbefolkningarnas representanter bör informeras i alla skeden av beredningen, i olika medier och 
på det språk som används i samfundet. I projektet bör man teckna ner ursprungsbefolkningens åsikter och 
orosmoment, och de bör behandlas på ett rättvist sätt. Representanter för ursprungsbefolkningar bör med-
verka i miljökonsekvensbedömning och bedömning av kulturella och sociala konsekvenser i samband med 
projekt. 

Om ett projekt innebär negativa konsekvenser för ursprungsbefolkningen, ska de projektansvariga och 
ursprungsbefolkningens representanter överenskomma om åtgärder för att minimera de negativa konsek-
venserna. Uppföljningen av hur projektet genomförts bör göras i samarbete med representanter för ursp-
rungsbefolkningen.

De frivilliga Akwé:Kon-anvisningarna är i Finland avsedda för myndigheter som ansvarar för markanvänd-
ningsplanering och miljökonsekvensbedömningar i samernas hembygdsområden och för, lagstiftare, utförare 
av bedömningar, MKB-projektansvariga, planerare, Forststyrelsen, tillståndsmyndigheter, sametinget och 
skolternas byastämmor samt samesamfunden.
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Abstract The purpose of the Convention on Biological Diversity, which Finland has ratified, is to ensure the conservation 
of biological diversity. The Convention acknowledges the relationship between indigenous peoples and 
biological diversity and requires countries to preserve indigenous peoples’ traditional knowledge related to 
biological diversity and their customary use of nature. The 5th Conference of the Parties to the Convention 
on Biological Diversity has approved the Akwé: Kon Voluntary Guidelines. The guidelines have been jointly 
prepared by countries and indigenous peoples.  

The guidelines are intended to be taken into account in the preparation of projects and plans, and in 
the assessment of their impacts, which are to be implemented on lands traditionally occupied by indigenous 
peoples, such as the Sámi homeland in Finland when the projects and plans affect the Sámi culture, livelihoods 
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Birashálddahusa	rávvagat		1/2011

Publikašuvnna fáddá Luondu

Čoahkkáigeassu Suoma	ratifiseren	biodiversiteahttasoahpamuša	ulbmilin	lea	dorvvastit	luonddu	máŋggalágánvuođa	
seailuma.	Soahpamuš	dovddasta	álgoálbmogiid	ja	luonddu	máŋggalágánvuođa	gaskavuođa	gori	ja	
geatnegahttá	stáhtaid	dorvvastit	álgoálbmogiid	árbevirolaš	dieđu	ja	luonddugeavahanvugiid	seailuma,	mat	
laktásit	luonddu	máŋggalágánvuhtii.	Biodiversiteahttasoahpamuša	5.	oassebeallečoakkán	lea	dohkkehan	
eaktodáhtolaš	Akwé:	Kon	rávvagiid.	Rávvagat	leat	válmmaštallojuvvon	stáhtaid	ja	álgoálbmogiid	
ovttasbargun.

Rávvagat	leat	dárkkuhuvvon	váldojuvvot	vuhtii	álgoálbmogiid,	dego	Suoma	sápmelaččaid,	
ruovttuguovllus	dakkár	ollášuhttinvuloš	fidnuid	plánemis	sihke	plánaid	ja	prográmmaid	válmmaštallamis	ja	
váikkuhusaid	árvvoštallamis,	mat	sáhttet	váikkuhit	sámi	kultuvrii,	ealáhusaide	ja	kulturárbái.	
Rávvagat	gáibidit,	ahte	fidnuid	ja	plánaid	ráhkadeapmi	galggalii	vuođđuduvvat	álgoálbmogiid	dár-
bbuide	ja	oainnuide.	Álgoálbmogat	galggale	oassálastit	fidnu	buot	muttuide	plánema	rájes	gitta	
ollašuhttimii.	Oassábeallečoakkán	lea	evttodan,	ahte	stáhtat	válddále	rávvagiid	biras-	ja	sosiálaváik-
kuhsaid	árvvoštallama	lágaid	ja	ravvagiid	oassin.	Stáhtat	ja	álgoálbmogat	galggale	Akwé:	Kon	rávvagiid	
ollašuhttimiin	duddjot	bissovaš	álgoálbmogiid	dohkkehan	systemáhtalaš	meannudeami,	vai	sosiála-,	
biras-	ja	kultuvrralaš	ášši	bealit	čáhkaduvvojit	plánemii	ja	mearrádusdahkamii.	Rávvagiid	ollašuhttimiin	
sáhttet	gárgehuvvot	álgoálbmogiid	doaibmanválmmašvuođat.	

