KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTIN 2016 TIIVISTELMÄ

Ylpeinä
menneisyydestämme

valmiina
tulevaisuuteen

VIESTI VANHEMMALTA VARATOIMITUSJOHTAJALTA

Tietoa
raportista
Vuoden 2016 kestävän kehityksen
raportti on Agnico Eagle Mines
Limitedin (jäljempänä Agnico
Eagle, yritys tai yhtiö) kahdeksas
yksityiskohtainen kuvaus yhtiön
suorituskyvystä talouden,
työterveyden ja -turvallisuuden sekä
ympäristön ja yhteiskuntasuhteiden
osa-alueilla. Raportti kattaa ajanjakson
1.1.–31.12.2016. Raportin tarkoituksena
on tarjota sidosryhmille käsitys siitä,
miten yhtiömme hallitsee terveyteen,
turvallisuuteen, ympäristöön ja
yhteisöihin kohdistuvia riskejään.
Raportti on laadittu Global Reporting
Initiative (GRI) -aloitteen kestävän
kehityksen raportointiohjeistuksen
(G4) mukaisesti. Ohje sisältää
kaivosteollisuuden toimialakohtaiset
indikaattorit (Mining and Metals
Sector Supplement, MMSS).
Raportissa kerrotaan yhtiön
suorituskyvystä myös Kanadan
kaivosteollisuusyhdistyksen kestävän
kaivostoiminnan ohjeistuksen
(Towards Sustainable Mining,
TSM) mukaisesti.

LOUISE GRONDIN

Canadian Malartic -kaivoksen (josta
Agnico Eagle omistaa 50 %) kestävän
kehityksen suorituskyvystä kerrotaan
tarkemmin erillisessä raportissa,
johon voi tutustua osoitteessa
canadianmalartic.com.
Ellei toisin ilmoiteta, kaikki summat
ovat Yhdysvaltain dollareissa.
Kaikki tämän raportin tiedot on
vahvistettu 31.12.2016.

Ympäristöstä,
kestävästä kehityksestä
ja henkilöstöasioista
vastaava vanhempi
varatoimitusjohtaja

Viesti vanhemmalta
varatoimitusjohtajalta

Kannessa:
Juhlan aiheena 60 vuotta
erinomaista osaamista
Kuluneiden 60 vuoden aikana
Agnico Eagle on käynyt läpi valtavan
muodonmuutoksen pienestä
hopeantuottajasta yhdeksi maailman
suurimmista kultakaivosyhtiöistä, jonka
toiminta ulottuu kahteen maanosaan.
Lue lisää kaivostoimintamme vaiheista
verkkosivustollamme agnicoeagle.com/
English/60th-anniversary.
Kannen kuva:
Ylpeinä menneisyydestämme –
Agnico Mines Limitedin työntekijät
valavat hopeaharkkoa Cobaltin
rikastamolla Ontariossa.
Valmiina tulevaisuuteen – Agnico
Eaglen Pinos Altosin kaivoksen
työntekijät Meksikossa Chihuahuan
osavaltiossa hoitavat mäntyjen taimia
metsänistutushankkeessa.

Vuonna 2017 Agnico Eagle juhlii huomattavaa virstanpylvästä yrityshistoriassaan,
sillä olemme toimineet arvometalliyrityksenä jo 60 vuoden ajan. Olemme ylpeitä
saavutuksistamme: olemme kasvaneet vaatimattomasta Ontarion Cobaltissa
sijainneesta yrityksestä kansainväliseksi yhtiöksi, jolla on lukuisia kaivoksia eri
puolilla maailmaa. Vuosien mittaan olemme luoneet vahvan yrityskulttuurin, jossa
hyvinä aikoina jokainen osallistuu menestyksen luomiseen ja huonoina aikoina
auttaa toinen toistaan työtaakan kantamisessa. Tämä kulttuuri tulee olemaan
tärkeä tekijä tulevan menestyksen ja yhtiön kasvun kannalta. Agnico Eaglella
on edessään mielenkiintoiset ajat.

Yrityskulttuurin määrittäminen on haastavaa, koska sen juuret ovat
niiden tuhansien miesten ja naisten sydämissä, jotka tulevat töihin
joka päivä ja vastaavat edessämme oleviin mahdollisuuksiin ja
haasteisiin. Kuitenkin vuonna 2016 onnistuimme siinä. Puimme
Agnicon toimintatavan sanoiksi ja määritimme yhtiömme
toimintakulttuurin aakkoset. Ne pohjautuvat yhtiömme arvoihin
(luottamus, kunnioitus, tasa-arvo, perhe ja vastuu), osallistavaan
johtamistyyliin ja selkeään liiketoimintatapaan.

Takakannen kuva:
Ruth Ann Scott, geologi,
Meliadinen projekti.

Jos haluat kommentoida
raporttia tai esittää siihen
liittyviä kysymyksiä, ota
yhteyttä. Lue lisää osoitteessa
www.agnicoeagle.com
tai lähetä meille
sähköpostia osoitteeseen
SD@agnicoeagle.com.

Toimintatavalla on suuri vaikutus kestävän kehityksen
suoritusk ykyymme. Kunnioitukseen ja luottamukseen perustuvassa
kulttuurissamme sidosryhmistämme tulee kumppaneita, joiden
kanssa pyrimme luomaan pitkäaikaiset yhteistyösuhteet.
Tavoitteenamme on olla haluttu yhteistyökumppani, jota ei
ainoastaan hyväksytä, vaan toivotaan mukaan yhteisiin hankkeisiin.
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Vastuullisuuden kulttuurissa meidän on arvioitava ja hallittava
työterveyteen ja -turvallisuuteen, ympäristöön ja yhteisöihin
kohdistuvat riskit. Kunnianhimoinen tavoitteemme on, ettei
toimintamme aiheuta lainkaan työtapaturmia eikä ympäristöä
vahingoittavia poikkeamia. 60 vuoden kokemuksemme ja sisäisistä
ja ulkoisista auditoinneista saatu informaatio vie meitä kohti
tätä tavoitetta.
Perheen tärkeys näkyy työntekijöidemme sitoutuneisuudessa
ja ponnistuksissamme auttaa heitä saavuttamaan koko
osaamispotentiaalinsa tarjoamalla pitkäaikaisia työpaikkoja
ja kehittymismahdollisuuksia.
Nyt kun olemme siirtymässä seuraavaan kasvuvaiheeseen, uskon
että kestävällä kehityksellä tulee olemaan keskeinen merkitys
Agnico Eaglen menestykselle. Ihmiset ovat etusijalla, ja tehtävämme
on tarjota heille terveellinen ja turvallinen työympäristö. Kestävä
toimintatapa tukee tulevien hankkeiden ympäristösuunnittelua ja
lupamenettelyjen läpiviemistä. Kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti arvioimme ja hallitsemme työterveyteen ja -turvallisuuteen
sekä sosiaaliseen hyväksyttävyyteen liittyviä riskejä, jotta voimme
jatkaa toimintaamme tuloksekkaasti. Kestävään kehitykseen kuuluva
avoin ja vaikuttava viestintä varmistaa myös sen, että sidosryhmämme
tuntevat meidät ja toimintamme.
Katsotaan, mitä seuraavat 60 vuotta tuovat tullessaan.
Olemme valmiina!

LOUISE GRONDIN

Ympäristöstä, kestävästä kehityksestä ja henkilöstöasioista
vastaava vanhempi varatoimitusjohtaja
21. maaliskuuta 2017

AGNICO EAGLE JA KESTÄVÄ KEHITYS

Agnico Eagle
ja kestävä
kehitys

Me Agnico Eaglella olemme ylpeitä menneisyydestämme ja valmiina tulevaisuuteen. Kuudenkymmenen
liiketoimintavuotemme aikana olemme johdonmukaisesti luoneet arvoa osakkeenomistajillemme
sekä samanaikaisesti parantaneet työnantajakuvaamme ja vaikuttaneet merkittävästi yhteisöjemme
hyvinvointiin. Olemme rakentaneet vahvan yrityskulttuurin, joka perustuu vastuullisuuteen ja kestävän
kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan. Pitkän aikavälin tavoitteemme on erottua joukosta
vastuullisena kaivostoimijana.
Vuonna 2016 jatkoimme kestävän kehityksen integroimista liiketoimintastrategiaamme ja toimintamme
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Vuonna 2016 päivittämämme kestävän kehityksen periaatteet kuvastavat
kasvanutta panostustamme terveyteen ja hyvinvointiin ja vahvistavat sitoumuksemme suojella ihmisoikeuksia
sekä minimoida jätteiden ja veden käsittelyyn liittyvät riskit.

Turvallinen
tuotanto

Ympäristön
suojeleminen

Työntekijöiden
kunnioittaminen

Yhteisöjen
kunnioittaminen

Olemme sitoutuneet
noudattamaan
tiukkoja työterveys- ja
-turvallisuusvaatimuksia.
Pitkän aikavälin tavoitteemme
on vahvistaa työterveys- ja
-turvallisuuskulttuuriamme
korostamalla yksilöiden
aiempaa suurempaa vastuuta
turvallisuudesta ja sen
johtamisesta. Asetamme
kunnianhimoisen turvallisuus
tavoitteen, joka on nolla
työtapaturmaa, ja otamme
käyttöön tavoitteiden
toteutumista mittaavat
suorituskykymittarit.

Pyrimme rajoittamaan
ympäristövaikutuksiamme
käyttämällä luonnonvaroja
tehokkaasti, ehkäisemällä
tai rajoittamalla päästöjä ja
vähentämällä jätteen määrää.
Kaikkien toimipaikkojemme
on määritettävä, analysoitava
ja hallittava ympäristöriskinsä
ja tehtävä avointa yhteistyötä
paikallisten sidosryhmien
kanssa. Näin rakennetaan
perusta luottamukselle ja
yhteistyölle. Tavoitteemme
on poistaa, minimoida ja
lieventää toimintamme
vaikutuksia ympäristöön ja
säilyttää sen elinkelpoisuus ja
monimuotoisuus.

Henkilöstö ja toiminta
kulttuuri ovat aina
olleet Agnico Eaglen
kilpailuvahvuus ja -etu.
Nykyisen ja tulevan
menestyksen kannalta
on tärkeää, että yhtiön
laajentuessa ja globaalin
jalanjäljen kasvaessa
pidämme yllä yrityskulttuuria,
jossa jokaista henkilöä
kohdellaan arvokkaasti
ja kunnioittavasti ja jossa
ihmiset toimivat yhteistyössä,
ovat sitoutuneita ja
pyrkivät tekemään työnsä
mahdollisimman hyvin.

Toimimme sosiaalisesti
vastuullisella tavalla ja
pyrimme vaikuttamaan
positiivisesti meitä
ympäröiviin yhteisöihin
parantaaksemme niiden
jäsenten jokapäiväistä
elämää. Olemme
sitoutuneet toimimaan
yhdessä työntekijöidemme
ja muiden sidosryhmien
kanssa luodaksemme
kasvua ja hyvinvointia,
jotta kaikki sidosryhmät
voivat hyötyä kaivos
toiminnastamme.

Tämän saavuttamiseksi
–	noudatamme hyviä ja luotettavia
käytäntöjä koneiden, laitteiden ja
tilojen suunnittelussa ja käytössä
–	edistämme terveyttä ja
hyvinvointia ja luomme
toimintaohjelmia niiden
turvaamiseksi
–	tarjoamme tarvittavan
koulutuksen ja valmennuksen
kaikille työntekijöille
malminetsinnässä, kehitystyössä,
rakentamisessa ja tuotannossa
–	tunnistamme, ehkäisemme,
poistamme tai lievennämme
terveyteen, turvallisuuteen ja
teollisuushygieniaan liittyviä
riskejä
–	pidämme yllä työterveyteen
ja -hygieniaan liittyviä
toimintasuunnitelmia
–	tarjoamme tarvittavat työkalut
ja -välineet työn tekemiseen
turvallisesti ja tehokkaasti
–	pidämme yllä korkeaa
hätävalmiutta, jotta voimme
toimia tehokkaasti hätätilanteissa.

Tämän saavuttamiseksi
–	tuotamme mahdollisimman
vähän jätettä ja huolehdimme sen
asianmukaisesta käsittelystä
–	minimoimme kaikki riskit, jotka
liittyvät rikastushiekkojen ja
vesien hallintaan
–	huolehdimme sivukiven
ja pintamaiden oikeasta
käsittelystä ympäristönsuojelun
varmistamiseksi
–	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
–	sovitamme yhteen luonnon
monimuotoisuuden
säilyttämisen ja maankäytön
suunnittelun kaikessa liike- ja
tuotantotoiminnassamme
–	kunnostamme kaivosalueet
toiminnan päätyttyä niin,
että ne ovat fyysisesti ja
kemiallisesti vakaita, keskustellen
toimenpiteistä paikallisyhteisöjen
kanssa riittävän aikaisessa
vaiheessa.

Vastuullinen
kaivostoiminta
Tavoitteemme on edistää toiminta
kulttuuria, joka kannustaa työn
tekijöitämme jatkuvasti kehittämään
taitojaan, parantamaan suoritustaan sekä
saavuttamaan ja ylittämään terveyttä,
turvallisuutta ja ympäristöä koskevat
sääntömääräiset vaatimukset.

Tämän saavuttamiseksi
–	varmistamme, ettei
työpaikoillamme suvaita
minkäänlaista syrjintää
–	tarjoamme työntekijöillemme
oikeudenmukaisen ja
tasapuolisen mahdollisuuden
ilmoittaa epäkohdista
–	arvostamme erilaisuutta
ja kohtelemme kaikkia
työntekijöitämme ja
urakoitsijoiden työntekijöitä
oikeudenmukaisesti huolehtien
siitä, että työntekijöillä
organisaation kaikilla tasoilla on
yhtäläiset mahdollisuudet ilman
minkäänlaista syrjintää tai
suosimista
–	palkkaamme työntekijät ja
annamme heille mahdollisuuden
uralla etenemiseen heidän
ansioidensa perusteella
–	maksamme oikeudenmukaista ja
kilpailukykyistä palkkaa
–	pidämme työpaikkamme
päihteettöminä
–	huolehdimme, että työntekijöitä
koskeva henkilökohtainen
ja yksityinen tieto säilyy
luottamuksellisena

Tämän saavuttamiseksi
–	tarjoamme luottamuksellisen
raportointijärjestelmän, jonka
avulla meille voidaan ilmoittaa
mahdollisesta epäeettisestä,
laittomasta tai vastuuttomasta
toiminnasta
–	varmistamme, että työpaikalla ei
suvaita minkäänlaista lapsi- tai
pakkotyövoimaa
–	edistämme avointa, läpinäkyvää
ja kunnioittavaa vuoropuhelua
kaikkien intressiryhmiemme
kanssa ja varmistamme, että
toimimme yksityismailla ja
alkuperäiskansojen maa-alueilla
maanomistajien ennakkoon
antamalla luvalla
–	tuemme paikallisia yhteisöjä ja
niiden kestävää kehitystä erilaisin
toimenpitein, joita ovat muun
muassa kehittämisohjelmat,
tavaroiden ja palveluiden
hankkiminen paikallisilta
toimittajilta ja paikallisen
työvoiman palkkaaminen
–	varmistamme, että toimintamme
ei tue tai edistä lainvastaisia
aseellisia konflikteja, vakavia
ihmisoikeusrikkomuksia tai
kansainvälisen humanitäärisen
oikeuden vastaista toimintaa.

–	tunnustamme työntekijöiden
yhdistymisvapauden
–	tarjoamme työntekijöillemme
asianmukaiset koulutus- ja
kehittymismahdollisuudet
–	neuvottelemme
ja keskustelemme
työntekijöidemme kanssa sekä
tarjoamme heille tarvittavaa
tukea heidän yhtiössä
työskentelynsä aikana.

