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ALKUSANAT

Alkusanat
Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun
vastuullisuutta koskevat OECD:n due diligence -ohjeet, jäljempänä ’ohjeet’, ovat
ensimmäinen esimerkki yhteistyöhön perustuvasta ja hallituksien tukemasta useiden
sidosryhmien välisestä aloitteesta, joka koskee konfliktialueilta peräisin olevien mineraalien
toimitusketjun vastuullista hallinnointia. Sen tavoitteena on auttaa yrityksiä kunnioittamaan
ihmisoikeuksia ja välttämään konfliktien edistämistä hankintakäytännöillään. Ohjeilla on
myös tarkoitus saada aikaan avoimia mineraalien toimitusketjuja ja yritysten kestävää
osallistumista kaivosteollisuudessa, jotta maat voivat hyötyä mineraalivaroistaan ja
estetään

mineraalien

louhinnan

ja

kaupan

muodostuminen

konfliktien,

ihmisoikeusloukkausten ja turvattomuuden lähteeksi. Tinaa, tantaalia ja volframia sekä
kultaa koskevien täydennysosien avulla OECD:n ohjeilla annetaan yrityksille kattava
paketti, jonka avulla ne voivat hankkia mineraaleja ja käydä niillä kauppaa vastuullisesti
edistäen konfliktien sijaan rauhaa ja kehitystä.
Ohjeet on laadittu useiden sidosryhmien välisellä prosessilla, johon on OECD:n
lisäksi

aktiivisesti

konferenssin

osallistunut

maata

(Angola,

yksitoista
Burundi,

Suurten
Kenia,

järvien

alueen

Keski-Afrikan

kansainvälisen

tasavalta,

Kongon

demokraattinen tasavalta, Kongon tasavalta, Ruanda, Sambia, Sudan, Tansania ja
Uganda), teollisuus, kansalaisyhteiskunta sekä Yhdistyneiden kansakuntien Kongon
demokraattista tasavaltaa käsittelevä asiantuntijaryhmä. Ohjeiden ja niiden kahden
täydennysosan laatimiseksi järjestettiin viisi useiden sidosryhmien kuulemistilaisuutta,
joista neljä pidettiin Pariisissa joulukuussa 2009 ja huhtikuussa 2010 sekä touko- ja
marraskuussa 2011. Suurten järvien alueen kansainvälisen konferenssin ja OECD:n
yhteinen kuulemistilaisuus järjestettiin Nairobissa syyskuussa 2010, ja siinä olivat
edustettuina myös Brasilia, Malesia ja Etelä-Afrikka. Tämän tuloksena ohjeet ovat
käytännönläheiset,

ja

niissä

painotetaan

yhteistyöhön

perustuvia

rakentavia

lähestymistapoja monitahoisiin haasteisiin.
Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1952 (2010)
[S/RES/1952(2010)] tuettiin Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän Yhdistyneiden
kansakuntien asiantuntijaryhmän loppuraporttiin sisältyvien due diligence -suositusten
edistämistä. Ne on laadittu yhdenmukaisiksi OECD:n due diligence -ohjeiden kanssa.
OECD:n investointikomitea ja OECD:n kehitysapukomitea ovat hyväksyneet ohjeet,
ja Suurten järvien alueen kansainvälisen konferenssin (ICGLR) yksitoista jäsenvaltiota
antoivat niille hyväksyntänsä 15. joulukuuta 2010 hyväksytyssä Lusakan julistuksessa.
OECD:n suositus due diligence -ohjeista hyväksyttiin OECD:n ministerineuvoston
kokouksessa 25. toukokuuta 2011, ja sitä muutettiin 17. heinäkuuta 2012 sisällyttämällä
siihen viittaus kultaa koskevaan täydennysosaan. Vaikka suositus ei ole oikeudellisesti
sitova, se heijastaa OECD:n jäsenmaiden ja siihen liittyneiden muiden osapuolten kuin
jäsenmaiden yhteistä kantaa ja poliittista sitoumusta.
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OECD:n neuvoston suositus
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta
peräisin olevien mineraalien toimitusketjun
vastuullisuutta koskevista
due diligence -ohjeista1
Sellaisena kuin se on muutettuna 17. heinäkuuta 2012
OECD:N NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon 14. joulukuuta 1960 tehdyn taloudellisen yhteistyön ja kehityksen
järjestöä koskevan yleissopimuksen 5 artiklan b kohdan;
ottaa

huomioon

toimintaohjeet

monikansallisille

yrityksille,

jotka

ovat

osa

kansainvälistä sijoitustoimintaa ja monikansallisia yrityksiä koskevaa julistusta;
palauttaa mieliin, että monikansallisten yritysten toimintaohjeiden noudattamista
suosittelevien

hallitusten

sekä

kehitysyhteisön

yhteisenä

tavoitteena

on

edistää

liiketoiminnan vastuullisiin menettelytapoihin liittyviä periaatteita ja normeja;
huomauttaa,

että

mineraalien

vastuulliseen

hankintaan

liittyy

kehitystä

ja

liiketoimintaa koskevia ulottuvuuksia;
ottaa huomioon vuonna 2006 hyväksytyn investointipolitiikan kehyksen, jolla on
tarkoitus saada käyttöön yksityisiä investointeja vakaata talouskasvua ja kestävää
kehitystä tukevalla tavalla;
palauttaa mieliin kehitysapukomitean epävakaita valtioita koskevan kansainvälisen
osallistumisen alalla suorittaman työn, jolla pyritään välttämään vahinkoja toimittaessa
1

epävakailla alueilla ja konfliktialueilla, mukaan luettuna sen korkean tason kokouksessa
3.–4. huhtikuuta 2007 hyväksytyt hyvää kansainvälistä toimintatapaa epävakaissa
valtioissa ja tilanteissa koskevat periaatteet;
palauttaa mieliin kansainvälisen yhteisön pyrkimykset tehdä yhteistyötä korruption
1 Hyväksymisen yhteydessä Brasilia antoi seuraavan lausuman: ”Liittyessään tähän
suositukseen Brasilia ymmärtää, että due diligence -ohjeet on laadittu Afrikan Suurten
järvien alueella saatujen kokemusten perusteella. Brasilia katsoo, että yritysten olisi
otettava asianmukaisesti huomioon Yhdistyneiden kansakuntien asiaa koskevat
päätökset,
YK:n
turvallisuusneuvoston
päätöslauselmat
mukaan
lukien,
määritellessään, voidaanko muita toiminta-alueita pitää konfliktialueina tai korkean
riskin alueina.”
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torjunnassa

muun

muassa

kansainvälisissä

liikesuhteissa

tapahtuvan

ulkomaisiin

virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan torjuntaa koskevan OECD:n yleissopimuksen ja
korruption vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen avulla;
on tietoinen, että hallitukset, kansainväliset organisaatiot ja yritykset voivat kukin
hyödyntää toimivaltuuksiaan ja tehtäviään ja osaltaan varmistaa, että luonnonvaroilla
käytävä kauppa ja niihin tehtävät investoinnit hyödyttävät koko yhteiskuntaa;
ottaa huomioon kansainvälisen yhteisön ja erityisesti Suurten järvien alueen
kansainvälisen konferenssin ponnistukset konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla
tapahtuvan luonnonvarojen laittoman hyödyntämisen torjumiseksi;
on tietoinen, että konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla tapahtuu huomattavaa
mineraalivarojen hyödyntämistä ja että niitä hankkivilla tai suoraan näillä alueilla toimivilla
yrityksillä saattaa olla suurempi riski edistää konflikteja;
toteaa, että konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien
toimitusketjun vastuullisuutta koskevat due diligence -menettelyt ovat jatkuva, ennakoiva ja
reaktiivinen prosessi, jolla yritykset voivat varmistaa, että ne noudattavat ihmisoikeuksia
eivätkä edistä konflikteja;
ottaa huomioon yhteistyössä Suurten järvien alueen kansainvälisen konferenssin
kanssa laaditut konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien
toimitusketjun vastuullisuutta koskevat OECD:n due diligence -ohjeet, jäljempänä ’ohjeet’,
jotka investointikomitea ja kehitysapukomitea ovat hyväksyneet;
ottaa huomioon tinaa, tantaalia ja volframia koskevan täydennysosan sekä kultaa
koskevan täydennysosan, jotka ovat kiinteä osa ohjeita, ja huomauttaa, että muita
mineraaleja koskevia täydennysosia saatetaan lisätä ohjeisiin tulevaisuudessa;
toteaa, että näissä ohjeissa esitetään toimet, jotka yritysten olisi toteutettava
tunnistaakseen tosiasialliset tai mahdolliset riskit ja puuttuakseen niihin ja estääkseen
toimintaansa tai suhteisiinsa liittyvät haittavaikutukset tai lieventääkseen niitä, mutta on
tietoinen

siitä,

että

ohjeiden

soveltamisessa

tarvitaan

joustavuutta

yksilöllisten

olosuhteiden mukaan; näitä ovat esimerkiksi yrityksen koko, toimintojen sijainti, tilanne
kulloisessakin maassa, toimiala sekä asiaan liittyvien tuotteiden tai palvelujen luonne;
toteaa, että tämän suosituksen liitteessä II lueteltujen mineraalien louhintaan,
kuljetukseen tai kauppaan liittyviä vakavia väärinkäytöksiä ei tule suvaita etenkään silloin,
kun ne kohdistuvat naisiin ja lapsiin;
ottaa huomioon laajennetussa kokoonpanossa kokoontuneen investointikomitean
(johon sisältyivät myös ne kansainvälistä sijoitustoimintaa ja monikansallisia yrityksiä
koskevaan julistukseen liittyneet maat, jotka eivät ole OECD:n jäsenmaita) sekä
kehitysapukomitean ehdotuksen;
SUOSITTELEE, että jäsenmaat ja kansainvälistä sijoitustoimintaa ja monikansallisia
yrityksiä koskevaan julistukseen liittyneet maat, jotka eivät ole OECD:n jäsenmaita,
edistävät aktiivisesti ohjeiden noudattamista niiden alueilla tai niiden alueilta käsin
toimivien ja mineraaleja konfliktialueilta tai korkean riskin alueilta hankkivien yritysten
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keskuudessa varmistaakseen, että yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia, välttävät
konfliktien edistämistä ja antavat panoksensa kestävän, tasa-arvoisen ja tehokkaan
kehityksen edistämiseksi;
SUOSITTELEE erityisesti, että jäsenmaat ja kansainvälistä sijoitustoimintaa ja
monikansallisia yrityksiä koskevaan julistukseen liittyneet maat, jotka eivät ole OECD:n
jäsenmaita, toteuttavat toimenpiteitä, joilla tuetaan aktiivisesti mineraalien toimitusketjun
riskiin perustuvan viiden vaiheen due diligence -kehyksen sisällyttämistä yritysten
hallintajärjestelmiin

ottaen

asianmukaisesti

huomioon

toimitusketjua

koskevan

toimintapolitiikan malli, joka esitetään tämän suosituksen liitteissä I ja II, jotka ovat kiinteä
osa suositusta;
SUOSITTELEE, että jäsenmaat ja kansainvälistä sijoitustoimintaa ja monikansallisia
yrityksiä koskevaan julistukseen liittyneet maat, jotka eivät ole OECD:n jäsenmaita,
varmistavat OECD:n tuella ja sen Yhdistyneiden kansakuntien ja kansainvälisten
kehitysjärjestöjen kanssa toteuttamien toimien avulla ohjeiden mahdollisimman laajan
levityksen ja aktiivisen käytön muiden sidosryhmien, kuten ammattialajärjestöjen,
rahoituslaitosten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, keskuudessa;
KEHOTTAA muita kuin jäsenmaita ottamaan tämän suosituksen asianmukaisesti
huomioon ja noudattamaan sitä;
ANTAA investointikomitean ja kehitysapukomitean tehtäväksi seurata suosituksen
täytäntöönpanoa ja raportoimaan siitä neuvostolle viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen
hyväksymisestä ja tarvittaessa tämän jälkeen.
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Johdanto

K

onfliktialueilla ja korkean riskin alueilla mineraalien louhintaan ja kauppaan osallistuvat yritykset

voivat tuottaa tuloja, kasvua ja vaurautta, tukea kestävää toimeentuloa ja edistää paikallista
kehitystä. Tällaisissa tilanteissa saattaa olla myös riski siitä, että yritykset edistävät vakavien
ihmisoikeusloukkausten ja konfliktien kaltaisia merkittäviä kielteisiä vaikutuksia tai että ne
yhdistetään tällaisiin.
Nämä ohjeet tarjoavat kehyksen yksityiskohtaisille due diligence -menettelyille, jotka
muodostavat perustan tinan, tantaalin, volframin ja niiden malmien ja johdannaisten sekä kullan,
jäljempänä ’mineraalit’, maailmanlaajuisen toimitusketjun vastuulliselle hallinnalle.

1

Ohjeiden

tarkoituksena on auttaa yrityksiä noudattamaan ihmisoikeuksia ja välttämään konfliktien edistämistä
hankintapäätöksillään, toimittajien valinta mukaan luettuna. Tällä tavoin näillä ohjeilla autetaan
yrityksiä edistämään kestävää kehitystä ja hankkimaan mineraaleja vastuullisesti konfliktialueilta ja
korkean riskin alueilta ja luomaan samalla olosuhteet, jotka mahdollistavat rakentavan
yhteistoiminnan tavarantoimittajien kanssa. Näiden ohjeiden on tarkoitus toimia mineraalien
toimitusketjun kaikkien tavarantoimittajien ja muiden sidosryhmien ja mahdollisesti laadittavien
teollisuuslähtöisten järjestelmien yhteisenä viiteasiakirjana, jolla selvennetään konfliktialueilta ja
korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun vastuullisen hallinnon luonnetta
koskevia odotuksia.
Ohjeet ovat tulos hallitusten, kansainvälisten organisaatioiden, alan teollisuuden ja
kansalaisyhteiskunnan
konfliktialueilta

ja

yhteistyöhön

korkean

riskin

vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta.

perustuvasta
alueilta

aloitteesta,

peräisin

olevien

jolla

pyritään

mineraalien

edistämään
toimitusketjun

2

Konfliktialueet ja korkean riskin alueet
Konfliktialueiden ja korkean riskin alueiden tunnuspiirteitä ovat aseellinen konflikti,
laajamittainen väkivalta tai muut ihmisiin kohdistuvat turvallisuusriskit. Aseelliset
konfliktit voivat olla hyvin erilaisia, kuten kansainvälisiä tai valtioiden sisäisiä, niissä
voi olla osallisina kaksi tai useampia valtioita tai ne voivat olla muun muassa

2 Metallit, joiden voidaan kohtuudella olettaa olevan kierrätettyjä, eivät kuulu näiden ohjeiden
soveltamisalaan. Kierrätettyjä metalleja ovat loppukäyttäjän tai kuluttajakäytön jälkeen
uusiokäytössä hyödynnettäviä tuotteita tai tuotteiden valmistuksen yhteydessä syntyneitä
käsiteltyjä romumetalleja. Kierrätettyihin metalleihin sisältyvät ylijäämämetallimateriaalit,
käytöstä poistetut metallimateriaalit, vialliset metallimateriaalit ja romumetallimateriaalit, jotka
soveltuvat tinan, tantaalin, volframin tai kullan tuotannon yhteydessä kierrätettäviksi. Osittain
käsitellyt tai käsittelemättömät mineraalit tai toisesta malmista saadut sivutuotteet eivät ole
kierrätettyjä metalleja.
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vapautussotia, kapinoita tai kansalaissotia. Korkean riskin alueet voivat olla
esimerkiksi alueita, joilla siviili-infrastruktuuri on romahtanut ja joilla esiintyy poliittista
epävakautta tai vainoja, hallintoelinten heikkoutta, turvattomuutta ja laajamittaista
väkivaltaa.
Tällaisille
alueille
ovat
usein
ominaisia
laajamittaiset
ihmisoikeusloukkaukset sekä kansallisen ja kansainvälisen oikeuden rikkomiset.

Mikä mineraalien toimitusketjun due diligence
-järjestelmä on ja miksi se on tarpeen?
Due diligence -menettely on jatkuva, ennakoiva ja reaktiivinen prosessi, jolla yritykset
voivat varmistaa, että ne noudattavat ihmisoikeuksia eivätkä edistä konflikteja.

3

Due

diligence -järjestelmä voi myös auttaa yrityksiä varmistamaan, että ne noudattavat
kansainvälistä oikeutta ja kotimaansa lainsäädäntöä, mineraalien laitonta kauppaa
sääntelevät lait ja Yhdistyneiden kansakuntien pakotteet mukaan lukien. Riskiperusteisella
due

diligence

-menettelyllä

tarkoitetaan

toimia,

jotka

yritysten

olisi

toteutettava

tunnistaakseen tosiasialliset tai mahdolliset riskit ja puuttuakseen niihin ja estääkseen
toimintaansa tai suhteisiinsa liittyvät haittavaikutukset tai lieventääkseen niitä.
Näissä ohjeissa ”riskeillä” tarkoitetaan yrityksen toiminnan mahdollisia haitallisia
vaikutuksia, jotka johtuvat yrityksen omista toimista tai sen suhteista kolmansiin osapuoliin,
kuten tavarantoimittajiin tai toimitusketjun muihin tahoihin. Haitallisia vaikutuksia voivat olla
ihmisille

aiheutuvat

vahingot

(eli

ulkoiset

vaikutukset)

tai

yrityksen

maineen

vahingoittuminen tai joutuminen oikeudelliseen vastuuseen (eli sisäiset vaikutukset) tai
molemmat. Tällaiset sisäiset ja ulkoiset vaikutukset ovat usein riippuvaisia toisistaan, kun
ulkoiset vahingot liittyvät maineen vahingoittumiseen tai oikeudelliseen vastuuseen
joutumiseen.
Yritys arvioi riskejä yksilöimällä toimintansa ja suhteidensa tosiasialliset olosuhteet ja
arvioimalla näitä tosiseikkoja suhteessa kansallisessa ja kansainvälisessä lainsäädännössä
säädettyihin

asiaa

vastuullista

liiketoimintaa

yksityissektorin

koskeviin

normeihin,

koskeviin

vapaaehtoisuuteen

kansainvälisten

suosituksiin,
perustuviin

organisaatioiden

hallitusten

aloitteisiin

sekä

tukemiin

antamiin
välineisiin,

yrityksen

sisäisiin

toimintaperiaatteisiin ja järjestelmiin. Tämä lähestymistapa auttaa myös sovittamaan due
diligence -toimien laajuuden yrityksen toiminnan tai toimitusketjusuhteiden laajuuteen.
Yritykset saattavat kohdata riskejä mineraalien toimitusketjuissaan mineraalien
louhinnan, kaupan tai käsittelyn olosuhteiden vuoksi, sillä niihin liittyy luontaisesti suurempi
riski haitallisista vaikutuksista, kuten konfliktien rahoittamisesta tai niiden edellytysten

3 OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD, Pariisi; OECD
(2006), OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance
Zones, OECD, Pariisi; ja Guiding Principles on Business and Human Rights:
Implementing the United Nations ”Protect, Respect and Remedy” Framework
(ihmisoikeuksista, monikansallisista yhtiöistä ja muista liikeyrityksistä vastaavan
Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin erityisedustajan John Ruggien raportti,
A/HRC/17/31, 21.3.2011).
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ruokkimisesta, edistämisestä tai kärjistämisestä. Huolimatta toimitusketjun hajanaisesta
tuotantoprosessista

ja

riippumatta

yritysten

asemasta

tai

niiden

vaikutusvallasta

tavarantoimittajiin nähden yritykset eivät ole suojattuja siltä riskiltä, että ne edistävät
mineraalien toimitusketjun eri kohdissa syntyviä haitallisia vaikutuksia tai liittyvät niihin.
Tästä syystä yritysten olisi toteutettava kohtuullisia toimia ja pyrittävä vilpittömästi
suorittamaan due diligence -menettelyjä tunnistaakseen ja estääkseen tai vähentääkseen
sellaisten haitallisten vaikutusten riskejä, jotka liittyvät mineraalien louhintaolosuhteisiin ja
konfliktialueilla tai korkean riskin alueilla toimivien tavarantoimittajien suhteisiin.

Mineraalien toimitusketju
Prosessiin, jolla raakamineraalit tuodaan kuluttajamarkkinoille, osallistuu useita
toimijoita, ja se sisältää yleensä louhinnan, kuljetuksen, käsittelyn, kaupan,
jalostuksen, sulattamisen, seostamisen sekä lopputuotteen valmistuksen ja myynnin.
Termillä ”toimitusketju” tarkoitetaan sellaisten toimien, organisaatioiden, toimijoiden,
teknologian, tietojen, resurssien ja palvelujen järjestelmää, jotka ovat mukana
mineraalien siirtämisessä ja jalostamisessa louhintapaikalta aina siihen asti, kun ne
sisällytetään lopputuotteeseen.

Käytännössä due diligence -järjestelyt on jäsennelty niiden toimien mukaan, joita
yritysten
olisi toteutettava
•

yksilöidäkseen

louhintaan,

kuljetukseen,

käsittelyyn,

kauppaan,

jalostukseen,

sulattamiseen, seostamiseen sekä konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin
olevia mineraaleja sisältävien tuotteiden valmistukseen ja myyntiin liittyvät tosiasialliset
olosuhteet;
•

tunnistaakseen ja arvioidakseen todelliset tai mahdolliset riskit vertaamalla tosiasiallisia
olosuhteita yrityksen toimitusketjua koskevassa toimintapolitiikassa vahvistettuihin
normeihin (ks. toimitusketjua koskevan toimintapolitiikan malli, liite II);

•

estääkseen tai vähentääkseen tunnistettuja riskejä hyväksymällä ja toteuttamalla
riskinhallintasuunnitelman. Ne voivat johtaa päätökseen jatkaa kauppaa

riskiä

vähentävien toimien toteuttamisen aikana, keskeyttää kauppa väliaikaisesti riskien
vähentämistoimien ajaksi tai lopettaa jonkin tavarantoimittajan käyttäminen, kun riskien
vähentämisyritykset ovat epäonnistuneet tai kun yritys pitää vähentämistoimia
toteuttamiskelvottomina tai riskejä kohtuuttomina.

