HYVÄT KÄYTÄNNÖT VASTUULLISESSA MALMINETSINNÄSSÄ
Yleistä
-Avoin ja vuorovaikutteinen asenne alusta lähtien
-Huomioi mielikuvat kaivostoiminnasta; malminetsintä sekoitetaan kaivokseen;
Kontakti paikallisiin ja vuorovaikutuksen luominen (pelkojen hälventäminen)
-Kontakti paikallisiin varhaisessa vaiheessa: yhtiön käyntikortti
-Paikalliset sidosryhmät huomioon: maanomistajat, asukkaat, mökkiläiset, paliskunnat, media, kunta,
yrittäjät, kansalaisjärjestöt – kaikki mukaan dialogiin;
-Avoimuus, tiedotus ja vuorovaikutus: kerrotaan malmipotentiaalista ja geologiasta, herättämättä liikaa
odotuksia alkuvaiheessa;
-Kommunikointi: suomeksi (tai ruotsiksi, riippuen alueesta)
-Ajankohta: kontakti jo tunnusteluvaiheessa, malminetsinnästä voidaan kertoa jo varauksen-, mutta
viimeistään malminetsintäluvan haun yhteydessä;
-Paikallisten vaikutusmahdollisuudet huomioon: sovitaan, milloin ja missä malmietsintää voi
harjoittaa, esim. poronhoidon kannalta;
-Varhainen yhteistyö viranomaisten kanssa voi parantaa toimintaa, esim. luonnonsuojelualueiden ja
kaavoituksen, tms. suhteen;
-Tuodaan esiin malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset;
-Keskusteluyhteys median edustajiin: Soittaminen ja tapaaminen sähköpostitiedotteiden sijaan - ole itse
aktiivinen! Vastataan ja kommentoidaan kun lehdistö on yhteydessä;
-Aseta itsesi paikallisväestön asemaan;
-Suhtaudu kritiikkiin nöyrän asiallisesti
-Faktatiedon jakamisen lisääminen;
-Yhteistyö malminetsintäyritysten ja MTK:n välillä
- Ohjeistuksen ja raportoinnin kehittäminen vastuulliseen malminetsintään;
Viestintä
•
•
•
•
•
•
•

Aikainen yhteistyö ja tiedottaminen hälventää pelkoja ja uhkia;
Käy tutkimusalueen lähiseudun paikallisten asukkaiden ja maanomistajien luona;
Kehitetään standardit malminetsintä yhtiöiden tiedottamiselle, tiedotussuunnitelmat;
Kansantajuinen informaatio suomeksi, selkokielinen viestintä, tupaillat, toiminnan
havainnollistaminen kuvin ja esityksin;
Näkyvyys ja median hyötykäyttö: portaalit ym., yritysten alueelliset tiedotteet suomeksi;
Hakemuksiin tosiasiat tarkasti ja täsmällisesti;
Tieto jatkotoimista;

•
•

Kaikkien toimijoiden tarpeeseen soveltuvan tiedon saatavuus;
Koulutusta malminetsinnästä laajalle yleisölle: mitä tehdään, mitä jälkiä jää.

Hyvä työnlaatu ja toimenpiteet
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aikainen yhteistyö ELY-keskuksen kanssa - tunnistetaan herkät kohteet ajoissa ja rajataan
tarvittavin osin pois
- Viranomaisten keskinäinen yhteistyö tehokkaaseen lupakäsittelyyn;
- Tasapuolinen kohtelu virkamiesten puolelta kaikille yhtiöille ja toimijoille;
Neuvontaa malminetsijöille ja pelisäännöt selviksi;
Työn teknisen toteutuksen huolellinen suunnittelu ja valvonta, hyvä työn laatu;
Paikallinen läsnäolo, yhtiön kasvot näkyviin ja jatkuva kontakti, yhdessä suunnitteleminen ja
paikallisten päätöksentekoon mukaan ottaminen;
Paikallisen osaamisen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen;
Aktiivinen yhteistyö, oman roolin esiintuominen eri toimijoilla;
Kulkureittien, varottavien kohteiden ja ajankohtien sopiminen sidosryhmien kanssa;
Jälkisiivous ja vahinkojen tarkastus puolueettoman arvioijan toimesta;
Vahingot korvataan jos niitä tulee;
Toimitaan kuten omalla maalla tai paremmin;
Kirjallinen ohjeistus paikallistasolla urakoitsijoille ja palautteenanto;
Geologian opiskelijoille hyvät käytännöt ja standardit tutuiksi;
Yrityksille check list Suomessa huomioon otettavista asioista;
Kehitetään toimintaa niin että moitteen sijaa ei ole!