Vastuullisen kaivostoiminnan hallintajärjestelmä (RMMS)
on perusta, jolle rakennamme kykymme täyttää kestävän
kehityksen periaatteiden mukaiset sitoumuksemme.
Vastuullisen kaivostoiminnan hallintajärjestelmämme
täyttää ympäristöjärjestelmiä koskevan standardin
ISO 14001 vaatimukset sekä työterveys- ja
-turvallisuusjärjestelmiä koskevan standardin OHSAS
18001 vaatimukset.
RMMS-järjestelmämme ensimmäinen sisäinen auditointi
alkoi vuoden 2016 lopussa ja se saadaan päätökseen
vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun
mennessä. Auditoinnin tarkoituksena on todentaa
järjestelmän käyttöönotto toimipaikoissamme ja
selvittää, kaipaako RMMS-standardi selkeytystä
tai parannuksia, jotta saavutettaisiin sen tarkoitus

eli toiminnan jatkuva parantaminen. Auditoinnin
tulokset ryhmitellään viiteen kategoriaan: huomattava
poikkeaminen RMMS:n vaatimuksista, vähäinen
poikkeaminen RMMS:n vaatimuksista, mahdollisuus
parantaa RMMS:n soveltamista, parhaat käytännöt ja
innovaatiot. Tulosten perusteella laaditaan paikallisia
toimintasuunnitelmia, joissa huomattavan poikkeamisen
korjaamiseen annetaan aikaa kolme kuukautta,
vähäisen poikkeamisen korjaamiseen kuusi kuukautta
ja parannusmahdollisuuksille 12 kuukautta. Parhaita
käytäntöjä ja innovaatioita jaetaan toimipaikkojen välillä.

Lisätietoa Agnico Eaglen RMMS-järjestelmästä:
agnicoeagle.com/English/sustainability/standards

Agnico Eagle Mines Limited
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AGNICO EAGLE LYHYESTI

Agnico Eagle
lyhyesti

AMARUQ 11

5 MEADOWBANK

MELIADINE 12

POHJOIS-A MERIKKA

LAPA
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LARONDE 3
GOLDEX 4
CANADIAN MALARTIC

13 COBALT-COLEMAN

AKASABA WEST

60

6

9

EAGLE & TELBEL 14

vuotta jalometallien
tuottajana
KITTILÄ 1

PINOS ALTOS 7

8

LA INDIA 8

Agnico Eaglen kaivosta
ympäri maailmaa:
Kanadassa,
Suomessa ja Meksikossa

M E KSI KO
EL BARQUEÑO 10

EU RO O PPA

Toimivat kaivokset  

E U RKehittämishankkeet  
OPE

Pitkälle edenneet malminetsintähankkeet  

Agnico Eagle
on kanadalainen
kultakaivosyhtiö,
joka on tuottanut
jalometalleja vuodesta
1957 lähtien. Yhtiön
kahdeksan kaivosta
sijaitsevat Kanadassa,
Suomessa ja Meksikossa.
Malminetsintä- ja
kehitystoimintaa on
näiden maiden lisäksi
myös Yhdysvalloissa
ja Ruotsissa.
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LaRonde

Sijainti: Quebec, Kanada
Kaivoksen tyyppi: maanalainen
kaivos Abitibin alueella Quebecissa
(kulta, hopea, sinkki, kupari)
Vuoden 2016 tuotanto:
305 788 unssia kultaa
Työntekijät ja urakoitsijat: 1 203
LaRonden todetut ja todennäköiset
malmivarat* ovat 3,1 miljoonaa unssia
kultaa (18 miljoonaa tonnia, pitoisuus
5,40 g/t kultaa, 19,14 g/t hopeaa,
0,87 % sinkkiä ja 0,24 % kuparia).
4

Goldex

Sijainti: Quebec, Kanada
Kaivoksen tyyppi: maanalainen
kaivos Abitibin alueella Quebecissa

TOIMIVAT KAIVOKSET

Vuoden 2016 tuotanto:
120 704 unssia kultaa
Työntekijät ja urakoitsijat: 463

1

Kittilä

Sijainti: Lappi, Suomi
Kaivoksen tyyppi: maanalainen
kaivos Pohjois-Suomessa
Vuoden 2016 tuotanto:
202 508 unssia kultaa
Työntekijät ja urakoitsijat: 819
Pohjois-Suomessa sijaitsevassa
Kittilän kaivoksessa louhitaan malmia
yhdestä Euroopan suurimmasta
tunnetusta kultaesiintymästä.
Esiintymän todetut ja todennäköiset
malmivarat* ovat 4,48 miljoonaa
unssia kultaa (30 miljoonaa tonnia,
pitoisuus 4,64 g/t).
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Lapa

Sijainti: Quebec, Kanada
Kaivoksen tyyppi: maanalainen
kaivos Abitibin alueella Quebecissa
Vuoden 2016 tuotanto:
73 930 unssia kultaa
Työntekijät ja urakoitsijat: 247
Lapa on pieni maanalainen kaivos
LaRonden lähellä. Tämänhetkisen
toiminta-aikasuunnitelman
perusteella kaivoksella on edessään
viimeinen toimintavuosi. Todetut
malmivarat* ovat 38 000 unssia
kultaa (0,3 miljoonaa tonnia,
pitoisuus 4,58 g/t).

Goldexin todetut ja todennäköiset
malmivarat* ovat 0,9 miljoonaa
unssia kultaa (17 miljoonaa tonnia,
pitoisuus 1,64 g/t).
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Meadowbank

Sijainti: Nunavut, Kanada
Kaivoksen tyyppi: avolouhos
Nunavutin territoriossa
Pohjois-Kanadassa
Vuoden 2016 tuotanto:
312 214 unssia kultaa

Suljetut kaivokset  

miljoonaa unssia kultaa
(102 miljoonaa tonnia,
pitoisuus 1,08 g/t) 50 prosentin
omistuksen perusteella.
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Pinos Altos

Sijainti: Chihuahuan osavaltio,
Meksiko
Kaivoksen tyyppi: PohjoisMeksikossa sijaitseva avolouhos ja
maanalainen kaivos, oma rikastamo
ja rikastustekniikkana kasaliuotus
(kulta, hopea sivutuotteena)
Vuoden 2016 tuotanto Creston
Mascota mukaan lukien:
240 068 unssia kultaa
Työntekijät ja urakoitsijat: 1 437
Pinos Altosin todetut ja
todennäköiset malmivarat* ovat
1,4 miljoonaa unssia kultaa ja
38,1 miljoonaa unssia hopeaa
(17 miljoonaa tonnia, pitoisuus
2,55 g/t kultaa ja 68,15 g/t
hopeaa). Creston Mascotan
satelliittiesiintymän todetut ja
todennäköiset malmivarat* ovat
102 000 unssia kultaa ja 909 000
unssia hopeaa (2,5 miljoonaa
tonnia, pitoisuus 1,28 g/t kultaa
ja 11,35 g/t hopeaa).
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La India

Sijainti: Sonoran osavaltio, Meksiko
Kaivoksen tyyppi: avolouhos,
rikastustekniikkana kasaliuotus,
Mulatosin kultavyöhykkeellä

Työntekijät ja urakoitsijat: 1 201

Vuoden 2016 tuotanto:
115 162 unssia kultaa

Meadowbankin avolouhos on Agnico
Eaglen suurin kullantuottaja, jonka
malmivarat ovat 0,7 miljoonaa
unssia kultaa* (8 miljoonaa tonnia,
pitoisuus 2,69 g/t).

Työntekijät ja urakoitsijat: 446
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Canadian Malartic

Sijainti: Quebec, Kanada
Kaivoksen tyyppi: avolouhos
Abitibin alueella Quebecissa
Vuoden 2016 tuotanto:
292 514 unssia kultaa (50 prosentin
omistuksen perusteella)
Työntekijät ja urakoitsijat: 1 128
Canadian Malartic, josta Agnico
Eagle omistaa puolet, on tällä
hetkellä Kanadan suurin toiminnassa
oleva kultakaivos. Sen todetut ja
todennäköiset malmivarat* ovat 3,5

La Indian todetut ja todennäköiset
malmivarat* ovat 1,0 miljoonaa unssia
kultaa ja 3,7 miljoonaa unssia hopeaa
(44 miljoonaa tonnia, pitoisuus
0,72 g/t kultaa ja 2,63 g/t hopeaa).

PITKÄLLE EDENNEET
MALMINETSINTÄHANKKEET
9

Akasaba West

Akasaba Westin kulta-kupari
esiintymä sijaitsee Val-d’Orin lähellä
alle 30 km itään/kaakkoon Agnico
Eaglen Goldexin kaivoksesta,
Luoteis-Quebecissä.
Hankkeen arvioidut (31.12.2016)
todennäköiset malmivarat*
ovat 142 000 unssia kultaa ja

Toimistot

24 851 tonnia kuparia (4,9 miljoonaa
tonnia, pitoisuus 0,89 g/t kultaa ja
0,50 % kuparia) sekä todennäköiset
mineraalivarannot* noin 53 000
unssia kultaa ja 9 941 tonnia kuparia
(2,5 miljoonaa tonnia, pitoisuus
0,66 g/t kultaa ja 0,40 % kuparia).
Lupamenettelyt ja tekniset
tutkimukset ovat käynnissä ja
tavoitteena on edetä päätökseen
tuotannon aloittamisesta.
10

El Barqueño

Alkuvaiheessa oleva kulta-/
hopeahanke Jaliscon osavaltiossa
Meksikossa
Arvion mukaan (31.12.2016) hankkeen
todennäköiset mineraalivarannot
ovat 301 000 unssia kultaa ja
1,2 miljoonaa unssia hopeaa
(8,5 miljoonaa tonnia, pitoisuus
1,11 g/t kultaa ja 4,35 g/t hopeaa).
Tutkimme eri vaihtoehtoja projektin
potentiaalisten rikastuskustannusten
ja kullan talteenoton optimoimiseksi.

SULJETUT KAIVOKSET
13  Cobalt-Coleman

Cobalt, Ontario, Kanada
Kaivostoiminta lopetettiin vuonna
1989. Aluetta valvotaan ja pidetään
kunnossa. Yhtiö tekee alueella
yhteistyötä paikallisten sidosryhmien
ja viranomaisten kanssa viedäkseen
eteenpäin historiallisen kaivosalueen
kunnostussuunnitelmia.
14

Eagle & Telbel

Joutel, Quebec, Kanada
Kaivostoiminta lopetettiin vuonna
1993. Infrastruktuurialueita
on kunnostettu ja niille on
istutettu uutta kasvillisuutta.
Sulkemisen jälkeiset seuranta- ja
huoltotoimenpiteet ovat edelleen
käynnissä. Parhaillaan yhtiö testaa
myös ennallistamistekniikoita
löytääkseen pysyvämpiä ratkaisuja
rikastushiekka-alueen sulkemiseksi.

KEHITTÄMISHANKKEET
TOIMISTOT
11

Amaruq

Kultakaivoshanke Nunavutin
territoriossa Pohjois-Kanadassa
Arvion (31.12.2016) mukaan
todennäköiset mineraalivarannot
ovat 2,1 miljoonaa unssia kultaa
(17 miljoonaa tonnia, pitoisuus
3,88 g/t). Agnico Eaglen hallitus
hyväksyi Amaruqin kehittämisen
Meadowbankin kaivoksen
satelliittikaivoksena. Odotamme
saavamme tarvittavat luvat vuoden
2018 kolmannella neljänneksellä.
12

Meliadine

Malminetsintätoimistot
–	Vancouver, Brittiläinen Kolumbia,
Kanada
–	Chihuahua, Chihuahuan osavaltio
ja Hermosillo, Sonoran osavaltio,
Meksiko
–	K ittilä, Lappi, Suomi
–	Barsele, Ruotsi
–	Reno, Nevada, Yhdysvallat
–	Val-d’Or, Quebec, Kanada

Hallinto- ja
tukitoimistot

Kultakaivoshanke Nunavutin
territoriossa Pohjois-Kanadassa

–	Chihuahua ja Hermosillo, Meksiko

Työntekijät ja urakoitsijat: 466

–	Tucson, Arizona, Yhdysvallat

Hankkeen todetut ja todennäköiset
malmivarat* ovat 3,4 miljoonaa
unssia kultaa (14,5 miljoonaa
tonnia, pitoisuus 7,32 g/t). Lisäksi
hankkeeseen sisältyy suuri
mineraalivaranto*. Meliadinen
hankkeen jatkokehittäminen
on hyväksytty, ja toiminnan on
tarkoitus käynnistyä vuoden
2019 kolmannella neljänneksellä.

–	Preissac ja Val-d’Or,
Quebec, Kanada

–	Espoo, Suomi

–	Toronto, Ontario, Kanada

*Y ksityiskohtainen kuvaus yhtiön malmivaroista ja mineraalivarannoista on yhtiön
lehdistötiedotteessa 15.2.2017.
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YHTEENVETO SUORITUSKYVYSTÄ 2016

Yhteenveto
suoritus
kyvystä 2016

Vuonna 2016 jatkoimme Agnico Eaglen työterveyden ja
-turvallisuuden kehittämistä. Lisäksi saavutimme pieniä
edistysaskelia veden ja dieselpolttoaineen käytön sekä
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Otimme myös käyttöön
alkuperäisväestöjä koskevat yhteistyöperiaatteet, saimme valmiiksi
Meliadine-hankkeen lupamenettelyt ja aloitimme Amaruqin
lupaprosessin. Jatkamme edelleen Meliadinen inuittien vaikutus- ja
hyötysopimuksen (IIBA) toteuttamista ja käynnistämme aloitteita
inuittien osuuden lisäämiseksi työvoimassamme. Seuraavassa
esitellään muutamia tärkeimpiä tapahtumiamme vuodelta 2016:

Työterveys ja -turvallisuus

Ympäristö

–	Ensimmäistä kertaa Agnico Eaglen historiassa poissaoloihin ja korvaavaan työhön
johtaneiden työtapaturmien taajuus oli alle 1 (0,97). Valitettavasti joulukuussa 2016
Kittilän kaivoksessa tapahtui kuolemaan johtanut tapaturma. Se on surullinen
muistutus siitä, että meillä on vielä matkaa kunnianhimoiseen tavoitteeseemme,
joka on nolla työtapaturmaa.

–	Nunavutin vesilaitos hyväksyi Meliadine-hankkeen A-tyypin vesiluvan huhtikuussa.
Se oli viimeinen Meliadinen rakentamisen käynnistämiseen tarvittu lupa.

–	Työturvallisuudessa parhaiten suoriutuivat Meksikon toimipaikkamme. La Indian
kaivoksella poissaoloihin ja korvaavaan työhön johtaneiden tapaturmien taajuus
oli 0 ja Pinos Altos/Mascota-kaivoksella 0,23.

–	Kittilän kaivoksen ympäristölupa uusittiin.

–	Lapan kaivokselle myönnettiin F.J. O’Connell Award -palkinto erinomaisesta
työterveys- ja turvallisuustyöstä. Se oli merkittävä saavutus, kun otetaan huomioon
että Lapassa valmistaudutaan kaivoksen sulkemiseen ja monet työntekijöistä
siirtyvät toisiin kaivoksiin, jolloin siellä on työssä paljon urakoitsijoiden työvoimaa.

–	Kittilään rakennettiin vedenpuhdistamo sulfaatin poistoa varten. Laitos otettiin
käyttöön vuoden 2016 lopulla.

–	Meadowbankin kaivoksemme valittiin vuonna 2016 yhdeksi Kanadan
turvallisimmista työnantajista.

–	Nunavutin vesilaitos hyväksyi Amaruqin malminetsintäluvan muutoksen
malminetsintärampin louhintaa varten.

–	LaRonden kaivos sai viranomaishuomautuksen, koska se teki poikkeamailmoituksen
24 tunnin määräajan umpeuduttua.

–	Vuoden 2016 alussa Pinos Altosissa saatiin valmiiksi rikastushiekkakuljettimen
rakennus- ja koneistustyöt sekä sähkö- ja instrumentointiasennus. Rikastushiekka
siirrettiin Oberon Weberin tyhjään louhokseen.
–	Perustimme ympäristöneuvoston (CEC), joka koostuu yhtiön eri toimipaikkojen
ympäristöjohtajista. Neuvoston tavoitteena on edistää ja vaihtaa parhaita käytäntöjä
ja toimia foorumina keskustelulle esiin tulevista ongelmista.