Kenen olisi suoritettava due diligence -menettelyjä?
Nämä ohjeet koskevat kaikkia mineraalien toimitusketjuun kuuluvia yrityksiä, jotka
toimittavat tai käyttävät konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia tinaa,
tantaalia, volframia ja niiden malmeja tai johdannaisia sekä kultaa. Vaikka due diligence
-toimenpiteiden täytäntöönpano olisi räätälöitävä kunkin yrityksen toiminnan ja suhteiden,
esimerkiksi niiden aseman toimitusketjussa, mukaan, kaikkien yritysten olisi suoritettava
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due

diligence

-toimenpiteitä,

joilla

pyritään

varmistamaan,

etteivät

ne

edistä

ihmisoikeusloukkauksia tai konflikteja.
Näissä ohjeissa otetaan huomioon, että due diligence -toimenpiteet konfliktialueilla ja
korkean riskin alueilla muodostavat käytännön haasteita. Due diligence -käytäntöjen
soveltaminen edellyttää joustavuutta. Due diligence -toimenpiteiden luonne ja riittävä
laajuus riippuvat tapauskohtaisista olosuhteista, ja niihin vaikuttavat yrityksen koon, toimien
sijaintipaikan, kyseisen maan tilanteen, alan ja kyseessä olevien tuotteiden tai palvelujen
luonteen kaltaiset tekijät. Näihin haasteisiin voidaan vastata usein tavoin, muun muassa
seuraavin keinoin:
• koko alan laajuinen yhteistyö, jolla luodaan valmiuksia due diligence -periaatteiden
noudattamiseksi
• tietyistä due diligence -tehtävistä aiheutuvien kustannusten jakaminen alan sisällä
• osallistuminen vastuullista toimitusketjun hallinnointia koskeviin aloitteisiin

4

• koordinointi samoja tavarantoimittajia käyttävien alan toimijoiden välillä
• toimitusketjun alku- ja loppupään yritysten välinen yhteistyö
• kumppanuuksien luominen kansainvälisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden
kanssa
• toimitusketjua koskevan toimintapolitiikan mallin (liite II) ja näissä ohjeissa hahmoteltujen
erityisten

due

diligence

-suositusten

sisällyttäminen

olemassa

oleviin

toimintapolitiikkoihin ja hallintajärjestelmiin, yrityksen due diligence -käytäntöihin, kuten
hankintakäytäntöihin, korruption vastaisiin ja asiakkaan taustan selvittämistä koskeviin
due diligence -toimenpiteisiin sekä kestävyyttä ja yrityksen yhteiskuntavastuuta
koskevaan ja muuhun vuosittaiseen raportointiin.
Sen lisäksi, että näillä ohjeilla tarjotaan yrityksille periaatteet ja prosessit, niissä
suositellaan due diligence -prosesseja ja -menettelyjä, joita uusissa koko alan kattavissa
toimitusketjua koskevissa aloitteissa olisi noudatettava pyrittäessä konfliktiriskin huomioon
ottaviin ja vastuullisiin hankintakäytäntöihin, ja ne voivat auttaa ja täydentää kattavien
sertifiointijärjestelmien,

kuten

Suurten

järvien

alueen

kansainvälisen

konferenssin

5

sertifiointijärjestelmän ja -välineiden , kehittämistä ja täytäntöönpanoa.

Ohjeiden rakenne
Näissä ohjeissa esitetään 1) konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien
mineraalien vastuullisten toimitusketjujen yleinen due diligence -kehys (ks. liite I); 2)
mineraalien toimitusketjua koskevan toimintapolitiikan malli, joka sisältää joukon yhteisiä
periaatteitta (ks. liite II); 3) ehdotettuja toimenpiteitä riskien vähentämiseksi ja saavutettua
edistystä mittaavia indikaattoreita, joita toimitusketjun alkupään yritykset voivat harkita

4 Esimerkiksi: ITRI Supply Chain Initiative (iTSCi); Conflict-Free Smelter Program, jonka
ovat laatineet Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) ja Global e-Sustainability
Initiative (GeSI); Conflict-Free Gold Standard, World Gold Council (2012); ja Chain-ofCustody Certification, Responsible Jewellery Council (2012); Global Reporting Initiative
Supply Chain Working Group (2010).
5 Ks. ICGLR:n luonnonvarojen laittoman hyödyntämisen torjumista koskeva alueellinen
aloite, www.icglr.org.
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toimitusketjun loppupään yritysten mahdollisella tuella (ks. liite III); ja 4) kaksi
täydennysosaa, joista ensimmäinen koskee tinaa, tantaalia ja volframia ja toinen kultaa ja
jotka on räätälöity näiden mineraalien toimitusketjun rakenteeseen liittyvien haasteiden
mukaan. Täydennysosat sisältävät erityisiä due diligence -suosituksia, jotka perustuvat
yritysten erilaisiin asemiin ja rooleihin toimitusketjuissaan. Näitä mineraaleja tai niiden
jalostettuja

johdannaisia

käyttävien

yritysten

olisi

ensin

perehdyttävä

kussakin

täydennysosassa lueteltuihin varoittaviin merkkeihin määritelläkseen, voidaanko niissä
kuvailtuja due diligence -prosesseja soveltaa niihin.

Ohjeiden luonne
Nämä

ohjeet

perustuvat

OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille

(Guidelines for Multinational Enterprises) ja OECD:n riskinarviointivälineeseen heikosti
hallituilla alueilla toimiville monikansallisille yrityksille (Risk Awareness Tool for Multinational
Enterprises in Weak Governance Zones) sisältyviin periaatteisiin ja normeihin ja ovat
yhdenmukaiset

niiden

kanssa.

Ohjeissa annetaan

hallitusten yhteisesti esittämiä

suosituksia yrityksille, jotka toimivat konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla tai hankkivat
niiltä mineraaleja, sekä ohjeita konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien
mineraalien

vastuullisia

toimitusketjuja

koskevista

periaatteista

ja

due

diligence

-prosesseista, jotka ovat sovellettavan lainsäädännön ja asiaa koskevien kansainvälisten
normien mukaisia. Näiden ohjeiden noudattaminen on vapaaehtoista eikä oikeudellisesti
täytäntöönpanokelpoista.
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LIITE I

Mineraalien toimitusketjun riskiin perustuva
viiden vaiheen due diligence -kehys
Vaikka konkreettiset due diligence -vaatimukset ja prosessit vaihtelevat mineraalin ja
yrityksellä toimitusketjussa olevan aseman mukaan (niitä käsitellään tarkemmin mineraaleja
koskevissa täydennysosissa), yritysten olisi tarkistettava tavarantoimittajavalintojaan ja
hankintapäätöksiään ja sisällytettävä hallintajärjestelmiinsä seuraava konfliktialueilta ja
korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullisia toimitusketjuja koskeva
riskiin perustuva viisivaiheinen due diligence -kehys.
1. Laaditaan vankat yritysten hallintajärjestelmät. Yritysten olisi:
A) Laadittava konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien
toimitusketjua

koskevat

toimintalinjansa

ja

ilmoitettava

ne

selkeästi

tavarantoimittajille ja julkistettava ne. Näihin toimintalinjoihin olisi sisällyttävä normit,
joiden mukaisesti toimitusketjun due diligence -periaatteita noudatetaan liitteessä II
olevassa toimitusketjua koskevan toimintapolitiikan mallissa esitettyjen normien
mukaisesti.
B) Muokattava sisäinen hallintojärjestelmänsä niin, että se tukee toimitusketjun due
diligence -periaatteita.
C) Luotava

järjestelmä,

jolla

varmistetaan

valvonta

ja

avoimuus

mineraalien

toimitusketjussa. Tähän sisältyy alkuperäketju tai jäljitettävyysjärjestelmä tai
toimitusketjun

alkupään

toimijoiden

yksilöiminen.

Tämä

voidaan

toteuttaa

osallistumalla teollisuuslähtöisiin ohjelmiin.
D) Vahvistettava sitoumustaan tavarantoimittajiin nähden. Toimitusketjua koskevat
toimintalinjat olisi sisällytettävä tavarantoimittajien kanssa tehtäviin sopimuksiin.
Yritysten olisi avustettava mahdollisuuksien mukaan tavarantoimittajia luomaan
valmiuksia due diligence -periaatteiden noudattamisen parantamiseksi.
E) Perustettava yrityksen tai tuotannonalan (OM) tasolle valitusmekanismi, joka toimii
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riskitietoisuuteen liittyvänä varhaisvaroitusjärjestelmänä.
2. Yksilöidään ja arvioidaan riskit toimitusketjussa. Yritysten olisi:
A) Yksilöitävä riskit mineraalien toimitusketjussaan täydennysosissa olevien suositusten
mukaisesti.
B) Arvioitava haitallisten vaikutusten riskit ottaen huomioon toimitusketjua koskevien
toimintalinjojensa standardit, joissa noudatetaan näiden ohjeiden liitettä II ja
suosituksia.
3. Suunnitellaan ja toteutetaan strategia yksilöityihin riskeihin vastaamiseksi.
Yritysten
olisi:
A) Raportoitava toimitusketjun riskinarvioinnin tuloksista asiaa varten nimetyille
yrityksen ylimmän johdon edustajille.
B) Laadittava ja hyväksyttävä riskinhallintasuunnitelma. Yritysten olisi laadittava
riskinhallintastrategia, jossa joko i) jatketaan kauppaa ja pannaan samalla täytäntöön
mitattavissa olevia riskinvähennystoimia ii) keskeytetään kauppa tilapäisesti ja
jatketaan käynnissä olevien mitattavissa olevien riskinvähennystoimien toteuttamista
tai iii) lopetetaan yhteistyö tavarantoimittajan kanssa, jos riskien vähentämiseen
tähtäävissä toimissa on epäonnistuttu tai jos yritys pitää vähentämistoimia
toteuttamiskelvottomina tai kohtuuttomina. Asianmukaisen strategian määrittämiseksi
yritysten olisi tutustuttava liitteeseen II (Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta
peräisin

olevien

mineraalien

vastuullista

globaalia

toimitusketjua

koskeva

toimintapolitiikan malli) ja pohdittava vaikutusmahdollisuuksiaan sekä toteutettava
tarvittaessa toimia vaikutusvallan lisäämiseksi sellaisiin tavarantoimittajiin nähden,
jotka voivat tehokkaimmin estää tunnistetun riskin tai vähentää sitä. Jos yritykset
toteuttavat riskinvähennystoimia ja jatkavat samalla kauppaa tai keskeyttävät kaupan
tilapäisesti, niiden olisi kuultava tavarantoimittajia ja sidosryhmiä, joihin asia
vaikuttaa, mukaan luettuna paikallis- ja keskusviranomaiset, kansainväliset tai
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot sekä tarvittaessa kolmannet osapuolet, joihin
asia

vaikuttaa,

sekä

sovittava

mitattavasta

riskinvähennysstrategiasta

riskinhallintasuunnitelmassa. Yritykset voivat hyödyntää due diligence -ohjeiden
liitteessä III ehdotettuja toimenpiteitä ja indikaattoreita suunnitellessaan strategiaa
konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin liittyvien riskien vähentämiseksi ja
mitatakseen saavutettua edistystä.
C) Pantava

täytäntöön

riskinhallintasuunnitelma,

seurattava

ja

valvottava

riskinvähennystoimien onnistumista, ja raportoitava asiasta nimetyille ylimmän
johdon

edustajille.

keskusviranomaisten,

Tämä

voidaan

toimitusketjun

tehdä

alkupään

yhteistyössä
yritysten,

paikallis-

ja

kansainvälisten

tai

kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden sekä niiden kolmansien osapuolien kanssa,
joihin asia vaikuttaa, ja/tai niitä kuullen, jos riskinhallintasuunnitelma toteutetaan ja
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sitä seurataan konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla.
D) Toteutettava

täydentäviä

tietojen

ja

riskien

arviointeja

riskeistä,

joita

on

vähennettävä, tai olosuhteiden muuttumisen jälkeen.
4. Toteutetaan

riippumaton

kolmannen

osapuolen

due

diligence

-tarkastus

toimitusketjun tietyissä kohdissa. Toimitusketjun tietyissä kohdissa (jotka ilmoitetaan
täydennysosissa) sijaitsevien yritysten olisi tarkastutettava due diligence -käytäntönsä
riippumattomilla kolmansilla osapuolilla. Tällaiset tarkastukset voidaan todentaa
riippumattoman virallisella mekanismin avulla.
5. Raportoidaan due diligence -periaatteiden noudattamisesta toimitusketjussa.
Yritysten olisi raportoitava julkisesti toimitusketjunsa due diligence -periaatteista ja
-käytännöistä,

ja

tämä

voi

tapahtua

laajentamalla

kestävyyttä

ja

yritysten

yhteiskuntavastuuta koskevaa raportointia tai vuosikertomuksia kattamaan myös tiedot
due diligence -periaatteiden noudattamisesta mineraalien toimitusketjussa.
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LIITE II

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta
peräisin olevien mineraalien vastuullista
globaalia toimitusketjua koskeva
toimintapolitiikan malli1
Tietoisina konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräsin olevien mineraalien
louhintaan, kauppaan, käsittelyyn ja vientiin mahdollisesti liittyvien merkittävien haitallisten
vaikutusten riskeistä sekä siitä, että meillä on vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia ja olla
edistämättä

konflikteja,

sitoudumme

hyväksymään,

levittämään

ja

sisällyttämään

tavarantoimittajien kanssa tehtäviin sopimuksiin seuraavan konfliktialueilta ja korkean riskin
alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullista hankintaa koskevan toimintapolitiikan, joka
muodostaa yhteisen viitekehyksen konfliktiriskin huomioon ottaville hankintakäytännöille ja
tavarantoimittajien

riskitietoisuudelle

louhintapaikalta

loppukäyttäjälle.

Sitoudumme

pidättäytymään kaikista toimista, jotka edistävät konfliktien rahoitusta, ja noudattamaan
asiaa koskevia Yhdistyneiden kansakuntien pakotepäätöslauselmia tai soveltuvin osin
kansallista lainsäädäntöä, jolla tällaiset päätöslauselmat pannaan täytäntöön.

Mineraalien louhintaan, kuljetukseen tai kauppaan liittyvät vakavat
väärinkäytökset:
1. Hankkiessamme mineraaleja konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta tai toimiessamme
tällaisilla alueilla emme suvaitse emmekä millään tavoin hyödynnä, avusta tai helpota
sitä, että jokin osapuoli syyllistyy seuraaviin:
i)

kaikenlainen kidutus ja julma, epäinhimillinen ja halventava kohtelu;

ii)

kaikenlainen pakkotyö, jolla tarkoitetaan kaikenlaista työtä tai palvelusta, joka jonkin
rangaistuksen uhalla vaaditaan joltakin henkilöltä ja johon mainittu henkilö ei ole
vapaaehtoisesti tarjoutunut;

6

6 Tämän konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullista
globaalia toimitusketjua koskevan toimintapolitiikan mallin on tarkoitus toimia yhteisenä
viitekehyksenä kaikille toimijoille mineraalien koko toimitusketjussa. Yrityksiä
kannustetaan
sisällyttämään
toimintapolitiikan
malli
nykyisiin
yrityksen
yhteiskuntavastuuta, kestävyyttä tai muita vastaavia näkökohtia koskeviin
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iii)

lapsityön pahimmat muodot;

iv)

muut

räikeät

7

ihmisoikeusrikkomukset

ja

-loukkaukset,

kuten

laajamittainen

seksuaalinen väkivalta;
v) sotarikokset tai muut vakavat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset,
rikokset ihmisyyttä vastaan tai kansanmurha.

Vakavien väärinkäytösten riskinhallinta:
2. Keskeytämme

tai

lopetamme

välittömästi

yhteistyön

toimitusketjun

alkupään

tavarantoimittajien kanssa, jos havaitsemme kohtuullisen riskin siitä, että ne hankkivat
mineraaleja

osapuolelta,

joka

syyllistyy

1

kohdassa

määriteltyihin

vakaviin

väärinkäytöksiin, tai ovat yhteydessä tällaiseen osapuoleen.

Suora tai epäsuora tuki valtiosta riippumattomille aseistetuille ryhmille:8
3. Emme suvaitse mitään mineraalien louhinnan, kuljetuksen, kaupan, käsittelyn tai viennin
avulla annettavaa suoraa tai epäsuoraa tukea valtiosta riippumattomille aseistetuille
ryhmille. Mineraalien louhinnan, kuljetuksen, kaupan, käsittelyn tai viennin avulla
valtiosta riippumattomille aseistetuille ryhmille annettava ”suora tai epäsuora tuki”
käsittää muun muassa mineraalien hankinnan, maksujen suorittamisen tai muunlaisen
logistisen avun antamisen valtiosta riippumattomille aseistetuille ryhmille tai niihin
9

sidoksissa oleville tahoille , jotka:
i)

pitävät

laittomasti

määräysvallassaan

louhoksia

tai

pitävät

muulla

tavoin

määräysvallassaan kuljetusreittejä, mineraalien kauppapaikkoja ja toimitusketjun
10

alkupään toimijoita; ja/tai
ii)

kantavat laittomasti veroa tai kiristävät

11

rahaa tai mineraaleja louhosten

sisäänpääsyreiteillä, kuljetusreittien varrella tai mineraalien kauppapaikoissa; ja/tai

toimintalinjoihinsa.
7 Ks. ILOn yleissopimus nro 182 lapsityön pahimmista muodoista (1999).
8 Valtiosta riippumattomien aseellisten ryhmien tunnistamiseksi yritysten olisi käytettävä
YK:n turvallisuusneuvoston asiaa koskevia päätöslauselmia.
9 ”Sidoksissa oleviin tahoihin” luetaan kauppiaat, kokoajat, välittäjät ja muut toimitusketjun
toimijat, jotka tekevät suoraa yhteistyötä aseistettujen ryhmien kanssa mineraalien
louhinnan, kaupan tai käsittelyn helpottamiseksi.
10 Louhosten, kuljetusreittien, mineraalien kauppapaikkojen ja toimitusketjun alkupään
toimijoiden ”määräysvallassa pitämisellä” tarkoitetaan i) louhinnan valvomista muun
muassa myöntämällä pääsy louhoksille ja/tai koordinoimalla toimitusketjun
myöhemmässä vaiheessa tapahtuvaa myyntiä välittäjille, vientiyrityksille tai
kansainvälisen kaupan toimijoille; ii) kaikenlaisen pakkotyön käyttämistä mineraalien
louhinnassa, kuljetuksessa, kaupassa tai myynnissä; tai iii) toimimista toimitusketjun
alkupään yritysten tai kaivosten johtajana tai toimihenkilönä tai osinko- tai muiden
omistusosuuksien omistamista niissä.
11 ”Rahan kiristämisellä” louhoksissa, kuljetusreiteillä, mineraalien kauppapaikoilla tai
toimitusketjun alkupään yrityksissä tarkoitetaan sellaisten rahasummien tai mineraalien
vaatimista, joita henkilö ei ole vapaaehtoisesti tarjonnut, uhkaamalla väkivallalla tai
muulla rangaistuksella ja usein tarjoamalla vastineeksi mahdollisuutta hyödyntää
louhosta tai kuljetusreittejä tai kuljettaa, ostaa tai myydä mineraaleja.
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iii)

kantavat laittomasti veroa tai kiristävät rahaa välittäjiltä, vientiyrityksiltä tai
kansainvälisen kaupan toimijoilta.

Suoraa tai epäsuoraa tukea valtiosta riippumattomille
aseistetuille ryhmille koskeva riskinhallinta:
4. Keskeytämme

tai

lopetamme

välittömästi

yhteistyön

toimitusketjun

alkupään

tavarantoimittajien kanssa, jos havaitsemme kohtuullisen riskin siitä, että ne hankkivat
mineraaleja osapuolelta, joka antaa suoraa tai epäsuoraa tukea 3 kohdassa määritellyille
valtiosta riippumattomille aseistetuille ryhmille.

Julkiset tai yksityiset turvallisuusjoukot:
5. Sitoudumme lakkauttamaan jäljempänä olevan 10 kohdan mukaisesti suoran tai
epäsuoran tuen julkisille tai yksityisille turvallisuusjoukoille, jotka käyttävät laittomasti
määräysvaltaa louhoksiin, kuljetusreitteihin ja toimitusketjun alkupään toimijoihin;
kantavat

laittomasti

veroa

tai

kiristävät

rahaa

tai

mineraaleja

louhosten

sisäänpääsyreiteillä, kuljetusreittien varrella tai mineraalien kauppapaikoissa; tai
kantavat laittomasti veroa tai kiristävät välittäjiä, vientiyrityksiä tai kansainvälisen kaupan
12

toimijoita.