Akwe:	Kon	rávvagiid	doahttaleami	mielde	vahátlaš	váikkuhusat	álgoálbmogiidda	sáhttet	
identifiserejuvvot	ja	vahágat	sáhttet	geahpiduvvot	unnin.	Rávvagiid	mielde	fidnu	válmmaštallamii	
galget	oassálastit	álgoálbmogiid	ovddasteaddjit	ja	barggus	galget	váldojuvvot	vuhtii	dásseárvu	ja	sierra	
buolvvaid	dárbbut.	Álgoálbmogiid	ovddasteddjiide	galget	addojuvvot	doarvái	resurssat,	vai	sii	sáhttet	
oassálastit	fidnu	válmmaštallamii.	Álgoálbmotservošii	galgá	juohkit	dieđu	válmmaštallama	buot	muttuin,	
sierra	mediain	ja	servošan	geavahan	gielaid	mielde.	Fidnu	áigge	álgoálbmogiid	oainnut	ja	fuolat	galget	
čállojuvvot	bajás	ja	dat	galget	gieđahallot	vuoiggalaččat.	Álgoálbmogiid	ovddasteaddjit	galget	oassálastit	
fidnu	biraslaš,	kultuvrralaš	ja	sosiálalaš	váikkuhusaid	árvvoštallamii.	

	Jos	fidnu	dagaha	biehtadahkes	váikkuhusaid	álgoálbmogii,	de	fidnus	ovddasvástideaddji	ja	álgoálmo-
giid	ovddasteaddjit	galget	šiehttat	litnudeaddji	doaibmabijuin	nu	ahte	biehtadahkes	váikkuhusat	báhcet	nu	
unnin	go	vejolaš.	Fidnu	ollašuhttin	galgá	čuvvojuvvot	ovttas	álgoálbmogiid	ovddasteddjiiguin.			

Eaktodáhtolaš	Akwé:	Kon	rávvagat	leat	Suomas	dárkkuhuvvon	sámiid	ruovttuguovllu	eanangeavahusa	
plánejeaddji	ja	birasváikkuhusaid	árvvoštallamis	ovddasvástideaddji	eiseválddiide,	láhkaválmmaštalliide,	
árvvoštallamiid	dahkkiide,	BVÁ-fidnus	ovddasvástiddeddjiide,	lávvaráhkadeddjiide,	Meahciráđđehussii,	
lohpeeiseválddiide,	sámediggái	ja	nuortalaččaid	siidačoakkámii	sihke	sámi	servošiidda.
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Pirâshaldâttâs	ravvuuhh		1/2011

Almostittem fáddá Luándu

Čuákánkiäsu Suomâ	ratifisistem	biodiversiteetsopâmuš	uáivilin	lii	turviđ	luándu	maaŋgâhámásâšvuođâ	siäilum.	
Sopâmuš	tuuđdâst	algâaalmugij	já	luándu	maaŋgâhámásâšvuođâ	koskâvuođâ	já	kenigit	staatâid	turviđ	
algâaalmugij	luándu	maaŋgâhámásâšvuotân	lohtâseijee	ärbivuáválii	tiäđu	já	luándukevttimvuovij	siäilum.		
Biodiversiteetsopâmuš	5.	uásipeličuákkim	lii	tuhhiittâm	iävtutátulijd	Akwé:Kon	-ravvuid.	Ravvuuh	láá	
valmâštâllum	staatâi	já	algâaalmugij	oovtâstpargon.	

Ravvuuh	láá	uáivildum	vuotânväldimnáál	algâaalmugij,	tegu	Suomâ	sämikuávlust	olášuttemnáál	
šaddee	tagarij	haavâi	vuáváámist	sehe	vuáváámij	já	ohjelmij	valmâštâlmist	já	vaikuttâsâi	árvuštâlmist,	
moh	pyehtih	vaikuttiđ	sämikulttuurân,	-iäláttâssáid	já	kulttuuráárbán.	