Poissaoloihin ja korvaavaan työhön johtaneiden tapaturmien taajuus

Kasvihuonekaasupäästöjen kokonaisintensiteetti

21 %

6%

(200 000 henkilötyötuntia kohden)

3.32

3.21

2.44

laskua vuoteen
2015 verrattuna

(CO2-ekvivalenttitonnia käsiteltyä malmitonnia kohden)
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Työntekijät

Yhteisöt

–	Vuoden 2016 Paul Penna -palkinto – jolla kunnioitamme perustajamme näkemystä
työntekijöiden ja ympäröivien yhteisöjen hyvinvoinnin tukemisesta – myönnettiin
Norman Ladouceurille. Palkinto myönnettiin Haitilla toteutetusta hankkeesta, johon
kuului koulun rakentaminen ja ravinto-ohjelma, jossa tarjotaan ateria 1 500 lapselle
kaksi kertaa viikossa.

–	Agnico Eagle Mexico sai tunnustuksen sosiaalisesti vastuullisena yrityksenä
yhdeksäntenä vuotena peräkkäin. La India palkittiin ensimmäistä kertaa.

–	Vuonna 2016 Michel Létourneau -palkinto myönnettiin LaRonden pastatäyttötiimille,
joka kehitti uuden lähestymistavan pastatäyttöprosessin hallintaan. Lisäksi
yhteistyön ja tiimityön koordinointia varten perustettiin uusi työtehtävä ja osasto.
–	Jo neljäntenä vuonna peräkkäin Agnico Eagle Mexico sai tunnustusta Great Place
to Work -ohjelmassa Luoteis-Meksikossa. Se oli ainoa listaan kärkeen yltänyt
kaivosyhtiö. Sijoituimme kuudenneksi yli 1 000 työntekijän yritysten joukossa.
–	Vuonna 2016 laadimme selkeät ja yksityiskohtaiset pääperiaatteet
johtamistapamme ja kulttuurisen identiteettimme vahvistamiseksi kaikkialla
yhtiössämme. Nämä periaatteet ovat osaltaan vaikuttaneet Agnico Eaglen
menestykseen 60 vuoden aikana.
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–	Huhtikuussa Agnico Eagle sai NorTerra-palkinnon Nunavutin kaivossymposiumissa
huomattavasta vaikutuksestaan Nunavutin alueen taloudelliseen ja sosiaaliseen
kehitykseen.
–	Joulukuussa Pinos Altosin kaivoksen Paul Penna -kaivoskylässä järjestettiin neljä
seminaaria, joissa Meksikon kansallinen ihmisoikeuskomissio (CNDH) kertoi
huume- ja alkoholiriippuvuuksista. Tapahtumiin osallistui yli 500 opiskelijaa
ympäröivistä yhteisöistä.
–	Vuonna 2016 Agnico Eagle otti virallisesti käyttöön vapaaehtoiset
turvallisuus- ja ihmisoikeusperiaatteet (englanninkielinen lyhenne VP).
Näiden standardien tarkoituksena on auttaa kaivannaisteollisuusyrityksiä
sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia että suojaamaan omaisuuttaan ja
ihmisiä hankkeissaan.

404 M $ 7 080*

64 %

6,6 M+ $

palkkoina työntekijöille

paikallisten hankintojen osuus
kaikista hankinnoista

eri organisaatioille ja tapahtumiin
vuonna 2016

työntekijöiden ja urakoitsijoiden
yhteismäärä
*pois lukien Canadian Malartic

Agnico Eagle Mines Limited
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Työterveys ja -turvallisuus

Olemme sitoutuneet noudattamaan
tiukkoja työterveys- ja -turvallisuus
vaatimuksia ja saavuttamaan
tavoitteemme, joka on nolla
työtapaturmaa.

Agnico Eagle +
työterveys ja
-turvallisuus

Taataksemme turvallisen ja
terveellisen työpaikan
–	noudatamme hyviä ja luotettavia
käytäntöjä koneiden, laitteiden ja
tilojen suunnittelussa ja käytössä
–	edistämme terveyttä ja
hyvinvointia ja luomme
toimintaohjelmia niiden
turvaamiseksi
–	tarjoamme tarvittavan
koulutuksen ja valmennuksen
kaikille työntekijöille
malminetsinnässä, kehitystyössä,
rakentamisessa ja tuotannossa
–	tunnistamme, ehkäisemme,
poistamme tai lievennämme
terveyteen, turvallisuuteen
ja teollisuushygieniaan
liittyviä riskejä
–	pidämme yllä työterveyteen
ja -hygieniaan liittyviä
toimintasuunnitelmia
–	tarjoamme tarvittavat työkalut
ja -välineet työn tekemiseen
turvallisesti ja tehokkaasti
–	pidämme yllä korkeaa
hätävalmiutta, jotta voimme
toimia tehokkaasti hätätilanteissa.

6

Olemme sitoutuneet noudattamaan tiukkoja
työterveys- ja -turvallisuusvaatimuksia. Pitkän
aikavälin tavoitteemme on vahvistaa työterveysja -turvallisuuskulttuuriamme korostamalla
aiempaa enemmän yksilöiden suurempaa vastuuta
turvallisuudesta ja sen johtamisesta. Asetamme
kunnianhimoisen turvallisuustavoitteen, joka on nolla
työtapaturmaa, ja otamme käyttöön tavoitteiden
toteutumista mittaavat suorituskykymittarit.
Vuonna 2016 Kittilän kaivoksella
tapahtui murheellinen
työtapaturma, joka johti
paikallisen urakoitsijan
työntekijän kuolemaan.
Tragediasta huolimatta toimintamme
turvallisuus oli ennätystasolla. Poissaoloihin
johtaneita tapaturmia sattui vähiten sen
jälkeen, kun koko yhtiötä koskevien tilastojen
kokoaminen aloitettiin 10 vuotta sitten.
Poissaoloihin tai korvaavaan työhön
johtaneiden työtapaturmien taajuus oli
0,97 (pois lukien Canadian Malartic) eli
laskua oli 21 prosenttia vuoden 2015
lukemasta 1,23. Luku on merkittävästi
alhaisempi kuin tavoitetasona ollut 1,40.
Kolme toimipaikkaamme – Creston
Mascota, La India ja Lapa – vaikuttivat
voimakkaasti tuloksen parantumiseen. La
Indiassa ja Creston Mascotassa saavutettiin
molemmissa täydellinen vuosi eli 52
työviikkoa kolminkertaisella nollatuloksella:
ei poissaoloihin, ei korvaavaan työhön eikä
kuolemaan johtaneita tapaturmia. Lapan
kaivoksella tapahtui vain yksi korvaavaan
työhön johtanut työtapaturma eikä
poissaoloihin johtaneita tapaturmia ollut
vuoden aikana yhtään.
Tämä on kuudes peräkkäinen vuosi,
jolloin olemme päässeet kaikkien aikojen
alhaisimmalle tasolle poissaoloihin ja
korvaavaan työhön johtaneiden tapaturmien
suhteen. Vuoden 2016 luvut sisältävät
yhteensä 81 tapaturmaa, jotka johtivat
joko poissaoloihin (29 tapaturmaa, joissa
työntekijät eivät voineet palata heti töihin)
tai korvaavaan työhön (52 tapaturmaa,
joissa työntekijät jatkoivat muissa kuin
tavanomaisissa tehtävissään).

Agnico Eagle Mines Limited Kestävän kehityksen raportin 2016 tiivistelmä

Tämän lisäksi meillä oli lähes 400 työntekijää
enemmän kuin vuonna 2015. Kun vuonna
2016 jatkoimme ponnistelujamme
päästäksemme nollan tapaturman
tavoitteeseemme, vuoden aikana toteutui
15 viikkoa ilman poissaoloihin tai korvaavaan
työhön johtaneita tapaturmia. (Luku sisältää
Canadian Malartic -kaivoksen, jonka
raportointi-indikaattoreihin tämä asia ei
kuulu.) Vuonna 2015 luku oli 16 viikkoa,
vaikka työvoimamme koko oli
huomattavasti pienempi.
Heinäkuussa La Indiassa tapahtui
aseellinen ryöstö, jossa vartija loukkaantui
lievästi. Tapahtumaa tutkivat paikalliset,
valtion ja armeijan viranomaiset. Lisäksi
Agnico Eagle kävi läpi toimipaikan kaikki
turvallisuusmenettelyt ja toteutti useita
parannustoimenpiteitä.
Vuoden 2016 lopussa aloitettiin RMMSjärjestelmän auditointi, joka saadaan
päätökseen vuoden 2017 ensimmäisen
vuosineljänneksen loppuun mennessä.
Auditoinnissa varmistetaan järjestelmän
käyttöönotto ja selvitetään, kaipaako
RMMS-standardi selkeytystä tai
parannuksia. Auditoinnissa käydään läpi
erilaisia osatekijöitä kuten riskienhallinta,
muutoksenhallinta, koulutus ja tietoisuus
sekä toiminnan valvonta. Niiden lisäksi
kussakin toimipaikkassa tarkastellaan
järjestelmän soveltamista erityisesti kahteen
merkittävään työterveys- ja turvallisuusriskiin
sekä kahden kriittisen työterveys- ja
turvallisuusmenettelytavan soveltamista.

Terveellisen
työympäristön
edistäminen
Osana terveellisen työympäristön
hankettamme järjestämme
Goldexissa vapaaehtoisia testejä,
joiden avulla työntekijät voivat
saada arvion fyysisestä kunnostaan.
Terveydenhoitohenkilökunta
mittaa työntekijöiden verensokerin,
kolesterolin, verenpaineen
ja rasvaprosentin sekä testaa
heidän selkänsä terveyden ja
lihaskuntonsa. Tämän jälkeen
työntekijät saavat räätälöidyn
treeniohjelman, joka on suunniteltu
auttamaan henkilökohtaisten
terveystavoitteiden
saavuttamisessa. Ohjelmaa
hyödyntävien työntekijöiden
määrä on kasvanut vuosi vuodelta,
minkä ansiosta saavutamme pitkän
aikavälin tavoitteemme luoda
sellaisia työpaikkakäytäntöjä, jotka
parantavat työntekijöiden yleistä
terveyttä. Vuonna 2017 Goldexin
terveydenhuoltoryhmä suunnittelee
hankkivansa maakunnallisen
sertifikaatin terveellisen työ
ympäristön ohjelmalleen.
Lisäksi suunnitelmissa on
kuntosalin laajentaminen
suuren kysynnän vuoksi.

Kuva alla: Kun Goldexin tiimi voitti
Quebecin kaivospelastuskilpailut,
se pääsi yhtiömme ensimmäisenä
joukkueena osallistumaan
kansainväliseen kaivospelastuskilpailuun
Ontarion Sudburyssa.

VUODEN 2016 SUORITUSKYVYN TARKASTELU

TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS

Apunamme
uuden sukupolven teknologia
Teknologia on mullistanut kaivostyön kaikki vaiheet. Kaivosteollisuus investoi edelleen
innovatiivisiin ratkaisuihin aina satelliittikuvauksesta robotiikkaan turvallisuuden ja
työolosuhteiden parantamiseksi, tehokkuuden lisäämiseksi ja ympäristönsuojelun
tehostamiseksi kaivoksilla.
Vuonna 2016 jatkoimme teknologian hyödyntämistä kaivostemme maanalaisen
turvallisuuden parantamisessa.
Päätimme ottaa käyttöön Mineprox™-järjestelmän, jota olimme testanneet jo
laajalti Goldexin ja Kittilän kaivoksissa. Järjestelmä on suunniteltu jalankulkijoiden
turvallisuuden parantamiseen maanalaisissa kaivoksissa. Mineprox on läheisyysvaroitus- ja
törmäyksenestojärjestelmä, joka käyttää radiotaajuuksia ihmisten, ajoneuvojen ja vaarojen
havaitsemiseen maan alla.
Agnico Eaglen työterveys- ja turvallisuusjohtaja Guillaume Lachapelle kertoo: ”Päätimme
kokeilla järjestelmää sen jälkeen, kun useissa kaivoksissa oli sattunut läheltä piti -tilanteita
liikkuvan kaluston ja jalankulkijoiden välillä. Halusimme varmistaa, että laitteisto
toimii asianmukaisesti kaikenlaisissa tilanteissa maan alla. Keräsimme palautetta
15 työntekijältämme ja välitimme järjestelmän toimittajalle yli 570 havainnointidataa,
minkä jälkeen päätimme ottaa järjestelmän käyttöön kaikissa toimipaikoissamme, alkaen
LaRondesta vuonna 2017.”
LaRonden kaivos on seismisesti aktiivisin kaivoksemme, jossa vuorokauteen mahtuu
keskimäärin yli 600 ”tapahtumaa”. LaRonden tiimi käyttää teknologiaa seismisten
tapahtumien tarkkailuun, seurantaan ja ennakoimiseen ympäri vuorokauden. Näin
kaivoksella voidaan tehokkaasti ehkäistä liikkumista sellaisilla alueilla, joissa seisminen
aktiivisuus on lisääntynyt.

Agnico Eaglen
LaRonden kaivoksessa
käytetään automaattista
lastauskonetta kolmen
kilometrin etäisyydellä
työkohteesta.

Vuonna 2016 jatkoimme teknologian
hyödyntämistä kaivostemme maanalaisen
turvallisuuden ja tuottavuuden parantamisessa.

Teknisten palveluiden johtaja Pascal Larouche kertoo: ”Aikaisemmin meillä ei ollut
työkaluja tai ohjelmistoja sen ennakoimiseen, mitä tapahtuu, kun räjäytämme louhoksen.
Siksi suljimme automaattisesti kyseisen alueen 12 tunniksi, tyypillisesti kaivoksen kahdella
tai kolmella tasolla. Ohjelmiston avulla voimme nyt ennakoida entistä tarkemmin, missä
seismistä aktiivisuutta esiintyy. Näin voimme ottaa käyttöön sopivat turvallisuusmenettelyt
jokaisen räjäytyksen kohdalla.”
Kun tiimi louhii LaRonden malmiota yhä syvemmältä, automaattiset laitteet parantavat
kaivoksen yleistä turvallisuutta ja tuottavuutta. Mekaanisten pulttauskoneiden avulla
työntekijät voivat esimerkiksi työskennellä koneen ohjaamon suojissa. LaRonde on
myös ottanut käyttöön automatisoidun teknologian, jonka avulla työntekijä voi käyttää
lastauskonetta maan pinnalta – kolme kilometriä työkohteen yläpuolella.

0,97

21 %

6.
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poissaoloihin ja korvaavaan
työhön johtaneiden
tapaturmien taajuus

poissaoloihin ja korvaavaan
työhön johtaneiden tapaturmien
väheneminen vuodesta 2015

peräkkäinen vuosi, jolloin olemme
päässeet kaikkien aikojen
alhaisimmalle tasolle poissaoloihin
ja korvaavaan työhön johtaneiden
tapaturmien suhteen.

viikkoa ilman poissaoloihin
johtaneita tapaturmia
vuonna 2016

Tunnustusta johtajuudesta,
tiimityöstä ja vastuullisuudesta
Vuosi vuoden jälkeen Agnico
Eagle saa ennätystuloksia
turvallisuudessa. Vuosi 2016 oli
jo kuudes peräkkäinen vuosi,
kun onnistuimme vähentämään
tapaturmia, tapaturmien
aiheuttamia poissaolopäiviä
ja tapaturmataajuutta
koko yhtiön tasolla. Näin
johdonmukaisiin tuloksiin
ei päästä vahingossa. Ne
edellyttävät turvallisuuskulttuuria,
jonka painopiste on johtajuudessa,
tiimityössä ja vastuullisuudessa.

Agnico Eaglen Lapan
kaivokselle myönnettiin
F.J. O’Connell Award
-palkinto erinomaisesta
turvallisuustyöstä.

Meksikossa Pinos Altosin ja Creston Mascotan
kaivospelastustiimit saavuttivat huippusijat
yhdeksänsissä Regional Underground and Open Pit
Mine Rescue Competition -kaivospelastuskisoissa.

Meadowbankin kaivoksemme valittiin yhdeksi
Kanadan turvallisimmista työnantajista.