6. Olemme tietoisia siitä, että julkisten tai yksityisten turvallisuusjoukkojen tehtävänä
louhoksissa ja/tai ympäröivillä alueilla ja/tai kuljetusreittien varrella olisi oltava ainoastaan
oikeusvaltioperiaatteen ylläpitäminen, mukaan lukien ihmisoikeuksien turvaaminen,
louhosten työntekijöiden, laitteiden ja tilojen turvallisuuden varmistaminen sekä
louhosten tai kuljetusreittien suojeleminen laillisen louhinnan ja kaupan häiritsemiseltä.
7. Kun yrityksemme tai mikä tahansa toimitusketjumme yritys tekee sopimuksen julkisten
tai yksityisten turvallisuusjoukkojen kanssa, sitoudumme tai edellytämme sitoutumista
siihen, että tällaisia turvallisuusjoukkoja käytetään turvallisuutta ja ihmisoikeuksia
koskevien vapaaehtoisten periaatteiden mukaisesti. Erityisesti tuemme tai toteutamme
toimenpiteitä, joilla otetaan käyttöön seulontatoimia sen varmistamiseksi, että sellaisia
henkilöitä tai turvallisuusjoukkojen yksiköitä, joiden tiedetään syyllistyneen vakaviin
ihmisoikeusloukkauksiin, ei palkata.
8. Tuemme

tai

toteutamme

paikallisviranomaisten,
organisaatioiden

kanssa

turvallisuusjoukoille

toimenpiteitä

kansainvälisten
toimivia

löytääksemme
organisaatioiden

ratkaisuja,

turvallisuuspalvelujen

joilla

yhteistyössä keskus- tai
ja

kansalaisyhteiskunnan

voitaisiin

toimittamisesta

parantaa

suoritettaviin

julkisille
maksuihin

liittyvää avoimuutta, oikeasuhteisuutta ja vastuuvelvollisuutta.
9. Tuemme tai toteutamme toimenpiteitä, joilla tehdään yhteistyötä paikallisviranomaisten,
kansainvälisten organisaatioiden ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa, jotta
vältetään tai minimoidaan haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille ja – kun

12 ”Suoralla tai epäsuoralla tuella” ei tarkoiteta lakisääteisiä tukimuotoja, kuten laillisia
veroja, maksuja ja/tai palkkioita, joita yritykset maksavat sen maan hallitukselle, jossa ne
toimivat (ks. jäljempänä oleva 13 kohta tällaisten maksujen ilmoittamisesta).
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toimitusketjun mineraalit louhitaan käsiteollisella tai pienimuotoisella kaivostoiminnalla –
erityisesti käsiteollisen kaivostoiminnan harjoittajille aiheutuu kielteisiä vaikutuksia, jotka
liittyvät julkisten tai yksityisten turvallisuusjoukkojen läsnäoloon louhoksilla.

Julkisia tai yksityisiä turvallisuusjoukkoja koskeva riskinhallinta:
10. Sen mukaan, millainen asema yrityksellä on toimitusketjussa, laadimme, hyväksymme
ja

toteutamme

tavarantoimittajien

välittömästi
ja

riskinhallintasuunnitelman

muiden

sidosryhmien

kanssa

toimitusketjun
julkisille

tai

alkupään
yksityisille

turvallisuusjoukoille annettavaa suoraa tai epäsuoraa tukea koskevan edellä 5
kohdassa määritellyn riskin estämiseksi tai vähentämiseksi, jos havaitsemme, että
tällainen perusteltu riski on olemassa. Tällaisissa tapauksissa keskeytämme tai
lopetamme yhteistyön toimitusketjun alkupään tavarantoimittajien kanssa, jos riskien
vähentämiseen tähtäävissä toimissa on epäonnistuttu, kuuden kuukauden kuluessa
riskinhallintasuunnitelman hyväksymisestä.

13

Toimimme näin myös havaitessamme

perustellun riskin siitä, että toimet eivät ole 8 ja 9 kohdan mukaisia.

Lahjonta ja mineraalien alkuperää koskeva vilpillinen erehdyttäminen:
11. Emme tarjoa, lupaa, anna emmekä vaadi lahjuksia emmekä pyydä lahjuksia
mineraalien alkuperän peittämiseksi tai salaamiseksi tai väärien tietojen antamiseksi
mineraalien louhintaa, kauppaa, käsittelyä, kuljetusta ja vientiä varten hallituksille
maksetuista veroista, maksuista ja palkkioista.

14

Rahanpesu:
12. Tuemme

tai

toteutamme

rahanpesua

tehokkaasti

torjuvia

toimenpiteitä,

jos

havaitsemme kohtuullisen riskin sellaisesta rahanpesusta, joka aiheutuu louhosten
sisäänpääsypaikoilla, kuljetusreittien varrella tai paikoissa, joissa toimitusketjun
alkupään tavarantoimittajat käyvät kauppaa mineraaleilla, harjoitetusta laittomasta
verotuksesta tai kiristyksestä saatujen mineraalien louhinnasta, kaupasta, käsittelystä,
kuljetuksesta tai viennistä, tai liittyy siihen.

13 Liitteessä I esitetyn toimen 3(D) mukaisesti yritysten olisi suoritettava täydentävä
riskinarviointi riskeistä, joita on vähennettävä, riskinhallintasuunnitelman hyväksymisen
jälkeen. Jos kuuden kuukauden kuluessa riskinhallintasuunnitelman hyväksymisestä
edellä 5 kohdassa määritellyn, julkisille tai yksityisille turvallisuusjoukoille annettava
suoraa tai epäsuoraa tukea koskevan riskin estämisessä tai vähentämisessä ei ole
saavutettu merkittävää mitattavissa olevaa edistystä, yritysten olisi keskeytettävä tai
lopetettava yhteistyönsä tavarantoimittajan kanssa vähintään kolmen kuukauden ajaksi.
Keskeyttämiseen voidaan liittää riskinhallintasuunnitelman tarkistaminen siten, että siinä
mainitaan edistymistavoitteet, joiden on täytyttävä, ennen kuin kauppasuhdetta
jatketaan.
14 Ks. kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan
lahjonnan torjuntaa koskeva OECD:n yleissopimus (1997) ja korruption vastainen
Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus (2004).
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Hallituksille maksettavat verot, maksut ja palkkiot:
13. Varmistamme, että kaikki konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien
mineraalien louhintaan, kauppaan ja vientiin liittyvät verot, maksut ja palkkiot
maksetaan hallituksille, ja sitoudumme ilmoittamaan yrityksen toimitusketjussa olevan
aseman mukaan tällaiset maksut kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta
koskevassa aloitteessa (EITI) esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Lahjontaan ja mineraalien alkuperää koskevaan vilpilliseen
erehdyttämiseen, rahanpesuun sekä hallituksille maksettaviin veroihin,
maksuihin ja palkkioihin liittyvä riskinhallinta:
14. Yrityksen toimintaketjussa olevan aseman mukaan sitoudumme tekemään yhteistyötä
tavarantoimittajien. keskus- tai paikallisviranomaisten, kansainvälisten organisaatioiden,
kansalaisyhteiskunnan sekä tarvittaessa kolmansien osapuolien, joihin asia vaikuttaa,
kanssa parannusten aikaan saamiseksi ja edistymisen seuraamiseksi, jotta haitallisten
vaikutusten

riskejä

voidaan

estää

tai

vähentää

kohtuullisissa

määräajoissa

toteutettavilla mitattavissa olevilla toimilla. Keskeytämme tai lopetamme yhteistyön
toimitusketjun

alkupään

tavarantoimittajien

tähtäävissä toimissa on epäonnistuttu.

kanssa,

jos

riskien

vähentämiseen

15

15 Liitteessä I esitetyn toimen 3(D) mukaisesti yritysten olisi suoritettava täydentävä
riskinarviointi riskeistä, joita on vähennettävä, riskinhallintasuunnitelman hyväksymisen
jälkeen. Jos kuuden kuukauden kuluessa riskinhallintasuunnitelman hyväksymisestä
lahjontaan ja mineraalien alkuperää koskevaan vilpilliseen erehdyttämiseen,
rahanpesuun sekä hallituksille maksettaviin veroihin, maksuihin ja palkkioihin liittyvän
riskin estämisessä tai vähentämisessä ei ole saavutettu merkittävää mitattavissa olevaa
edistystä, yritysten olisi keskeytettävä tai lopetettava yhteistyönsä tavarantoimittajan
kanssa vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Keskeyttämiseen saattaa liittyä
riskinhallintasuunnitelman tarkistaminen siten, että siinä mainitaan edistymistavoitteet,
joiden on täytyttävä, ennen kuin kauppasuhdetta jatketaan.
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LIITE III

Ehdotettuja toimenpiteitä riskien vähentämiseksi ja
indikaattoreita edistyksen mittaamiseksi

TOIMITUSKETJUA KOSKEVA TOIMINTAPOLITIIKKA – TURVALLISUUS
JA SIIHEN LIITTYVÄT SEIKAT
RISKIEN VÄHENTÄMINEN:
Voidaan harkita, että seuraavia ehdotettuja toimenpiteitä riskien vähentämiseksi
toteutetaan joko yksittäin tai yhteenliittyminä toimivien toimitusketjun alkupään
yritysten tai yhteisten arviointiryhmien toimesta tai muilla soveltuvin keinoin
seuraavien toimien suorittamiseksi:
• Varoitetaan

asianmukaista

keskushallinnon

kaivostoiminnasta
vastaavaa
ministeriötä)
väärinkäytöksistä ja hyväksikäytöstä.

viranomaista

(esimerkiksi

toimitusketjussa

esiintyvistä

• Toteutetaan alueilla, joilla mineraaleja kerätään laittomasti veroina tai kiristyksen
avulla, välittömiä toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että toimitusketjun alkupään
välittäjät ja kokoajat ilmoittavat toimitusketjun loppupään toimijoille tai julkisesti
julkisille tai yksityisille turvallisuusjoukoille turvallisuuspalvelujen toimittamisesta
suoritetut maksut.
• Tehdään yhteistyötä välittäjien ja kokoajien kanssa, jotta niille luodaan valmiudet
dokumentoida turvallisuusjoukkojen käyttäytymistä ja niille suoritettavia maksuja.
• Hankittaessa mineraaleja alueilta, joilla harjoitetaan käsiteollista ja pienimuotoista
kaivostoimintaa, jäljempänä ’ASM-kaivostoiminta’, tuetaan ASM-kaivostoimintaa
harjoittavien

yhteisöjen,

paikallishallinnon

ja

julkisten

tai

yksityisten

turvallisuusjoukkojen välisten turvallisuusjärjestelyjen virallistamista tarvittaessa
yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa,
jotta varmistetaan, että kaikki maksut suoritetaan vapaaehtoisesti ja että ne ovat
oikeasuhteisia toimitettuun palveluun nähden, ja selvennetään turvallisuutta ja
ihmisoikeuksia

koskevien

vapaaehtoisten

periaatteiden,

YK:n

lainvalvontaviranomaisten menettelysääntöjen ja YK:n lainvalvontaviranomaisten
voiman

ja

tuliaseiden

käyttöä

koskevien

perusperiaatteiden

mukaiset

voimankäyttösäännöt.
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TOIMITUSKETJUA KOSKEVA TOIMINTAPOLITIIKKA –
TURVALLISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT SEIKAT (jatkoa)
• Tuetaan yhteisöfoorumien perustamista tietojen jakamiseksi ja ilmoittamiseksi.
• Tuetaan erityisrahaston tai tarvittaessa muun vastaavan rahaston perustamista,
jonka kautta turvallisuusjoukoille maksetaan niiden toimittamista palveluista.
• Luodaan

kumppanuuksia

kansainvälisten

tai

kansalaisyhteiskunnan

organisaatioiden kanssa sen mukaan, mikä on tarkoituksenmukaista, jotta
tuetaan

turvallisuusjoukkojen

vapaaehtoisten

turvallisuutta

periaatteiden,

ja

YK:n

ihmisoikeuksia

koskevien

lainvalvontaviranomaisten

menettelysääntöjen ja YK:n, lainvalvontaviranomaisten voiman ja tuliaseiden
käyttöä koskevien perusperiaatteiden mukaisten valmiuksien luomista.
Lisäohjeista ks. Monenkeskinen investointitakuulaitos, The Voluntary Principles
on Security and Human Rights: An Implementation Toolkit for Major Sites (2008);
Punaisen

Ristin

kansainvälinen

komitea

–

aseistetun

poliisi-

ja

turvallisuushenkilöstön koulutusaineisto; sekä International Code of Conduct for
Private Security Service Providers (yksityisten turvallisuuspalvelujen tarjoajien
kansainväliset käytännesäännöt) (2010).
SUOSITELLUT INDIKAATTORIT EDISTYMISEN MITTAAMISEKSI: Ks. esimerkiksi
Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Human Rights, Mining and
Metals Sector Supplement (versio 3.0), indikaattori HR8: ”Toiminnan kannalta
merkityksellisiä ihmisoikeusnäkökohtia koskevia organisaation toimintalinjoja tai
menettelyjä

koskevaa

koulutusta

saaneen

turvallisuushenkilöstön

osuus”.

Indikaattorien tarkempia kuvauksia on indikaattoreita koskevissa huomautuksissa.
Indikaattoreita koskevasta raportoinnista ja asiaa koskevien, myös yhteisöihin ja
naisiin kohdistuviin riskeihin liittyvien, tietojen keräämisestä ks. Global Reporting
Initiative, Sustainability Reporting Guidelines and GRI Mining and Metals Sector
Supplement (versio 3.0).
Mineraalien osalta, jotka ovat peräisin sellaisista louhoksista tai jotka on kuljetettu
sellaisia reittejä pitkin, joilla on läsnä turvallisuusjoukkoja, julkisten tai yksityisten
turvallisuusjoukkojen toimitusketjun alkupään toimijoilta laittomasti verottamien tai
kiristämien mineraalien tai maksujen prosenttiosuus eräkohtaisesti eriteltynä;
julkisille tai yksityisille turvallisuusjoukoille suoritettujen maksujen luonne ja tyyppi,
mukaan lukien turvallisuuspalvelujen toimittamista ja maksuja koskevan järjestelyn
luonne ja tyyppi.

TOIMITUSKETJUA KOSKEVA TOIMINTAPOLITIIKKA –
TURVALLISUUS JA KÄSITEOLLISEN KAIVOSTOIMINNAN
HARJOITTAJIEN ALTISTUMINEN HAITALLISILLE VAIKUTUKSILLE
RISKIEN VÄHENTÄMINEN:
Hankittaessa mineraaleja alueilta, joilla harjoitetaan käsiteollista kaivostoimintaa,
voidaan harkita, että seuraavia ehdotettuja toimenpiteitä riskien vähentämiseksi
toteutetaan joko yksittäin tai yhteenliittyminä toimivien toimitusketjun alkupään
yritysten tai yhteisten arviointiryhmien toimesta tai muilla soveltuvin keinoin
seuraavien toimien suorittamiseksi:
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• Minimoidaan käsiteollisen kaivostoiminnan harjoittajien riski joutua väärinkäytösten
kohteeksi

tukemalla

vastaanottajamaiden

hallitusten

toimia

kaivostoiminnan ammattimaistamiseksi ja virallistamiseksi
osuuskuntia, yhteenliittymiä tai muita jäsenyysrakenteita.

käsiteollisen
perustamalla

Lisäohjeista tällaisen riskien vähentämisen toteuttamisesta ks. Responsible
Jewellery Council, Standards Guidance, ”COP 2.14 Artisanal and Small-Scale
Mining”,

muun

muassa

”laajemman

yhteisön

tukeminen

hankkimalla

mahdollisimman paljon tavaroita ja palveluja paikallisesti; lapsityövoiman käytön
lakkauttamisen asettaminen yhteisön kanssa tehtävän yhteistyön ehdoksi; naisten
olojen parantaminen ASM-kaivostoimintaa harjoittavissa yhteisöissä tietoisuutta
sukupuolinäkökohdista ja naisten vaikutusmahdollisuuksia lisäävillä ohjelmilla.”
SUOSITELLUT INDIKAATTORIT EDISTYMISEN MITTAAMISEKSI: Ks. esimerkiksi
Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Society, Mining and Metals
Sector Supplement (versio 3.0), indikaattori MM8: ”Sellaisten toimipaikkojen määrä
(ja prosenttiosuus), joissa tai joiden läheisyydessä harjoitetaan käsiteollista ja
pienimuotoista kaivostoimintaa (ASM-kaivostoimintaa); niihin liittyvät riskit ja näiden
riskien hallitsemiseksi ja vähentämiseksi toteutetut toimet”. Indikaattorien tarkempia
kuvauksia on indikaattoreita koskevissa huomautuksissa. Indikaattoreita koskevasta
raportoinnista ja asiaa koskevien, myös yhteisöihin ja naisiin kohdistuviin riskeihin
liittyvien, tietojen keräämisestä ks. Global Reporting Initiative, Sustainability
Reporting Guidelines and GRI Mining and Metals Sector Supplement (versio 3.0).
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TOIMITUSKETJUA KOSKEVA TOIMINTAPOLITIIKKA – LAHJONTA
JA HARHAANJOHTAVAT TIEDOT MINERAALIEN ALKUPERÄSTÄ
RISKIEN VÄHENTÄMINEN:
Toimitusketjun alkupään yritykset voivat tehdä yhteenliittymien tai arviointiryhmien
avulla tai muin soveltuvin keinoin yhteistyötä luodakseen tavarantoimittajille,
erityisesti

pk-yrityksille,

valmiuksia

soveltaa

due

diligence

-periaatteita

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullisiin
toimitusketjuihin.
SUOSITELLUT INDIKAATTORIT EDISTYMISEN MITTAAMISEKSI: Edistymisen
indikaattorien olisi perustuttava ohjeisiin sisältyviin prosesseihin. Indikaattorit voivat
sisältää esimerkiksi toimitusketjun loppupäässä julkistettuja tietoja; alkuperäketjun
luonteen tai käytössä olevan toimitusketjun avoimuutta koskevan järjestelmän;
toimitusketjun
alkuperäketjun

riskinarvioinnin ja
ja

-hallinnan

avoimuusjärjestelmien

luonteen

tuottamien

ja muodon,
tietojen

erityisesti

todentamiseksi;

yrityksen sitoutumisen valmiuksia luovaan koulutukseen ja/tai muihin alan aloitteisiin
due diligence -periaatteiden noudattamiseksi toimitusketjussa.

TOIMITUSKETJUA KOSKEVA
TOIMINTAPOLITIIKKA – RAHANPESU RISKIEN
VÄHENTÄMINEN:
Voidaan harkita, että seuraavia ehdotettuja toimenpiteitä riskien vähentämiseksi
toteutetaan joko yksittäin tai yhteenliittyminä toimivien toimitusketjun alkupään
yritysten tai yhteisten arviointiryhmien toimesta tai muilla soveltuvin keinoin
seuraavien toimien suorittamiseksi:
• Laaditaan tavarantoimittajia, asiakkaita ja liiketoimia koskevia varoittavia merkkejä
epäilyttävän käyttäytymisen ja toiminnan tunnistamiseksi.
• Tunnistetaan kaikki tavarantoimittajat, liikekumppanit ja asiakkaat ja todennetaan
niiden henkilöllisyys.
• Ilmoitetaan epäilyttävästä käyttäytymisestä tai rikollisesta toiminnasta paikallisille,
kansallisille, alueellisille ja kansainvälisille lainvalvontaviranomaisille.
Katso

lisäohjeita

rahanpesun

ja

terrorismin

rahoittamisen

vastaisen

toimintaryhmän (FATF) riskiperusteista lähestymistapaa rahanpesun ja terrorismin
rahoittamisen torjuntaan koskevasta asiakirjasta ”Guidance on the risk-based
approach to combating money laundering and terrorist financing”.
SUOSITELLUT INDIKAATTORIT EDISTYMISEN MITTAAMISEKSI: Edistymisen
indikaattorien olisi perustuttava ohjeisiin sisältyviin prosesseihin. Indikaattorit voivat
sisältää

esimerkiksi

toimitusketjua

koskevan

toimintapolitiikan;

toimitusketjun

loppupäässä ilmoitettuja tietoja, alkuperäketjun luonteen tai käytössä olevan
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toimitusketjun avoimuutta koskevan järjestelmän; toimitusketjun riskinarvioinnin ja
-hallinnan luonteen ja muodon, erityisesti alkuperäketjun ja avoimuusjärjestelmien
tuottamien tietojen todentamiseksi; yrityksen sitoutumisen valmiuksia luovaan
koulutukseen

ja/tai

muihin

alan

aloitteisiin

due

diligence

-periaatteiden

noudattamiseksi toimitusketjussa.