Ravvuuh	väättih,	et	haavâi	já	vuáváámij	rähtim	kolgâččij	vuáđuduđ	algâaalmugij	tárboid	já	uáinoid.	
Algâaalmugeh	kolgâččii	uásálistiđ	haavâ	puohháid	muddoid	vuáváámist	olášutmân.	Uásipeličuákkim	
lii	iävtuttâm,	et	staatah	váldáččii	ravvuid	uássin	pirâs-	já	sosiaalvaikuttâsâi	árvuštâllâm	kyeskee	
lahâasâttâs	já	ravvuid.	Staatah	já	algâaalmugeh	kolgâččii	Akwé:Kon	-ravvuid	olášutmáin	lääččiđ	pissoo	
algâaalmug	tuhhiittem	oorniglâš	lattim	sosiaallij,	pirâs-	já	kulttuurlij	uáinui	lasseetmân	vuáváámân	já	
miärádâstohâmân.	Ravvuid	olášutmáin	puáhtá	ovdediđ	algâaalmugij	toimâmkiärgusvuođâid.	

Akwé:Kon	-ravvuid	nuávditmáin	puáhtá	tubdâđ	háitulijd	vaikuttâsâid	algâaalmugáid	já	hemâdâsâid	
puáhtá	minimistiđ.	Ravvui	mield	kalgeh	haavâ	valmâštâlmân	uásálistiđ	algâaalmug	ovdâsteijeeh	já	
pargoost	kalga	väldiđ	vuotân	täsiáárvu	já	jieškote-uv	suhâpuolvâi	táárbuid.	Algâaalmug	ovdâsteijeid	
kalga	adeliđ	tuárvi	resurssijd,	vâi	sij	pyehtih	uásálistiđ	haavâ	valmâštâlmân.	Algâaalmugsiärvusân	kalga	
tieđettiđ	valmâštâllâm	puohâin	muddoin,	sierâlágán	mediain	já	siärvus	kiävttám	kielâiguin.	Haavâst	kalga	
kirjiđ	algâaalmug	uáinuid	já	huolâid	já	taid	kalga	kohtâliđ	vuoigâlávt.	Algâaalmug	ovdâsteijeeh	kalgeh	
uásálistiđ	haavâ	pirâslâš-,	kulttuurlâš	já	sosiaallâš	vaikuttâsâi	árvuštâlmân.	

Jis	haahâ	toovvât	negatiivlijd	vaikuttâsâid	algâaalmugân,	kalgeh	haavâst	västideijee	já	algâaalmugij	
ovdâsteijeeh	sooppâđ	linásmittee	tooimâin	negatiivlij	vaikuttâsâi	minimistmân.	Haavâ	olášume	kalga	
čuávvuđ	oovtâst	algâaalmug	ovdâsteijeiguin.

Iävtutátuliih	Akwé:	Kon	-ravvuuh	láá	Suomâst	uáivildum	sämikuávlu	eennâmkevttim	vuáváámist	
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-haavâst	västideijeid,	kaavai	rähteid,	Meccihaldâttâsân,	lopevirgeomâháid,	sämitiigán	já	nuorttâlâšâi	
sijdâčuákkimân	sehe	sämisiärvusáid.
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Čõõđtemrääid nõmm 
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Pirrõsvaaldšem	vuä´ppõõzz	1/2011

Čõõđtõõzz teemm Luâtt

Vuännõs Lää´ddjânnam	ratifiiâttam	biodiversiteettsuåppmõõžž	jurddân	lij	staanâd	luâđ	määŋgåå´bleǩvuõđ	
seillmõš.	Suåppmõš	toobdast	vuõssnaroodi	da	luâđ	määŋgåå´bleǩvuõđ	kõskksa	kõskkvuõđ	da	õõlǥat	
valdiaid	staanât	vuõssnaroodi	luâđ	määŋgåå´bleǩvuõ´tte	kuulli	ää´rbvuâlaž	teâđ	da	luâđââ´nnemvue´jji	
seillmõõžž.		Biodiversiteettsuåppmõõžž	5.	vuä´ssbie´llsååbbar	lij	priimmâm	jiõččvääldlaž	Akwé:Kon	
-vuä´ppõõzzid.	Vuäppõõzz	liâ	valmštõllum	valdiai	da	vuõssnaroodi	õhttsažtuâjjan.		

