
   

SITOUMUKSEMME
Kestävän kehityksen periaatteittemme mukaisesti olemme sitoutuneet 
tuottamaan taloudellista arvoa osakkeenomistajillemme toimimalla 
turvallisesti ja yhteiskunnan ja ympäristön kannalta vastuullisesti 
edistäen samalla työntekijöittemme, heidän perheidensä ja 
toimintapaikkakuntiemme hyvinvointia. Käytännössä tämä tarkoittaa 
kestävän kehityksen periaatteittemme neljää perusarvoa, jotka ovat 
turvallinen tuotanto, ympäristönsuojelu ja työntekijöittemme ja 
paikallisyhteisöjen kunnioittaminen.  

Näiden arvojen mukaisesti sitoudumme 
seuraaviin tavoitteisiin: 
• Kehitämme johtamista ja kaikkien työntekijöiden ja urakoitsijoiden     
 henkilökohtaista sitoutumista näihin periaatteisiin sekä vastuuta niiden    
 toteutumisesta niin työssä kuin työn ulkopuolellakin.
• Arvioimme kestävän kehityksen arvojen pohjalta toimintamme mahdollisia   
 vaikutuksia ja riskejä toimintamme koko elinkaaren aikana mukaan lukien    
 hankintoihin liittyvät vaikutukset. 
• Huolehdimme siitä, että näiden sitoumusten toteuttamiseen 
 on varattu riittävästi resursseja.
• Suunnittelemme ja käytämme koneita, laitteita ja tiloja niin, että      
 tehokkaiden valvontajärjestelmien ja tekniikan avulla voimme minimoida    
 havaitut riskit tai pienentää niitä. 
• Arvioimme ja hallitsemme riskejä ja poistamme tai minimoimme ne     
 käyttäen hyväksi vastuullisen kaivostoiminnan hallintajärjestelmää.
• Tarkastamme säännöllisesti, miten olemme tavoitteissamme onnistuneet.
• Pyrimme jatkuvasti parempaan suoritukseen asettamalla tavoitteita,     
 vertaamalla tuloksia asetettuihin tavoitteisiin ja palkitsemalla 
 saavutetuista hyvistä tuloksista.
• Noudatamme täydellisesti sisäisiä toimintaohjeitamme,        
 liiketapaohjeitamme sekä lakeja ja säännöksiä kaikissa maissa, joissa toimimme.
• Toteutamme hätäsuunnitelmia, joiden avulla voimme poistaa, 
 minimoida ja pienentää odottamattomien tapahtumien vaikutukset.
• Viestimme ja raportoimme sidosryhmillemme avoimesti ja läpinäkyvästi    
    toimintaperiaatteistamme, toimintasuunnitelmistamme, 
    suorittamistamme maksuista sekä toimintamme tuloksista. 
• Huolehdimme asianmukaisesta suunnittelusta ja valvonnasta niin, että kaikki
 soveltavat toimintaperiaatteitamme, menettelyohjeitamme ja vastuullisen    
 kaivostoiminnan hallintajärjestelmää. 
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 kaivostoiminnan hallintajärjestelmää. 

James D. Nasso

Työntekijöittemme kunnioittaminen

Tavoitteemme on turvallinen ja terveellinen työpaikka, jossa toiminta perustuu 
ihmisten keskinäiseen kunnioitukseen, oikeudenmukaisuuteen ja rehellisyyteen. 

Tämän saavuttaaksemme me
• varmistamme, että työpaikalla ei suvaita minkäänlaista syrjintää 
• järjestämme työntekijöille oikeudenmukaisen ja tasapuolisen mahdollisuuden ilmoittaa epäkohdista
• arvostamme erilaisuutta ja kohtelemme kaikkia työntekijöitämme ja urakoitsijoitamme oikeudenmukaisesti      
 huolehtien siitä, että työntekijöillä organisaation kaikilla tasoilla on yhtäläiset uramahdollisuudet
• palkkaamme työntekijät ja annamme heille mahdollisuuden edetä urallaan heidän ansioidensa mukaan
• maksamme oikeudenmukaista ja kilpailukykyistä palkkaa
• pidämme työpaikkamme päihteettömänä
• huolehdimme, että työntekijöitä koskeva henkilökohtainen ja yksityinen tieto säilyy luottamuksellisena
• tunnustamme työntekijöiden yhdistymisvapauden
• tarjoamme työntekijöillemme asianmukaiset koulutus- ja kehittymismahdollisuudet
• keskustelemme ja kommunikoimme työntekijöittemme kanssa sekä tarjoamme heille 
 tarvittavaa tukea heidän yhtiössä työskentelynsä aikana.