TOIMITUSKETJUA KOSKEVA TOIMINTAPOLITIIKKA –
HALLITUKSILLE MAKSETTUJEN VEROJEN, MAKSUJEN JA
PALKKIOIDEN AVOIMUUS
RISKIEN VÄHENTÄMINEN:
Voidaan harkita, että seuraavia ehdotettuja toimenpiteitä riskien vähentämiseksi
toteutetaan joko yksittäin tai yhteenliittyminä toimivien toimitusketjun alkupään
yritysten tai arviointiryhmien toimesta tai muilla soveltuvin keinoin seuraavien toimien
suorittamiseksi:
• Tuetaan kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevan aloitteen
täytäntöönpanoa.
• Tuetaan kaikkien konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien
mineraalien louhintaa, kauppaa ja vientiä varten hallituksille maksettavia veroja,
maksuja ja palkkioita koskevien eriteltyjen tietojen julkistamista.
• Tiedotetaan asianomaisille paikallis- ja keskushallinnon viranomaisille tulojen
keruun ja seurannan mahdollisista heikkouksista.
• Tuetaan näiden viranomaisten valmiuksia lisäävää koulutusta, jotta ne voivat
hoitaa tehtävänsä tehokkaasti.
Opas siitä, miten yritykset voivat tukea EITI-aloitetta, on saatavilla verkkoosoitteessa http://eiti.org/document/ businessguide.
SUOSITELLUT

INDIKAATTORIT

EDISTYMISEN

MITTAAMISEKSI:

Ks.

esimerkiksi Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Economic, Mining
and Metals Sector Supplement (versio 3.0), indikaattori EC1: ”Tuotettu ja jaettu
välitön taloudellinen arvo, mukaan lukien tulot, toimintakustannukset, työntekijöille
maksettavat korvaukset, lahjoitukset ja muut yhteisöön tehtävät investoinnit,
kertyneet voittovarat ja maksut pääoman tarjoajille ja hallituksille”. Indikaattorien
tarkempia kuvauksia on indikaattoreita koskevissa huomautuksissa. Indikaattoreita
koskevasta raportoinnista ja asiaa koskevien tietojen keräämisestä ks. Global
Reporting Initiative, Sustainability Reporting Guidelines and GRI Mining and Metals
Sector Supplement (versio 3.0).
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Soveltamisala ja määritelmät
Tässä täydennysosassa annetaan erityisiä ohjeita due diligence -periaatteiden
noudattamisesta konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevan tinan, tantaalin ja
volframin, jäljempänä ’mineraalit’, toimitusketjuissa sen mukaan, millainen asema yrityksellä
on toimitusketjussa. Täydennysosassa erotetaan toisistaan toimitusketjun alkupään
yritysten ja toimitusketjun loppupään yritysten roolit ja niille osoitetut due diligence
-suositukset.
Tässä

täydennysosassa

”toimitusketjun

alkupäällä”

tarkoitetaan

mineraalien

toimitusketjua louhoksesta sulattamoihin/jalostamoihin. ”Toimitusketjun alkupään yrityksiin”
16

kuuluvat louhijat (käsiteolliset ja pienimuotoiset tai suuret tuottajat) , paikalliset kaupan
toimijat tai mineraalien alkuperämaan viejät, kansainväliset rikastekaupan harjoittajat,
mineraalien uudelleenkäsittelijät ja sulatot/jalostamot. Konfliktialueilta ja korkean riskin
alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun vastuullisuutta koskevissa OECD:n due
diligence -ohjeissa ja tässä tinaa, tantaalia ja volframia koskevassa täydennysosassa,
jäljempänä ’ohjeet’, suositellaan muun muassa, että nämä yritykset ottavat käyttöön
hallussaan olevia mineraaleja koskevan sisäisen valvonnan järjestelmän (alkuperäketju tai
jäljitettävyys) ja perustavat paikan päällä toimivia arviointiryhmiä, joita voidaan perustaa
toimitusketjun alkupään yritysten yhteistyöllä siten, että kunkin yrityksen yksilöllinen vastuu
säilyy, ja joiden tehtävänä on tuottaa ja jakaa todennettavia, luotettavia ja ajantasaisia
tietoja konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien louhinnan,
kaupan, käsittelyn ja viennin laadullisista olosuhteista. Näissä ohjeissa kehotetaan kyseisiä
toimitusketjun alkupään yrityksiä toimittamaan riskinarviointien tulokset toimitusketjun
loppupään

ostajilleen

ja

tarkastuttamaan

sulattamojen/jalostamojen

due

diligence

-käytännöt riippumattomilla kolmansilla osapuolilla muun muassa virallisen mekanismin
avulla.

16 ”Toimitusketjun alkupään yrityksiin” sisältyvät käsiteollista tai pienimuotoista
kaivostoimintaa harjoittavat yritykset pikemmin kuin käsiteollista kaivostoimintaa
harjoittavat henkilöt tai epäviralliset työryhmät.
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”Toimitusketjun

loppupäällä”

tarkoitetaan

mineraalien

toimitusketjua

sulatoista/jalostamoista vähittäismyyjille. ”Toimitusketjun loppupään yrityksiin” kuuluvat
metallikauppiaat ja -pörssit, osien valmistajat, tuotteiden valmistajat, alkuperäiset
laitevalmistajat

ja

vähittäiskauppiaat.

Ohjeissa

suositellaan

muun

muassa,

että

toimitusketjun loppupään yritykset pyrkivät parhaansa mukaan yksilöimään ja tarkastamaan
toimitusketjuunsa kuuluvien sulattamojen/jalostamoiden due diligence -prosessin ja
arvioimaan, noudattavatko ne näissä ohjeissa esitettyjä due diligence -toimenpiteitä.
Toimitusketjun loppupään yritykset voivat osallistua koko tuotannonalan laajuisiin
järjestelmiin, joilla arvioidaan, noudattavatko sulatot/jalostamot näitä ohjeita, ja hyödyntää
tällaisista järjestelmistä saatavia tietoja täyttääkseen näiden ohjeiden suositukset.
Tämä erottelu heijastaa sitä, että yrityksen hallussa olevien mineraalien jäljittämiseen
perustuvat sisäiset valvontamekanismit ovat yleensä toteuttamiskelvottomia sulatuksien
jälkeen,

kun

jalostetut

metallit

siirtyvät

kulutusmarkkinoille

lopputuotteiden

eri

komponenttien pieninä osina. Näiden käytännön vaikeuksien vuoksi toimitusketjun
loppupään yritysten olisi valvottava sisäisesti välittömiä tavarantoimittajiaan, ja ne voivat
koordinoida

toimiaan

koko

alan

kattavilla

aloitteilla

luodakseen

vaikutusvaltaa

alihankkijoihin, ratkaistakseen käytännön haasteita ja toteuttaakseen tehokkaasti näiden
ohjeiden sisältämät suositukset.

Tämän täydennysosan soveltamisen käynnistävät varoittavat merkit
Näitä ohjeita sovelletaan toimijoihin, jotka toimivat konfliktialueilla ja korkean riskin
alueilla tai mahdollisesti toimittavat tai käyttävät tällaisilta alueilta peräisin olevaa tinaa
(kassiteriittia), tantaalia (koltaania) tai volframia (volframiittia) tai niiden sulatettuja
johdannaisia.

Yritysten

olisi

ensiksi

tarkistettava

mineraalien

tai

metallien

hankintakäytäntönsä määritelläkseen, koskevatko ohjeet niitä. Seuraavien varoittavien
merkkien olisi käynnistettävä näiden ohjeiden sisältämien due diligence -normien ja
-prosessien soveltaminen.

Mineraalien alkuperää ja kauttakulkupaikkoja koskevat varoittavat merkit:
Mineraalit ovat peräisin konfliktialueelta tai korkean riskin alueelta tai ne on
kuljetettu tällaisen alueen kautta.

17

Mineraalien väitetään olevan peräisin maasta, jonka kyseisen mineraalin tunnetut
varannot, todennäköiset varat tai odotetut tuotantotasot ovat niukat (eli kyseisestä
maasta peräisin oleviksi ilmoitetut mineraalimäärät eivät vastaa maan tunnettuja
varantoja tai odotettuja tuotantotasoja).
Mineraalien väitetään olevan peräisin maasta, jonka kautta tiedetään kuljetettavan
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia mineraaleja.

17 Konfliktialueiden ja korkean riskin alueiden määritelmistä ja indikaattoreista ks. ohjeet.
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Tavarantoimittajia koskevat varoittavat merkit:
Yrityksen tavarantoimittajilla tai muilla tunnetuilla toimitusketjun alkupään yrityksillä
on omistus- tai muita osuuksia yrityksissä, jotka toimittavat mineraaleja joltain
edellä mainitulta mineraalien alkuperä- tai kauttakulkualueelta tai toimivat tällaisella
alueella.
Yrityksen tavarantoimittajien tai muiden tunnettujen toimitusketjun alkupään
yritysten tiedetään hankkineen mineraaleja varoittavan merkin alaiselta mineraalien
alkuperä- tai kauttakulkualueelta 12 edellisen kuukauden aikana.
Jos jokin toimitusketjun yritys ei pysty määrittämään, ovatko yrityksen hallussa olevat
mineraalit

peräisin

”varoittavan

merkin

alaiselta

mineraalien

alkuperä-

tai

kauttakulkualueelta”, sen olisi siirryttävä ohjeiden vaiheeseen 1.
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VAIHE 1: LUODAAN VAHVAT YRITYKSEN
HALLINTAJÄRJESTELMÄT
TAVOITE:

Varmistetaan,

että

yritysten

olemassa

olevilla

due

diligence-

ja

hallintajärjestelmillä puututaan konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin oleviin
mineraaleihin liittyviin riskeihin.

A. Hyväksytään konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin
olevien mineraalien toimitusketjua koskeva toimintapolitiikka ja
sitoudutaan siihen. Tähän toimintapolitiikkaan olisi sisällyttävä kaikkien
toimitusketjun yritysten osalta seuraavat seikat:
1. Toimintapoliittinen sitoumus, jossa esitetään mineraalien louhintaa, kuljetusta, käsittelyä,
kauppaa, sulattamista, jalostusta ja seostamista sekä vientiä koskevat yhteiset
periaatteet, joiden perusteella yritys arvioi itseään sekä tavarantoimittajiensa toimia ja
suhteita. Tämän toimintapolitiikan olisi oltava yhdenmukainen liitteessä II olevassa
toimitusketjua koskevan toimintapolitiikan mallissa esitettyjen normien kanssa.
2. Selkeä

ja

johdonmukainen

hallintaprosessi,

jolla

varmistetaan

asianmukainen

riskinhallinta. Yrityksen olisi sitouduttava näissä ohjeissa yksilöidyille eri tasoille
esitettyihin due diligence -toimiin ja -suosituksiin.

B. Järjestetään sisäisen hallinnoinnin järjestelmien rakenne siten,
että niillä tuetaan due diligence -periaatteiden noudattamista
toimitusketjussa. Toimitusketjuun kuuluvien yritysten olisi:
1. Osoitettava valtuudet ja vastuu ylimpään johtoon kuuluville työntekijöille, joilla on
tarvittava pätevyys, osaaminen ja kokemus valvoa toimitusketjun due diligence
-prosessia.
2. Varmistettava

riittävät

resurssit

näiden

prosessien

toteuttamisen

ja

valvonnan

18

tukemiseksi.

3. Otettava käyttöön organisaatiorakenne ja viestintäprosessit, joilla varmistetaan, että
asiaankuuluvat työntekijät ja tavarantoimittajat saavat tärkeät tiedot, kuten tiedot
yrityksen toimintapolitiikasta.
4. Varmistettava sisäinen vastuuvelvollisuus toimitusketjun due diligence -prosessin
toteutuksen suhteen.

C. Luodaan järjestelmä, jolla varmistetaan valvonta ja
avoimuus mineraalien toimitusketjussa.
C. 1. ERITYISET SUOSITUKSET – Paikallisille mineraalien viejille
1. Kerätään

19

seuraavat tiedot ja toimitetaan ne toimitusketjussa välittömästi seuraaville

18 ISO 9001:2008 -standardin 4 artiklan 1 kohdan d alakohta.
19 Due diligence -menettely on jatkuva, ennakoiva ja reaktiivinen prosessi, ja siksi tietoja
voidaan kerätä ja niiden laatua parantaa asteittain ohjeissa esitettyjen eri vaiheiden
avulla, muun muassa tavarantoimittajien kanssa tapahtuvan viestinnän (kuten vaiheissa
1(C) ja 1(D) kuvailtujen sopimusmääräysten tai muiden prosessien), perustettujen
alkuperäketju- tai jäljitettävyysjärjestelmien (ks. vaihe 1(C.4)) ja riskinarviointien (ks.
vaihe 2(I) ja lisäys: Toimitusketjun alkupään yritysten riskinarviointia koskeva
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ostajille, jotka sitten välittävät ne eteenpäin toimitusketjussa, ja mahdollisesti
perustettavalle alueelliselle tai maailmanlaajuiselle viralliselle mekanismille, jonka
tehtävänä on kerätä ja käsitellä konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia
mineraaleja koskevia tietoja:
a) kaikki mineraalien louhintaa, kauppaa, käsittelyä, kuljetusta ja vientiä varten
hallitukselle maksetut verot, maksut ja palkkiot;
b) mineraalien louhintaa, kauppaa, käsittelyä, kuljetusta ja vientiä varten julkishallinnon
viranhaltijoille suoritetut muut maksut;
c) kaikki julkisille tai yksityisille turvallisuusjoukoille tai muille aseistetuille ryhmille
kaikissa louhinnan jälkeisissä toimitusketjun kohdissa maksetut verot tai muut
maksut;
d) viejän omistus- ja yritysrakenne (tosiasiallinen omistus mukaan lukien), yrityksen
toimihenkilöiden ja johtajien nimet mukaan luettuna; yrityksen ja toimihenkilöiden
liiketaloudelliset, hallinnolliset, poliittiset tai sotilaalliset kytkökset;
e) louhos, josta mineraalit ovat peräisin;
f) louhittu määrä, louhintapäivämäärät ja -menetelmä (käsiteollinen ja pienimuotoinen
tai laajamittainen kaivostoiminta);
g) paikat, joissa mineraalit kootaan yhteen ja prosessoidaan ja niillä käydään kauppaa,
niitä käsitellään tai jalostetaan;
h) kaikkien toimitusketjun alkupään välittäjien, kokoajien tai muiden toimijoiden
henkilöllisyys;
i) kuljetusreitit.

C.
2. ERITYISET SUOSITUKSET – Kansainvälisille rikastekaupan
harjoittajille ja mineraalien uudelleenkäsittelijöille
1. Sisällytetään edellä esitetyt julkistamisvaatimukset paikallisten viejien kanssa tehtäviin
20

kaupallisiin sopimuksiin.

2. Kerätään seuraavat tiedot ja toimitetaan ne toimitusketjussa välittömästi seuraaville
ostajille ja mahdollisesti perustettavalle alueelliselle tai maailmanlaajuiselle viralliselle
mekanismille, jonka tehtävänä on kerätä ja käsitellä konfliktialueilta ja korkean riskin
alueilta peräisin olevia mineraaleja koskevia tietoja:
a) kaikki vientiä, tuontia ja jälleenvientiä koskevat asiakirjat, mukaan lukien tiedot
kaikista vientiä, tuontia ja jälleenvientiä varten suoritetuista maksuista sekä kaikista
julkisille tai yksityisille turvallisuusjoukoille tai muille aseistetuille ryhmille maksetuista
veroista ja muista maksuista;

ohjemuistio) avulla.
20 On kansainvälisen rikastekaupan harjoittajan vastuulla hankkia ja säilyttää vaaditut
tiedot paikallisilta viejiltä riippumatta siitä, noudattavatko viejät edellä esitettyjä
suosituksia.
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b) kaikkien välittömien tavarantoimittajien (paikallisten viejien) henkilöllisyys;
c) kaikki paikallisen viejän toimittamat tiedot.

C. 3. ERITYISET SUOSITUKSET – Sulattamoille/jalostamoille
1. Sisällytetään edellä esitetyt julkistamisvaatimukset, kansainvälisten rikastekaupan
harjoittajien, mineraalien uudelleenkäsittelijöiden ja paikallisten viejien kanssa tehtäviin
kaupallisiin sopimuksiin.

21

2. Säilytetään jäljempänä hahmotellun alkuperäketju- ja/tai jäljitettävyysjärjestelmän
tuottamat tiedot vähintään viiden vuoden ajan

22

mieluiten tietokonepohjaisessa

tietokannassa ja asetetaan ne toimitusketjun loppupään ostajien sekä sellaisen
mahdollisesti perustettavan alueellisen tai maailmanlaajuisen virallisen mekanismin
saataville, jonka tehtävänä on kerätä ja käsitellä konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta
peräisin olevia mineraaleja koskevia tietoja.

C. 4. ERITYISET SUOSITUKSET – Kaikille toimitusketjun alkupään yrityksille
1. Otetaan käyttöön alkuperäketju- ja/tai jäljitettävyysjärjestelmä, joka tuottaa eritellysti
seuraavat

tiedot

”varoittavan

merkin

alaiselta

mineraalien

alkuperä-

tai

kauttakulkualueelta” peräisin olevista mineraaleista sekä mielellään myös niitä tukevat
asiakirjat: louhos, josta mineraalit ovat peräisin; louhittu määrä ja louhintapäivämäärät;
paikat, joissa mineraalit kootaan yhteen ja prosessoidaan ja niillä käydään kauppaa,
kaikki mineraalien louhintaa, kauppaa, kuljetusta ja vientiä varten julkishallinnon
viranhaltijoille maksetut verot, maksut, palkkiot tai muut maksut; kaikki julkisille tai
yksityisille turvallisuusjoukoille tai muille aseistetuille ryhmille maksetut verot ja muut
maksut; kaikkien toimitusketjun alkupään toimijoiden henkilöllisyys; kuljetusreitit.

23

2. Saatetaan kaikki näiden ohjeiden sisältämien due diligence -normien ja -prosessien
nojalla hankitut ja säilytetyt tiedot toimitusketjun loppupään ostajien, tarkastajien ja
sellaisen mahdollisesti perustettavan alueellisen tai maailmanlaajuisen virallisen
mekanismin saataville, jonka tehtävänä on kerätä ja käsitellä konfliktialueilta ja korkean
riskin alueilta peräisin olevia mineraaleja koskevia tietoja.
3. Vältetään mahdollisuuksien mukaan käteisostoja ja varmistetaan,

että kaikista

välttämättömistä mineraalien käteisostoista laaditaan todennettavat asiakirjat ja että ne
mieluiten suoritetaan virallisten pankkikanavien kautta.

24

21 On sulattamon/jalostamon vastuulla hankkia vaaditut tiedot kansainvälisen
rikastekaupan harjoittajilta ja paikallisilta viejiltä ja säilyttää ne riippumatta siitä,
noudattavatko nämä edellä esitettyjä suosituksia.
22 Ks. FATF:n suositus 10. Ks. myös Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän liite II ja
Kimberleyn prosessin Moskovan julistus.
23 Ks. ITRI Supply Chain Initiative (iTSCi).
24 Rahoituslaitoksia kehotetaan käyttämään näitä ohjeita ja tätä täydennysosaa viitteenä
suorittaessaan asiakkaita koskevaa due diligence -menettelyä palvelujensa
tarjoamiseksi ja ottamaan päätöksenteossaan huomioon, noudattavatko asiakkaat näitä
ohjeita.
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4. Tuetaan kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevassa aloitteessa (EITI)
esitettyjen periaatteiden ja kriteerien täytäntöönpanoa.

C.5. ERITYISET
yrityksille:

SUOSITUKSET

–

25 26

Kaikille

toimitusketjun

loppupään

1. Otetaan käyttöön toimitusketjun avoimuutta koskeva järjestelmä, joka mahdollistaa
yrityksen mineraalien toimitusketjuun kuuluvien sulattamojen/jalostamojen yksilöimisen
ja jonka avulla olisi saatava seuraavat tiedot ”varoittavan merkin alaiselta mineraalien
alkuperä- tai kauttakulkualueelta” peräisin olevien mineraalien toimitusketjusta: kunkin
sulattamon/jalostamon

toimitusketjun

mineraalien

kaikki

alkuperä-,

kuljetus-

ja

kauttakulkumaat. Yritykset, joiden on kokonsa tai muiden tekijöiden vuoksi ehkä vaikeaa
yksilöidä toimijoita, jotka sijaitsevat toimitusketjussa niiden välittömiä tavarantoimittajia
aikaisemmin, voivat tehdä aktiivista yhteistyötä samoja tavarantoimittajia käyttävien alan
toimijoiden kanssa tai sellaisten toimitusketjun loppupään yritysten kanssa, joihin niillä on
liikesuhteita, yksilöidäkseen toimitusketjuun kuuluvat sulattamot.
2. Säilytetään

tähän

liittyvät

tiedot

vähintään

viiden

vuoden

ajan

mieluiten

tietokonepohjaisessa tietokannassa.
3. Tuetaan tavarantoimittajia koskevien digitaalisten tiedonjakojärjestelmien

11

laajentamista

kattamaan sulattamot/jalostamot ja mukautetaan järjestelmät siten, että niillä arvioidaan
tavarantoimittajien due diligence -menettelyjä konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta
peräisin olevien mineraalien toimitusketjussa hyödyntäen näissä ohjeissa suositeltuja
kriteerejä ja prosesseja ottaen asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus ja muut
kilpailunäkökohdat.

