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ANGLO AMERICAN



3

KETÄ ME OLEMME
• Toimintamme kattaa seuraavat raaka-aineet: 

– Kupari (ydin)
– Platina (ydin)
– Timantit (ydin)
– Rauta ja mangaani (myynnissä)
– Hiili (myynnissä)
– Nikkeli (myynnissä)
– Niobium (myyty)
– Fosfaatti (myyty)

• Toimintaa, hankkeita, malminetsintää ja 
myyntitoimintaa eteläisessa Afrikassa, Etelä
Amerikassa, Australiassa, Pohjois- Amerikassa, 
Aasiassa ja Euroopassa.

• Suomessa Sakatti



MUUTTUVA KAIVANNAISTEOLLISUUS



SUOMEN KAIVANNAISTEOLLISUUDEN MUUTOS  
• ”Perinteinen” vanha kaivosmaa 
• Valtion kaivosyhtiöt

– Rautaruukki ja Outokumpu
– Suomalaiset kaivosyhtiöt maailmalla
– Suurin osa kaivoksista ja malminetsintäkohteista myytiin ulkomaalaisille yhtiöille (ETA sopimus 1994)

• Uusia kaivoksia ei pitkään aikaan 
– ”Kaivosbuumi” 2008-2012 kun metallien hinnat nousi – 5 uutta kaivosta, eri mittakaava
– Tällä kertaa toimijoina ulkomaalaiset yhtiöt 
– Uusi lainsäädäntö ja muuttunut maailma
– Ennen tätä hyvin vähän dialogia liittyen kaivoksiin
– Osaamisvaje 

• Alkaa olla 10v kokemus kaivosasioista 
– Jatkuva prosessi 
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KYSYNTÄ JA TARJONTA

• Suomen/Euroopan resurssivaje
• Kulutusintensiteetti per capita
• EU strategiset mineraalit
• Kierrätys ei kata tarvetta nyt eikä tulevaisuudessa

• Kukaan ei halua "takapihalleen" kaivosta
• Miltä näyttää tulevaisuuden kaivos?
• Pitkässä juoksussa menestyneimmät kaivosyhtiöt tulee

olemaan ne, jotka pystyy muuttamaan toimintamalliaan
uuteen maailmaan sopivaksi



TOIMINTATAVAT
--YHTEISKUNTAVASTUU
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Kaivosyhtiön haasteita

Luonnonresurssien
Niukkuus

HIV/AIDS
Korruptio

Turvallisuus

Köyhyys

Diversiteetti

Työntekijöiden 
Oikeudet

Oikeus 
maahan

Ihmisoikeudet
Alkuperäis-

kansat

Työterveys
ja 

turvallisuus

Yhteiskunn
allistalou-
dellinen
kasvu

Osakkeiden 
Arvo

Hallinto

Poliittinen 
Riski

Läpinäkyvyys, 
Vastuu 

Ihmisten 
siirtäminen 

Yhteiskunn
an terveys

Kontrolloimaton 
pienlouhinta

Potentiaaliset
Konfliktit

Resurssi-
Nationalismi

Vesi

Biodiversiteetti
Ilmaston
muutos

Kaivosten 
Sulkeminen 

Yhtiöt arvioivat hankkeita 
globaalisti
Kuluttaja arvioi (usein) 
vaikutuksia lokaalisti
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• Kaivoksen perustaminen ja operointi ei ole mahdollista ilman 

yhteiskunnan hyväksyntää

EI KAIVOSTA JOS EI HYVÄKSYNTÄÄ

Valmistettu pääoma

Taloudellinen pääoma

Yhteiskunnallinen 
pääoma

Ihmispääoma
(Älyllinen pääoma)

Luonnon pääoma

“Miten minä siitä hyödyn?”

forumforthefuture
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• Tuottaa voittoa osakkeenomistajille 
- Olla taloudellisesti kannattava – vain taloudellisesti 
tasapainossa oleva yhtiö voi olla vastuullinen

• Toimia lupaehtojen ja sopimusten mukaisesti (vähintään)
• Noudattaa lainsäädäntöä (vähintään)
• Jatkuvasti kehittää toimintaa

