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Kehitystyö

• MAC:n Toward
Sustainable Mining 
standardin pohjalta

• GTK

2016 valmis:

• Toimintaperiaatteet

• 4 arviointityökalua

• 8 tuloskriteeriä

Päivitys 2018-20:

• Toimintaperiaatteet

• 3 arviointityökalua

• 4 ”tuloskriteeriä” 
(eli vaihetta)

• Verkosto hyväksyi 
15.6.2020

Vastuullisuusjärjestelmän kehitystyö 2016 - 2020 



Kehitystyö 
2021
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Työryhmä

Leena Kristeri, MTK

Heikki Simola, SLL

Mika Riipi, Lapin Liitto

Noora Ahola (pj.), Mawson Oy

Maria Hänninen (siht.)
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Kehitystyön eteneminen

Yhtiöiltä saadun palautteen 
koonti 6/2021

• Muutostarpeiden tunnistaminen

• Ehdotukset muutoksiksi

Työryhmän kommentit ja jäsenten 
omat muutosehdotukset 8-9/2021

•Uusi versio työryhmältä saatujen 
muutosehdotusten ja kommenttien pohjalta

•Uusi kommenttikierros muokatun version 
pohjalta 10/2021; ei uusia muutosesityksiä

Vastuullisuustyökalu yhtiöille 
kommenteille 10/2021

• Muutama muutosehdotus, joiden 
pohjalta päivitetty versio

Yhtiöiltä saadun palautteen 
pohjalta päivitetty 
työkaluversio sekä 

toimintaperiaatteet työryhmän 
kommenteille 11/2021

➔ Ei muutosesityksiä
Päivitetty versio hyväksytty 

7.12.2021
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Toteutetut muutokset

Kysymysten muotoilun ja sijoittelun selkiyttäminen

Tasoluokitusten tarkistaminen

Toistuvien kysymysten yhdistäminen ➔ kysymysten 
määrän vähentäminen

Kysymysten sisällön muokkaus malminetsintään 
soveltuvaksi ja uusien kysymysten lisääminen

Malminetsinnän eri vaiheiden poistaminen järjestelmästä

Lisätty ”Yleiset kysymykset” -osio: millaisilla alueilla yhtiö 
toimii - julkinen
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Jatkotoimenpiteet

• Arviointityökalu on valmis käyttöön

https://www.kaivosvastuu.fi/malminetsinta/arviointityokalut/

https://www.kaivosvastuu.fi/malminetsinta/malminetsintajarjest

elma-in-english/

• Selainversion kehitys

• Automatisoitu tuloslaskenta ja kysymykset

https://www.kaivosvastuu.fi/malminetsinta/arviointityokalut/
https://www.kaivosvastuu.fi/malminetsinta/malminetsintajarjestelma-in-english/


Vastuullisuus-
järjestelmä
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1. Yhtiöiden toiminta on läpinäkyvää. 

2. Yhtiöt noudattavat malminetsinnän parhaita käytäntöjä ja sitoutuvat toiminnan 

jatkuvaan parantamiseen. 

3. Yhtiöt minimoivat toimintansa negatiiviset vaikutukset lähialueiden yhteisöille, 

ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle.  

4. Yhtiöt kunnioittavat ympäröivää yhteisöä ja ottavat huomioon yhteisön 

kulttuurin ja elämäntavat.  

5. Yhtiöt pitävät aktiivisesti yllä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, ja 

sidosryhmät ovat mukana kestävän malminetsinnän periaatteiden 

kehittämisessä.  

6. Yhtiöt eivät vaaranna työntekijöidensä ja lähialueen yhteisöjen terveyttä ja 

turvallisuutta. 