27

D. Vahvistetaan yrityksen sitoumusta tavarantoimittajiin nähden.
Toimitusketjuun kuuluvien yritysten olisi varmistettava, että tavarantoimittajat sitoutuvat
liitteen II mukaiseen toimitusketjua koskevaan toimintapolitiikkaan ja näiden ohjeiden
due diligence -prosesseihin. Tätä varten yrityksen olisi:
1. Luotava mahdollisuuksien mukaan pitkäaikaisia suhteita tavarantoimittajiin lyhytaikaisten
tai kertaluonteisten sopimusten sijasta vaikutusvallan luomiseksi tavarantoimittajiin
nähden.
2. Ilmoitettava tavarantoimittajille konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien
mineraalien toimitusketjun vastuullisuutta koskevat odotuksensa ja sisällytettävä
25 Lisätietoja EITI-aloitteesta on verkko-osoitteessa http://eiti.org/. Opas siitä, miten
yritykset voivat tukea EITI-aloitetta, on saatavilla verkko-osoitteessa
http://eiti.org/document/ businessguide
26 Ks. esimerkiksi E.TASC-järjestelmän kaltaiset tavarantoimittajia koskevat digitaaliset
tietojärjestelmät.
27 Liikesalaisuudella ja muilla kilpailunäkökohdilla tarkoitetaan hintatietoja ja
tavarantoimittajien suhteita tämän estämättä tulkinnan kehittymistä jatkossa. Kaikki
tiedot ilmoitetaan mahdollisesti perustettavalle alueelliselle tai maailmanlaajuiselle
viralliselle mekanismille, jonka tehtävänä on kerätä ja käsitellä konfliktialueilta ja
korkean riskin alueilta peräisin olevia mineraaleja koskevia tietoja.
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toimitusketjua koskeva toimintapolitiikka ja näissä ohjeissa esitetyt due diligence
-prosessit tavarantoimittajien kanssa tehtäviin kaupallisiin ja/tai kirjallisiin sopimuksiin,
28

joita voidaan soveltaa ja valvoa , mukaan lukien tarvittaessa oikeus suorittaa ennalta
ilmoittamatta itse paikalla tavarantoimittajien tarkastuksia ja tutustua näiden asiakirjoihin.
3. Pohdittava keinoja luoda ja tukea tavarantoimittajien valmiuksia parantaa sopimuksen
toteuttamista ja noudattaa yrityksen toimitusketjua koskevaa toimintapolitiikkaa.
4. Sitouduttava

laatimaan

tavarantoimittajien

kanssa

mitattavissa

29

olevia

riskien

vähentämistä koskevia edistymissuunnitelmia, joihin osallistuu soveltuvin osin ja
tarvittaessa paikallis- ja keskushallintoja sekä kansainvälisiä ja kansalaisyhteiskunnan
organisaatioita.

30

E. Laaditaan yritystason valitusmekanismi.

Sen mukaan, millainen asema

niillä on toimitusketjussa, yritykset voivat:
1. Laatia mekanismin, jonka avulla asiaan liittyvät osapuolet (henkilöt, joihin asia vaikuttaa,
tai ilmiantajat) voivat tuoda esiin ongelmia, jotka liittyvät mineraalien louhintaan,
kauppaan, käsittelyyn ja vientiin konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla. Tämän avulla
yritys saa varoituksen toimitusketjussaan olevista riskeistä yrityksen tietojen ja riskien
arvioinneissa ilmenevien ongelmien lisäksi.
2. Tarjota tällaisen mekanismin yhdessä muiden yritysten tai organisaatioiden kanssa
taikka helpottamalla kääntymistä ulkoisen asiantuntijan tai elimen (esimerkiksi
oikeusasiamiehen) puoleen.

VAIHE
2:
YKSILÖIDÄÄN
TOIMITUSKETJUSSA

JA

ARVIOIDAAN

RISKIT

TAVOITE: Yksilöidään ja arvioidaan riskit, jotka liittyvät mineraalien louhintaan, kauppaan,
käsittelyyn ja vientiin konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla.

I. TOIMITUSKETJUN ALKUPÄÄN YRITYKSET
Toimitusketjun alkupään yritysten edellytetään selvittävän alkuperäketjun sekä
mineraalien louhintaan, kauppaan, käsittelyyn ja vientiin liittyvät olosuhteet ja yksilöivän ja
arvioivan riskin arvioimalla näitä olosuhteita suhteessa liitteessä II olevaan konfliktialueilta ja
korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjua koskevan toimintapolitiikan
malliin. Toimitusketjun alkupään yritykset voivat tehdä yhteistyötä toteuttaakseen tässä
jaksossa esitetyt suositukset yhteisillä aloitteilla. Yritykset ovat kuitenkin edelleen
yksilöllisesti vastuussa due diligence -järjestelmästään, ja niiden olisi varmistettava, että
kaikessa yhteistyössä otetaan asianmukaisesti huomioon kunkin yrityksen erityiset
olosuhteet.

28 Tavarantoimittajien valvonnasta ja noudattamatta jättämisen hallinnoinnista ks. vaiheet
2–5.
29 Ks. vaihe 3 ”Riskien vähentäminen”.
30 Ks. vaihe 3 ”Riskien vähentäminen”.
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A. Määritetään mineraalien toimitusketjun riskinarvioinnin laajuus.
Sulattamojen/jalostamojen, kansainvälisten rikastekaupan harjoittajien ja mineraalien
uudelleenkäsittelijöiden olisi tarkasteltava vaiheessa 1 tuotettuja tietoja kohdentaakseen
riskinarvioinnit niihin mineraaleihin ja tavarantoimittajiin, jotka liittyvät johdannossa
lueteltuihin ”varoittavan merkin alaisiin mineraalien alkuperä- tai kauttakulkualueisiin” ja
”tavarantoimittajia koskeviin varoittaviin merkkeihin”.

B. Kartoitetaan yrityksen käytössä olevan ja suunnitellun
toimitusketjun tai -ketjujen tosiasialliset olosuhteet. Toimitusketjun
alkupään yritysten olisi arvioitava konfliktialueiden ja korkean riskin alueiden konteksti;
selvitettävä kaikkien toimitusketjun alkupään tavarantoimittajien alkuperäketju, toimet ja
suhteet; sekä yksilöitävä mineraalin louhinnan, kaupan, käsittelyn ja viennin
suorituspaikat ja laadulliset olosuhteet. Toimitusketjun alkupään yritysten olisi
tukeuduttava vaiheessa 1 kerättyihin ja säilytettyihin tietoihin ja hankittava ja
säilytettävä ajantasaisia paikan päällä kerättyjä tietoja kartoittaakseen toimitusketjun ja
arvioidakseen riskit tehokkaasti. Ks. lisäys: Toimitusketjun alkupään yritysten
riskinarviointia koskeva ohjemuistio, joka sisältää ohjeita paikan päällä toimivien
arviointiryhmien,

jäljempänä

’arviointiryhmät’,

perustamisesta

sekä

luettelon

suositeltavista pohdittavista kysymyksistä. Toimitusketjun alkupään yritykset, jotka
toimivat konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla tai toimittavat mineraaleja niiltä, voivat
perustaa yhdessä arviointiryhmiä. Toimitusketjun alkupään yritykset ovat yksilöllisesti
vastuussa

arviointiryhmien

esittämien

suositusten

noudattamisesta

ja

niihin

perustuvista toimista.

C. Arvioidaan riskit toimitusketjussa.
tosiasiallisia

olosuhteita

laadullisesti

Yrityksen olisi arvioitava toimitusketjun

suhteessa

toimitusketjua

koskevan

toimintapolitiikan malliin määrittääkseen toimitusketjussa olevat riskit:
1. Tarkastellaan sovellettavia normeja, joita ovat muun muassa:
a) yrityksen toimitusketjua koskevan toimintapolitiikan periaatteet ja standardit, jotka
ovat liitteen II mukaisia

31

b) niiden maiden kansallinen lainsäädäntö, joissa yrityksen kotipaikka on tai joissa se on
julkisesti noteerattu (soveltuvin osin); niiden maiden kansallinen lainsäädäntö, joista
mineraalit ovat todennäköisesti peräisin sekä kauttakulku- tai jälleenvientimaiden
kansallinen lainsäädäntö
c) yrityksen toimintaa ja liikesuhteita, kuten rahoitussopimuksia ja urakoitsijoiden ja
tavarantoimittajien kanssa tehtäviä sopimuksia, sääntelevät säädökset
d) muut asiaa koskevat kansainväliset säännökset, kuten OECD:n toimintaohjeet
monikansallisille yrityksille, ihmisoikeudet ja kansainvälinen humanitaarinen oikeus.
2. Määritetään, täyttävätkö toimitusketjun olosuhteet (erityisesti lisäyksessä hahmoteltuihin
suositeltuihin ohjaaviin kysymyksiin annetut vastaukset) asianomaiset standardit. Kaikkia

31 Ks. edellä vaihe 1(A) sekä liite II.
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kohtuullisia eroavaisuuksia tosiasiallisten olosuhteiden ja standardin välillä olisi pidettävä
mahdollisten haitallisten vaikutusten riskinä.

II. TOIMITUSKETJUN LOPPUPÄÄN YRITYKSET
Toimitusketjun loppupään yritysten olisi yksilöitävä toimitusketjussaan olevat riskit
arvioimalla sulattamojensa/jalostamojensa due diligence -käytäntöjä suhteessa näihin
ohjeisiin. Yritykset, joiden on (kokonsa tai muiden tekijöiden vuoksi) ehkä vaikeaa yksilöidä
toimijoita, jotka sijaitsevat toimitusketjussa niiden välittömiä tavarantoimittajia aikaisemmin,
voivat tehdä aktiivista yhteistyötä samoja tavarantoimittajia käyttävien alan toimijoiden
kanssa tai sellaisten toimitusketjun loppupään yritysten kanssa, joihin niillä on liikesuhteita,
toteuttaakseen tässä jaksossa esitetyn suosituksen ja yksilöidäkseen toimitusketjuunsa
kuuluvat sulattamot/jalostamot ja arvioidakseen niiden due diligence -käytännöt tai
yksilöidäkseen alan validointijärjestelmien avulla jalostamot/sulattamot, jotka täyttävät
näiden ohjeiden vaatimukset, ja suorittaakseen hankintansa niistä.

32

Toimitusketjun

loppupään yritykset ovat kuitenkin edelleen yksilöllisesti vastuussa due diligence
-järjestelmästään, ja niiden olisi varmistettava, että kaikessa yhteistyössä otetaan
asianmukaisesti huomioon kunkin yrityksen erityiset olosuhteet.

A. Yksilöidään mahdollisimman hyvin toimitusketjuun kuuluvat
sulattamot/jalostamot. Toimitusketjun loppupään yritysten olisi pyrittävä
yksilöimään

ne

mineraalien

toimitusketjussa

käytettävät

luottamuksellisilla

keskusteluilla

sulattamot/jalostamot,
jalostetut

metallit.

yritysten

välittömien

jotka

Tämä

tuottavat
voidaan

niiden
toteuttaa

tavarantoimittajien

kanssa,

sisällyttämällä luottamuksellisia tavarantoimittajia koskevia julkistamisvaatimuksia
tavarantoimittajien
tavarantoimittajille
vaatimukset,

kanssa
ne

tehtäviin

sopimuksiin,

sulattamot/jalostamot,

käyttämällä

jotka

tavarantoimittajia

täsmentämällä
täyttävät
koskevia

näiden

välittömille
ohjeiden

luottamuksellisia

tiedonjakojärjestelmiä ja/tai koko alan laajuisilla järjestelmillä, joilla julkistetaan
toimitusketjun alkupään toimijat.

33

B. Määritetään mineraalien toimitusketjun riskinarvioinnin laajuus.
Yksilöityään

toimitusketjussaan

käytettävän

jalostetun

metallin

tuottavat

sulattamot/jalostamot toimitusketjun loppupään yritysten olisi tehtävä yhteistyötä
kyseisten toimitusketjuunsa kuuluvien sulattamojen/jalostamojen kanssa ja saatava
niiltä alustavat tiedot mineraalin alkuperä- ja kauttakulkumaista sekä louhoksen ja
sulattamojen/jalostamojen välillä käytetyistä kuljetusreiteistä. Toimitusketjun loppupään
yritysten olisi tarkasteltava näitä tietoja ja mahdollisia vaiheessa 1 tuotettuja tietoja
kohdentaakseen riskinarvioinnit niihin mineraaleihin ja tavarantoimittajiin, jotka liittyvät
johdanto-osassa lueteltuihin ”varoittavan merkin alaisiin mineraalien alkuperä- tai

32 Ks. EICC:n ja GeSIn laatima Conflict-free Smelter Programme.
33 Ks. edellä vaihe 1(C) (”Luodaan mineraalien toimitusketjun sisäinen valvonta”) ja vaihe
1(D).
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kauttakulkualueisiin” ja ”tavarantoimittajia koskeviin varoittaviin merkkeihin”.

C. Arvioidaan, ovatko sulattamot/jalostamot suorittaneet kaikki
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien
mineraalien toimitusketjun vastuullisuutta koskevat due
diligence -menettelyn osatekijät
1. Hankitaan näyttöä sulattamon/jalostamon due diligence -käytännöistä.
2. Tarkastellaan arviointiryhmän tuottamia tietoja.
3. Vertaillaan

sulattamon/jalostamon

due

34

diligence

-käytäntöjä

koskevaa

näyttöä

toimitusketjua koskevaan toimintapolitiikkaan ja näihin ohjeisiin sisältyviin prosesseihin.
4. Tehdään yhteistyötä sulattamon/jalostamon kanssa ja edistetään keinojen löytämistä
valmiuksien luomiseksi, riskien vähentämiseksi ja due diligence

-periaatteiden

noudattamisen parantamiseksi muun muassa koko tuotannonalan laajuisilla aloitteilla.

D. Suoritetaan tarvittaessa yhteisiä tarkastuksia mineraalien
sulattamon/jalostamon
omissa
tiloissa
muun
muassa
osallistumalla teollisuuslähtöisiin ohjelmiin.
VAIHE 3: SUUNNITELLAAN JA TOTEUTETAAN STRATEGIA
YKSILÖITYIHIN RISKEIHIN VASTAAMISEKSI
TAVOITE: Arvioidaan yksilöidyt riskit ja vastataan niihin haitallisten vaikutusten estämiseksi
tai vähentämiseksi. Yritykset voivat tehdä yhteistyötä toteuttaakseen tässä jaksossa esitetyt
suositukset yhteisillä aloitteilla. Yritykset ovat kuitenkin edelleen yksilöllisesti vastuussa due
diligence -järjestelmästään, ja niiden olisi varmistettava, että kaikessa yhteistyössä otetaan
asianmukaisesti huomioon kunkin yrityksen erityiset olosuhteet.

A. Raportoidaan tuloksista asiaa varten nimetyille
ylimmän johdon edustajille ja esitetään kerätyt tiedot ja

yrityksen
toimitusketjun

riskinarvioinnissa yksilöidyt mahdolliset riskit.

B. Laaditaan ja hyväksytään riskinhallintasuunnitelma.
hyväksyttävä

toimitusketjun

riskinhallintasuunnitelma,

jossa

Yritysten olisi

esitetään

yrityksen

vastatoimet vaiheessa 2 yksilöityihin riskeihin. Yritykset voivat hallita riskejä joko i)
jatkamalla

kauppaa

ja

panemalla

samalla

täytäntöön

mitattavissa

olevia

riskinvähennystoimia ii) keskeyttämällä kaupan tilapäisesti ja jatkamalla käynnissä
olevien mitattavissa olevien riskinvähennystoimien toteuttamista tai iii) lopettamalla
jonkin

tavarantoimittajan

käyttämisen,

kun

vähentämistoimet

vaikuttavat

toteuttamiskelvottomilta tai kohtuuttomilta. Riskinhallintasuunnitelman hyväksymiseksi
ja asianmukaisen riskinhallintastrategian määrittelemiseksi yritysten olisi:

34 Ks. lisäys: Toimitusketjun alkupään yritysten riskinarviointia koskeva ohjemuistio.
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1. Tarkasteltava liitteessä II olevaa konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin
olevien mineraalien toimitusketjua koskevaa toimintapolitiikan mallia tai omaa
sisäistä toimintapolitiikkaansa – jos se on yhdenmukainen liitteen II kanssa –
määrittääkseen,

voidaanko

yksilöityjä

riskejä

vähentää

jatkamalla

suhdetta

tavarantoimittajien kanssa, keskeyttämällä se vai lopettamalla se.
2. Hallittava

riskejä,

jotka

eivät

edellytä

tavarantoimittajasuhteen

lopettamista,

mitattavissa olevilla riskejä vähentävillä toimenpiteillä. Mitattavissa olevilla riskejä
vähentävillä toimenpiteillä olisi pyrittävä edistämään asteittaisia parannuksia tuloksiin
kohtuullisissa määräajoissa. Laatiessaan riskinvähennysstrategiaa yritysten olisi:
a)

Harkittava vaikutusmahdollisuuksia suhteessa toimitusketjun alkupään

tavarantoimittajiin, jotka voivat tehokkaimmin estää tai vähentää yksilöityä riskiä,
ja tarvittaessa toteutettava toimenpiteitä tätä varten:
i)

TOIMITUSKETJUN ALKUPÄÄN YRITYKSET – Toimitusketjun alkupään
yrityksillä on – niiden toimitusketjussa olevasta asemasta riippuen –
huomattavaa todellista tai potentiaalista vaikutusvaltaa niihin toimitusketjun
toimijoihin nähden, jotka voivat tehokkaimmin ja suorimmin vähentää
haitallisten vaikutusten merkittäviä riskejä. Jos toimitusketjun alkupään
yritykset päättävät suorittaa riskiä vähentäviä toimenpiteitä jatkamalla
samalla kauppaa tai keskeyttämällä sen väliaikaisesti, vähentämistoimissa
olisi keskityttävä löytämään keinoja tehdä tarvittaessa rakentavaa yhteistyötä
asianomaisten sidosryhmien kanssa haitallisten vaikutusten asteittaiseksi
poistamiseksi kohtuullisissa määräajoissa.
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ii) TOIMITUSKETJUN LOPPUPÄÄN YRITYKSET – Toimitusketjun loppupään
yrityksiä kehotetaan – niiden toimitusketjussa olevasta asemasta riippuen –
luomaan

ja/tai

käyttämään

vaikutusvaltaansa

toimitusketjun

alkupään

tavarantoimittajiin nähden, jotka voivat tehokkaimmin ja suorimmin vähentää
haitallisten vaikutusten riskejä. Jos toimitusketjun loppupään yritykset
päättävät suorittaa riskiä vähentäviä toimenpiteitä jatkamalla samalla
kauppaa tai keskeyttämällä sen väliaikaisesti, niiden vähentämistoimissa olisi
keskityttävä tavarantoimittajien arvoihin ja valmiuksia lisäävään koulutukseen,
jotta nämä voivat noudattaa due diligence -periaatteita ja parantaa niiden
noudattamista. Yritysten olisi kannustettava toimialajärjestöjään kehittämään
ja ottamaan käyttöön due diligence -valmiuksia antavia koulutusmoduuleja
yhteistyössä

asiaan

liittyvien

kansainvälisten

organisaatioiden,

kansalaisjärjestöjen, sidosryhmien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.
b) Kuultava tavarantoimittajia ja sidosryhmiä, joita asia koskee, ja sovittava
mitattavissa

olevaa

riskien

vähentämistä

koskevasta

strategiasta

35 Yritysten olisi käytettävä liitettä II suositellun riskinhallintastrategian viitteenä. Liite III
sisältää ehdotettuja toimenpiteitä riskien vähentämiseksi ja eräitä suositeltuja
indikaattoreita edistymisen mittaamiseksi. Yksityiskohtaisempia ohjeita riskien
vähentämisestä odotetaan saatavan ohjeiden täytäntöönpanovaiheesta.
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riskinhallintasuunnitelmassa. Mitattavissa olevat riskien vähentämistoimenpiteet
olisi mukautettava yrityksen nimenomaisiin tavarantoimittajiin ja niiden toiminnan
kontekstiin,

niissä

olisi

asetettava

selvät

kohtuullisessa

määräajassa

saavutettavat tulostavoitteet ja niiden olisi sisällettävä laadullisia ja/tai määrällisiä
indikaattoreita edistymisen mittaamiseksi.
i) TOIMITUSKETJUN ALKUPÄÄN YRITYKSET – Julkaistaan toimitusketjun
riskinarviointi ja toimitusketjun hallintasuunnitelma ottaen asianmukaisesti
huomioon liikesalaisuus ja muut kilpailunäkökohdat
paikallis-

ja

keskusviranomaisten,

toimitusketjun

36

ja asetetaan ne

alkupään

yritysten,

paikallisen kansalaisyhteiskunnan sekä sellaisten kolmansien osapuolten
saataville, joita asia koskee. Yritysten olisi varmistettava, että sidosryhmillä,
joita

asia

koskee,

on

riittävästi

aikaa

tarkastella

riskinarviointia

ja

hallintasuunnitelmaa ja vastata kysymyksiin, huolenaiheisiin ja riskinhallintaa
koskeviin vaihtoehtoisiin ehdotuksiin ja ottaa ne asianmukaisesti huomioon.

C. Pannaan täytäntöön riskinhallintasuunnitelma, seurataan ja
valvotaan riskinvähennystoimien onnistumista, raportoidaan
asiasta nimetyille ylimmän johdon edustajille ja harkitaan
yhteistyön keskeyttämistä tai lopettamista tavarantoimittajan
kanssa, jos riskien vähentämiseen tähtäävissä toimissa on
epäonnistuttu.
1. TOIMITUSKETJUN ALKUPÄÄN YRITYKSET – Toimitusketjun alkupään yritysten olisi
toteutettava riskinvähennystoimia ja seurattava ja valvottava niiden onnistumista
yhteistyössä paikallis- ja keskusviranomaisten, toimitusketjun alkupään yritysten,
kansainvälisten tai kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden sekä sellaisten kolmansien
osapuolien kanssa, joita asia koskee, ja/tai niitä kuullen. Toimitusketjun alkupään
yritykset

voivat

onnistumisen

perustaa

seuraamiseksi

yhteisöjen
ja

seurantaverkostoja

valvomiseksi

tai

tukea

riskinvähennystoimien
tällaisten

verkostojen

perustamista.

