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1. Sidosryhmäviestinnän suunnitelma
Jouko Pakarinen kertoi sidosryhmäviestinnän suunnitelman laatimisen perusteista. Pasi
Rinne kertoi Gaian arvion 24.1.2017 päivätystä suunnitelmasta.
Huomioita olivat (sihteerin vapaasti kirjaamia selostuksen pohjalta, ei suoria poimintoja
muistiosta)
- Ohjausryhmää voisi hyödyntää suunnitelman laatimisessa
- Julkinen versio olisi hyvä olla
- Vuorovaikutteisuuden lisääminen voisi tuoda hyötyjä
- Erityisiä sisältökysymyksiä voisi miettiä ja hakea parannusehdotuksia yhdessä
sidosryhmien kanssa
Keskustelu:
- Julkisen version nähtäville saaminen olisi hyvä.
- Ilman suunnitelman näkemistä voidaan arvioida esitettyjä huomioita.
- Tarvitaan neutraali lähestymistapa asiaaa. Lopputuloksesta riippumatta kunnan edun
pitäisi toteutua. On vaarallista, jos huonolle prosessille tulisi vastareaktio ja kaivoksen
mahdollisesti toteutuessa matkailu kärsisi prosessista, vaikka sen todelliset
olisivatkin matkailun kannalta neutraalit.
- Tarvitaan johtoajatus siitä, mitä vuorovaikutusprosessilla tavoitellaan.
- Kaivosyhtiön sidosryhmäviestintä on yksi osa-alue vuorovaikutusprosessissa.
Ohjausryhmän olisi hyvä antaa sen kehittämiseksi oma näkemyksensä ja miettiä
koko hankkeeseen liittyvän vuorovaikutusprosessin toteuttamista.
- Tuloksesta huolimatta tulisi toimia siten, että vuorovaikutusprosessi itsessään ei olisi
vahingollinen millekään osapuolelle.
- Miten kaikkien osapuolten viestintäsuunnitelmat saadaan synkronoitua?
- Kunnan viestinnästä ei saisi saada yksipuolista kuvaa.
- Yhteinen ja läpinäkyvä vuokaavio voisi olla hyvä

-

Viestinnän pitää perustua tosiasioihin
Kunnan tulisi kertoa, mitä kaivosyhtiön julkaisemat tiedot merkitsevät kuntalaisille.
Mahdollisimman suuri avoimuus on kunnan viestinnässä tärkeää.
Kunta voi ottaa roolia esimerkiksi tiettyjen asiakokonaisuuksien vuorovaikutuksen
suhteen.
- Viestinnän pitäisi olla selkokielistä ja ennakoivaa. Viestiä pitäisi antaa tietyin väliajoin,
vaikka ei olisikaan mitään kerrottavaa. Esimerkiksi tilaisuudet olisi hyvä tietää jo
kauan etukäteen. Asioiden esittäminen aikajanoilla olisi hyvä asia.
- Kaivosyhtiön viestinnässä aikataulukaavio on ollut esillä. Tapaamisten tarkoituksena
on keskustelu. Kaivosyhtiön ajatuksena on ollut keskustella asioista niiden kanssa,
joita ne koskevat.
- Kun on tullut kuva, että kunta ei viesti asiasta, niin tulee esille kysymys, että onko
kuntakaan neutraali asiassa?
- Sovittiin, että palataan johtopäätöksiin seuraavassa kokouksessa 20.2.
2. Aluetalousarvioinnin laatimisen perusteet
Pasi Rinne kertoi aluetalousarvioinnin toteuttamista koskevasta suunnitelmasta.
- Käytiin lähetekeskustelu ja sovittiin, että asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
Ohjausryhmän kanta oli, että aluetalousvaikutusten arviointi tulisi valmistella
toteutettavaksi dynaamisen mallin pohjalta.
3. Muut ajankohtaiset asiat
- Edellisen kokouksen muistio merkittiin tiedoksi.