Tämä kävi erityisen hyvin ilmi vuonna 2016,
kun Lapan kaivokselle myönnettiin
F.J. O’Connell Award -palkinto erinomaisesta
työterveys- ja turvallisuustyöstä. Se oli
merkittävä saavutus, kun otetaan huomioon
että Lapassa valmistaudutaan kaivoksen
sulkemiseen ja monet työntekijöistä
siirtyvät toisiin kaivoksiin, jolloin kaivoksella
työskentelee paljon urakoitsijoiden
työvoimaa. Lapan tiiminjohtajat ja heidän
tehostettu läsnäolonsa kentällä auttoi
työntekijöitä keskittämään huomionsa
turvalliseen työskentelyyn.

Agnico Eagle Mines Limited

Osoituksena vaikuttavasta tiimityöstä
Goldexin kaivospelastustiimi voitti
Quebecin kaivospelastuskilpailut ja osallistui
ensimmäistä kertaa kansainväliseen
kaivospelastustapahtumaan.
Agnico Eaglen Meadowbankin kaivos
valittiin yhdeksi Kanadan turvallisimmista
työnantajista vuotuisessa Canadian
Occupational Safety Awards ‑kilpailussa.
Abitibin alueen kaivosryhmämme
puolestaan nimettiin finalistiksi Quebecin
kauppakamarin arvostetussa Mercuriadestyöterveys- ja turvallisuuskilpailussa.
Meadowbankin kaivoksen tiimi voitti
ensimmäisen palkinnon Yellowknifen
kaivospelastuskilpailun ensiapuosiossa ja
toisen palkinnon sammutus-, köysipelastusja pintaestekilpailussa. Pohjois-Meksikon
alueellisessa CAMIMEX-kilpailussa
Pinos Altosin ja Creston Mascotan tiimit
saivat ensimmäisen sijan maanalaisessa
kaivospelastuksessa, toisen sijan laitteiston
huollossa ja kolmannen sijan ensiavussa.

Kestävän kehityksen raportin 2016 tiivistelmä
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Ympäristö

Agnico Eaglelle rikastushiekan ja
veden käsittely ovat ydintoimintoja. Ne
ovat yhdistelmä parhaita käytettävissä
olevia käytäntöjä ja teknologioita,
jotka integroidaan toimintaamme
heti projektien alkuvaiheessa ja
mukautetaan jokaisen toimipaikan
yksilöllisiin olosuhteisiin.

Agnico Eagle +
ympäristö

Tavoitteemme on poistaa,
minimoida ja lieventää
toimintamme vaikutuksia
ympäristöön ja säilyttää
ympäristön elinkelpoisuus
ja monimuotoisuus. Tämän
saavuttamiseksi
–	tuotamme mahdollisimman
vähän jätettä ja huolehdimme
sen asianmukaisesta käsittelystä
–	minimoimme kaikki riskit,
jotka liittyvät rikastushiekan
ja vesien hallintaan
–	huolehdimme sivukiven
ja pintamaiden oikeasta
käsittelystä ympäristönsuojelun
varmistamiseksi
–	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 otamme huomioon
ilmastonmuutoksen vaikutukset
–	sovitamme yhteen luonnon
monimuotoisuuden
säilyttämisen ja maankäytön
suunnittelun kaikessa liike- ja
tuotantotoiminnassamme
–	kunnostamme kaivosalueet
toiminnan päätyttyä niin,
että ne ovat fyysisesti ja
kemiallisesti vakaita, keskustellen
toimenpiteistä paikallisyhteisöjen
kanssa riittävän aikaisessa
vaiheessa.
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Rajoitamme ympäristövaikutuksiamme käyttämällä luonnonvaroja tehokkaasti,
ehkäisemällä tai rajoittamalla päästöjä ja vähentämällä jätteen määrää. Kaikkien
toimipaikkojemme on määritettävä, analysoitava ja hallittava ympäristöriskinsä ja
tehtävä avointa yhteistyötä paikallisten sidosryhmiensä kanssa. Näin rakennetaan
perusta luottamukselle ja yhteistyölle.

Energiankäyttö

Kasvihuonekaasupäästöt

Sähkön vuosikulutus sähköverkosta kasvoi
4 prosenttia 942 GWh:iin vuonna 2016, kun
se vuonna 2015 oli 901 GWh. Lisäys johtui
pääosin tuotannon kasvusta Kittilässä.

Laskemme suorat ja epäsuorat kasvihuone
kaasupäästöt kuukausittain ja raportoimme
luvut vuosittain CDP:lle (Carbon
Disclosure Project) sekä tonneina (CO2ekvivalenttitonnia) että intensiteettinä eli
päästöt tonneina (CO2-ekvivalenttitonnia)
käsiteltyä malmitonnia kohden.

Vuotuinen sähköntuotantomme vuonna
2016 pysyi vuoden 2015 tasolla 149 GWh:ssa.
Creston Mascotan kaivokseen vuonna 2014
rakennetun sähkölinjan ansiosta kaivoksen
oma sähköntuotanto on tarpeen vain
silloin, kun alueellinen sähköverkko on
pois käytöstä.
Sähkön kokonaiskäyttö ulkoisesta
sähköverkosta ja kaivoksen omasta
sähköntuotannosta kasvoi noin 4 prosenttia,
ja käyttö oli 1 049 GWh vuonna 2015 ja
1 091 GWh vuonna 2016. Lisäys johtuu
tuotannon ja peränajon kasvusta
useilla kaivoksillamme.
Dieselpolttoaineen kokonaiskulutus väheni
vuoden 2015 109,7 miljoonasta litrasta
104,8 miljoonaan litraan vuonna 2016.
Kokonaiskulutuksesta 66,4 miljoonaa
litraa (63 %) käytettiin kaivoskoneisiin,
38 miljoonaa litraa (36 %) sähköntuotantoon
ja 0,4 miljoonaa litraa (<1 %) muihin
käyttötarkoituksiin.
Goldexissa dieselpolttoaineen kulutus
kasvoi 19 prosenttia Deep Zone -hankkeen
myötä. Tätä tasapainotti kulutuksen
väheneminen La Indiassa ja Lapassa. La
Indiassa saatiin vuonna 2015 päätökseen
kaksi rakennushanketta, jotka lisäsivät
dieselpolttoaineen käyttöä raskaan
kaluston vuoksi. Siellä polttoaineen kulutus
tasaantui 6,6 miljoonaan litraan vuonna
2016. Lapa myös vähensi dieselpolttoaineen
kokonaiskulutustaan vuonna 2016, sillä
kaivoksen peränajo hidastuu ja laitteiden
käyttö vähenee lähestyvän sulkemisen vuoksi.
Dieselpolttoaineen käyttö käsiteltyä
malmitonnia kohden laski yhteensä
9 prosenttia 4,95 litraan, kun se oli 5,39 litraa
vuonna 2015. Tämä osoittaa, että tehokkuus
on parantunut ja laitteistoja käytetään
yhä energiatehokkaammin. Lisäksi Kittilän
maanalaisen kaivoksen lämmityksessä
siirryttiin käyttämään autoklaavista
talteenotettua lämpöä. Entistä pienempi
strippaussuhde (vähemmän poistettavaa
jätettä) Meadowbankin ja Pinos Altosin
avolouhoksillamme vähensi osaltaan
dieselpolttoaineen kulutusta käsiteltyä
malmitonnia kohden.

Agnico Eagle Mines Limited Kestävän kehityksen raportin 2016 tiivistelmä

Vuonna 2016 suorat ja epäsuorat
kasvihuonekaasupäästöt olivat yhteensä
400 410 tonnia CO2:a eli laskua oli
2 prosenttia, kun vuoden 2015 päästöt olivat
407 471 tonnia. Päästöjen väheneminen
liittyy dieselpolttoaineen kulutuksen
vähenemiseen, josta edellä mainittiin.
Vuonna 2016 suorat kasvihuonekaasupäästöt
vähenivät hieman vuoteen 2015 verrattuna.
Suorat kasvihuonekaasupäästöt olivat
yhteensä 325 922 tonnia CO2:a kaikista
lähteistä. Lukuun sisältyy sähkön
tuottamiseen käytetty polttoaine,
kaivosajoneuvojen polttoaine, lämmitykseen
käytettävä maakaasu sekä toimivissa
kaivoksissa käytettävät räjähteet. Vuonna
2015 päästöjä oli 337 190 tonnia CO2:a eli
laskua on noin 3 prosenttia.
Vuonna 2016 epäsuorat kasvihuone
kaasupäästöt olivat 74 488 tonnia CO2:a, kun
ne vuonna 2015 olivat 70 281 tonnia. Kasvua
on siis 6 prosenttia. Tämä kasvu liittyy
lähinnä Kittilässä ja Pinos Altosissa käsitellyn
malmin lisääntyneeseen määrään.
Kasvihuonekaasupäästöjen keskimääräinen
hiili-intensiteetti (CO2-ekvivalenttitonnia
käsiteltyä malmitonnia kohden)
laski 6 prosenttia kaikissa toimivissa
kaivoksissamme vuoden 2015 arvosta
0,0200 vuoden 2016 arvoon 0,0189.
Tämä johtuu päästöjen hienoisesta
vähenemisestä, mutta suurelta osin
käsitellyn malmimäärän kasvusta.

Vesienhallinta
Vuonna 2016 Agnico Eaglen raakaveden
otto ja käyttö kaikista lähteistä oli
6,059 miljoonaa m3 eli laskua oli 11 prosenttia
vuoden 2015 tasosta, joka oli 6,752 miljoonaa
m3. Suurin osa vedenkulutuksen säästöistä
johtuu Meadowbankin kaivoksesta, jonka
rikastamolla pystyttiin käyttämään entistä
enemmän kierrätettyä vettä vuonna
2016. Arviolta 83 prosenttia sen veden
kokonaiskulutuksesta vuonna 2016 on
kierrätysvettä, mikä vähentää raakaveden
käytön tarvetta.

Veden kokonaiskulutuksemme oli 0,29 m3
käsiteltyä malmitonnia kohden eli määrä laski
vuoden 2015 tasosta, joka oli 0,33 m3. Laskua
oli 14 prosenttia, mikä kertoo jatkuvista
kehittämistoimistamme raakaveden
kulutuksen vähentämiseksi kaikissa
toimipaikoissamme.

Poistovedet
Vuonna 2016 kaikista kaivoksistamme
ympäristöön puretun poistoveden
kokonaismäärä kasvoi vuoden 2015 tasosta:
vuonna 2015 määrä oli 9,8 miljoonaa
m3 ja vuonna 2016 11,9 miljoonaa m3 eli
kasvua oli 17 prosenttia. Kasvua selittävät
vanhan Bousquet 1 -kaivoksen kuivanapito
LaRonde 5 Zone -hankkeessa, vedenpoiston
lisääntyminen Goldexin Parc Sud -alueella,
Lapan kaivoksen entistä suurempi
vedenkulutus ja Kittilän kaivoksen lisääntynyt
vedenpoisto, joka johtuu kaivokseen
suotautuvien pohjavesien määrän kasvusta.
Poistovesien intensiteetti nousi sen vuoksi
17 prosenttia vuonna 2016 vuoteen 2015
verrattuna. Vuonna 2015 se oli 0,48 m3
käsiteltyä malmitonnia kohden, kun
vastaava luku vuonna 2016 oli 0,56 m3.

Jätteiden ja rikastushiekan käsittely
Kaivostoiminnan myötä syntyy paljon
sivukiveä ja rikastushiekkaa. Näin on etenkin
kultakaivosteollisuudessa, jossa malmin
kultapitoisuus ilmaistaan grammoina
tonnia kohden.
Vuonna 2016 rikastamoissamme ja
kasaliuotuslaitoksissamme käsitellyn malmin
kokonaismäärä oli noin 21,2 miljoonaa
tonnia, kun vuonna 2015 se oli 20,4 miljoonaa
tonnia. Liuotuskasoihin varastoidun malmin
kokonaismäärä oli noin 8,2 miljoonaa tonnia,
kun vuonna 2015 se oli 7,8 miljoonaa tonnia.
Rikastuksessa syntyneen rikastushiekan
kokonaismäärä oli noin 12,9 miljoonaa tonnia,
kun vuonna 2015 se oli 12,6 miljoonaa tonnia.
Vuonna 2016 tuotetuista 12,9 miljoonasta
rikastushiekkatonnista noin 2,5 miljoonaa
tonnia eli 20 % palautettiin maan alle
louhosten täyttömateriaalina. Jäljellä oleva
määrä, 10,4 miljoonaa tonnia, sijoitettiin
maan pinnalle erilaisiin rikastushiekan
varastoaltaisiin. Vuonna 2015 vastaava määrä
oli 10,1 miljoonaa tonnia. Vuonna 2016
Agnico Eaglen kaivostoiminnassa syntyi
50,9 miljoonaa tonnia sivukiveä, kun sitä
syntyi 56,7 miljoonaa tonnia vuonna 2015.

VUODEN 2016 SUORITUSKYVYN TARKASTELU

Suorituskyky 2016:
ympäristö

Kasvihuonekaasupäästöjen kokonaisintensiteetti
(CO2-ekvivalenttitonnia käsiteltyä malmitonnia kohden)

Vuonna 2016 suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasu
päästöt olivat yhteensä 400 410 tonnia CO2:a eli
laskua oli 2 prosenttia, kun vuoden 2015 päästöt
olivat 407 471 tonnia. Goldex ja LaRonde kasvattivat
kasvihuonekaasupäästöjään LaRonden Deephankkeen vuoksi. Tätä tasapainotti energian kulutuksen
väheneminen La Indiassa ja Lapassa. Lasku johtui siitä,
että La Indiassa saatiin valmiiksi kaksi rakennushanketta
ja Lapassa peränajo on hidastunut kaivoksen sulkemisen
lähestyessä.

Kasvihuonekaasupäästöjen
intensiteetin lasku
keskimäärin
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YMPÄRISTÖ

Parempaa
rikastushiekan ja
vesien käsittelyä

Pyrkimyksemme on olla alan johtava toimija kestävässä
kehityksessä. Siksi haluamme olla muutoksen etulinjassa,
kehittyä jatkuvasti ja etsiä uusia tapoja säilyttää toimintamme
sosiaalinen hyväksyttävyys.
Tämä on usein tarkoittanut innovatiivisten tekniikoiden ja
strategioiden hyödyntämistä louhinnassa ja rikastuksessa.
Agnico Eaglen tiimi uskoo, että kaivosjätteiden käsittelyn
kehittäminen on seuraava askel kestävän kehityksen
johtajuutemme vahvistamisessa toimialallamme.
”Agnico Eaglelle rikastushiekan ja veden käsittely
ovat ydintoimintoja. Käytämme kaivosjätteiden
käsittelyssä parhaita saatavilla olevia käytäntöjä ja
tekniikoita ja integroimme ne toimintaamme heti
projektien alkuvaiheessa. Lisäksi ne mukautetaan
jokaisen toimipaikan paikallisiin olosuhteisiin”, kertoo
ympäristöasioista vastaava varatoimitusjohtaja
Michel Julien.

Osana pyrkimystämme toimintamme jatkuvaan parantamiseen
kaikki toimipaikkamme tekevät aloitteita raakaveden kulutuksen
vähentämiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Vuonna
2016 vähensimme vedenkulutustamme 14 prosentilla.

Malmin rikastuksessa tuotetun rikastushiekan
kokonaismäärä oli vuonna 2016 noin 12,9
miljoonaa tonnia, kun vuonna 2015 se oli 12,6
miljoonaa tonnia.