7. Yhtiöt hoitavat malminetsinnän jälkihoidon vastuullisesti.

Toimintaperiaatteet

https://www.kaivosvastuu.fi/malminetsinta
/toimintaperiaatteet/

Ei muutoksia yleisiin 
toimintaperiaatteisiin.

https://www.kaivosvastuu.fi/malminetsinta/toimintaperiaatteet/

https://www.kaivosvastuu.fi/malminetsinta/toimintaperiaatteet/
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Arviointityökalun sisältö: 

• Johdanto

• Tasokuvaukset

• Yleiset kysymykset

• Itsearviointikysymykset

• Sidosryhmäyhteistyö

• Ympäristö

• Turvallisuus

Arviointityökalun rakenne
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• Kyllä/ei

• Ei vaikuta tasoluokitukseen

• Julkinen tieto

Yleiset kysymykset
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Arviointitasot



Sidosryhmä-
yhteistyö
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Toimintaperiaatteet

1. Yhtiöt tunnistavat toimintansa kannalta keskeiset sidosryhmät ja kannustavat niiden edustajia osallistumaan

vuoropuheluun ja tärkeiden kysymysten käsittelyyn. Yhtiöt arvioivat suunnitellun toiminnan vaikutuksia alueen

eri sidosryhmiin ja selvittävät sidosryhmiensä toiveet ja tarpeet.

2. Yhtiöt hyödyntävät toiminnassaan sidosryhmäyhteistyön työkalupakissa kuvattuja hyviä käytäntöjä, joiden

avulla parannetaan yhtiöiden ja sidosryhmien välistä vuorovaikutusta.

3. Paikallisyhteisön kanssa käydään rakentavaa ja aitoa, yhteistyöhön tähtäävää vuoropuhelua. Yhtiöt

sitoutuvat sidosryhmäyhteistyön avulla edistämään toiminnan vaikutusten tunnistamista sekä etsimään ja

toteuttamaan aktiivisesti keinoja haitallisten vaikutusten välttämiseen ja minimoimiseen.

4. Toiminnassa noudatetaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Malminetsinnän valmisteluvaiheesta alkaen yhtiöt

viestivät toiminnastaan, sen vaikutuksista ja sidosryhmäyhteistyöstään avoimesti ja ymmärrettävästi.

Sidosryhmiä tiedotetaan toiminnasta, ja heitä kuullaan oikea-aikaisesti ja aktiivisesti.

6. Yhtiöt keräävät sidosryhmiltään palautetta toimintansa ja sidosryhmäyhteistyön kehittämiseksi. Sidosryhmien

esittämiin palautteisiin vastataan ja huolenaiheiden syihin pyritään löytämään kaikkia osapuolia tyydyttäviä

ratkaisuja.

7. Yhtiöt toimivat siten että ne eivät heikennä saamelaisten mahdollisuuksia käyttää heille alkuperäiskansana

kuuluvia oikeuksia ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan sekä harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan. Lisäksi

saamelaisten kotiseutualueilla noudatetaan Akwé: Kon –ohjeita.

8. Yhtiöt huolehtivat niiden työntekijöiden ja alihankkijoiden perehdytyksestä sidosryhmäyhteistyöhön.

9. Jälkihoitovaiheessa yhtiöt tiedottavat sen hetkisen toimintansa päättymisestä, malminetsinnän tuloksista ja

mahdollisista jatkotoimista sidosryhmille.
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Uudet kysymykset

• Ei varsinaisesti uusia kysymyksiä, mutta ilmaisuja ja muotoja muutettu. 

• Taso AA: Onko yhtiö järjestänyt sidosryhmille avoimia tilaisuuksia, joissa 

kerrotaan malminetsinnästä ja sen eri vaiheista?

• Tällä on korvattu muita vastaavia kysymyksiä



Ympäristö
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Toimintaperiaatteet

1. Yhtiöt tiedostavat, että Natura-alueet, lakisääteiset luonnonsuojelualueet, erämaa-alueet,

retkeily- ja maisema-alueet sekä muut luonnonsuojelun kannalta arvokkaat alueet ja kohteet

edistävät luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, ja noudattavat niitä koskevia kansallisen

lainsäädännön vaatimuksia.

2. Ympäristöön vaikuttavissa suunnitelmissa ja toimenpiteissä tiedotetaan, kuullaan ja huomioidaan

sidosryhmiä. Malminetsinnässä huomioidaan myös saamelaisten perinteisen tiedon ja

käytänteiden säilyttäminen.

