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Tutkimusprojektit
Finnish Mining Communities under Global 

Transition – Capacities of Local Responses? 

• Academy of Finland, 2010 – 2012, Prof. R. Sairinen

SoLiMi – Preconditions and Tools for Social 

License to Mine

• TEKES Green Mining programme 2012-2014

"Social license to operate": a real tool or rhetoric? 

Examining the mining industry in Finland, 

Australia, and Canada

• Academy of Finland, 2010 – 2012, Primary Mineral 

Resources, 1.9.2014-31.8.2018 Prof. R. Sairinen 

Collaborative remedies for fragmented Societies 

— Facilitating the collaborative turn in 

environmental decision-‐making (CORE)

• Academy of Finland, 2017-2021, Strategic Research 

Council, Changing Society and Active Citizenship



Kirja sosiaalisesta toimiluvasta 

2014
Available: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44460



Global research: Citizen attitudes to mining



Social license and citizen attitudes

research network



Key outputs: National reports



SOSIAALISEN TOIMILUVAN 

TAUSTA



Kaivosalan huono maine 

Kaivosteollisuuden historia

• Ympäristölliset ja sosiaaliset ongelmat  

Vakavia konflikteja

• Seurauksena monikansalliset yritykset alkoivat 

kehittää yhteiskuntavastuujärjestelmiään 

Reaktio kriittisyyteen melko myöhään 

• 1990- ja 2000-lukujen vaihteessa.

Terminä sosiaalinen toimilupa on sittemmin 

levinnyt myös muun teollisuuden käyttöön



Kaivosalan globaali 

ryhdistäytyminen

V. 1999 yhdeksän suurinta kaivosyhtiötä 

perustivat Global Mining Initiativen (GMI)

• Julkisuuskuvan miettiminen 

• Alkoi työkalujen ja menetelmien kehitystyö

• Kaivostoiminnan sosiaalisten ja 

ympäristövaikutuksien minimoiminen sekä 

paikallisyhteisön suhteiden parantaminen  

Toronton julkilausuma v. 2002

• Kestävän kaivostoiminnan periaatteet 

• Ohjeistus, joita jäsenyritysten tulisi noudattaa



Sosiaalinen toimilupa

Paikalliset asukkaat ja muut toimijat 

hyväksyvät kaivosyrityksen toiminnan tietyllä 

paikkakunnalla (Prno & Slocombe 2013).

Viranomaisten myöntämät toimiluvat eivät riitä

• paikallisten yhteisöjen ja sidosryhmien pitää 

aidosti kokea yrityksen toiminta hyväksyttäväksi

• Sosiaalinen toimilupa 

Kyse ei vain suunnittelu- ja aloitusvaiheen 

hyväksynnästä

• Pitää säilyttää sosiaalinen toimilupa kaivoksen 

koko elinkaaren ajan 

Suomessa termi myös: toiminnan hyväksyntä 

tai hyväksyttävyys (Eerola 2009, Eerola & Ziessler 2013).



SOVELTUVUUS 

YDINJÄTEHUOLTOON? 



Soveltuvuus ydinjätehuollon 

alalle: varoituksen sana
Monimutkainen, abstrakti, dynaaminen, 

monitahoista vuorovaikutusta vaativa

Teknologia- ja tapausspesifi

• esim. sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset 

tekijät)  

Hyväksynnän tason vaihtelu

• Sietäminen, hyväksytty, haluttu, yhteisön 

olemassaoloon liitetty

• Legitimiteetti, uskottuvuus, luottamus

Riippuvainen laajemmista taustayhteyksistä

• Uskomukset, imago, asenteet, institutionaalis-

sääntelyllinen järjestelmä



Varoituksen sana
Kehitymaihin kehitetyt sidosryhmätoiminnan 

mallit ovat melko raskaita ja byrokraattisia 

raportointeineen 

• Esim. Prospectors’ and Developers’ Association 

of Canada 

• Anglo Americanin SEAT 

http://www.angloamerican.com/~/medi

a/Files/A/Anglo-American-

Plc/docs/seat-toolbox-v3.pdf

http://www.angloamerican.com/~/media/Files/A/Anglo-American-Plc/docs/seat-toolbox-v3.pdf


Samankaltaisuuksia

Toiminnan paikallisuus ja sosiaalisen 

hyväksynnän paikallisuus 

Maineongelmia

• Ydinvoimateollisuuden maine 

Ongelmia hyväksyttävyyden kanssa 

• Globaalisti ja paikallisesti 

Teknologiset ja ympäristölliset riskit ja 

turvallisuushuolet 

• Paikalliset ja globaalit

Vanhentuneet toimintatavat

• Kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten 

huomioiminen



Eroavaisuuksia

Aito sitoutuminen vuorovaikutukseen

• Minimi riittää vrs. proaktiivisuus

Tilalliset ulottuvuudet:

• Paikallisuus – kansallisuus – globaalius 

Omistussuhteet

• Globaalit kaivosyhtiöt vrs. kansallisestikin 

omistetut ydinvoimayhtiöt 

Luonnonvarojen hyödyntäminen vrs. 

ydinjäteriskin hallinta

Imagoerot

Sääntelyjärjestelmän erot  

Suhde kansalaisyhteiskuntaan



Sosiaalisen toimiluvan 

kehittelytyö jatkuu

Yhteiskuntavastuuta ja sosiaalista toimilupaa 

edistävien menetelmien, työkalujen, 

raportoinnin ja parhaiden käytäntöjen 

luominen, kehittäminen ja vertailu ovat 

edelleen ajankohtaisia 

Niitä koskeva keskustelu tulee jatkumaan yhtä 

pitkään kuin kaivostoiminta ja siihen liittyvät 

ongelmat ja konfliktitkin

Koskeeko tämä myös ydinjätehuoltoa? 



TUTKIMUSIDEOITA 



Tutkimusideoita KYT-ohjelmiin

Sosiaalisen toimiluvan soveltuvuus 

ydinjätehuoltoon

• Sosiaalisen vuorovaikutuksen työkalut

• Sosiaalisen toimiluvan hankkiminen ja ylläpito

Ydinjätehuollon kansainväliset vertailut

• Suomalaisten kokemusten jalostaminen 

• Tietotaidon levittäminen

Eettiset kysymykset

Sosiaalisen median tutkiminen



JYU STEER & TaY EPRG  

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/en/research/clusters/steer

http://www.uta.fi/jkk/en/research/themes/energy/contact.html

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/en/research/clusters/steer
http://www.uta.fi/jkk/en/research/themes/energy/contact.html


Kiitoksia mielenkiinnosta! 