”Teollisuudenalana meidän on pyrittävä jatkuvasti
säätämään ja sovittamaan toimintatapojamme sen
sijaan, että tyytyisimme noudattamaan viranomaisten
asettamia normeja tai säännöksiä. Emme voi pitää
itsestäänselvyytenä sosiaalista toimilupaamme tai
mainettamme, jotka olemme saavuttaneet vuosien

Tuotetuista 12,9 miljoonasta
rikastushiekkatonnista noin 2,5 miljoonaa
tonnia eli 20 % palautettiin maan alle
louhosten täyttömateriaalina.

varrella. Kultakaivosteollisuuden keskeisenä toimijana ja
alan ympäristöjohtajana meidän on jatkuvasti pyrittävä
parempiin käytäntöihin ja suorituksiin.”
”Vuonna 2016 jatkoimme käytännön tasolla sisäisten
valmiuksiemme vahvistamista. Työskentelimme
ulkopuolisten konsulttien kanssa suorittaaksemme
jatkuvia ja riippumattomia arviointeja rikastushiekan ja
veden hallintaan liittyvistä käytännöistämme. Olemme
myös aloittaneet projektin, jonka tavoitteena on parantaa
tietojenkäsittelyämme niin, että tieto on yhtiön koko
ympäristötiimin saatavilla, siirrettävissä ja helposti
jaettavissa. Lisäksi olemme perustaneet koko yhtiötä
koskevan ympäristöneuvoston, joka koostuu omista
asiantuntijoistamme ja ympäristöjohtajistamme. Se
auttaa meitä vastaamaan tähän haasteeseen.”

Agnico Eaglen kaivostoiminnassa
syntyi 50,9 miljoonaa tonnia sivukiveä vuonna
2016, kun vastaava määrä vuonna 2015 oli
56,7 miljoonaa tonnia.

Agnico Eagle Mines Limited

Kestävän kehityksen raportin 2016 tiivistelmä
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Työntekijät

Yhtiömme koko 60-vuotisen
olemassaolon ajan Agnico Eaglen
työntekijät ovat sitoutuneet
liiketoimintaamme ja ylittäneet itsensä
menestyksemme varmistamiseksi.

Agnico Eagle +
työntekijät

Tavoitteemme on turvallinen
ja terveellinen työpaikka,
jonka toiminta perustuu
ihmisten keskinäiseen
kunnioitukseen,
oikeudenmukaisuuteen
ja rehellisyyteen.
Tämän saavuttamiseksi
–	varmistamme, ettei
työpaikoillamme suvaita
minkäänlaista syrjintää
–	tarjoamme työntekijöillemme
oikeudenmukaisen ja tasapuolisen
mahdollisuuden ilmoittaa
epäkohdista
–	arvostamme erilaisuutta
ja kohtelemme kaikkia
työntekijöitämme ja
urakoitsijoiden työntekijöitä
oikeudenmukaisesti huolehtien
siitä, että työntekijöillä
organisaation kaikilla tasoilla
on yhtäläiset mahdollisuudet
ilman minkäänlaista syrjintää
tai suosimista
–	palkkaamme työntekijät ja
annamme heille mahdollisuuden
uralla etenemiseen heidän
ansioidensa perusteella
–	maksamme oikeudenmukaista
ja kilpailukykyistä palkkaa
–	pidämme työpaikkamme
päihteettöminä
–	huolehdimme, että työntekijöitä
koskeva henkilökohtainen
ja yksityinen tieto säilyy
luottamuksellisena
–	tunnustamme työntekijöiden
yhdistymisvapauden
–	tarjoamme työntekijöillemme
asianmukaiset koulutus- ja
kehittymismahdollisuudet
–	neuvottelemme ja keskustelemme
työntekijöidemme kanssa sekä
tarjoamme heille tarvittavaa
tukea heidän yhtiössä
työskentelynsä aikana.
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Henkilöstö ja toimintakulttuuri ovat aina olleet Agnico Eaglen kilpailuvahvuus
ja -etu. Nykyisen ja tulevan menestymisen kannalta on tärkeää, että pidämme
yllä yrityskulttuuria, jossa kaikkia kohdellaan arvokkaasti ja kunnioittavasti ja
jossa ihmiset toimivat yhteistyössä, sitoutuneesti ja pyrkien mahdollisimman
hyvään suoritukseen.

Haluamme varmistaa, että
työntekijöillämme on tarvittavat
työvälineet ja -taidot, jotta he
voivat hoitaa työtehtävänsä
tehokkaasti ja turvallisesti ja
hyödyntää oman potentiaalinsa
mahdollisimman hyvin.
Lisäksi tarjoamme koulutusta,
joka edistää työntekijöiden
henkilökohtaista kehittymistä
ja urakehitysmahdollisuuksia.
Korostamme erityisesti
työterveys- ja -turvallisuus
koulutusta varmistaaksemme,
että työntekijämme noudattavat
Agnico Eaglen työterveys- ja
-turvallisuusohjeita.
HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN
Palkitun verkkokoulutusohjelmamme
ansiosta olemme pystyneet ratkaisemaan
koulutuksen haasteita, joita meillä on
ollut Meadowbankissa, missä työntekijät
käyvät ainoastaan työkomennuksilla.
Ohjelma käynnistettiin menestyksekkäästi
vuonna 2013, minkä jälkeen oppitunteja on
suunniteltu ja päivitetty koulutuksen laadun
ja yhdenmukaisuuden parantamiseksi.
Rikastamolla työskentelee runsaasti
inuitteja, ja kaksi uutta moduulia, jotka
esiteltiin syksyllä 2015, ovat johtaneet
verkkokoulutustuntien huomattavaan
lisääntymiseen. Sama kehitys tulee
jatkumaan, kun uusia moduuleja
kehitetään ja otetaan käyttöön.

Agnico Eagle Mines Limited Kestävän kehityksen raportin 2016 tiivistelmä

HENKILÖSTÖN SITOUTTAMINEN
Mittaamme aktiivisesti työntekijöiden
sitoutumista kullakin maantieteellisellä
toiminta-alueellamme ja pyrimme tukemaan
ja parantamaan sitä. Meksikossa esimerkiksi
olemme ottaneet käyttöön ohjelman, jossa
tiimeille annetaan tunnustusta turvallisesta
työskentelystä ja vastuullisuudesta. Sen
myötä sitoutumista mittaavissa kyselyissä
tulokset ovat parantuneet jatkuvasti
viiden viime vuoden aikana. Vuonna 2017
Kanadassa ja Suomessa toteutetaan
henkilöstön työtyytyväisyyskysely
kolmatta kertaa. Ensimmäinen kysely
järjestettiin vuonna 2011. Kyselyllä mitataan
työtyytyväisyyttä ja tulosten avulla
suunnitellaan toimenpiteitä työntekijöiden
sitoutumisen vahvistamiseksi.
Pyrimme mahdollisuuksien mukaan
minimoimaan urakoitsijoiden ja
asiantuntijoiden käyttöä palkkaamalla
avoinna oleviin ja uusiin työpaikkoihin
omia taitavia ja osaavia työntekijöitämme.
Henkilöstösuunnittelun avulla onnistuimme
esimerkiksi siirtämään työntekijät
vuoden 2017 lopussa suljettavasta Lapan
kaivoksesta toisiin Agnico Eaglen kaivoksiin.
Näin työntekijöiden työpaikat säilyvät.
Työntekijöiden siirtoprosessi aloitettiin
vuonna 2015 ja sitä jatketaan vuonna 2017,
kun kaivoksen toiminta päättyy.

Agnico Eagle Mexico sai myös arvostetun
Mexico Without Child Labour ‑palkinnon.
Tunnustuksen jakaa vuosittain Meksikon
hallituksen Secretaria del Trabajo y Previsión
Social ‑osasto. Palkinto myönnetään työ
paikoille, joilla ehkäistään ja vähennetään
lapsityövoiman käyttöä ja suojellaan
omaa henkilökuntaa ja koko maan nuoria
työntekijöitä varmistamalla, että työpaikoilla
ei sallita lapsityövoimaa tai minkäänlaista
työhön pakottamista.

Yllä: Meksikon hallitus myönsi Agnico Eagle
Mexicolle arvostetun Mexico Without Child
Labour ‑palkinnon.

TYÖNTEKIJÖIDEN ARVOT
JA SITOUTUMINEN
Tunnustusta johtajuudesta,
tiimityöstä ja vastuullisuudesta
Jo neljäntenä vuonna peräkkäin
Agnico Eagle Mexico sai tunnustusta
Luoteis-Meksikon ”Great Place to
Work” -ohjelmassa. Se oli ainoa listan
kärkisijoille yltänyt kaivosyhtiö. Sijoituimme
kuudenneksi yli 1 000 työntekijän yritysten
joukossa. Ohjelmassa palkitaan yrityksiä,
jotka mahdollistavat työntekijöiden
osaamisen ja kokemuksen jakamisen,
millä parannetaan sekä liiketoimintaa
että työympäristön laatua.

6.
sija oli saavutuksemme yli
1 000 työntekijän yritysten joukossa
Luoteis-Meksikon Great Place to
Work -ohjelmassa.
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Palkinnot ja sertifikaatit
Agnico Eagle
lahjoitti 10 000
Kanadan dollaria
vuoden 2016 Paul
Penna -palkinnon
saaneen Norman
Ladouceurin
puolesta yhteisö
hankkeeseen.
Lisäksi lahjoitimme
2 500 dollaria
muiden
ehdokkaiden
puolesta heidän
valitsemiinsa
kohteisiin kullakin
maantieteellisellä
toimintaalueellamme.

Hallituksen puheenjohtaja Jim Nasso
ja Paul Penna -palkinnon voittanut
Norman Ladouceur vaimonsa
Margaretin kanssa.

LaRonden pastatäyttötiimi,
vasemmalta oikealle: Ronald Thibault,
Édith Lafontaine, Michel Letourneau,
Martin Sasseville ja Serge Lecomte.

Paul Penna ‑palkinto

Michel Létourneau -palkinto

Vuoden 2016 Paul Penna -palkinto – jolla kunnioitamme perustajamme
näkemystä työntekijöiden ja ympäröivien yhteisöjen hyvinvoinnin
tukemisesta – myönnettiin Norman Ladouceurille, joka toimii
Nunavutin työterveys- ja turvallisuuspäällikkönä. Palkinto myönnettiin
Haitilla toteutetusta hankkeesta, johon kuului koulun rakentaminen ja
avustusohjelma, jossa tarjotaan ateria 1 500 lapselle kaksi kertaa viikossa.

Vuonna 2016 innovaatiota ja tiimityötä korostava Michel Létourneau
-palkinto myönnettiin LaRonden pastatäyttötiimille, joka kehitti uuden
lähestymistavan pastatäyttöprosessin hallintaan. Lisäksi yhteistyön ja
tiimityön koordinoimiseen perustettiin uusi työtehtävä ja osasto.

Suorituskyky 2016:
työntekijät

Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää
kohden

Paikallisen työllistämisen maksimointi
Tavoitteemme on rekrytoida 100 prosenttia
työvoimastamme, johtoryhmät mukaan lukien, suoraan
toimipaikkojemme maantieteellisiltä alueilta.
Esimerkiksi Pinos Altosin kaivoksessa työvoima on
100-prosenttisesti Meksikosta. Suurin osa työntekijöistä
on palkattu Pohjois-Meksikosta. 75 prosenttia Pinos
Altosin ja 45 prosenttia La Indian kaivosten työvoimasta
on pohjoisista Chihuahuan, Sonoran ja Sinaloan
osavaltioista. Suurin osa työntekijöistä on paikallisista
yhteisöistä 10 kilometrin säteellä kaivoksesta.
Pohjois-Kanadassa pyrimme edelleen luomaan
pysyviä työpaikkoja ja kaivosalan uramahdollisuuksia
inuittiväestölle. Tavoitteemme on, että Nunavutin
projekteissamme 50 % työvoimasta olisi inuitteja. Olemme
kehittäneet koulutusohjelmia, joiden tarkoituksena on
valmentaa mahdollisia työntekijöitä Kivalliqin alueelta
työskentelemään Agnico Eaglella. Vuonna 2016 noin 36
% Meadowbankin kaivoksen ja 32 % Meliadine-hankkeen
työvoimasta oli peräisin Kivalliqin alueelta Nunavutista.

Työvoima yhteensä alueittain

45

7 080

tuntien määrä
työntekijää kohden
vuonna 2016

työntekijöiden
kokonaismäärä*
vuonna 2016

LaRonde

36 tuntia

LaRonde

Goldex

42 tuntia

Goldex

1 203
463

Meadowbank
Meliadine

Lapa

53 tuntia

Lapa

247

Kanada ja USA**

Kittilä

24 tuntia

Kittilä

819

Eurooppa**

Pinos Altos

63 tuntia

Pinos Altos

La India

48 tuntia

La India

Meadowbank

54 tuntia

1 437
446

*pois lukien Canadian Malartic

1 206
466
64
30

Meksiko**

425

Hallinto

274

**Malminetsintä

Paikallisesta yhteisöstä palkattu työvoima vuonna 2016
(%)

LaRonde

Goldex

Lapa

Kittila

Pinos Altos

La India

Meadowbank

Meliadine

		

LaRonde

Goldex

Lapa

Kittilä

Pinos Altos

La India

Meadowbank

Meliadine

2012		

100 %

100 %

100 %

92 %

65 %

–

32 %

–

2013		

100 %

100 %

100 %

93 %

67 %

–

27 %

–

2014		

100 %

100 %

100 %

93 %

74 %

66 %

34 %

–

2015		

100 %

82 %

100 %

93 %

74 %

55 %

35 %

–

2016		

100 %

99 %

100 %

93 %

75 %

45 %

36 %

32 %

Agnico Eagle Mines Limited
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TYÖNTEKIJÄT

Työntekijämme ja
kulttuurimme – Agnico
Eaglen menestystekijät

Agnico Eaglen työntekijät ylittävät itsensä jatkuvasti
varmistaakseen liiketoimintamme menestyksen. Työntekijöidemme
sitoutuminen on erinomaista ja työntekijöiden vaihtuvuus vähäistä.
Kuinka olemme tässä onnistuneet?
Työpaikkakulttuurimme suosii yhteistyötä, tukee
yksilöllistä kehitystä ja pyrkii ottamaan kaikki työntekijät
mukaan liiketoimintaan. Näin saamme kilpailuetua,
joka näkyy kestävissä tuloksissamme. Nyt kun olemme
valmistelemassa seuraavaa kasvuvaihettamme, olemme
sitoutuneet vaalimaan kulttuuriamme ja auttamaan
työntekijöitämme kasvamaan yhdessä Agnico
Eaglen kanssa.

Yhteistyökomiteat

Agnico Eagle Mexico valittiin jälleen kerran Meksikon parhaaksi
työnantajaksi. Se on myös ainoa kaivosyhtiö, joka on saanut jo
neljänä peräkkäisenä vuotena Luoteis-Meksikon ”Great Place
to Work” -tunnustuksen.

Yli 25 vuoden aikana olemme kehittäneet työntekijöihimme
ainutlaatuisen, kumppanuuteen perustuvan suhteen,
joka vahvistaa edelleen työpaikkakulttuuriamme
ja työntekijöittemme sitoutumista. Yhteistyö
komiteoissamme työntekijät ja johto tekevät tiivistä
yhteistyötä työpaikoilla havaittujen ongelmien
ratkaisemiseksi. Komiteoiden työ on myös parantanut
mainettamme työnantajana. Se on meille kilpailuetu ja
auttaa meitä luomaan työntekijöihimme suhteet, jotka
edistävät liiketoimintamme menestystä.
Kun useimmissa toimipaikoissamme on nyt yhteistyö
komitea, innovatiivinen toimintatapa käynnistyi Abitibin
alueella keinona ottaa työntekijät mukaan Agnico Eaglen
toimintaan ja tarjota heille yhteistä etua.

Great Place to Work
Agnico Eagle Mexico on valittu toistuvasti yhdeksi
Meksikon parhaista työnantajista. Se on myös ainoa
kaivosyhtiö, joka on saanut jo neljänä peräkkäisenä
vuotena Luoteis-Meksikon Great Place to Work
-tunnustuksen. Agnico Eagle Mexicon työntekijöiden
sitoutuminen on parantunut vuosi vuodelta, mihin
ovat vaikuttaneet henkilöstön palkitsemisohjelma,
työntekijöiden ohjaus, työntekijöiden viikoittaiset yhteiset
tapahtumat ja työpaikkaa koskevien kysymysten käsittely
yhteistyökomiteassa.
Työntekijöiden tyytyväisyys vaikuttaa myös
tuotantotuloksiimme. Meksikon henkilöstö- ja
hallinto-osaston aluejohtaja Carlos Alegre toteaa:
”Laitetoimittajien mukaan saavutamme laitteillamme
jatkuvasti paremman suorituskyvyn – 20–50 % pidemmän
elinkaaren – kuin toiset kaivosyhtiöt. Miksi? Koska
työntekijämme käsittelevät laitteita paremmin, pysyvät
ajan tasalla huolto-ongelmista ja ilmoittavat työnjohtajille,
jos kone ei toimi kunnolla. Tämä tarkoittaa säästöjä,
jotka näkyvät suoraan tuloksessamme.”