D. Toteutetaan täydentäviä tietojen ja riskien arviointeja riskeistä,
joita on vähennettävä, tai olosuhteiden muuttumisen jälkeen.22
Due diligence -periaatteiden noudattaminen toimitusketjussa on dynaaminen prosessi,
joka edellyttää jatkuva riskien seurantaa. Toteutettuaan riskinvähennysstrategian
yritysten olisi toistettava vaihe 2, jotta varmistetaan tehokas riskinhallinta. Lisäksi
yrityksen toimitusketjussa mahdollisesti tapahtuvat muutokset saattavat edellyttää
joidenkin vaiheiden toistamista haitallisten vaikutusten estämiseksi tai vähentämiseksi.
37

36 Ks. alaviite 12.
37 Olosuhteiden muuttuminen olisi määritettävä riskit huomioon ottaen seuraamalla
jatkuvasti yritysten alkuperäketjun dokumentointia ja niiden konfliktialueiden
toimintaympäristöjä, joilta mineraalit ovat peräisin ja joilla niitä kuljetetaan. Tällainen
olosuhteiden muuttuminen voi johtua tavarantoimittajan tai alkuperäketjun toimijan
vaihdoksesta tai alkuperäpaikan, kuljetusreittien tai vientipaikan muuttumisesta. Siihen
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VAIHE 4: TEETETÄÄN RIIPPUMATTOMAN KOLMANNEN
OSAPUOLEN SUORITTAMA
SULATTAMON/JALOSTAMON DUE DILIGENCE -KÄYTÄNTÖJEN
TARKASTUS
TAVOITE:

Suoritetaan

riippumattoman

kolmannen

osapuolen

suorittama

sulattamon/jalostamon konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien
toimitusketjun vastuullisuutta koskevien due diligence -käytäntöjen tarkastus ja edistetään
sulattamon/jalostamon ja toimitusketjun alkupään due diligence -käytäntöjen parantamista –
muun muassa alan aloitteesta mahdollisesti perustettavan virallisen mekanismin avulla –
hallitusten tuella ja yhteistyössä asianomaisten sidosryhmien kanssa.

A. Suunnitellaan riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama
sulattamon/jalostamon konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta
peräisin olevien mineraalien toimitusketjun vastuullisuutta
koskevien due diligence -käytäntöjen tarkastus. Tarkastuksella olisi
oltava seuraava laajuus ja seuraavien kriteerien, periaatteiden ja toimien olisi kuuluttava
38

sen piiriin:

1. Tarkastuksen laajuus: Tarkastuksen piiriin kuuluvat kaikki sulattamon/jalostamon
toiminnot, prosessit ja järjestelmät, joita käytetään konfliktialueilta ja korkean riskin
alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun due diligence -periaatteiden
täytäntöönpanoon. Näihin kuuluvat muun muassa sulattamon/jalostamon suorittama
mineraalien

toimitusketjun

valvonta,

toimitusketjun

loppupään

yrityksille

tavarantoimittajista ilmoitettavat tiedot, alkuperäketju ja muut mineraaleja koskevat
tiedot, sulattamon/jalostamon riskinarvioinnit paikan päällä tehtävät tutkimukset mukaan
lukien sekä sulattamon/jalostamon riskinhallintastrategiat.
2. Tarkastuskriteerit: Tarkastuksessa olisi määritettävä sulattamon/jalostamon due
diligence -prosessin yhdenmukaisuus näiden due diligence -ohjeiden standardien ja
prosessien kanssa.
3. Tarkastuksen periaatteet:
a) Riippumattomuus: Tarkastusten neutraaliuden ja puolueettomuuden takaamiseksi

voi sisältyä myös kullekin toimintaympäristölle ominaisia tekijöitä, kuten konfliktin
kiihtyminen tietyillä alueilla, aluetta valvovassa sotilashenkilöstössä tapahtuvat
muutokset tai alkuperäkaivoksen omistuksessa tai määräysvallassa tapahtuvat
muutokset.
38 Tässä suosituksessa esitetään tarkastuksen laajuus sekä eräitä perusperiaatteita,
kriteereitä ja muita perustietoja, jotka yritysten olisi otettava huomioon teettäessään
kolmannella osapuolella toimitusketjukohtaisen tarkastuksen sulattamojen/jalostamojen
due diligence -käytännöistä. Yritykset voivat saada tietoja tarkastusohjelmien
yksityiskohtaisista vaatimuksista (kuten ohjelmien tehtävistä, menettelyistä, tietojen
kirjaamisesta, seurannasta ja tarkastelusta) sekä vaiheittaisen yleiskatsauksen
tarkastustoimista kansainvälisestä ISO-standardista 19011:2002, jäljempänä ’ISO
19011 -standardi’.
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tarkastusorganisaation
’tarkastajat’,

on

ja

kaikkien

oltava

sulattamon/jalostamon

tarkastusryhmän

riippumattomia

tytäryhtiöistä,

jäsenten,

jäljempänä

sulattamosta/jalostamosta
lisenssinhaltijoista,

sekä

urakoitsijoista,

tavarantoimittajista ja yhteisessä tarkastuksessa yhteistyötä tekevistä yrityksistä.
Tämä tarkoittaa etenkin sitä, että tarkastajilla ei saa olla eturistiriitoja tarkastettavan
yrityksen

kanssa,

kuten

liike-

tai

rahoitussuhdetta

siihen

(esimerkiksi

omistusosuuksia, velkaa tai arvopapereita), eivätkä he saa olla toimittaneet
tarkastettavalle yrityksille mitään palveluja, etenkään due diligence -käytäntöihin tai
niissä arvioituihin toimitusketjun toimiin liittyviä palveluja, tarkastusta edeltäneiden
24 kuukauden aikana.
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b) Pätevyys: Tarkastajien olisi noudatettava ISO 19011 -standardin tarkastajien
pätevyyttä ja arviointia koskevassa 7 luvussa esitettyjä vaatimuksia. Tarkastajilla
on erityisesti oltava tietämystä ja osaamista seuraavilla aloilla:40
i) Tarkastusperiaatteet, -menettelyt ja -tekniikat (ISO 19011).
ii) Yrityksen toimitusketjua koskevat due diligence -periaatteet, -menettelyt ja
-tekniikat.
iii) Yrityksen toimien ja etenkin yritysten mineraalien hankinnan ja mineraalien
toimitusketjun organisaatiorakenne.
iv) Niiden konfliktialueiden sosiaalinen, kulttuurinen ja historiallinen konteksti, joilta
mineraalit ovat peräisin ja joilla niitä kuljetetaan, mukaan lukien asianmukainen
kielitaito ja tarkastusten suorittamisen kannalta merkittävät kulttuurisesti herkät
seikat.
v) Kaikki sovellettavat normit, muun muassa konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta
peräisin olevien mineraalien toimitusketjua koskeva toimintapolitiikan malli (liite II).
c) Vastuuvelvollisuus: Tulosindikaattoreilla voidaan seurata tarkastajien kykyä suorittaa
tarkastus tarkastusohjelman mukaisesti tarkastuksen tavoitteiden, laajuuden ja
kriteerien perusteella, joita arvioidaan suhteessa tarkastusohjelman tietoihin.

41

4. Tarkastustoimet:
a) Tarkastuksen valmistelu: Tarkastuksen tavoitteet, laajuus, kieli ja kriteerit olisi
ilmoitettava selkeästi tarkastajille, ja mahdolliset epäselvyydet olisi selvitettävä
tarkastettavan ja tarkastajien välillä ennen tarkastuksen aloittamista.

42

Tarkastajien

olisi määritettävä tarkastuksen toteutettavuus käytettävissä olevan ajan, resurssien ja
tietojen sekä asianomaisten osapuolten yhteistyön perusteella.

43

b) Asiakirjojen tarkastelu: Olisi tarkasteltava otoksia kaikista sulattamon/jalostamon

39 Ks. Fair Labor Association -järjestön (FLA) peruskirjan VIII (A) luku.
40 Tarvittava tietämys ja osaaminen voidaan määrittää tarkastajan koulutuksen ja
työkokemuksen perusteella kuten ISO 19011:2002 -standardin 7.4 luvun mukaisesti.
Tarkastajien on myös henkilöinä oltava ammattimaisia, puolueettomia ja rehellisiä.
41 Ks. ISO 19011 -standardin 5.6 luku.
42 Ks. ISO 19011 -standardin 6.2 luku.
43 Ks. edellinen alaviite.
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konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjua
koskevien due diligence -käytäntöjen yhteydessä tuotetuista asiakirjoista, jotta
voidaan

määrittää,

tarkastuskriteereitä.
sisäisestä

44

vastaako

järjestelmä

dokumentoinnin

perusteella

Tähän sisältyvät muun muassa asiakirjat toimitusketjun

valvonnasta

(otos

alkuperäketjun

dokumentoinnista,

maksutiedot),

merkityksellinen viestintä ja sopimusmääräykset tavarantoimittajien kanssa, yrityksen
riskinarvioinneissa tuotetut asiakirjat (muun muassa kaikki tiedot liikekumppaneista ja
tavarantoimittajista,
mahdolliset

haastattelut

ja

paikan

riskinhallintastrategioita

päällä

suoritetut

koskevat

arvioinnit)

asiakirjat

sekä

(esimerkiksi

tavarantoimittajien kanssa tehdyt sopimukset edistymistä mittaavista indikaattoreista).
c) Paikan päällä tehtävät tutkimukset: Ennen paikan päällä tehtävien tutkimusten
aloittamista tarkastajien olisi laadittava tarkastussuunnitelma
Sulattamon/jalostamon

toimitusketjun

riskinarvioinneista

45

ja kaikki työasiakirjat.
saatu

näyttö

46

sekä

sulattamon/jalostamon toimitusketjun riskinhallinta olisi todennettava. Tarkastajien
olisi kerättävä lisänäyttöä ja todennettava tiedot suorittamalla asiaa koskevia
haastatteluja, tekemällä havaintoja ja tarkastelemalla asiakirjoja.
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Paikan päällä

tehtävien tutkimusten piiriin olisi kuuluttava seuraavat seikat:
i) Sulattamon/jalostamon toimitilat ja paikat, joissa sulattamo/jalostamo suorittaa
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun
vastuullisuutta koskevia due diligence -käytäntöjä.
ii) Otos

sulattamon/jalostamon

tavarantoimittajista

(niin

kansainvälisistä

rikastekaupan harjoittajista, uudelleenkäsittelijöistä kuin paikallisista viejistä), johon
sisältyvät tavarantoimittajien toimitilat.
iii) Kokous arviointiryhmän kanssa (ks. lisäys), jossa tarkastellaan standardeja ja
menetelmiä todennettavien, luotettavien ja ajantasaisten tietojen tuottamiseksi ja
tarkastetaan otos näytöstä, jonka perusteella sulattamo/jalostamo on suorittanut
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun
vastuullisuutta koskevia due diligence -käytäntöjä. Kokousta valmistellessaan
tarkastajien olisi pyydettävä tietoja ja esitettävä kysymyksiä paikan päällä
toimivalle arviointiryhmälle.
iv) Paikallis- ja keskushallinnon viranomaisten, YK:n asiantuntijaryhmien, YK:n
rauhanturvaoperaatioiden ja paikallisen kansalaisyhteiskunnan kuulemiset.
d) Tarkastuksen päätelmät: Tarkastajien olisi tuotettava tuloksia, joissa määritetään
kerätyn näytön perusteella, ovatko sulattamon/jalostamon suorittamat konfliktialueilta
ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun vastuullisuutta
koskevia due diligence -käytännöt näiden ohjeiden mukaisia. Tarkastajien olisi
tarkastusraportissa annettava sulattamolle/jalostamolle suosituksia sen due diligence
44
45
46
47

Ks. ISO 19011 -standardin 6.3 luku.
Ks. ISO 19011 -standardin 6.4.1 kohta.
Ks. ISO 19011 -standardin 6.4.3 kohta.
ISO 19011 -standardin 6.5.4 kohta.
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-käytäntöjen parantamiseksi.

B. Toteutetaan tarkastus edellä esitettyjen tarkastuksen laajuuden,
kriteerien, periaatteiden ja toimien mukaisesti.
1. TARKASTUKSEN
toimijoiden

olisi

TOTEUTUS
tehtävä

Nykyisissä

olosuhteissa

toimialaorganisaatioidensa

kaikkien

välityksellä

toimitusketjun

yhteistyötä

sen

varmistamiseksi, että tarkastus suoritetaan edellä esitettyjen tarkastuksen laajuuden,
kriteerien, periaatteiden ja toimien mukaisesti.
a) ERITYISET SUOSITUKSET – Paikallisille mineraalien viejille
i) Sallitaan pääsy yrityksen toimipaikkoihin ja tutustuminen kaikkiin toimitusketjun
due diligence -käytäntöjä koskeviin asiakirjoihin ja tietoihin.
ii) Helpotetaan turvallista pääsyä paikan päällä toimivan arviointiryhmän luokse.
Koordinoidaan logistiikkaa siten, että voidaan tarjota turvallinen tapaamispaikka
tarkastusryhmille ja paikan päällä toimivalle arviointiryhmälle.
b) ERITYISET SUOSITUKSET – Kansainvälisille rikastekaupan harjoittajille ja
mineraalien uudelleenkäsittelijöille
i) Sallitaan pääsy yrityksen toimipaikkoihin ja tutustuminen kaikkiin toimitusketjun due
diligence -käytäntöjä koskeviin asiakirjoihin ja tietoihin.
c) ERITYISET SUOSITUKSET – Sulattamoille/jalostamoille
i)

Sallitaan pääsy yrityksen toimipaikkoihin ja tutustuminen kaikkiin toimitusketjun
due diligence -käytäntöjä koskeviin asiakirjoihin ja tietoihin.

ii) Helpotetaan yhteyksiä tarkastusryhmän valitsemiin tavarantoimittajiin.
d) ERITYISET SUOSITUKSET – Kaikille toimitusketjun loppupään yrityksille
i) On suositeltavaa, että kaikki toimitusketjun loppupään yritykset osallistuvat ja
antavat panoksensa toimialajärjestöjen kautta tai muin soveltuvin keinoin
tarkastajien nimittämiseksi ja määrittelevät tarkastuksen ehdot näissä ohjeissa
esitettyjen standardien ja prosessien mukaisesti. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä
kannustetaan liittymään tällaisiin toimialajärjestöihin tai luomaan kumppanuuksia
niiden kanssa.
2. KONFLIKTIALUEILTA JA KORKEAN RISKIN ALUEILTA PERÄISIN OLEVIEN
MINERAALIEN TOIMITUSKETJUN VASTUULLISUUTTA KOSKEVA VIRALLINEN
MEKANISMI. Kaikki toimitusketjun toimijat voivat harkita sisällyttävänsä yhteistyössä
hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa ja niiden tuella edellä esitetyt tarkastuksen
laajuuden, kriteerit, periaatteet j toimet viralliseen mekanismiin, jolla valvottaisiin ja
tuettaisiin konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien
toimitusketjun vastuullisuutta koskevien due diligence -käytäntöjen toteuttamista.
Tällainen toimielin suorittaisi seuraavat toimet:
a) Tarkastusten osalta:
i)

Tarkastajien akkreditointi;
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ii) Tarkastusten valvonta ja todentaminen;
iii) Tarkastusraporttien julkaisu ottaen asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus ja
kilpailunäkökohdat.

48

b) Sellaisten moduulien laatiminen ja toteuttaminen, joilla luodaan tavarantoimittajille
valmiuksia noudattaa due diligence -periaatteita ja vähentää riskejä.
c) Asianomaisten osapuolten kyseessä olevasta yrityksestä tekemien valitusten vastaan
ottaminen ja seuranta.

VAIHE 5: RAPORTOIDAAN VUOSITTAIN DUE DILIGENCE
-PERIAATTEIDEN
NOUDATTAMISESTA TOIMITUSKETJUSSA
TAVOITE:

Raportoidaan

julkisesti

due

diligence

-periaatteiden

noudattamisesta

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjussa,
jotta luodaan julkista luottamusta yritysten toteuttamiin toimenpiteisiin.

A. Raportoidaan
vuosittain
due
diligence
-periaatteiden
noudattamista konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin
olevien mineraalien toimitusketjussa koskevat lisätiedot tai
sisällytetään ne mahdollisuuksien mukaan vuotuisiin kestävyyttä
ja yrityksen yhteiskuntavastuuta koskeviin raportteihin.
A. 1. ERITYISET SUOSITUKSET – Kaikille toimitusketjun alkupään yrityksille
1. Yrityksen hallintajärjestelmät: Laaditaan due diligence -periaatteiden noudattamista
toimitusketjussa koskeva yrityksen toimintapolitiikka; tehdään selkoa yrityksen due
diligence -järjestelmästä vastaavasta hallintorakenteesta ja kerrotaan, kuka yrityksessä
on siitä suoraan vastuussa; kuvaillaan yrityksen käyttöön ottamat mineraalien
toimitusketjun valvontajärjestelmät, selitetään niiden toimintatapa ja kerrotaan, mitä
yrityksen due diligence -toimia vahvistaneita tietoja ne ovat tuottaneet raportoinnin
kattamalla ajanjaksolla; kuvaillaan yrityksen tietokanta- ja tietojenkirjausjärjestelmä ja
selitetään

menetelmät,

joilla

kaikki

tavarantoimittajat

aina

mineraalien

alkuperäkaivokseen asti ilmoitetaan toimitusketjun loppupään toimijoille; julkistetaan
hallituksille suoritettuja maksuja koskevat tiedot EITI-aloitteen kriteerien ja periaatteiden
mukaisesti.
2. Yrityksen toimitusketjua koskeva riskinarviointi: Julkaistaan riskinarviointi ottaen
asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus ja muut kilpailunäkökohdat.
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Esitetään paikan

päällä suoritetun arvioinnin menetelmä ja käytännöt sekä sen tuottamat tiedot; selitetään

48 Ks. alaviite 12.
49 Liikesalaisuudella ja muilla kilpailunäkökohdilla tarkoitetaan hintatietoja ja
tavarantoimittajien suhteita tämän estämättä tulkinnan kehittymistä jatkossa. Kaikki
tiedot ilmoitetaan mahdollisesti perustettavalle alueelliselle tai maailmanlaajuiselle
viralliselle mekanismille, jonka tehtävänä on kerätä ja käsitellä konfliktialueilta ja
korkean riskin alueilta peräisin olevia mineraaleja koskevia tietoja.
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yrityksen toimitusketjua koskevissa riskinarvioinneissa käytetty menetelmä.
3. Riskinhallinta: Kuvaillaan riskien hallitsemiseksi toteutetut toimet, mukaan lukien
tiivistelmäraportti riskinhallintasuunnitelman sisältyvästä riskinvähennysstrategiasta sekä
mahdollinen valmiuksia lisäävä koulutus ja niiden sidosryhmien osallistuminen, joihin
asia

vaikuttaa.

Ilmoitetaan

yrityksen

toteuttamat

toimet

riskien

vähentämisen

onnistumisen seuraamiseksi ja valvomiseksi.

A. 2. ERITYISET SUOSITUKSET – Sulattamoille/jalostamoille
1. Tarkastukset:

Julkaistaan

sulattamojen/jalostamojen

tarkastusraportit

asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus ja muut kilpailunäkökohdat.

ottaen
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A. 3. ERITYISET SUOSITUKSET – Kaikille toimitusketjun loppupään
yrityksille
1. Yrityksen hallintajärjestelmät: Laaditaan due diligence -periaatteiden noudattamista
toimitusketjussa koskeva yrityksen toimintapolitiikka; tehdään selkoa yrityksen due
diligence -järjestelmästä vastaavasta hallintorakenteesta ja kerrotaan, kuka yrityksessä
on siitä suoraan vastuussa.
2. Riskinarviointi ja -hallinta: Kuvaillaan toimet, jotka on toteutettu toimitusketjuun kuuluvien
sulattamojen/jalostamojen
arvioimiseksi,

yksilöimiseksi

mukaan

lukien

ja

niiden

luettelon

due

diligence

julkaiseminen

-käytäntöjen
sellaisista

sulattamoista/jalostamoita, jotka on hyväksytty näissä ohjeissa suositeltujen due
diligence

-prosessien

mukaisilla

alan

validointijärjestelmillä.

Kuvaillaan

riskien

hallitsemiseksi toteutetut toimet.
3. Tarkastukset:

Julkaistaan

tarkastuskertomukset

niiden

liikesalaisuus

ja

due

diligence

muut

kilpailunäkökohdat

-käytäntöjä

koskevat

asianmukaisesti
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huomioon ottaen sekä yksilöityjen riskien vastatoimet.

50 Ks. alaviite 34.
51 Ks. alaviite 34.
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LISÄYS

Toimitusketjun alkupään yritysten riskinarviointia
koskeva ohjemuistio
A. Luodaan tehokkaan riskinarvioinnin mahdollistavat olosuhteet.
Suunniteltaessa ja jäsenneltäessä toimitusketjun riskinarviointia toimitusketjun alkupään
yritysten olisi otettava huomioon seuraavat suositellut toimet:
1. Käytetään näyttöön perustuvaa lähestymistapaa. Yrityksen riskinarvioinnin päätelmät
olisi vahvistettava todennettavissa olevalla, luotettavalla ja ajantasaisella näytöllä, jonka
olisi oltava hankittu paikan päällä toimivan arviointiryhmän itse paikalla tekemällä
tutkimustyöllä.
2. Säilytetään yrityksen tekemän toimitusketjun tietojen ja riskien arvioinnin
luotettavuus ja laatu varmistamalla, että yrityksen arvioijat ovat riippumattomia
arvioitavasta toiminnasta ja eturistiriidattomia.
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Yrityksen arvioijien on sitouduttava

raportoimaan todenmukaisesti ja tarkasti ja noudattamaan tiukimpia ammattieettisiä
normeja ja asianmukaista ammatillista huolellisuutta.
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3. Varmistetaan riittävä pätevyystaso käyttämällä asiantuntijoita, joilla on tietämystä ja
osaamista mahdollisimman monilta seuraavista aloista: arvioitava toiminnallinen
konteksti (esimerkiksi kielitaito, kulttuurisidonnaiset seikat), konflikteihin liittyvien riskien
sisältö (esimerkiksi liitteeseen II sisältyvät normit, ihmisoikeudet, kansainvälinen
humanitaarinen oikeus, korruptio, taloudellinen rikollisuus, konfliktit ja niitä rahoittavat
osapuolet, avoimuus), mineraalien toimitusketjun luonne ja muoto (esimerkiksi
mineraalien hankinta) sekä näihin due diligence -ohjeisiin sisältyvät normit ja prosessit.