Vuä´ppõõzz	liâ	jurddum	lokku	vä´lddem	diõtt	vuõssnaroodi,	mâ´te	Lää´ddjânnam	saa´mi,	
dommvuu´dest	čõõđtem	vue´lnn	åårrai	nåkam	ha´ŋǩǩõõzzi	plaanumuužžâst	di	plaani	da	prograammi	
valmštõõllmõõžžâst	da	vaikktõõzzi	ärvtõõllmõõžžâst,	kook	vuei´tte	vaikkted	sää´mkulttuu´re,	
-jie´llemvue´jjid	da	kultturpreeddna.	

Vuä´ppõõzz	ouddlâ´stte,	što	ha´ŋǩǩõõzzi	da	plaani	raajjmõš	õõlǥči	vuâđđõõvvâd	vuõssnaroodi	
taarbid	da	vuäinlmid.	Vuõssnarood	õõlǥči	vuässõõttâd	ha´ŋǩǩõõzz	pooddid	juõ´ǩǩ	vuâra	plaanmõõžžâst	
tiu´ddepiijjmõ´šše.	Vuä´ssbie´llsååbbar	lij	piijjâm	alttõõzz,	što	valdiad	vääldči	tuâi	mie´ldd	vuä´ppõõzzid,	
kook	le´čči	bie´ǩǩen	pirrõs-	da	sosialvaikktõõzzi	ärvtõõllmõ´šše	kuõskki	lää´jjšeâttmõõžž	da	
vuä´pstemvuõđ.	Valdiain	da	vuõssnaroodin	õõlǧči	Akwé:Kon	-vuä´ppõõzzid	tuåimmepiijjâmnalla	raajjâd	
põõšši	vuõssnarood	primmum	jie´rǧǧes	mõõntõõllmõš,	kåå´tt	le´čči	sosialaž,	pirrõs-	da	kulttuursaž	
ǩiõččâmvue´jji	seeiltem	diõtt,	nu´tt	plaanmõ´šše	ko	tu´mmstõktuõjju.	Vuä´ppõõzzid	tuåimmepiijee´l	vuei´tet	
õõudâsviikkâd	vuõssnaroodi	tuåimmjemvaalmâšvuõđid.

Akwé:Kon	-vuä´ppõõzzid	jää´ǩǩtee´l,	vuei´tet	vuõssnaroodid	tobdsted	nåkam	hääitnallšem	
vaikktõõzzid		da	tõn	mie´ldd	vuei´tet	še	uu´cceed	hääidaid.	Vuä´ppõõzzi	mie´ldd	ha´ŋǩǩõõzzi	
valmštõõllmõ´šše	â´lǧǧe	vuässõõttâd	vuõssnaroodi	võboršee´ǩǩ	da	tuâjast	âlgg	vä´ldded	lokku	tää´ssärvv	
da	jee´res	puõlvvõõǥǥi	taarb.	Vuõssnaroodi	võboršee´ǩǩid	â´lǧǧe	u´vdded	ri´jttjeei	resuurzz,	tõ´nt	što	
sij	vuei´tte	vuässõõttâd	ha´ŋǩǩõõzz	valmštõõllmõ´šše.	Vuõssnaroodiõhttsažkådda	puä´đet	teâđted	
valmštõõllâm	juõ´ǩǩ	pooddid,	jee´res	mediai	pääi´ǩ	da	õhttsažkåå´dd	mainstum	ǩiõlin.	Ha´ŋǩǩõõzzâst	
puä´đet	piijjâd	pââ´jas	vuõssnaroodi	vuäinalm	da	huõl	kook	õčndâ´tte	da	tõk	â´lǧǧe	ci´sttjed	
vuõiggâdvuõđmie´lddsânji.		Vuõssnaroodi	võboršee´ǩǩ	â´lǧǧe	vuässõõttâd	ha´ŋǩǩõõzz	pirrõõzzšaž-,	
kulttuursaž-,	da	sosialaž	vaikktõõzzi	ärvtõõllmõ´šše.	

Te´l	ko	ha´ŋǩǩõs	tuejjad	ǩiõldlaž	vaikktõõzzid	vuõssnaroo´de,	ha´ŋǩǩõõzzâst	va´stteei	da	
vuõssnaroodi	võboršee´ǩǩ	â´lǧǧe	suåppâd	ǩie´ppeei	tuåimid	ǩiõldlaž	vaikktõõzzi	uu´cceem	diõtt.	
Ha´ŋǩǩõõzz	teâuddjumuužž	â´lǧǧe	čuâvvad	õõutsââ´jest	vuõssnaroodi	võboršee´ǩǩivui´m.			