Henkilöstöjohtaja Nicolas Bolduc kertoo: Työntekijöiden
kanssa keskustellaan säännöllisesti liiketoimintaan
liittyvistä päätöksistä. Jos Agnico Eagle onnistuu,
työntekijät hyötyvät menestyksestä ja ovat mukana yhtiön
kasvussa. Hyvien suhteiden luomisen ja ylläpitämisen
salaisuus on se, että emme koskaan pidä menestystämme
tai toisiamme itsestään selvyyksinä.”

Lue lisää Meksikon ”Great Place to Work”
-ohjelmasta: greatplacetowork.com/mx

Nunavutin hankkeissamme
tavoitteena on, että
50 prosenttia työvoimasta
on inuitteja. Kim Twyee
on keittiöapulainen
Meliadine-hankkeessa
lähellä Rankin Inletiä.

Vuoden 2016 aikana tarjottiin yhteensä 38 194
tuntia koulutusta Meadowbankin kaivoksen
työntekijöille. Niistä inuittityöntekijät
opiskelivat 18 174 tuntia.
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Vuoden 2016 aikana 326 inuittityöntekijää
osallistui johonkin koulutusohjelmaan.
Viime vuonna koulutukseen osallistuneista
työntekijöistä 97 prosenttia valmistui
koulutusohjelmastaan.

Agnico Eagle Mines Limited Kestävän kehityksen raportin 2016 tiivistelmä

36 prosenttia Meadowbankin kaivoksen
työvoimasta on Nunavutin territorion
Kivalliqin alueelta.
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Nyt kun olemme
valmistaudumme seuraavaan
kasvuvaiheeseemme,
olemme sitoutuneet
vaalimaan kulttuuriamme ja
auttamaan työntekijöitämme
kasvamaan yhdessä Agnico
Eaglen kanssa.

Tukea koulutukseen
etelässä

Tuemme useita työntekijöillemme ja paikallisyhteisöjen
jäsenille tarkoitettuja aikuiskoulutusohjelmia. Tarkoituksena
on auttaa heitä hankkimaan sellainen osaaminen ja koulutus,
että he voivat hyödyntää koko potentiaalinsa.
Instituto Chihuahuense de Educacion para los Adultos
-oppilaitoksen kanssa yhteistyönä toteutetussa ohjelmassa
87 työntekijää Pinos Altosin ja Creston Mascotan toimi
paikoistamme palasi koulun penkille ja suoritti perus- ja
keskiasteen opinnot. Yhteensä 126 henkeä on nyt valmistunut
Yepachin, Basaseachin ja La Baterian yhteisöissä järjestetystä
koulutusohjelmasta. Ohjelmaa jatketaan suuren
kiinnostuksen vuoksi.

Elinikäisen
oppimisen
tukeminen

Myös La Indian kaivoksen tuntityöntekijöille tarjottiin
mahdollisuus käydä aikuiskoulutuskursseja Instituto
Sonorense de Educacion para los Adultos -oppilaitoksessa
perus- ja keskiasteen opintojen loppuunsaattamiseksi.
Ohjelma järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2016,
jolloin 11 henkilöä osallistui siihen peruskoulutasolla ja viisi
heistä sai todistuksen. Seitsemänkymmentä henkeä on
ilmaissut kiinnostuksensa keskiasteen opinto-ohjelmaan,
ja ilmoittautumiset alkavat alkuvuodesta 2017.

87

126

työntekijää Pinos Altosin ja Creston Mascotan
toimipaikoistamme palasi koulun penkille ja suoritti
perus- ja keskiasteen opinnot.

henkeä valmistui yhteistyössä Instituto Chihuahuense
de Educacion para los Adultos -oppilaitoksen kanssa
toteutetusta koulutusohjelmasta

Työvalmiuksia
pohjoisessa
Agnico Eagle on asettanut
tavoitteekseen, että kaikissa
Nunavutin hankkeissa vähintään
50 prosenttia henkilöstöstä
on paikallisista yhteisöistä.
Tavoitteemme on, että
jonakin päivänä 100 prosenttia
työvoimastamme, johtoryhmät
mukaan lukien, rekrytoidaan
suoraan pohjoisista yhteisöistä.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi
olemme laatineet useita
kehitys- ja työvalmiusohjelmia
inuittityöntekijöille.
Esimerkiksi urapolkuohjelmamme,
jossa kartoitetaan työntekijöiden
tarvitsema koulutus ja sen eri
vaiheet, auttaa heitä etenemään
valitsemallaan uralla. Vuonna
2016 saavutettiin merkittävä
virstanpylväs, kun Remano Papik
Scottie – ensimmäinen vakituinen
inuittityöntekijämme – nimitettiin
Meadowbankin kaivoksen
murskainoperaattoriksi.
Olemme myös luoneet
oppisopimusohjelman, joka
yhdistää työssäoppimisen
ja teknisen kouluopetuksen,
jotta inuittityöntekijöillä on
mahdollisuus opiskella ja
harjoitella valitsemaansa alaa.
Ohjelman lopussa harjoittelija
voi suorittaa Certificate of
Qualification- (COQ), Journeymanja Red Seal ‑tutkinnot. Tutkinnon
ansiosta työntekijä voi saavuttaa
korkeimman mahdollisen aseman

valitsemallaan urapolulla ja saa
kelpoisuuden toimia ammatissaan
myös muissa provinsseissa.
Agnico Eagle tukee edelleen
Kivalliqin kaivoskoulutusyhdistystä
ja Nunavut Arctic Collegen
valmistavia koulutusohjelmia,
joilla autetaan niitä
inuitteja valmistautumaan
oppisopimusohjelmaan,
jotka aiemmin eivät ole
läpäisseet pääsykoetta.
Vuoden 2016 loppuun mennessä
oppisopimusohjelmassa oli yksi
valmistavassa koulutuksessa
oleva opiskelija, 12 aktiivista
opiskelijaa ja neljä valmistunutta.
Kaikki valmistuneet ovat saaneet
pätevyystodistuksen, joka osoittaa
heidät oman alansa ammattilaisiksi.
Kolme valmistunutta on saanut
Red Seal -tutkintotodistuksen.
Yhtiö on nyt ottanut käyttöön
Nunavutin työvoimareservin, joka
tarjoaa työelämävalmennusta
kaikkien Kivalliqin yhteisöjen
inuiteille. Ohjelman tavoitteena on
työntekijäehdokkaiden esivalinta
Kivalliqin yhteisöistä. Yhteisöissä
järjestetään tiedotustilaisuuksia
työmahdollisuuksista, minkä
jälkeen prosessi on avoin
kaikille kiinnostuneille.
Hakijoiden on suoritettava
pakollinen verkkokoulutus ja
osallistuttava viiden päivän
työvalmiuskoulutuksiin. Vuoden
2016 aikana työvalmiusohjelmaan

osallistui 151 henkilöä, joista
87 (58 %) valmistui ohjelmasta.
Samaan aikaan järjestettiin
työvalmiusohjelman jatkokurssi
yhteensä 128 osallistujalle. Siitä
valmistui 113 osallistujaa (88 %),
jotka ovat nyt liittyneet
Nunavutin työvoimareserviin.
Trades Awareness Skills and
Knowledge Week (TASK) on
tapahtuma, jossa opiskelijat voivat
tutustua eri aloihin. Vuonna 2016
TASK-viikko järjestettiin Baker
Lakessa huhtikuussa ja siihen
osallistui lähes 70 opiskelijaa
Jonah Amitnaaq Secondary
School -oppilaitoksesta.

Yllä: Meadowbankin kaivoksen työntekijä Devon Killulark suoritti koulutuksensa
Agnico Eaglella ja sai Red Seal ‑tutkintotodistuksen.
Alla: Remano Papik Scottie on ensimmäinen inuitti, joka aloitti työt
murskainoperaattorina Meadowbankin kaivoksessa.

Agnico Eagle Mines Limited
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Yhteisöt

Paikallinen esikouluryhmä
vierailulla Agnico Eaglen
Kittilän kaivoksella Lapissa.

Agnico Eagle +
yhteisöt

Tavoitteemme on edistää
yhteiskunnallista,
taloudellista ja kestävää
kehitystä niissä yhteisöissä,
joita toimintamme
koskettaa. Tämän
saavuttamiseksi
–	tarjoamme luottamuksellisen
raportointijärjestelmän, jonka
avulla meille voidaan ilmoittaa
mahdollisesta epäeettisestä,
laittomasta tai vastuuttomasta
toiminnasta
–	varmistamme, että työpaikalla ei
suvaita minkäänlaista lapsi- tai
pakkotyövoimaa
–	edistämme avointa, läpinäkyvää
ja kunnioittavaa vuoropuhelua
kaikkien intressiryhmiemme
kanssa ja varmistamme, että
toimimme yksityismailla ja
alkuperäiskansojen maa-alueilla
maanomistajien ennakkoon
antamalla luvalla
–	tuemme paikallisia yhteisöjä
ja niiden kestävää kehitystä
erilaisin toimenpitein,
joita ovat muun muassa
kehittämisohjelmat, tavaroiden
ja palveluiden hankkiminen
paikallisilta toimittajilta
ja paikallisen työvoiman
palkkaaminen
–	varmistamme, että toimintamme
ei tue tai edistä lainvastaisia
aseellisia konflikteja, vakavia
ihmisoikeusrikkomuksia tai
kansainvälisen humanitäärisen
oikeuden vastaista toimintaa.
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Toimimme sosiaalisesti vastuullisella tavalla
ja pyrimme vaikuttamaan positiivisesti meitä
ympäröiviin yhteisöihin parantaaksemme niiden
jäsenten jokapäiväistä elämää. Olemme sitoutuneet
toimimaan yhdessä työntekijöidemme ja muiden
sidosryhmiemme kanssa luodaksemme kasvua ja
hyvinvointia, jotta kaikki sidosryhmät voivat hyötyä
kaivostoiminnastamme.

Haluamme, että sidosryhmämme
ymmärtävät toimintaamme
ja prioriteettejamme, mutta
tahdomme myös tietää
heidän huolenaiheensa, jotta
voimme toimia yhteistyössä
saavuttaaksemme yhteisen
sosiaalista hyväksyttävyyttä
koskevan tavoitteemme.
Yhteistyömme yhteisöjen kanssa
Vuonna 2016 kaikissa toimipaikoissamme
tehtiin sidosryhmäkartoitus, jonka
avulla laadittiin toimipaikkakohtaiset
yhteisöjen yhteistyösuunnitelmat. Näiden
suunnitelmien päätavoitteena on saada
käyntiin kunnioittava vuoropuhelu
tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa.
Lisäksi RMMS-standardit auditoitiin osassa
toimipaikoistamme. Tunnistimme useita
parhaita käytäntöjä, jotka jaetaan eri
toimipaikkojen kesken.
Sosiaalinen hyväksyttävyys on avainasia
kaikissa hankkeissamme. Haluamme ottaa
sidosryhmät mukaan mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa uutta hanketta, jotta
voimme arvioida sen vaikutuksia sosiaaliseen
hyväksyttävyyteen ja pyrkiä välttämään,
vähentämään ja lieventämään negatiivisia
vaikutuksia. Hankkeen koosta riippumatta
malminetsintätiimimme nimittävät aina
yhteisösuhteista vastaavan henkilön.
Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että
alkuperäisväestöjen jäseniä rekrytoidaan
järjestelmällisesti kaikkiin hankkeisiimme
ja kaivoksiimme.

Agnico Eagle Mines Limited Kestävän kehityksen raportin 2016 tiivistelmä

Tätä tarkoitusta varten vuonna 2016
otettiin käyttöön alkuperäisväestöjä
koskevat vuorovaikutuskäytännöt. Uusien
periaatteiden avulla halutaan määrittää
neuvottelukäytännöt ja lievennysstrategiat
käytettäväksi silloin, kun teemme yhteistyötä
niiden alkuperäiskansojen kanssa, joiden
elämään läsnäolomme vaikuttaa.
Vuoden 2016 aikana toimipaikoissamme
oli käytössä järjestelmät yhteisöjen
palautteenantoa varten, ja toimipaikat myös
organisoivat yhteistyöryhmien toimintaa.
Palautejärjestelmät ja yhteistyöryhmät
ovat nyt osa vastuullisen kaivostoiminnan
hallintajärjestelmää, ja olemme laatineet
toimipaikkojamme varten ohjeet parhaiden
käytäntöjen toimeenpanoa varten.
Sidosryhmätyömme tehostamiseksi olemme
kehittäneet neljä alueellista verkkosivustoa.
Verkkosivustot on luotu Akasaba West
-hankkeelle, Agnico Eaglen Meksikon
kaivoksille, Agnico Eagle Finlandille ja
Nunavutin hankkeille.
Nunavutin sivusto (aemnunavut.ca)
tarjoaa säännöllisesti ajantasaista tietoa
toiminnastamme, mutta se toimii myös
alustana uusien inuittityöntekijöiden
rekrytoinnille ja työtilaisuuksien tarjoami
selle inuittien omistamille yrityksille.
Sivuston kautta yritykset voivat tutustua
sopimusmahdollisuuksiin Agnicon kanssa.

Yhteiskunnan
heikoimmassa
asemassa olevien
suojeleminen
Jotta voisimme auttaa heitä, joilla
on vähiten ja jotka tarvitsevat
eniten, Agnico Eagle Mexicon
yhteisöllinen investointiohjelma
tekee yhteistyötä organisaatioiden
kanssa parantaakseen paikallisten
yhteisöjen jäsenten terveyttä ja
sosioekonomista hyvinvointia.
Toiminnan kohteena ovat
yhteiskunnassa heikoimmassa
asemassa olevat.
Vuonna 2016 tiimi teki läheistä
yhteistyötä Tamaulipasin
kaupungin, Madero Lions Clubin
ja Ocampon kunnan kanssa
hankkiakseen kuulolaitteet
18 kuulovammaiselle. Tämä oli
kuuloa tukevan kampanjan toinen
vuosi. Pitkän aikavälin tavoitteemme
on auttaa kuulovammaisia tulemaan
yhteisönsä aktiiviksi jäseniksi ja
parantaa heidän elämänlaatuaan.
Tiimi teki myös yhteistyötä
Wheels for Humanity -järjestön
ja muiden paikallisten terveys- ja
kuntoutuspalveluiden kanssa
pyörätuolien mukauttamiseksi
liikuntavammaisten erityistarpeisiin.
Lokakuussa Chihuahuassa
järjestettiin erityinen tilaisuus,
jossa terapeutit tarjosivat
neuvontapalveluita. Kampanja
pyrkii edistämään alueen
liikuntavammaisten oikeuksia
ja sosiaalista osallisuutta
tarjoamalla heille keinoja,
mahdollisuuksia ja valmennusta
arvokkaaseen elämään.
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Eväitä
elämään

Niqitsialiurniq-ohjelman
osallistujat auttoivat
Meadowbankin kaivoksen
kokkeja valmistamaan
aterioita ja jälkiruokia. Näin
he pääsivät näkemään,
millaista on työskentely
suurtalouskeittiössä.