Turvallinen tuotanto

Uskomme, että kaikki tapaturmista ja vaaratilanteista johtuvat vahingot voidaan välttää. 
Tavoitteemme on luoda turvallinen ja terveellinen työpaikka, jossa ei tapahdu tapaturmia 
eikä onnettomuuksia. Uskomme, että yhteistyöllä voimme saavuttaa tavoitteemme, 
joka on nolla työtapaturmaa, ja parantaa työntekijöittemme, urakoitsijoittemme ja 
paikallisyhteisöjen hyvinvointia. 

Tämän saavuttaaksemme me
• noudatamme hyviä ja luotettavia käytäntöjä koneiden, laitteiden ja tilojen suunnittelussa ja käytössä
• tarjoamme kaikille malminetsinnässä, kehitystyössä, rakennustyössä ja tuotannossa toimiville 
 työntekijöillemme tarvittavan koulutuksen ja valmennuksen
• minimoimme vaarallisten olosuhteiden syntymisen ja varmistamme, että valvontajärjestelmät ovat kunnossa
• järjestämme asianmukaisen työterveyshuollon ja noudatamme hyvän työhygienian mukaisia käytäntöjä
• tarjoamme riittävät ja asianmukaiset välineet  turvalliseen ja tehokkaaseen työskentelyyn
• pidämme yllä korkeaa hätävalmiutta, jotta voimme toimia tehokkaasti hätätilanteissa.

Ympäristönsuojelu
Tavoitteemme on minimoida toimintamme vaikutukset ympäristöön ja säilyttää sen 
elinkelpoisuus ja monimuotoisuus.

Tämän saavuttaaksemme me 
• tuotamme mahdollisimman vähän jätettä ja huolehdimme sen asianmukaisesta käsittelystä
• huolehdimme rikastushiekan, sivukiven ja pintamaiden oikeasta käsittelystä
• toteutamme toimenpiteitä, joiden avulla säästämme luonnonvaroja, kuten energiaa ja vettä
• toteutamme toimenpiteitä, joiden avulla vähennämme päästöjä ilmaan, vesistöihin 
 ja maahan ja joiden avulla minimoimme ekologisen jalanjälkemme
• toteutamme toimenpiteitä, joiden avulla vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä ja 
 ehkäisemme ilmastonmuutosta
• otamme huomioon luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja maankäytön 
 suunnittelun kaikessa liike- ja tuotantotoiminnassamme
• kunnostamme kaivosalueet niin, että ne ovat toiminnan päätyttyä fyysisesti ja kemiallisesti 
 vakaita, neuvotellen  kunnostuksesta paikallisyhteisöjen kanssa riittävän aikaisessa vaiheessa.

Paikallisyhteisöjen kunnioittaminen
Tavoitteemme on edistää yhteiskunnallista, taloudellista ja kestävää kehitystä niissä 
yhteisöissä, joita toimintamme koskettaa. 

Tämän saavuttaaksemme me
• tarjoamme luottamuksellisen raportointijärjestelmän, jonka avulla meille voidaan ilmoittaa mahdollisesta
 epäeettisestä, laittomasta tai vastuuttomasta toiminnasta 
• varmistamme, että työpaikalla ei sallita minkäänlaista lapsi- tai pakkotyövoimaa
• tunnustamme perusihmisoikeudet ja kunnioitamme kaikkia niitä kulttuureita, 
  tapoja ja arvoja, joihin toiminnallamme on vaikutusta
• edistämme avointa, läpinäkyvää ja kunnioittavaa dialogia kaikkien intressiryhmiemme kanssa ja huolehdimme siitä,   
 että toimimme yksityismailla ja alkuperäiskansojen maa-alueilla maanomistajien ennakkoon antamalla luvalla
• tuemme paikallisia yhteisöjä ja niiden kestävää kehitystä erilaisin toimenpitein, joita ovat esimerkiksi      
 kehittämisohjelmat, tavarahankinnat paikallisilta toimittajilta ja paikallisen työvoiman palkkaaminen
• varmistamme, että toimintamme ei tue tai edistä lainvastaisia aseellisia konfl ikteja, vakavia 
 ihmisoikeusrikkomuksia tai kansainvälisen humanitäärisen oikeuden vastaista toimintaa.  