B. Perustetaan konfliktialueille ja korkean riskin alueille, joilta
mineraalit ovat peräisin ja joiden kautta niitä kuljetetaan, paikan
päällä toimiva arviointiryhmä, jäljempänä ’arviointiryhmä’, jonka
tehtävänä on tuottaa ja säilyttää tietoja tavarantoimittajista ja
mineraalien louhintaan, kauppaan, käsittelyyn ja vientiin liittyvistä
olosuhteista. Toimitusketjun alkupään yritykset voivat perustaa tällaisen ryhmän
yhdessä muiden tällaisilta alueilta hankintoja tekevien tai niillä toimivien toimitusketjun
alkupään yritysten kanssa, jäljempänä ’yhteistyötä tekevät yritykset’.
1. Arviointiryhmän perustavien toimitusketjun alkupään yritysten olisi:
a) Varmistettava, että arviointiryhmä kuulee paikallis- ja keskushallintoja tietojen

52 ISO 19011:2002 -standardin 4 artikla.
53 ISO 19011:2002 -standardin 4 artikla.
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hankkimiseksi,

jotta

vahvistetaan

yhteistyötä

ja

avataan

viestintäkanavia

julkishallinnon toimielinten, kansalaisyhteiskunnan ja paikallisten tavarantoimittajien
välille.
b) Varmistettava,

että

arviointiryhmä

kuulee

paikallisia

kansalaisyhteiskunnan

organisaatioita, joilla on paikallisia oloja koskevaa tietämystä ja asiantuntemusta.
c) Perustettava yhteisöjen seurantaverkostoja, jotka tuottavat tietoa arviointiryhmälle, tai
tarvittaessa tuettava tällaisten verkostojen perustamista.
d) Jaettava arviointiryhmän koko toimitusketjusta hankkimia ja säilyttämiä tietoja
mielellään tietokonepohjaisella ja verkon kautta saavutettavalla järjestelmällä
toimitusketjun yrityksille ja sellaiselle mahdollisesti perustettavalle alueelliselle tai
maailmanlaajuiselle viralliselle mekanismille, jonka tehtävänä on kerätä ja käsitellä
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia mineraaleja koskevia tietoja.
2. Arviointiryhmän perustavien toimitusketjun alkupään yritysten olisi määriteltävä
paikan päällä toimivan arviointiryhmän toiminnan laajuus ja valmiudet siten, että se
voi suorittaa seuraavat toimet:
a) Hankitaan ensi käden näyttöä mineraalien louhinnan, kaupan, käsittelyn ja viennin
tosiasiallisista olosuhteista. Tähän sisältyvät seuraavat seikat:
i) Louhintapaikkojen, kuljetusreittien ja mineraalien kaupankäyntipaikkojen
militarisointi.Arviointiryhmän olisi seurattava louhintapaikkojen, kuljetusreittien ja
mineraalien kaupankäyntipaikkojen militarisointia. Vuorovaikutteiset kartat, joista
näkyy louhosten, aseistettujen ryhmien, kauppareittien, tiesulkujen ja lentokenttien
54

sijainti, voivat muodostaa yrityksille täydentävän tietolähteen. Louhintapaikkojen,
kuljetusreittien ja mineraalien kaupankäyntipaikkojen militarisoinnin seuranta
tarkoittaa sellaisten tosiasiallisten olosuhteiden tunnistamista, jotka johtavat
suoraan tai epäsuoraan tukeen valtiosta riippumattomille aseistetuille ryhmille ja
julkisille tai yksityisille turvallisuusjoukoille (liitteessä II olevassa toimitusketjua
koskevan toimintapolitiikan mallissa annetun määritelmän mukaisesti).
ii) Mineraalien louhintaa, kuljetukseen tai kauppaan (sellaisena kuin se on
määritelty liitteessä II olevassa toimitusketjua koskevan toimintapolitiikan
mallissa) liittyvät vakavat väärinkäytökset, joihin syyllistyvät kaivostoimintaalueilla, kuljetusreittien varrella tai mineraalien kaupankäyntipaikoissa
toimivat julkiset tai yksityiset turvallisuusjoukot, valtiosta riippumattomat
aseistetut ryhmät tai muut kolmannet osapuolet.
b) Vastataan

yhteistyötä

tekevien

yritysten

nimenomaisiin

kysymyksiin

tai

selvennyspyyntöihin ja esitetään yrityksen riskinarviointia ja -hallintaa koskevia
suosituksia. Kaikki yhteistyötä tekevät yritykset voivat esittää kysymyksiä tai
selvennyspyyntöjä paikan päällä toimivalle arviointiryhmälle seuraavista seikoista:

55

54 Esimerkiksi Kongon demokraattisen tasavallan kartta, Yhdysvaltojen ulkoministeriön
kartta, IPIS:n kartta.
55 Kysymykset ja selvennykset olisi kirjattava ja syötettävä yhteistyötä tekevien yritysten
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i) Jäljitettävyys- ja alkuperäketjujärjestelmän tuottama näyttö [vaihe 1(C)] ja
riskinarviointi [vaihe 2].
ii) Tavarantoimittajia (välittäjiä ja viejiä) koskevat tiedot esimerkiksi rahanpesun
vastaisilla järjestelmillä käyttöön otettujen asiakkaan/tavarantoimittajan taustan
selvittämistä koskevien protokollien mukaisesti.
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c) Otetaan vastaan ja arvioidaan asianomaisten osapuolien esittämät valitukset ja
ilmoitetaan niistä yhteistyötä tekeville yrityksille.

B. 1. ERITYISET SUOSITUKSET – Paikallisille viejille
1. Helpotetaan

arviointiryhmän

logistiikkaa

paikan

päällä

ja

vastataan

kaikkiin

avunpyyntöihin.
2. Helpotetaan arviointiryhmän pääsyä kaikkien toimitusketjun alkupään välittäjien,
kokoajien ja kuljettajien luokse.
3. Sallitaan arviointiryhmälle pääsy kaikkiin yrityksen toimipaikkoihin myös naapuri- tai
muissa maissa, joissa uudelleenlastaus tai -merkintä on todennäköistä, sekä kaikkeen
kirjanpitoon, tietoihin tai muuhun hankintamenettelyjä koskevaan näyttöön, verojen,
maksujen ja palkkioiden maksutietoihin ja vientiasiakirjoihin.
4. Annetaan arviointiryhmälle oikeus saada kaikki yrityksen due diligence -käytäntöjen
yhteydessä saadut ja säilytetyt tiedot, mukaan lukien tiedot valtiosta riippumattomille
aseistetuille ryhmille ja julkisilla tai

yksityisille turvallisuusjoukoille suoritetuista

maksuista.
5. Yksilöidään työntekijät, jotka toimivat arviointiryhmän yhteyshenkilöinä.

B.
2. ERITYISET SUOSITUKSET – Kansainvälisille rikastekaupan
harjoittajille ja mineraalien uudelleenkäsittelijöille
1. Helpotetaan arviointiryhmän pääsyä kaikkien rajatylittävien kuljettajien luo ja sallitaan
sen seuraavan mineraalien rajatylittävien kuljetusten mukana ennalta ilmoittamatta.
2. Annetaan arviointiryhmälle pääsy kaikkiin kansainvälisten rikastekaupan harjoittajien ja
mineraalien uudelleenkäsittelijöiden omistamiin toimipaikkoihin naapuri- tai muissa
maissa, joissa konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien
uudelleenlastaus tai -merkintä on todennäköistä tai joissa toimitusketjun tiedetään
vuotavan tai vuotaminen on todennäköistä.
3. Annetaan

arviointiryhmälle

hankintamenettelyjä

pääsy

koskevaan

kaikkeen

näyttöön,

kirjanpitoon,
verojen,

tietoihin

maksujen

ja

tai

muuhun

palkkioiden

maksutietoihin ja vientiasiakirjoihin.
4. Annetaan arviointiryhmälle oikeus saada kaikki yrityksen due diligence -käytäntöjen
yhteisesti käytettävissä oleviin tietojärjestelmiin tulevaa käyttöä, seurantaa ja
päivittämistä varten.
56 Ks. rahanpesunvastainen toimintaryhmä (FATF): Guidance on the risk-based approach
to combating money laundering and terrorist financing, kesäkuu 2007, 3.10 kohta.
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yhteydessä saadut ja säilytetyt tiedot, mukaan lukien tiedot valtiosta riippumattomille
aseistetuille ryhmille ja julkisilla tai

yksityisille turvallisuusjoukoille suoritetuista

maksuista.
5. Toimitetaan arviointiryhmälle ennakoivasti tiedot mineraaleista, jotka ovat peräisin muilta
varoittavan merkin alaisilta mineraalien alkuperä- tai kauttakulkualueilta.
6. Yksilöidään työntekijät, jotka toimivat arviointiryhmän yhteyshenkilöinä.

B. 3. ERITYISET SUOSITUKSET – Sulattamoille/jalostamoille
1. Yksilöidään työntekijät, jotka toimivat arviointiryhmän yhteyshenkilöinä.
2. Annetaan

arviointiryhmälle

hankintamenettelyjä

pääsy

koskevaan

kaikkeen

näyttöön,

kirjanpitoon,
verojen,

tietoihin

maksujen

tai

ja

muuhun

palkkioiden

maksutietoihin ja vientiasiakirjoihin.
3. Annetaan arviointiryhmälle oikeus saada kaikki yrityksen due diligence -käytäntöjen
yhteydessä saadut ja säilytetyt tiedot.

C. SUOSITELTUJA
KYSYMYKSIÄ,
ARVIOINNEISSA OLISI VASTATTAVA:

JOIHIN

YRITYSTEN

Nämä kysymykset liittyvät tinan,

tantaalin, volframin ja niiden malmien ja johdannaisten toimitusketjussa havaittuihin
yleisiin olosuhteisiin, jotka aiheuttavat riskejä.
1. Niiden konfliktialueiden ja korkean riskin alueiden toimintaympäristö, joilta
mineraalit ovat peräisin, joiden kautta niitä kuljetetaan ja/tai joilta niitä viedään
a) Tutkitaan mineraalien konflikteista kärsivien ja korkean riskin alkuperäalueiden,
naapurimaiden

ja

kauttakulkumaiden

profiileita

(mukaan

lukien

mahdolliset

kuljetusreitit ja louhinta-, kaupankäynti-, käsittely- ja vientipaikat). Merkityksellisiä
tietolähteitä ovat muun muassa (hallitusten, kansainvälisten organisaatioiden,
kansalaisjärjestöjen ja viestimien) julkiset raportit, kartat, YK:n raportit ja YK:n
turvallisuusneuvoston
konflikteihin,

pakotteet,

ihmisoikeuksiin

mineraalien

tai

louhintaa

mahdollisessa

ja

sen

vaikutuksia

alkuperämaassa

syntyviin

ympäristövahinkoihin käsittelevä toimialan kirjallisuus tai muut (esimerkiksi eettisten
eläkerahastojen antamat) julkiset lausumat.
b) Onko

alueella

tai

sen

läheisyydessä

kansainvälisiä

yksiköitä,

kuten

YK:n

rauhanturvajoukkoja, jotka pystymät puuttumaan tilanteeseen ja suorittamaan
tutkintaa?

Voidaanko

näitä

järjestelmiä

käyttää

toimitusketjun

toimijoiden

tunnistamiseen? Onko olemassa paikallisia oikeussuojakeinoja, joilla voidaan vastata
aseistettujen ryhmien läsnäoloon tai muiden konfliktin osatekijöihin liittyviin
ongelmiin?

Pystyvätkö

asianomaiset

kansalliset,

alueelliset

ja/tai

paikalliset

valvontaviranomaiset, joiden lainkäyttövaltaan kaivostoimintaan liittyvät kysymykset
kuuluvat, puuttumaan tällaisiin ongelmiin?
2. Tavarantoimittajat ja liikekumppanit

42

a) Keitä ovat tavarantoimittajat tai muut osapuolet, jotka osallistuvat mineraalien
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rahoitukseen, louhintaan, kauppaan ja kuljetukseen louhintapaikan ja sen paikan
välillä, jossa due diligence -käytännöt toteuttava yritys ottaa mineraalit haltuunsa?
Yksilöidään kaikki toimitusketjun merkittävät toimijat ja kerätään tietoja omistuksesta
(tosiasiallinen omistus mukaan lukien), yritysrakenteesta, yrityksen toimihenkilöiden
ja johtajien nimistä, yrityksen tai toimihenkilöiden omistusosuuksista muissa
organisaatioissa sekä yrityksen ja toimihenkilöiden liiketaloudellisista, hallinnollisista,
poliittisista tai sotilaallisista kytköksistä (keskittyen erityisesti mahdollisiin suhteisiin
valtiosta

riippumattomien

aseistettujen

turvallisuusjoukkojen kanssa).

ryhmien

tai

julkisten

tai

yksityisten

43

b) Millaisia hankinta- ja due diligence -järjestelmiä näillä tavarantoimittajilla on
käytössään? Millaisia toimitusketjua koskevia toimintapolitiikkoja tavarantoimittajat
ovat hyväksyneet ja miten ne ovat sisällyttäneet ne hallintaprosesseihinsa? Miten ne
suorittavat mineraalien sisäisen valvonnan? Miten ne valvovat sitä, että niiden
tavarantoimittajat noudattavat toimintapolitiikkoja ja ehtoja?
3. Mineraalien louhinnan olosuhteet konflikti- ja riskialueilla
a) Mikä on mineraalien tarkka alkuperä (mistä nimenomaisista louhoksista ne ovat
peräisin)?
b) Mitä louhintamenetelmää käytettiin? Määritetään, louhittiinko mineraalit käsiteollisella
ja pienimuotoisella kaivostoiminnalla (ASM-kaivostoimintaa) vai laajamittaisella
kaivostoiminnalla,

42. Ks. rahanpesunvastainen toimintaryhmä (FATF): Guidance on the risk-based approach
to combating money laundering and terrorist financing, kesäkuu 2007, 3.10 kohta. Ks.
vaihe 2.
43. Ks. International Association of Oil and Gas Producers: Guidelines on reputational due
diligence, VI luku (raportti nro 356, 2004). Ks. myös OECD:n riskinarviointivälineen
heikosti hallituilla alueilla toimiville monikansallisille yrityksille (OECD Risk Awareness
Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones) 5 luku ”Knowing Clients
and Business Partners”, 2006,
ja mikäli ne on louhittu ASM-kaivostoiminnalla, määritetään mahdollisuuksien
mukaan, ovatko ne yksittäisten käsiteollisten kaivostyöntekijöiden vai käsiteollista
kaivostoimintaa harjoittavien osuuskuntien, järjestöjen tai pienyritysten louhimia.
Yksilöidään hallituksen toimielimille maksetut verot, palkkiot ja maksut sekä näistä
maksuista tehdyt ilmoitukset.
c) Liittyykö louhintaolosuhteisiin valtiosta riippumattomien aseistettujen ryhmien tai
julkisten tai yksityisten turvallisuusjoukkojen läsnäoloa ja osallistumista yhteen tai
useampaan seuraavista seikoista: louhoksen tai sitä ympäröivien kuljetusreittien
suora valvonta; verojen kantaminen kaivostoiminnan harjoittajilta tai mineraalien
kiristys; valtiosta riippumattomien aseistettujen ryhmien tai julkisten tai yksityisten
turvallisuusjoukkojen ja/tai niiden perheiden ja/tai kumppanien tosiasialliset tai muut
omistusosuudet louhoksesta tai mineraaleihin liittyvät oikeudet; osallistuminen
kaivostoimintaan toisena tulolähteenä ”vapaa-ajalla”; tai turvallisuuspalvelujen
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tarjoaminen kaivostoiminnan harjoittajien suorittamaa maksua tai tuotannosta
kerättäviä veroja vastaan? Osallistuuko jokin näistä aseistetuista ryhmistä tai
sotilaallisista yksiköistä konfliktiin tai onko niillä siihen liittyviä intressejä? Onko jokin
niistä aiemmin osallistunut laajoihin ihmisoikeusloukkauksiin tai muihin rikoksiin?
d) Millaiset louhintaolosuhteet ovat? Yksilöidään etenkin, esiintyykö i) minkäänlaista
kidutusta

tai

julmaa,

epäinhimillistä

tai

halventavaa

kohtelua

mineraalien

louhimiseksi; ii) pakkotyötä, jolla tarkoitetaan kaikenlaista työtä tai palvelusta, joka
jonkin rangaistuksen uhalla vaaditaan joltakin henkilöltä ja johon mainittu henkilö ei
ole vapaaehtoisesti tarjoutunut; iii) lapsityön pahimpia muotoja mineraalien
louhimiseksi; iv) muita räikeitä ihmisoikeusloukkauksia ja väärinkäytöksiä, kuten
laajaa seksuaalista väkivaltaa louhoksilla tai mineraalien louhinnan yhteydessä; tai v)
sotarikoksia tai muita vakavia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksia,
rikoksia ihmisyyttä vastaan tai kansanmurhia.
4. Mineraalien kuljetuksen, käsittelyn ja kaupankäynnin olosuhteet konflikti- ja
riskialueilla
a) Toimivatko toimitusketjun loppupään ostajat louhintapaikalla vai muualla?
Käsiteltiinkö eri kaivostoiminnan harjoittajilta peräisin olevat mineraalit erikseen ja
pidettiinkö ne erillään, kun ne myytiin toimitusketjussa eteenpäin? Jos vastaus on ei,
missä kohtaa mineraalit käsiteltiin, koottiin yhteen ja sekoitettiin myytäessä niitä
toimitusketjussa eteenpäin?
b) Keitä mineraaleja käsitelleet välittäjät olivat? Selvitetään, onko jonkin välittäjän
ilmoitettu tai epäilty louhineen valtiosta riippumattomiin aseistettuihin ryhmiin liittyviä
mineraaleja tai käyneen kauppaa niillä.
c) Missä määrin julkiset tai yksityiset turvallisuusjoukot tai valtiosta riippumattomat
aseistetut ryhmät osallistuvat suorasti tai välillisesti mineraaleilla käytävään
kauppaan, niiden kuljetukseen tai niiden verotukseen? Hyötyvätkö julkiset tai
yksityiset turvallisuusjoukot tai valtiosta riippumattomat aseistetut ryhmät jollain tavoin
muiden

osapuolten

harjoittamasta

mineraaleilla

käytävästä

kaupasta,

niiden

kuljetuksesta tai niiden verotuksesta esimerkiksi niiden ja välittäjien tai viejien välisten
kytkösten avulla?
d) Missä määrin julkiset tai yksityiset turvallisuusjoukot tai valtiosta riippumattomat
aseistetut ryhmät ovat läsnä kauppa- ja kuljetusreittien varrella? Tapahtuuko
mineraaleilla käytävän kaupan, niiden kuljetuksen tai niiden verotuksen yhteydessä
ihmisoikeusloukkauksia? Onko esimerkiksi näyttöä pakkotyöstä, kiristyksestä tai
pakottamisesta? Käytetäänkö lapsityövoimaa? Yksilöidään etenkin, esiintyykö i)
minkäänlaista kidutusta tai julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua
mineraalien kuljetusta tai niillä käytävää kauppaa varten; ii) minkäänlaisen pakkotyön
käyttämistä mineraalien louhinnassa, kuljetuksessa, kaupassa tai myynnissä; iii)
lapsityön pahimpia muotoja mineraalien kuljetusta tai niillä käytävää kauppaa varten;
iv)

muita

räikeitä

ihmisoikeusloukkauksia

ja

väärinkäytöksiä,

kuten

laajaa

seksuaalista väkivaltaa louhoksilla tai mineraalien kuljetuksen tai niillä käytävän
kaupan

yhteydessä;

tai

v)

sotarikoksia

tai

muita

vakavia

kansainvälisen
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humanitaarisen oikeuden loukkauksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan tai kansanmurhia
mineraalien kuljetusta tai niillä käytävää kauppaa varten.
e) Mitä tietoja on saatavilla toimitusketjun loppupäässä harjoitettavan kaupankäynnin
todentamiseksi? Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi autenttiset asiakirjat, kuljetusreitit,
lisenssit, rajatylittävät kuljetukset sekä aseistettujen ryhmien ja/tai julkisten tai
yksityisten turvallisuusjoukkojen läsnäolo.
5. Konflikti- ja riskialueilta tapahtuvan viennin olosuhteet
a) Mikä oli vientipaikka ja onko esiintynyt ilmoituksia tai epäilyjä voitelurahojen tai
muiden lahjusten maksamisesta vientipaikoissa mineraalien alkuperän salaamiseksi
tai sitä koskevaksi vilpilliseksi erehdyttämiseksi? Mitä asiakirjoja mineraalien vientiin
liittyi ja onko esiintynyt ilmoituksia tai epäilyjä vilpillisistä asiakirjoista tai epätarkasti
kuvailluista ilmoituksista (muun muassa mineraalien tyypistä, laadusta, alkuperästä ja
painosta)? Mitä veroja tai muita maksuja viennin yhteydessä maksettiin ja onko
esiintynyt ilmoituksia tai epäilyjä liian vähäisten arvojen ilmoittamisesta?
b) Miten vientikuljetus koordinoitiin ja suoritettiin? Keitä kuljettajat olivat ja onko
esiintynyt ilmoituksia tai epäilyjä heidän osallisuudestaan korruptioon (voitelurahat,
lahjukset, liian vähäisten arvojen ilmoittaminen jne.)? Miten vienti rahoitettiin ja miten
vakuutus hankittiin?
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Kultaa koskeva täydennysosa

KULTAA KOSKEVA TÄYDENNYSOSA

Johdanto ja soveltamisala
Tämä kultaa koskeva täydennysosa on kiinteä osa konfliktialueilta ja korkean riskin
alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun vastuullisuutta koskevia OECD:n due
diligence -ohjeita. Ohjeiden johdantojaksoa sekä liitettä I (Mineraalien toimitusketjun riskiin
perustuva viiden vaiheen due diligence -kehys), liitettä II (Konfliktialueilta ja korkean riskin
alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullista globaalia toimitusketjua koskevan
toimintapolitiikan malli) ja liitettä III (Ehdotettuja toimenpiteitä riskien vähentämiseksi ja
indikaattoreita edistyksen mittaamiseksi) sovelletaan kultaa koskevaan täydennysosaan.
Tästä syystä ilmauksella ”ohjeet” viitataan koko tässä täydennysosassa sekä tähän kultaa
koskevaan täydennysosaan että konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia
mineraaleja koskeviin OECD:n due diligence -ohjeisiin.
Tässä täydennysosassa annetaan erityisiä ohjeita due diligence -periaatteiden
noudattamisesta konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevan kullan
toimitusketjussa

yrityksillä

toimitusketjussa

olevien

erilaisten

asemien

mukaan.