Nunavutin tiimi on tehnyt läheistä yhteistyötä Nunavut
Literacy Council -neuvoston kanssa, jotta Nunavutin nuorille
voidaan tarjota uudenlaisia työharjoittelumahdollisuuksia.
Tavoitteena on kannustaa heitä uralle kaivosteollisuudessa.
Vuonna 2016 Niqitsialiurniq-ohjelmassa opetettiin 11 nuorelle
luku-, ruoanvalmistus- ja työelämätaitoja – sekä perinteisiä
ja kulttuurisia taitoja, jotka tulevat palvelemaan heitä
tulevaisuudessa.
Osallistujat työskentelivät viikoittain yhteisökeittiössä, jossa
valmistettiin joka torstai 160–170 lounasta. He myös auttoivat
järjestämään juhla-aterian 500 yhteisön asukkaalle. Viisi
kuukautta kestäneen ohjelman lopulla osallistujat kutsuttiin
työskentelemään Meadowbankin kaivoksen keittiöön. He
työskentelivät suurtalouskeittiössä kahden päivän ajan ja
auttoivat valmistamaan ateriat Agnico Eaglen työntekijöille.
Pääkokkimme Richard Jackson kutsui opiskelijoita nimellä
Dream Team (unelmatiimi) ja patisti heistä jokaista
harkitsemaan työskentelyä Meadowbankin tai Meliadinen
henkilöstöruokaloissa tulevaisuudessa. Yhdestätoista
valmistuneesta kolme on jatkanut Nunavut Arctic Collegen
valmistavissa koulutusohjelmissa.

Agnico Eaglen
osallistuminen
yhteisöjen
elämään

Hankimme kuulolaitteet
18 kuulovammaiselle.

Suorituskyky 2016:
yhteisöt

Intelex-järjestelmään kirjatuista viesteistä esiin
tulleet ongelmat 2008–2016

Yhteisöihin liittyvien ongelmien selvittäminen
Olemme sitoutuneet parantamaan sosiaalista
hyväksyttävyyttämme. Yhteisösuhteissamme
pyrimme saamaan palautetta nykyisistä tai
suunnitelluista toimistamme sekä havaitsemaan
ja ratkaisemaan mahdolliset ongelmat.
Saamme tietoa ongelmista usein puhelimitse,
henkilökohtaisissa kohtaamisissa, yleisökokouksissa
tai yhteistyöryhmien jäseniltä, ilmoituspalvelumme
välityksellä tai sosiaalisen median kanavilla ja
verkkosivustoilla. Yhteydenotot kirjataan Intelextietokantaamme. Monipuolisten viestintäkanavien
ansiosta sidosryhmät voivat viestiä kanssamme
niille sopivimmalla tavalla. Jotta voimme parantaa
kykyämme seurata ja analysoida sidosryhmiemme
esille tuomia asioita, otamme käyttöön uuden
yhteisöasioihin keskittyvän arviointitietokannan
ja -järjestelmän vuonna 2017.
Vuodesta 2008 vuoteen 2016 pohjoiset
toimipaikkamme ovat vastaanottaneet 75 valitusta
yksityishenkilöiltä. Niistä yleisimmät koskivat pölyn,
tärinän ja melun aiheuttamia haittoja. Lisäksi vuonna
2016 saimme kaksi valitusta ilmoituspalveluumme,
joka on ollut käytössä vuodesta 2010 lähtien.
Nämä valitukset liittyvät elinolosuhteisiin ja
työllisyyteen Nunavutissa.

Niqitsialiurniq-ohjelman
opiskelijoita kutsuttiin
työskentelemään Meadowbankin
kaivoksen keittiöön.

Otimme käyttöön
alkuperäisväestöjä koskevat
vuorovaikutuskäytännöt.

Intelex-järjestelmään kirjatut valitukset

75
valitusta
yksityishenkilöiltä

08 09 10 11

12 13

14 15 16

Pöly

11 %

Melu

19 %

2008

3 valitusta

2013

4 valitusta

Tärinä

51 %

Muu

20 %

2009

2 valitusta

2014

19 valitusta

2010

1 valitus

2015

35 valitusta

2011

0 valitusta

2016

11 valitusta

2012

0 valitusta

Yhteydenottojen maantieteellinen jakautuminen Pinos Altosissa

Eteläisissä toimipaikoissamme Agnico
Eaglen henkilökunta kirjaa yleensä enemmän
henkilökohtaisesti annettua palautetta yhteisön
jäseniltä. Vuonna 2016 Pinos Altosissa kirjattiin
1 610 viestiä – 32 kirjettä/sähköpostia,
549 puhelinsoittoa ja 1 029 henkilökohtaisesti
esitettyä palautetta. Keskeisimmät aiheet
vaihtelivat työllisyydestä, sopimuksista ja
tarvikehankinnoista taloudellista tukea koskeviin
pyyntöihin ja apurahoihin, joista suurin osa tuli
Basaseachin, Gasachin ja Jesus del Monten
alueilta. La Indiassa, jonka sijainti on syrjäisempi
ja jossa yhteisöpuhelinpalvelua ei ole tarjolla,
henkilökohtainen viestintä on tärkein tapa ilmoittaa
epäkohdista. Vuonna 2016 ilmoitettiin kuudesta
epäkohdasta, jotka koskivat sopimuksia, teiden
kuntoa, tukipyyntöjä ja työpaikkoja.

1 610
kirjattua
yhteydenottoa
vuonna 2016

Baquiriachi

0%

Basaseachi

50 %

Chihuahua
Gasachi

Cahuisori

4%

Huajumar

Cajurichi

0%

Jesus del Monte

1%
13 %
3%
18 %

Las Estrellas

1%

Toro

Ocampo

7%

Chihuahuan yliopisto 0 %

Perico

0%

Yepachi

2%

Temosachi

0%

Tuntematon

0%

Agnico Eagle Mines Limited

0%
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Sosiaalisen
hyväksyttävyyden
saavuttaminen hankkeen
varhaisessa vaiheessa

Pohjois-Ruotsissa sijaitsevan Barsele-hankkeen alkuvaiheessa
käytiin vuoropuhelua aluetta ympäröivien yhteisöjen kanssa.
Näin saimme tietoa kielteisistä käsityksistä, joita paikallisilla
asukkailla oli kaivosteollisuutta kohtaan. Näiden käsitysten
muuttamiseksi Agnico Eaglen Ruotsin malminetsintätiimi
laati perusteellisen yhteistyöprosessin hankkeen kaikille
sidosryhmille. Tavoitteena oli rakentaa avoin ja hedelmällinen
suhde hankkeen varhaisista vaiheista lähtien.

”Pyrimme olemaan kaivosyhtiö, jonka kanssa paikallisyhteisöt
haluavat harjoittaa liiketoimintaa”, toteaa ympäristöstä,
kestävästä kehityksestä ja henkilöstöasioista vastaava
vanhempi varatoimitusjohtaja Louise Grondin. ”Tämä
lähestymistapa ei vain ohjaa strategisia päätöksiämme ja
vuorovaikutusta paikallisten sidosryhmien kanssa, vaan
muodostaa koko sidosryhmätyön ytimen.”

Haluamme, että yhteisöt näkevät Agnico Eaglen haluttuna
kumppanina. Pyrimme myös vahvistamaan vastuullista
lähestymistapaa paikallisen yhteisön kanssa ja osoittamaan,
että Agnico Eaglen kaivostoiminta on osa alueen myönteistä
kehitystä. Kutsuimmekin Storumanin kunnanhallituksen
jäseniä Kittilän kaivokselle tutustumaan toimintaamme ja
proaktiiviseen sidosryhmätyöhömme. Näiden toimenpiteiden
avulla tiimimme on pystynyt luomaan vahvaa luottamusta ja
rakentamaan myönteisiä sidosryhmäsuhteita.
Samoin El Barqueñon hankkeessa Keski-Meksikossa yhteisö
suhdetiimi on toiminut aktiivisesti heti malminetsinnän alusta
saakka. Vuoden 2016 aikana tiimi neuvotteli paikallisyhteisön
kanssa heidän tarpeistaan. Tällöin löydettiin joukko
painopistealueita, joilla tuetaan hankkeen ympäröivää
yhteisöä sekä pyritään saamaan sosiaalinen hyväksyntä ja
ylläpitämään sitä malminetsintätyön alusta lähtien.

Agnico Eaglen Ruotsin malminetsintäryhmä pyrkii rakentamaan
Barsele-hankkeessa avoimen ja hedelmällisen suhteen paikallisiin
sidosryhmiin jo hankkeen varhaisesta vaiheesta lähtien.

YHTEISÖT

Investoinnit
yhteisöihin

Yhteisöihin sijoittaminen
Yhteisöjen investointiohjelmamme kohdistui edelleen hankkeisiin, joiden avulla toimipaikkojemme yhteisöt voivat
hyötyä alueidensa taloudellisesta kehityksestä myös kaivostoiminnan päättymisen jälkeen. Tavoitteenamme on
tarjota sekä Agnico Eaglelle että ympäröiville yhteisöille optimaalinen sijoitetun pääoman tuotto strategisista
terveys- ja koulutushankkeista sekä kapasiteetin rakentamiseen liittyvistä hankkeista. Vuonna 2016 investoimme
paikallisiin yhteisöihin lähes 6,6 miljoonaa dollaria eli yli 3 miljoonaa dollaria enemmän kuin vuonna 2015. Vuodesta
2009 Agnico Eagle on investoinut yhteisöihin yhteensä lähes 28 miljoonaa dollaria.

393 K $

Vuonna 2016 Agnico
Eagle lahjoitti yli
6,6 miljoonaa dollaria
eri organisaatioille
ja tapahtumiin

Koulutuksen rahoitus

4,2 M $
Terveys

268 K $
Urheilu

895 K $
165 K $

Rahoitus

Kulttuuri

517 K $
Lahjoitukset ja
sponsorointi

200 K $
Ammattimainen
sponsorointi
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Taloudellinen arvo

Vuoden 2016 aikana Meliadinen
toiminnassa keskityttiin maanalaisen
kaivoksen peränajoon sekä
yksityiskohtaiseen suunnittelu- ja
hankintatyöhön, tärkeän maanpäällisen
infrastruktuurin rakentamiseen ja
olemassa olevan kaivoskylän hankintaan.

Agnico Eagle +
taloudellinen arvo

Mielestämme voimme vaikuttaa
parhaiten toimipaikkojemme yhteisöjen
hyvinvointiin tarjoamalla yhteisöille
pitkäaikaisia työsuhteita ja mahdollisuuksia
taloudelliseen kehitykseen.
Taloudellinen arvo

Strategiamme perustuu
kasvavan, laadukkaan,
matalan riskin ja
kestävän kehityksen
mukaisen liiketoiminnan
harjoittamiseen.
–	Täytämme suorituskykyä ja
kasvua koskevat odotukset
varmistamalla, että nykyinen
kaivoksista ja projekteista
koostuva portfoliomme vastaa
odotuksia, vähentämällä
operatiivisia riskejä ja tuottamalla
vapaata kassavirtaa.
–	Kehitämme korkeatasoisen
projektikokonaisuuden, jolla
varmistamme malmivarojen
ja tuotannon täydentämisen.
Samalla pidämme yllä
tulevaisuuden portfoliomme
laatua, hallittavuutta ja
soveltuvuutta liiketoimintaamme.
–	Kehitämme henkilöstöämme
järjestämällä työntekijöillemme
kehittymismahdollisuuksia.
Hankimme tarvittavan
osaamispohjan toimintamme
ja hankkeidemme
kehittämisen tueksi.
–	Toimimme sosiaalisesti
vastuullisella tavalla, luomme
arvoa osakkeenomistajillemme
ja edistämme työntekijöittemme,
heidän perheittensä ja
toimintaalueittemme
yhteisöjen hyvinvointia.

Vuonna 2016 Agnico Eagle maksoi työntekijöilleen yli 404 miljoonan dollarin
arvosta palkkoja ja työsuhde-etuja ja 297 miljoonan dollarin arvosta veroja,
rojalteja ja korvauksia hallinnon kaikille tasoille (mukaan lukien alkuperäiskansat).
Kaivoksemme käyttivät hieman yli 661 miljoonaa dollaria tavaroiden ja
palvelujen hankintaan paikallisilta toimittajilta, mikä vastaa 64 prosentin
osuutta kaikista hankinnoista vuonna 2016. Nettotuottomme oli 158,8 miljoonaa
dollaria, ja tuotimme 1 662 888 unssia kultaa.

Työpaikkojen ja taloudellisen hyödyn tuottaminen
Palkkoja ja etuja maksamalla tuotimme vuonna 2016 Kanadan taloudelle
336 miljoonaa dollaria, Suomen taloudelle 29 miljoonaa dollaria ja Meksikon
Chihuahuan ja Sonoran osavaltioiden taloudelle noin 38 miljoonaa dollaria.
Vaikka emme mittaa suoraa ja epäsuoraa vaikutusta, joka työntekijöittemme
palkoilla on paikalliseen tavaroiden ja palvelujen kulutukseen, palkat ovat tärkeä
osa Agnico Eaglen kokonaispanosta toimipaikkojemme yhteisöjen talouteen.

Verot ja rojaltit
Vuonna 2016 maksoimme hallinnon eri tasoille (mukaan lukien
alkuperäiskansoille) veroja, rojalteja ja korvauksia yhteensä 297 miljoonan
dollarin arvosta.
Maksoimme noin 83 miljoonaa dollaria veroja ja rojalteja Quebecissa Kanadassa
(vuodesta 2010 olemme maksaneet Quebecissa rojalteja yhteensä 155 miljoonaa
dollaria), 38 miljoonaa veroja, rojalteja ja korvauksia Nunavutissa Kanadassa
(sekä hallitukselle että inuittijärjestöille, jotka valvovat inuittien etuja Nunavutin
Land Claim Agreement -ohjelman puitteissa), 14 miljoonan dollarin arvosta
veroja ja rojalteja Suomessa, noin 106 miljoonan dollarin arvosta veroja ja
rojalteja Meksikossa sekä 56 miljoonaa dollaria veroja Ontariossa. Hallinnolle
suoritettujen maksujen osuus oli 13,9 prosenttia tuotostamme vuonna 2016.

Meliadinen
IIBA-sopimus
yhteisöjen hyväksi
Samalla kun hankinnat ja liiketoiminta
mahdollisuudet olivat keskeisessä asemassa
vuonna 2016, Agnico Eagle on työskennellyt
Kivalliqin inuittiyhdistyksen (KIA:n) kanssa
tarjotakseen kaikille inuiteille täydet
mahdollisuudet osallistua Nunavutin IIBAsopimuksen kaikkiin osioihin ja hyötyä niistä.
Työtä johtaa Nunavut Service Groupin johtaja
Jason Allaire. ”Tehtäväni on rakentaa luottamusta
ja edistää suhdettamme KIA:n kanssa. Luottamus
syntyy – päivä päivältä ja viikko viikolta – kun
osoitamme aktiivisesti, että kunnioitamme
sitoumuksiamme ja teemme sen mitä lupaamme.”
IIBA-sopimuksessa säädetyn prosessin mukaisesti
Agnico Eagle informoi KIA:ta säännöllisesti
yhteisten kokousten, kuukausiraporttien ja
jatkuvien keskusteluiden kautta sekä seuraamalla
sopimuksen säännösten ja sitoumusten
noudattamista eri hankkeissa.
Huomiomme on nyt siirtymässä työllisyys-,
koulutus- ja kulttuurikomitean työhön, kun
pääsemme hankkeen työntekijöiden rekrytointiin ja
valmennukseen. Tulevan vuoden aikana Nunavutin
henkilöstötiimi tapaa potentiaalisia työnhakijoita
vierailemalla yhteisöissä, tätä varten järjestetyillä
kiertueilla sekä järjestämällä kahdenkeskisiä
keskusteluhetkiä. Lisäksi olemme käynnistäneet
työvalmiutta edistävän hankkeen ja verkkoportaalin
inuittien työvoimareserviä varten. Tavoitteena on
kannustaa ja auttaa paikallisia inuitteja käyttämään
hyväkseen Meliadinen hankkeen tarjoamat työja koulutusmahdollisuudet.
”Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että
Meliadine ja kaikki Nunavutin toimipaikkamme
olisivat 100-prosenttisesti inuittivetoisia.
Alkuperäisväestöjen edustus on jo saavutettu
esimerkiksi Pinos Altosin kaivoksella Meksikossa.
Välitön tavoitteemme on jatkaa arvon luomista
pohjoisessa edistämällä vuoropuhelua,
vähentämällä byrokratiaa ja tuottamalla Meliadinen
hankkeessa tuloksia, joista voimme olla ylpeitä.”

