
Muistio 1/2017 
 
Aihe: Hannukaisen kaivoshankkeen vuorovaikutuksen ohjausryhmä 
Aika: 16.1.2017 klo 10.00-10.30 
Paikka: Videoneuvotteluhuone, Kolarin kunnanvirasto 
 
 
Osallistujat: 
 
Hanna Ylipiessa Ylläksen Matkailuyhdistys ry 
Janne Haarma Ylläksen Markkinointi Oy, etänä 
Jarmo Kylmämaa Kolarin kunta 
Jouko Pakarinen Hannukainen Mining Oy 
Markus Kiili Äkäslompolon kyläyhdistys ry 
Mauri Kylmämaa Kolarin yrittäjät ry 
Pasi Rinne Gaia Consulting Oy, etänä 
Antti Määttä Kolarin kunta 
 
 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
Valittiin Jarmo Kylmämaa puheenjohtajaksi ja Antti Määttä sihteeriksi.  

 
2. Ohjausryhmätyön suunnittelu 

 
Työsuunnitelma 
Ohjausryhmä laatii kunnan (tai sen valitseman konsultin) valmistelun pohjalta 
työsuunnitelman, joka määrittelee säännölliset tapaamisajankohdat, sekä 
tapaamisten sisältöpainotukset. Ohjausryhmä voi halutessaan tarkistaa ja muuttaa 
työsuunnitelmaa, jotta suunnitelma vastaa tavoitteeseen. Ohjausryhmä voi päättää 
järjestää ohjausryhmän tapaamisten lisäksi muita tapahtumia. Tapahtumien 
organisoimisesta ja kustannuksista sovitaan erikseen. 
Ohjausryhmän työ keskittyy kolmeen työvirtaan: 
(1)    Kaivosyhtiön sidosryhmätyön seuraamiseen ja evästämiseen. Kaivosyhtiö 
vastaa tästä prosessista ja organisoi ja resurssoi haluamallaan tavalla omaa 
sidosryhmäviestintäänsä. Hannukainen Mining Oy sitoutuu kuitenkin jakamaan 
ohjausryhmän kanssa tietoa suunnitelmistaan, kuuntelemaan ohjausryhmän neuvoja 
sekä tiedottamaan ohjausryhmää sidosryhmätyön etenemisestä. 
(2)    Aluetalousvaikutusten arvioinnin ohjaaminen ja seuranta. Kunta vastaa 
prosessin toteuttamisesta , mutta matkailuelinkeino ja kaivosyhtiö osallistuvat 
aluetalousvaikutusten arvioinnin kustannusten kattamiseen. Arvioinnin suunnittelua ja 
toteutusta toimeenpanevat asiantuntijat raportoivat ohjausryhmälle ja ohjausryhmä 
neuvoo konsulttia arvioinnin mallinnuksessa sekä toteuttamisessa. 
(3)    Muu vuorovaikutus. Ohjausryhmä ideoi ja kannustaa sidosryhmiä laajasti 
monipuoliseen vuorovaikutukseen, jolla voidaan lisätä tietopohjaa ja luottamusta 
sekä löytää toimenpiteitä, joilla investointi-ilmapiiri, yrittämisen ilmapiiri ja intressien 
yhteensovittaminen kehittyvät positiivisesti. Ohjausryhmän jäsenet pitävät 



ohjausryhmän ajan tasalla erilaisista ideoista, aloitteista ja toimenpiteistä, joilla voisi 
olla merkitystä ohjausryhmän tavoitteen kannalta. 
  
Aikataulu 
Ohjausryhmän työn suunnittelu: marras-/joulukuu 2016 
Ohjausryhmän järjestäytymiskokous: joulu-/tammikuu 2016 
Ohjausryhmän purku: elokuu 2017 
Ohjausryhmä arvioi tarvetta jatkaa työtään ja voi esittää osallistuville sidosryhmille 
työn jatkojaksoa.  

 
Keskustelu: 

 
Käytiin keskustelu tulevasta työskentelystä ja todettiin työsuunnitelmarunko 
käyttökelpoiseksi. Seuraavassa kokouksessa olisi hyvä käsitellä 
aluetalousvaikutusten arvioinnin toteuttamista, kaivosyhtiön sidosryhmäviestinnän 
suunnitelmaa ja muuta vuorovaikutusta. 
 
Sidosryhmät pitivät sidosryhmäviestintää tähän asti riittämättömänä. Tästä on hyvä 
parantaa. 
 
Seuraavat kokoukset pidetään 10.2. klo 13 (kaivosyhtiön sidosryhmäviestintä ja 
aluetalousvaikutusten lähetekeskustelu) ja 20.2. klo 10 (aluetalousvaikutusten 
arviointi ja 15.2. seminaarin anti.) 

 
 

3. Osallistujaorganisaatioiden ajankohtaiset asiat 
- Osayleiskaavan yleisötilaisuus 25.1. klo 17 

 
 
 
 


