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Sosiaalinen toimilupa käsitteenä

• Social licence to operate (SLO)

• Käsite yleistynyt 2000-luvulla erityisesti 
kaivostoiminnan piirissä

• Käsitteen käyttöönotolla on kaivosteollisuudessa pyritty 
reagoimaan alaan kohdistuvaan kritiikkiin (johtuen mm. 
ympäristöonnettomuuksista) ja turvaamaan alan 
elinkykyisyys 

• Hyödynnetään nykyisin enenevässä määrin myös 
muilla aloilla (Suomessa esim. turveteollisuus, tuulivoima)

• Taustanäkemys: yhteiskunnan odotukset ylittävät 
lainsäädännön regulatiivisen tason
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• Gunningham et al. (2004, 308, 313):
‘the demands on and expectations for a business enterprise that 
emerge from neighborhoods, environmental groups, community 
members, and other elements of the surrounding civil society’ 

‘the social license is based on the degree to which a corporation and 
its activities meet the expectations of local communities, the wider 
society, and various constituent groups’

• A social licence exists when a project is seen
as having the broad acceptance and/or
approval by local communities and other
stakeholders (Joyce & Thomson 2000; Thomson & Boutilier 2011; 
Prno & Slocombe 2012; Lacey et al. 2016)
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• Täydentää lainsäädännöllisiä lupia

• Myöntäjänä yhteisö (community)

• Projekti-/hankekohtainen

• Abstrakti ja kirjoittamaton, dynaaminen (ei-

pysyvä, jatkuvasti neuvottelunalainen), 

kontekstisidonnainen

• Ei-virallistettavissa oleva, pikemminkin yhteisön 

ja hankkeen välisen suhteen laadun kuvaaja  
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Mikä on yhteisö? Kuka on osallinen?

• Yhteisö: osallisten verkosto, johon voi kuulua yksilöitä, ryhmiä ja 

organisaatioita jonkin tietyn maantieteellisen paikallisyhteisön 

ulkopuolelta (communities of place & communities of interest)

• Osallinen: yksilö, ryhmä tai organisaatio, johon hanke/projekti 

vaikuttaa tai, jotka voivat vaikuttaa hankkeeseen/projektiin

• Jonkin hankkeen sosiaalinen toimilupa on usein määritelty 

yksilöiden ja ryhmien muodostaman verkoston kollektiiviseksi 

hyväksynnäksi tai suostumukseksi

• Sen voidaan kuitenkin nähdä pikemminkin koostuvan joukosta 

päällekkäisiä sosiaalisia toimilupia, jotka on neuvoteltu eri osallisten 

kanssa
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Sosiaalisen toimiluvan pyramidimalli 
(Boutilier & Thomson 2011)
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Sosiaalinen toimilupa jatkumona 
(Boutilier & Thomson 2011)

• Taloudellinen legitimiteetti:

• Näkemykset hankkeen hyödyistä ja niiden 

oikeudenmukaisesta jakautumisesta 

(distributiivinen oikeudenmukaisuus)

• Taloudellisen legitimiteetin myötä saavutetaan 

tyypillisesti hyväksynnän taso

• Sosio-poliittinen legitimiteetti

• Proseduraalinen oikeudenmukaisuus

• Hankkeen merkitys alueen hyvinvoinnille, 

paikallisen elämäntavan kunnioittaminen ja 

toimiminen niiden näkemysten mukaan, joita 

osallisilla on oikeudenmukaisuudesta

• Tietoisuuden lisääminen yhtiöstä ja sen 

toiminnasta, yhteisön kuunteleminen, 

virallisten ja epävirallisten normien, tapojen ja 

käytäntöjen noudattaminen

• Johdattaa kohti suostumuksen tasoa
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Sosiaalinen toimilupa jatkumona 
(Boutilier & Thomson 2011)

• Vuorovaikutuksellinen luottamus

• Legitimiteetti luottamuksen perusta

• Avoimuus ja läpinäkyvyys tiedon jakamisessa 

ja päätöksenteossa, yhteisön huoliin ja 

toiveisiin vastaaminen (responsiveness), 

osallistavat menettelytavat, lupausten 

pitäminen

• Johdattaa myös kohti suostumuksen tasoa

• Jos molemmat, sosio-poliittinen legitimiteetti 

ja vuorovaikutuksellinen luottamus, puuttuvat 

suostumuksen tasoa ei yleensä saavuteta

• Institutionalisoitunut luottamus

• Kunnioitus, yhteiset intressit, samalla puolella 

oleminen, me/he –jaon purkautuminen, 

hankkeeseen identifioituminen

• Institutionaalisen luottamuksen myötä hanke 

saavuttaa vahvimman sosiaalisen toimiluvan 

tason (yhteisomistajuus/psykologinen 

identifikaatio)
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• Keskeistä legitimiteetti ja luottamus

• Sosiaalisen toimiluvan merkitys korostuu 
hankkeissa, joihin liittyy esimerkiksi 
ympäristöriskejä

• Sosiaalisen toimiluvan puuttuminen voi 
aiheuttaa hankkeelle taloudellisia seuraamuksia 
(esim. viivästykset) ja jopa hankkeen 
toteuttamisen estymisen

• Yhteisöjen ja osallisten merkitys hankkeen 
toteuttamisessa
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Kiitos!
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