- Kuunnellen sidosryhmiä
- Investoimalla tutkimukseen ja kehitykseen

• Yhteissuunnittelu (osallistaminen)
- Ihan alusta pitäen
- Varmistaen ettei ketään jätetä ulkopuolelle

YHTIÖN VASTUUT
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YHTIÖN VASTUU
• Informointi ja avoimuus

– Datan avaaminen ymmärrettävään 
muotoon

• Yhteistyö – kumppanuudet
• Integroitua yhteiskuntaan
• Ymmärtää paikallisia haasteita ja 

realiteetteja - kehittää 
yhteiskunnallistaloudellista pääomaa siten, 
että se tukee yhteiskunnan kestävyyttä -
Sijoittamalla tämän ja tulevien sukupolvien 
hyvinvointiin.



13

VIRANOMAISEN ROOLI
• Vahva ohjeistus, lainsäädäntö
• Selkeät viranomaisten roolit ja vastuut
• Laatia ympäristöluvat

– Tarpeeksi tiukat, jotta toiminta on hallittua
– Sidosryhmillä on ollut mahdollisuus tulla kuulluksi ja 

valittaa 
– Sellaiset, että yhtiöt pystyy niiden mukaan toimimaan

• Keskustelu ja luottamus = ympäristön kannalta paras tulos
• Säännöllinen ja asiantunteva toiminnan seuranta
• Järjestelmällinen ja ennalta-arvattava aikataulu ja 

vaatimukset
– Aikataulujen pituus sinänsä ei ongelma, mutta

ennakoimattomuus on
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YHTIÖN VS SIDOSRYHMIEN TOIVEET

Sidosryhmät Yhtiö

Tiukka kontrolli ja vahva viranomaistoiminta Vahva regulaatio, vahvat luotettavat 
viranomaiset, vapaaehtoisille toimille tilaa

Yhtiöltä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Faktapohjaiset keskustelut, Selkeät 
ennakoitavat prosessit 

Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Paikallisten hyväksyntä

Paikallinen hyöty Turvallinen, terveellinen yhteisö, jossa 
työntekijät viihtyvät

Haittojen minimointi ja korvaaminen Hyväksyttävät suunnitelmat



VAPAAEHTOISET TOIMET



VAPAAEHTOISET VASTUULLISUUSJÄRJESTELMÄT

• Perustuu itsesäätelyyn
• ISO järjestelmät
• Raportointi (GRI)
• IFC standardit
• IRMA
• RJC
• TSM/Kaivosvastuujärjestelmä
• Yhtiöiden omat järjestelmät
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VAPAAEHTOISET SOPIMUSMALLIT

• Lainsäädäntö ei ota kantaa moniin yksityiskohtiin, jotka paikallisesti ovat
tärkeitä

• -Voidaan sopia toimintamalleista, seurannasta, informaation jakamisesta, 
paikallisten työllistymistavoitteista, hyvinvointi-indikaattoreista, paikallisten
erikoishaasteiden vastaamisesta, tai kunnan palveluiden kehittämisestä niin
ettei kunnalle jää kaikkia riskejä

• Tällöin vapaaehtoiset sopimukset paikallisesti voisivat olla ratkaisu
• Käytössä monissa perinteisissä kaivosmaissa
• Tärkeätä on osallistavuus, avoimuus, ja intressilähtöisyys
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MAX PAIKALLINEN HYÖTY
• Toimitusketjussa suurin potentiaali : palvelun 

tuottajat ja toimittajat
• Pienyritysten kehitys : tavoitteena kestävyys 

myös kaivoksen suljettua
• Koulutus
• Infran hyödyntäminen laajemmin kuin vain 

kaivoksen tarpeisiin
• CSI (yhteiskunnalliset investoinnit/lahjoitukset) 

keskittyy tahoihin joihin ei toimitusketjun 
hyödyt ylety ja joilla yhtiö pääsee osaksi 
yhteisöä 
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KESTÄVÄN TALOUDELLISEN ARVON TUOTTAMINEN

Tavoitteemme on tuottaa pitkäaikaista hyötyä 
kaikkialla missä toimimme– voittoa 
osakkeenomistajillemme sekä arvoa paikallisille 
yhteisöillemme

2015

Anglo American plc Tax and Economic Contribution Report 2015



KIITOS!
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