Jiõččvääldla	Akwé:	Kon	-vuä´ppõõzz	liâ	jurddum	saa´mi	dommvuu´d	mäddââ´nnem	plaanmõõžžâst	
da	pirrõsvaikktõõzzi	ärvtõõllmõõžžin	va´stteei	ve´rǧǧnee´ǩǩid,	lää´jjšiõttee´jid,	ärvtõõllmõõžži	raajj’jid,	
YVA	-ha´ŋǩǩõõzzin	va´stee´jid,	kää´vvtee´jid,	Meä´cchaltõ´sse,	låå´ppha´ŋǩǩõõzzid,	sää´mtegga	da	
nuõrttsaa´mi	siidsåbbra	di	sää´mõhttsažkoo´ddid.	

Ä´ššsää´n sä´mmla,	ää´rbvuâlaž	teâtt,	biodiversiteettsuåppmõš,	Akwé:Kon,	mäddââ´nnem	vuä´pstumuš,	vaikktõõzzi	
ärvtõõllmõš.

Teäggteei/
tuâjjanu´vddi

Pirrõsministeria

ISBN	978-952-11-3886-7		(njõđđum) ISBN	978-952-11-3887-4	(PDF)

ISSN	1796-1645	(teäddum) ISSN	1796-1653	(säi´mmčõõđtumuš)

Seeid 
50

Ǩiõll
lää´ddǩiõll

Na´ddjemnallšemvuõtt
õõlmâs

Čõõđtõõzz 
kaaupšumuš / jue´ǩǩi

Edita	Publishing	Oy,	PL	780,	00043	EDITA
Ää´ššlažkääzzkõs:	te´lf.	020	450	05,	fakss	020	450	2380
Ne´ttpåå´št:	ää´ššlažkääzzkõs.publishing@edita.fi
www.edita.fi/publishing

Čõõđtõõzz  ma´hssi Pirrõsministeria

Teä´ddempäi´ǩǩ da 
-äi´ǧǧ

Edita	Prima	Oy,	He´lssen	2011





Y
M

P
Ä

R
IS

T
Ö

H
A

L
L

IN
N

O
N

 O
H

JE
IT

A
  1

 | 2
0

1
1

Suomessa Akwé: Kon -ohjeet on tarkoitettu käytettäväksi saamelaisten 

kotiseutualueella sellaisten hankkeiden ja suunnitelmien kulttuuri-, 

ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa, jotka voivat vaikuttaa 

saamelaiskulttuuriin, -elinkeinoihin ja kulttuuriperintöön. Ohjeiden tarkoitus on 

turvata luonnon monimuotoisuuden säilyminen sekä alkuperäiskansakulttuurin 

luontosuhteen ja perinteisen tiedon säilyminen. Akwé: Kon -ohjeet tarjoavat 

menettelytavan, jolla saamelaisten osallistuminen hankkeiden ja suunnitelmien 

valmisteluun, vaikutusten arviointiin ja päätöksentekoon voidaan turvata. 

Vapaaehtoiset Akwé: Kon -ohjeet ovat osa biodiversiteettisopimuksen 

toimeenpanoa. Ne on hyväksytty biodiversiteettisopimuksen viidennessä 

osapuolikokouksessa. Biodiversiteettisopimuksen tarkoituksena on 

turvata luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Sopimus tunnustaa myös 

alkuperäiskansojen ja luonnon monimuotoisuuden välisen suhteen ja velvoittaa 

valtioita turvaamaan alkuperäiskansojen luonnon monimuotoisuuteen liittyvän 

perinteisen tiedon ja luonnonkäyttötapojen säilymisen. 

Myynti: Edita Publishing Oy
Asiakaspalvelu: 
PL 780, 00043 EDITA 
puh. 020 450 05, faksi 020 450 2380
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
www.edita.fi/netmarket

ISBN 978-952-11-3886-7 (nid.)
ISBN 978-952-11-3887-4 (PDF)
ISSN 1796-1645 (pain.)
ISSN 1796-1653 (verkkoj.)
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