3. Yhtiöt huomioivat tutkimusalueen luontoarvoihin liittyvät ominaispiirteet.

4. Yhtiöiden ja niiden alihankkijoiden työntekijät perehdytetään huomioimaan ympäristöasiat

malminetsinnän jokaisessa vaiheessa.

6. Ympäristöasioista viestitään avoimesti ja läpinäkyvästi.

7. Maailmanperintökohteissa sekä luonnon- ja kansallispuistoissa ei harjoiteta malminetsintää.

Yhtiö varmistaa, ettei sen toiminnalla ole vaikutusta edellä mainittuihin alueisiin.

9. Malminetsinnän päätyttyä yhtiöt huolehtivat tarvittaessa kohteen kunnostamisesta.



21

Uudet kysymykset

• Taso B: Edellyttääkö yhtiö, että urakoitsijalla on laitteistoissaan 

ympäristön suojaamiseen liittyvä öljyntorjuntavälineistö?

• Taso AAA: Onko yhtiö toteuttanut tutkimusalueillaan tai niiden osa-

alueilla ympäristöön tai alueen luontoarvoihin liittyviä kartoituksia?

• Aiemmin: Onko yhtiö konsultoinut viranomaisia alueen erityisistä 

luontoarvoista ennen malminetsinnän aloittamista? 



Turvallisuus
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Toimintaperiaatteet

1. Yhtiöiden tavoitteena on varmistaa työntekijöilleen turvallinen

työympäristö ja edistää työntekijöidensä terveyttä ja hyvinvointia.

2. Yhtiön toiminnasta ei aiheudu haittaa muiden toiminta-alueella

toimivien ja vierailevien terveydelle tai turvallisuudelle.

3. Yhtiöllä on käytössä prosessit riskinarviointiin ja hallintaan.

4. Yhtiöiden tavoitteena on nolla tapaturmaa –tilanne.

5. Yhtiöt varmistavat malminetsintäalueiden turvallisuuden myös

toiminnan päättymisen jälkeen.

Muokattu kokonaan 
paremmin malminetsintään 
soveltuviksi.
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Uudet kysymykset

• Taso B: 

• Huolehtiiko yhtiö työntekijöiden ensiapuvalmiudesta?

• Onko yhtiön työntekijöillä maastotöissä mukanaan ensiapupakkaus?

• Onko yhtiön käyttämissä ajoneuvoissa alkusammutuskalusto ja ensiapupakkaus?

• Taso A:

• Ovatko yhtiön vakituiset maastotöitä tekevät työntekijät suorittaneet EA 1 

koulutuksen?

• Neuvotellaanko urakoitsijoiden kanssa mahdollisista lisätoimenpiteistä 

malminetsinnän turvallisuuteen liittyen?

• Oli sidosryhmien

• Onko yhtiön työntekijöille järjestetty alkusammutukseen ja paloturvallisuuteen 

liittyvää koulutusta?
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Uudet kysymykset

• Taso AA: 

• Onko yhtiö tarjonnut työntekijöille mahdollisuutta osallistua EA 2 koulutukseen?

• Onko yhtiöllä tiedossa päätoimipistettä lähinnä olevan defibrillaattorin sijainti?

• Taso AAA:

• Onko yhtiön paikallisessa päätoimipisteessä käytössä defibrillaattori?

• Onko yhtiöllä käytössään satelliittipaikannukseen perustuva hätäjärjestelmä?

• Onko yhtiö tarjonnut työntekijöille mahdollisuutta osallistua EA 3 koulutukseen?
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Itsearvioinnit 2022

• Raportointi 31.5. mennessä

– kimmo.collander@kaivosvastuu.fi 

• Itsearviointituloksia ei julkaista, mutta käydään läpi Verkoston 
hallituksen kokouksessa

– Tulevaisuudessa todennetut tulokset julkaistaan yhtiökohtaisesti

• Vain taso (C, B, A, AA, AAA) sekä prosentuaalinen osuus kunkin aihealueen 
osalta 

• Yleisten kysymysten kyllä -vastaukset

• Yksittäisten kysymysten vastauksia ei julkaista
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Kiitos!

Kysymyksiä…
Maria Hänninen

044 745 5331

maria.hanninen@envence.fi