Agnico Eagle Mines Limited

Kestävän kehityksen raportin 2016 tiivistelmä
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Suorituskyky 2016:
taloudellinen arvo

Vuoden 2016 maksut hallinnon eri tasoille

Paikallisten toimittajien osuus
kulutuksesta

(tuhatta dollaria)

$106,216

$82,871

Paikalliset hankinnat
Agnico Eagle pyrkii mahdollisuuksien mukaan tekemään
hankinnat paikallisilta toimittajilta tukeakseen
yhteisöjä, piristääkseen paikallista elinkeinoelämää ja
minimoidakseen ympäristövaikutuksia, joita aiheutuu
materiaalien pitkistä kuljetusmatkoista. Paikallisten
toimittajien on kuitenkin täytettävä samat kriteerit kuin
muidenkin potentiaalisten toimittajien, jotta yhteistyö
yhtiömme kanssa voidaan aloittaa.

$56,066
$37,377

$14,336

Vuonna 2016 kaivoksemme käyttivät 661 miljoonaa
dollaria tavaroiden ja palvelujen hankintaan paikallisilta
toimittajilta. Se on 64 prosenttia kaikista hankinnoistamme
vuonna 2016.

404 M $

Finland

Mexico Quebec

Nunavut

Tilikauden verot

70 598 $

2016

64 %

2013

60 %

Rojaltit ja kaivosverot valtiolle ja kunnille

31 265 $

2015

64 %

2012

51 %

Rojaltit maanomistajille

14 601 $

2014

64 %

 Verot ja veronluonteiset maksut palkoista
(työnantajan maksamat)

27 618 $

 Verot ja veronluonteiset maksut palkoista
(työntekijöiden maksamat)

144 537 $

Kiinteistöverot

2 967 $

Muut myynnistä aiheutuvat verot (ei-palautettavat)

maksettuja palkkoja ja henkilöstöetuja yhteensä

661 M $

12 13 14 15 16

Ontario

150 $

Vuokrat (kaivospiirit ja valtaukset)

1 664 $

Muut

3 466 $

Quebecissä maksetut rojaltit kaivoksittain vuodesta 2010
(tuhatta dollaria)

paikallisten tavaroiden ja palvelujen
hankintaan vuonna 2016

2016
9 668 $

297 M $

2016
3 065 $

LaRonde
yhteensä
74 802 $

2016
4 014 $

Lapa
yhteensä
41 014 $

Goldex
yhteensä
39 256 $

hallinnon eri tasoille maksettuja veroja ja rojalteja

2010

Inuittien ja
nunavutilaisten
yritysten
tukeminen

2011

2012

Seuraavien kahden vuoden aikana Agnico Eagle
saa valmiiksi uuden Meliadinen kaivoksen
rakennustyöt. Meliadine sijaitsee Kivalliqin alueella
Nunavutissa, noin 25 kilometriä Rankin Inletistä
pohjoiseen Kanadan eteläisellä arktisella alueella.
Kaivoksen rakentaminen näin syrjäiselle alueelle
vaatii laajamittaista suunnittelua ja valmistelua.
Pelkästään vuonna 2017 käytetään yli 350 miljoonaa
dollaria maanalaisiin töihin, pintainfrastruktuuriin
ja kaivoskylän rakentamiseen.
Meliadinen IIBA-sopimus KIA:n kanssa antaa suuntaviivat yhteiselle
sitoumuksemme sen varmistamiseksi, että Meliadinen tarjoamat
liiketoiminta-, työllisyys- ja koulutusmahdollisuudet hyödyttävät
alueen inuitteja.
Yhtiön hankintatoimesta vastaava Peter Prawak vietti suuren
osan vuotta 2016 kertomalla sekä sisäisille että ulkoisille
sidosryhmillemme liiketoiminta- ja urakointimahdollisuuksista,
joita Meliadine tulee tuomaan alueelle. Asialistalla oli myös näiden
mahdollisuuksien hyödyn maksimoiminen inuiteille ja paikallisille
yrityksille, jotta voidaan luoda pohjaa Nunavutin taloudellisen
menestyksen jatkumiselle.
”Ensimmäisenä toteutimme tietoisuuskampanjan omille työn
tekijöillemme ja potentiaalisille tavaroiden ja palveluiden
toimittajille. Halusimme varmistaa, että kaikki ymmärtävät
Meliadinen IIBA-sopimuksen mukaiset hankintaprosessit.

Meliadinen hankkeen kehittäminen on hyväksytty
ja vahvistettu, ja toiminnan on tarkoitus käynnistyä
vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä eli noin
vuotta aiemmin kuin alun perin oli suunniteltu.

Sisäisesti halusimme myös varmistaa, että olimme
suunnittelemassa tehokasta esikarsintaprosessia, jonka avulla
voimme täyttää KIA:lle antamamme sitoumuksen. Erityisesti
IIBA-sopimus edellyttää etusijapisteohjelmaa, joka asettaa
inuittiyritykset etusijalle esimerkiksi inuittien voitto-osuuksien,
yrityksen sijainnin ja urakoitsijan käyttämän inuittityövoiman
määrän perusteella.
Järjestimme Nunavutissa tiedotustilaisuuksia, osallistuimme
kaivosnäyttelyihin ja tutustuimme henkilökohtaisesti Nunavutissa
toimiviin ja inuittien omistamiin yrityksiin, joiden kanssa olemme
harjoittaneet liiketoimintaa aiemmin. Loimme tätä varten myös
oman portaalin verkkosivustoomme. Etelässä tiimimme esitteli
asian perinteiselle toimittajakunnallemme sen varmistamiseksi, että
he ymmärtävät inuittikumppanien hankkimisen prosessin ja hyödyt.
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2013

2014

2015

2016

Kannustimme kaikkia tutustumaan Meliadinen IIBA-sopimukseen,
joka on julkinen asiakirja, sekä esikarsintaprosessiin ja
yhteistyömahdollisuuksiin. Näihin mahdollisuuksiin kuuluu muun
muassa elintarvikkeiden, liikkuvien laitteiden, turvalaitteiden
ja renkaiden toimittamista sekä tärkeitä palveluja, kuten
rakennustyötä, muonitusta, louhintaurakointia, putkiasennustyötä,
sähkötyötä ja asennuspalveluita.
Riippumatta siitä missä olemme, haluamme tarjota tavaroiden
ja palveluiden toimittajillemme menestymisen mahdollisuuksia,
jotta voimme yhdessä luoda kestävän ja tehokkaan toimitusketjun.
Jos Nunavutissa inuittiomisteinen tai paikallinen toimittaja
ilmoittaa, että se ei pysty tuottamaan palvelua täysimääräisenä,
pyrimme löytämään keinoja tarjota sille osaa sopimuksesta siihen
saakka, kunnes se saavat laajennettua kapasiteettiaan. Tiimimme
on sitoutunut tekemään kaikkensa inuittiomisteisten yritysten
toiminnan käynnistämiseksi.”
Inuittiyhteisöön kuuluvat yritysjohtajat ovat arvostaneet Agnico
Eaglen tukea. Peter’s Expediting Ltd. -yrityksen toimitusjohtaja
Peter Tapatai kertoo: ”Meadowbankin kaivos oli yksi ensimmäisistä
asiakkaistani, kun aloitin kuljetustoimintani. Ennen täällä ei ollut
työpaikkoja, kun taas nyt tarjolla on paljon mahdollisuuksia. Tällaista
tarvitaan Nunavutin kehittämiseksi. Se on Meadowbankin ansiota. On
ollut hienoa työskennellä rinta rinnan heidän kanssaan.”
Rankin Inletissä toimivan Sarliaq Holdings Ltd. -yrityksen
varapääjohtaja Richard Connelly lisää: ”Aloitimme hyvin pienestä.
Koska Agnico Eagle uskoo paikallisen liiketoiminnan tukemiseen
ja antaa sille mahdollisuuden, voimme palkata enemmän ihmisiä,
järjestää enemmän koulutusta ja tarjota enemmän työpaikkoja
lähialueilla. Kaikki taidot, jotka ihmiset täällä oppivat, oli kyseessä
sitten kaivostoiminta tai ympäristöasiat, ovat siirrettävissä muihin
työtehtäviin. Taitoja voi käyttää muuallakin, ja se on meille
erittäin tärkeää.”
Jos vuosi 2016 oli tiedon, tietoisuuden ja valmistautumisen vuosi, 2017
on toteutuksen vuosi. Teemme yhteistyötä KIA:n kanssa jakaaksemme
alueen taloudellisen kehityksen edut.

HALLINTOTAPA

Hallintotapa

Käytössä olevien prosessien avulla
varmistetaan, että kestävään
kehitykseen liittyvät asiat yhdessä
riskinarvioinnin ja korjaavien
toimenpiteiden kanssa integroidaan
liiketoiminnan päivittäiseen
johtamiseen operatiivisella tasolla.

Hallintotapakäytäntömme
ohjaavat toimintaamme ja
suorituskykyämme ja auttavat
varmistamaan, että toimimme
eettisesti vastuullisella tavalla
ja ydinarvojemme mukaisesti.
Agnico Eaglen eettiset ohjeet ja liiketapaohjeet määrittävät
eettisen käyttäytymisen standardit kaikille nimissämme
työskenteleville ihmisille ympäri maailmaa. Ohjeet koskevat
kaikkia johtajiamme, toimihenkilöitämme, työntekijöitämme,
edustajiamme ja urakoitsijoitamme. Ne velvoittavat
harjoittamaan liiketoimintaa kaikkien sovellettavien lakien,
sääntöjen ja määräysten sekä korkeimpien eettisten
normien mukaisesti.
Olemme ottaneet käyttöön myös liiketoiminnan eettiset
ohjeet konsulteille ja urakoitsijoille sekä tavaran- ja
palveluiden toimittajille. Lisäksi meillä on maksuton
puhelinpalvelu, jonka kautta meille voidaan ilmoittaa
nimettömästi mahdollisista liiketoiminnan eettisten
ohjeiden ja liiketapaohjeiden rikkomuksista. Niitä voivat olla
esimerkiksi kirjanpitoon, sisäiseen kirjanpidon valvontaan
ja muihin kirjanpitoasioihin, eettisiin ristiriitatilanteisiin,
ympäristöasioihin sekä työterveys- ja -turvallisuusasioihin
liittyvät epäilykset.
Vuoden 2015 aikana Agnico Eagle otti käyttöön
alkuperäiskansojen yhteistyöperiaatteet osoituksena
halustamme ottaa alkuperäiskansat mukaan hankkeisiimme
Kanadassa. Vuonna 2016 sisällytimme tähän sitoumukseemme
myös koko yhtiössämme sovellettavat alkuperäisväestöjä
koskevat vuorovaikutuskäytännöt, jotka täydentävät
Kanadan periaatteitamme. Ne ohjaavat neuvottelujamme
alkuperäisväestöjen kanssa kaikilla maailman alueilla, joilla
Agnico Eaglella on jatkuvaa toimintaa. Uskomme, että
vastaamalla alkuperäisväestöjen toiveisiin voimme
vaikuttaa kestävän kehityksen käytäntöjen toteutumiseen,
mutta myös tukea yhteisöjä ja kasvattaa mainettamme
vastuullisena kaivosyhtiönä.

Vuonna 2016 Agnico Eagle otti virallisesti käyttöön
vapaaehtoiset turvallisuus- ja ihmisoikeusperiaatteet
(englanninkielinen lyhenne VP). Vuonna 2000 laaditut
VP-periaatteet auttavat kaivannaisteollisuusyrityksiä
sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia että suojaamaan
omaisuuttaan ja ihmisiä hankkeissaan. Kanadan hallitus
on ilmoittanut VP-periaatteet yhdeksi kuudesta
johtavasta standardista Kanadan kaivannaisteollisuuden
yhteiskuntavastuustrategiassa. Kanadan
kaivosteollisuusyhdistyksen jäsenenä Agnico Eagle on
sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja soveltamaan
turvallisuuskäytäntöjä VP:n mukaisesti. Tämä perustuu riskien
määrittämiseen kaivoksillamme. Raportoimme periaatteiden
toteutumisesta Kanadan kaivosteollisuusyhdistyksen
vuotuisessa kestävän kaivostoiminnan raportissa.

Johdon vastuu
Kestävän kehityksen ohjelmaa ja arvoja sovelletaan
yhtiössämme operatiivisella tasolla, johtotasolla
ja hallitustasolla. Yhtiötason valvonta ja ohjelman
toteutus on yhden johtajan vastuulla. Ympäristöasioiden
valvonnasta vastaa ympäristöstä, kestävästä kehityksestä ja
henkilöstöasioista vastaava vanhempi varatoimitusjohtaja,
jonka apuna toimivat ympäristöasioista vastaava
varatoimitusjohtaja sekä työterveydestä, työturvallisuudesta
ja yhteisöasioista vastaava varatoimitusjohtaja.
Käytössä olevien prosessien avulla varmistetaan, että
kestävään kehitykseen liittyvät asiat yhdessä riskinarvioinnin
ja korjaavien toimenpiteiden kanssa integroidaan
liiketoiminnan päivittäiseen johtamiseen operatiivisella
tasolla. Lisäksi kestävään kehitykseen liittyviä
asioita esitellään yhtiökokouksissa työterveydestä
ja -turvallisuudesta, ympäristöstä ja kestävästä
kehityksestä vastaavalle hallituksen komitealle.

Toimintamme pääperiaatteet
Agnico Eagle on laatinut selkeät ja tarkat
pääperiaatteet hallintotapamme ja kulttuurisen
identiteettimme vahvistamiseksi kaikkialla
yhtiössämme. Nämä periaatteet ovat osaltaan
vaikuttaneet Agnico Eaglen menestykseen
60 vuoden aikana.
Agnico Eaglen hallinnon ABC
A) Ankkurina arvot: avoin ja läpinäkyvä viestintä,
turvallinen tuotanto, tinkimätön rehellisyys,
vastuullisuus ja suorituskyky, työntekijöiden
sitoutuminen, työntekijöiden osaamisen ja
asiantuntemuksen kehittäminen ja jakaminen
sekä sisäisen yrittäjyyden ja innovatiivisen
hengen ylläpito.
B) Perustana tiimityö: kunnioittavan, avoimen
vuoropuhelun ja rakentavan keskustelun
tukeminen sekä tunnustuksen antaminen
poikkeuksellisen hyvään työpanokseen ja
tiimityöhön perustuvasta onnistumisesta.
C) Selkeää ja yksinkertaista: yksinkertaisten ja
käytännöllisten toimintatapojen arvostaminen,
työntekijöiden roolien ja tehtävien mahdollisimman
selkeä määrittäminen sekä sen varmistaminen, että
työntekijät ja johto ymmärtävät liiketoimintamme
prioriteetit ja toimivat niiden mukaan.

Sidosryhmien neuvottelukunta
Olemme perustaneet sidosryhmien neuvottelukunnan,
jonka tarkoituksena on antaa meille palautetta
yhteiskuntavastuutyöstämme ja toimia strategisena
linkkinä sidosr yhmiimme. Tämä tukee myös koko yhtiötä
koskevia pyrkimyksiämme tehdä sidosryhmiemme kanssa
säännöllistä ja merkityksellistä yhteistyötä. Komitea
perustettiin vuonna 2011 ja se kokoontuu Torontossa
joka syksy.

Pysy ajan tasalla
Agnico Eaglen
uutisista.

Kestävä kehitys
verkkosivullamme
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Luottamus
Kunnioitus
Tasa-arvo
Perhe
Vastuu
Agnico Eaglen viisi arvoa
Liiketoimintamme tukena ovat Agnico Eaglen
viisi arvoa: luottamus, kunnioitus, tasa-arvo,
perhe ja vastuu. Nämä arvot määrittävät
sen, keitä me olemme, ja ohjaavat kaikkea
toimintaamme. Ne ovat tärkeä linkki
yhtiömme historiaan, merkittävä osa
kulttuuriamme ja toimintamme
olennaiset menestystekijät.
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