Täydennysosassa erotetaan toisistaan toimitusketjun alkupään yritysten ja toimitusketjun
loppupään yritysten roolit (ks. kohta ”Määritelmät”) ja niille osoitetut due diligence
-suositukset, ja se sisältää tarvittaessa erityisiä suosituksia tietyille näihin kahteen laajaan
luokkaan kuuluville toimijoille. Näihin luokkiin kuuluvien yritysten olisi noudatettava due
diligence -periaatteita riippumatta siitä, omistavatko, vuokraavatko vai lainaavatko ne
kullan.
Tässä täydennysosassa keskitytään toimiin, joita yritysten olisi toteutettava
välttääkseen konfliktien ja vakavien ihmisoikeusloukkausten edistämistä mahdollisesti
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta hankitun kullan toimitusketjussa. Tämä
täydennysosa sisältää due diligence -toimenpiteitä, joita on toteutettava kierrätetyn tai
romukullan tai aiemmin jalostetun kullan, jäljempänä ’kierrätyskulta’, osalta vain, jos
kierrätetty materiaali on mahdollisesti keino pestä konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta
louhittua kultaa sen alkuperän salaamiseksi. Sijoituskultatuotteilta (harkot, kolikot ja
suljetuissa säiliöissä olevat hiput), joita säilytetään bullion-pankkien tai keskuspankkien
holveissa, pörsseissä ja jalostamoissa ja joiden ”todennettavissa oleva ajankohta”
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on

ennen 1. päivää tammikuuta 2012, ei edellytetä tietoja niiden alkuperästä (niin kutsutut
vanhat

varastot).

Sijoituskultatuotteet

edellyttävät

kuitenkin

vastapuolen

taustan

selvittämistä koskevia due diligence -toimenpiteitä, jotta varmistetaan, että vanhoilla
kultavarastoilla käytävä kauppa ei riko kansainvälisiä pakotteita eikä mahdollista
57 ”Todennettavissa olevalla ajankohdalla” tarkoitetaan ajankohtaa, joka voidaan todentaa
tarkastamalla tuotteissa ja varastoluetteloissa oleva päivämääräleima. Katso kohta
”Määritelmät”.
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konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla tapahtuvasta kultavarantojen myynnistä johtuvaa
tai siihen liittyvää rahanpesua.
Määrittääkseen tämän täydennysosan sovellettavuuden kaikkien kullan toimitusketjun
yritysten olisi suoritettava vaihe 1 (Laaditaan vankat yritysten hallintajärjestelmät) ja
aloitettava vaihe 2 (Yksilöidään ja arvioidaan riskit toimitusketjussa) selvittääkseen,
hankkivatko ne tosiasiallisesti tai mahdollisesti kultaa konfliktialueilta ja korkean riskin
alueilta. Muita tämän täydennysosan vaiheita sovelletaan tämän jälkeen vain yrityksiin,
jotka hankkivat kultaa konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta, ja kullan toimitusketjun
toimijoihin, jotka toimivat konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla.
Sen lisäksi, että ohjeissa ja tässä täydennysosassa esitetään periaatteet, standardit ja
prosessit, joiden avulla yksittäiset yritykset voivat noudattaa due diligence -periaatteita,
niissä suositellaan due diligence -periaatteita, -standardeja ja -prosesseja, joita uusien koko
alan

laajuisten

toimitusketjua

koskevien

aloitteiden

olisi

noudatettava

pyrittäessä

konfliktiriskin huomioon ottaviin ja vastuullisiin hankintakäytäntöihin. Kehittämällä Suurten
järvien alueen kansainvälisen konferenssin sertifiointijärjestelmän kaltaisia kattavia
sertifiointijärjestelmiä ja -välineitä tai muita alan tai useiden sidosryhmien aloitteita, joilla
tarjotaan näihin ohjeisiin sisältyvien standardien ja prosessien mukaisia konflikteihin
liittymättömien kullan hankintakäytäntöjen todentamisprosesseja voidaan saada uskottava
varmuus siitä, että toimitusketju ei edistä konflikteja tai vakavia ihmisoikeusloukkauksia.
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Näissä ohjeissa otetaan huomioon, että due diligence -toimenpiteet konfliktialueilla ja
korkean riskin alueilla muodostavat käytännön haasteita. Due diligence -käytäntöjen
soveltaminen edellyttää joustavuutta. Due diligence -toimenpiteiden luonne ja riittävä
laajuus riippuvat tapauskohtaisista olosuhteista, ja niihin vaikuttavat yrityksen koon, toimien
sijaintipaikan, kyseisen maan tilanteen, alan ja kyseessä olevien tuotteiden tai palvelujen
luonteen kaltaiset tekijät. Näihin haasteisiin voidaan vastata usein tavoin, muun muassa
seuraavin keinoin:
•

koko alan laajuinen yhteistyö, jolla luodaan valmiuksia due diligence -periaatteiden

noudattamiseksi
•

tietyistä due diligence -tehtävistä aiheutuvien kustannusten jakaminen alan sisällä

•

osallistuminen vastuullista toimitusketjun hallinnointia koskeviin aloitteisiin

59

58 Ks. OECD:n ohjeiden liitteessä II oleva ”konfliktin edistämisen” määritelmä.
59 Edellyttäen esimerkiksi, että ne ovat yhdenmukaisia OECD:n ohjeiden kanssa: ConflictFree Smelter Program, jonka ovat laatineet Electronic Industry Citizenship Coalition
(EICC) ja Global e-Sustainability Initiative (GeSI); Conflict-Free Gold Standard, World
Gold Council (2012); Responsible Gold Guidance, London Bullion Market Association
(2012); ja Chain-of-Custody Certification, Responsible Jewellery Council (2012);
Fairtrade and Fairmined Standard for Gold from Artisanal and Small- Scale Mining,
Alliance of Responsible Mining/Fairtrade Labelling Organizations International (2010).
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• koordinointi samoja tavarantoimittajia käyttävien alan toimijoiden välillä
• toimitusketjun alku- ja loppupään yritysten välinen yhteistyö
• kumppanuuksien luominen kansainvälisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden
kanssa
• toimitusketjua koskevan toimintapolitiikan mallin (liite II) ja näissä ohjeissa hahmoteltujen
erityisten

due

diligence

-suositusten

sisällyttäminen

olemassa

oleviin

toimintapolitiikkoihin ja hallintajärjestelmiin, yrityksen due diligence -käytäntöihin, kuten
hankintakäytäntöihin, korruption vastaisiin ja asiakkaan taustan selvittämistä koskeviin
due diligence -toimenpiteisiin sekä kestävyyttä ja yrityksen yhteiskuntavastuuta
koskevaan ja muuhun vuosittaiseen raportointiin.
Ohjeissa

otetaan

erityisesti

huomioon,

että

due

diligence

-periaatteiden

noudattaminen käsiteollisen ja pienimuotoisen kullan louhinnan osalta konfliktialueilla ja
korkean riskin alueilla on haasteellista. Käsiteollisten ja pienimuotoisten kullan tuottajien,
kuten yksittäisten henkilöiden, epävirallisten työryhmien tai yhteisöjen, ei edellytetä
toteuttavan näissä ohjeissa suositeltuja due diligence -toimenpiteitä, mutta niitä
kannustetaan osallistumaan asiakkaidensa due diligence -toimiin ja virallistamaan
toimintansa niin, että ne voivat toteuttaa due diligence -toimenpiteitä tulevaisuudessa. Vain
käsiteollista

ja

pienimuotoista

kaivostoimintaa

harjoittavien

yritysten

edellytetään

noudattavan due diligence -periaatteita (ks. kohta ”Määritelmät”). Lisäykseen sisältyy
ehdotettuja toimenpiteitä, joilla pyritään estämään mahdollisesti haitalliset sosiaaliset ja
60

taloudelliset vaikutukset haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin , kuten laillisen
käsiteollisen ja pienimuotoisen kaivostoiminnan harjoittajiin, konfliktialueilla ja korkean riskin
alueilla.
Kun otetaan huomioon toimintaympäristön kompleksisuus konfliktialueilla ja korkean
riskin alueilla, joilla olosuhteet voivat muuttua ja huonontua nopeasti, due diligence
-menettely käsitetään jatkuvaksi, ennakoivaksi ja reaktiiviseksi prosessiksi, jossa yritykset
toteuttavat kohtuullisia toimia ja pyrkivät vilpittömästi yksilöimään konfliktien ja vakavien
väärinkäytösten edistämistä koskevat riskit ja torjumaan niitä näiden ohjeiden ja erityisesti
liitteen II mukaisesti. Näillä ohjeilla edistetään asteittaista due diligence -käytäntöjen
parantamista tavarantoimittajien kanssa tehtävän rakentavan yhteistyön avulla.Yrityksiä
kannustetaan sisällyttämään nämä ohjeet vastuullista liiketoimintaa koskeviin laajempiin
toimintapolitiikkoihinsa ja käytäntöihinsä sekä tiedottamaan kuluttajille ja suurelle yleisölle,
että ne noudattavat näitä ohjeita. Yritykset voivat käyttää näitä ohjeita tehdäkseen
kohtuullisia määrityksiä tuotteidensa vastuullisesta ja konfliktiriskin huomioon ottavasta

60 Ks. OECD Guidelines for Multinational Enterprises (toimintaohjeet monikansallisille
yrityksille) (2011), ihmisoikeuksia käsittelevän IV luvun selitykset, 40 kohta: ”[...]
yritysten olisi kunnioitettava erityistä huomiota edellyttäviin ryhmiin tai väestönosiin
kuuluvien henkilöiden ihmisoikeuksia, jos niiden toiminta saattaa aiheuttaa
ihmisoikeuksien kannalta haitallisia vaikutuksia. Tässä yhteydessä Yhdistyneiden
kansakuntien sopimuksissa on käsitelty lähemmin alkuperäiskansojen, kansallisiin tai
etnisiin sekä uskonnollisiin tai kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden, naisten,
lasten, vammaisten henkilöiden sekä siirtotyöläisten ja heidän perheidensä oikeuksia.”
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luonteesta.
Nämä ohjeet perustuvat OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille
(Guidelines for Multinational Enterprises) ja OECD:n riskinarviointivälineeseen heikosti
hallituilla

alueilla

toimiville

monikansallisille

yrityksille

(Risk

Awareness

Tool

for

Multinational Enterprises in Weak Governance Zones) sisältyviin periaatteisiin ja normeihin
ja ovat yhdenmukaiset niiden kanssa. Ohjeissa annetaan hallitusten yhteisesti esittämiä
suosituksia yrityksille, jotka toimivat konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla tai hankkivat
niiltä mineraaleja, sekä ohjeita konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien
mineraalien

vastuullisia

toimitusketjuja

koskevista

periaatteista

ja

due

diligence

-prosesseista, jotka ovat sovellettavan lainsäädännön ja asiaa koskevien kansainvälisesti
tunnustettujen normien mukaisia. Nämä ohjeet eivät siten korvaa kansallisia lakeja ja
määräyksiä, kaivostoimintaa koskevat lait ja määräykset mukaan luettuna, eikä niiden tule
katsoa syrjäyttävän niitä.
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Määritelmät
Käsiteollinen ja pienimuotoinen kaivostoiminta (ASM-kaivostoiminta) – virallista tai
epävirallista kaivostoimintaa, jossa käytetään lähinnä yksinkertaisia etsinnän, louhinnan,
käsittelyn ja kuljetuksen muotoja. ASM-kaivostoiminta edellyttää tavallisesti vähän
pääomaa, ja siinä käytetään hyvin työvoimavaltaista teknologiaa. ASM-kaivostoiminta voi
tarkoittaa

yksittäin

työskentelevien

henkilöiden,

mutta

myös

perheryhmien

tai

kumppanuuksien harjoittamaa kaivostoimintaa taikka osuuskuntien tai muun tyyppisten
laillisten, satoja tai jopa tuhansia kaivostyöntekijöitä kattavien yhteenliittymien ja yritysten
jäsenenä harjoitettavaa kaivostoimintaa. On esimerkiksi yleistä, että 4–10 henkilön
muodostamat työryhmät, jotka joskus ovat perheyksiköitä, jakavat tehtäviä yhdellä
mineraalien louhintapaikalla (esimerkiksi kaivavat yhtä tunnelia). Organisaation tasolla
yleisiä ovat 30–300 kaivostyöntekijästä koostuvat ryhmät, jotka louhivat yhdessä yhtä
mineraaliesiintymä (esimerkiksi eri tunneleissa) ja jakavat joskus käsittelytilat.
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ASM-kaivostoimintaa harjoittavat yritykset – Käsiteolliset ja pienimuotoiset yksiköt,
jotka ovat riittävän virallisia ja jäsenneltyjä noudattaakseen näitä ohjeita. Kuten lisäyksessä
todetaan, kaikkia käsiteollisen ja pienimuotoisen kaivostoiminnan harjoittajia kehotetaan
virallistamaan toimintansa tässä suhteessa.
Bullion-kulta – Yleistermi, joka tarkoittaa harkoiksi valettua jalostettua kultaa.
Bullion-pankki – Pankki (vähittäispankit, kaupalliset pankit ja sijoituspankit mukaan
lukien) tai rahoituslaitos, esimerkiksi kauppahuone, joka suorittaa liiketoimia jalostetulla
kullalla.
Alkuperäketju – Rekisteri niistä peräkkäisistä tahoista, joiden hallussa mineraalit ovat
61 Ks. OECD Guidelines for Multinational Enterprises (toimintaohjeet monikansallisille
yrityksille) (2011), I luvun 2 kohta.
62 Ks. Felix Hruschka ja Cristina Echavarría: Rock-Solid Chances for Responsible
Artisanal Mining, Alliance for Responsible Mining Series on Responsible ASM
No. 3, 2011.

KONFLIKTIALUEILTA JA KORKEAN RISKIN ALUEILTA PERÄISIN OLEVIEN MINERAALIEN TOIMITUSKETJUN VASTUULLISUUTTA KOSKEVAT OECD:N DUE
DILIGENCE -OHJEET © OECD 2013

63

KULTAA KOSKEVA TÄYDENNYSOSA

liikkuessaan toimitusketjun läpi.
Konfliktialueet ja korkean riskin alueet – Alueita, joiden tunnuspiirteitä ovat aseellinen
konflikti, laajamittainen väkivalta, rikollisten verkostojen harjoittama väkivalta mukaan
luettuna, tai muut ihmisiin kohdistuvat vakavat ja laajat turvallisuusriskit. Aseelliset konfliktit
voivat olla hyvin erilaisia, kuten kansainvälisiä tai valtioiden sisäisiä, niissä voi olla osallisina
kaksi tai useampia valtioita, tai ne voivat olla muun muassa vapautussotia, kapinoita tai
kansalaissotia. Korkean riskin alueet ovat alueita, joilla on korkea konfliktin tai laajojen tai
vakavien väärinkäytösten riski ohjeiden liitteessä II olevan 1 kohdan mukaisesti. Tällaisille
alueille on usein tunnusomaista poliittinen epävakaus tai vainot, hallintoelinten heikkous,
turvattomuus, siviili-infrastruktuurin romahtaminen, laajamittainen väkivalta ja kansallisen tai
kansainvälisen oikeuden rikkominen.
”Suora tai epäsuora tuki” valtiosta riippumattomille aseistautuneille ryhmille tai julkisille
tai yksityisille turvallisuusjoukoille käsittää kullan louhinnan, kuljetuksen, kaupan, käsittelyn
tai viennin avulla annettavan avun valtiosta riippumattomille aseistautuneille ryhmille tai
niihin sidoksissa oleville tahoille (apu voi olla muun muassa kullan hankintaa näiltä,
63

maksujen suorittamista näille tai muunlaista logistista tai välineistöön liittyvää apua) , jotka:
i)

pitävät laittomasti määräysvallassaan louhintapaikkoja tai pitävät muulla tavoin
määräysvallassaan kuljetusreittejä, kullan kauppapaikkoja ja toimitusketjun alkupään
64

toimijoita; ja/tai
ii)

65

kantavat laittomasti veroa tai kiristävät rahaa tai kultaa kaivosten
sisäänpääsypaikoissa, kuljetusreittien varrella tai kullan kauppapaikoissa; ja/tai

iii)

kantavat laittomasti veroa tai kiristävät rahaa välittäjiltä, vientiyrityksiltä tai
kansainvälisen kaupan toimijoilta.
Due diligence -menettely – Due diligence -menettely on jatkuva, ennakoiva ja

reaktiivinen prosessi, jolla yritykset voivat yksilöidä, estää ja vähentää riskejä ja tehdä
selkoa siitä, miten ne puuttuvat tosiasiallisiin ja mahdollisiin haitallisiin vaikutuksiin kiinteänä
osana liiketaloudellista päätöksentekoaan ja riskinhallintajärjestelmiään. Due diligence
-menettely voi auttaa yrityksiä varmistamaan, että ne noudattavat asiaankuuluvia
63 ”Sidoksissa oleviin tahoihin” luetaan kauppiaat, kokoajat, välittäjät ja muut
toimitusketjun toimijat, jotka tekevät suoraa yhteistyötä aseistettujen ryhmien kanssa
kullan louhinnan, kaupan tai käsittelyn helpottamiseksi.
64 Kaivosten, kuljetusreittien, kullan kauppapaikkojen ja toimitusketjun alkupään
toimijoiden ”määräysvallassa pitämisellä” tarkoitetaan i) louhinnan valvomista muun
muassa myöntämällä pääsy louhintapaikoille ja/tai koordinoimalla toimitusketjun
myöhemmässä vaiheessa tapahtuvaa myyntiä välittäjille, vientiyrityksille tai
kansainvälisen kaupan toimijoille; ii) kaikenlaisen pakkotyön käyttämistä kullan
louhinnassa, kuljetuksessa, kaupassa tai myynnissä; tai iii) toimimista toimitusketjun
alkupään yritysten tai kaivosten johtajana tai toimihenkilönä tai hyötyä tuottavien
osuuksien tai muunlaisten osuuksien omistamista niistä.
65 ”Rahan tai kullan kiristämisellä” kaivoksissa, kuljetusreiteillä, kullan kauppapaikoilla tai
toimitusketjun alkupään yrityksissä tarkoitetaan sellaisten rahasummien tai kullan
vaatimista, joita henkilö ei ole vapaaehtoisesti tarjonnut, uhkaamalla väkivallalla tai
muulla rangaistuksella ja usein tarjoamalla vastineeksi mahdollisuutta hyödyntää
kaivosta tai kuljetusreittejä tai kuljettaa, ostaa tai myydä kultaa.
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periaatteita.

KULLAN LÄHTEET
Näiden ohjeiden soveltamiseksi katsotaan, että kullalla ja kultaa sisältävällä materiaalilla
on kolme mahdollista lähdettä, joihin suositellaan sovellettavan erilaisia due diligence
-toimenpiteitä:
1) LOUHITTU KULTA – Kulta, joka on peräisin louhoksista (keskisuurista ja suurista tai
käsiteollisista ja/tai pienimuotoisista louhoksista) ja jota ei ole aiemmin jalostettu. Louhitun
kullan alkuperä on se louhos, jossa se louhittiin. Louhitun kullan alaluokkia ennen sen
jalostamista ovat seuraavat:
• Alluviaalinen kulta – Äskettäin louhittu kulta, joka on saatu useimmiten joissa tai niiden
lähellä sijaitsevista hiekka- ja sorakerroksista tavallisesti hyvin pieninä, mutta näkyvinä
kultakappaleina. Alluviaalinen kulta esiintyy useimmiten ”hiekan” tai joskus hippujen
muodossa. Se on valmiiksi muodoltaan rikastettua, sitä on helppo kuljettaa, ja se voidaan
helposti sulattaa ja/tai puolijalostaa pieniksi harkoiksi (joiden puhtaus on tavallisesti 85–
92 prosenttia).

Kaikissa

näissä

muodoissa

oleva

alluviaalinen

kulta

edellyttää

jalostamista, ennen kuin sitä voidaan käyttää bullion-kultana tai koruina, mutta se
voidaan tavallisesti jalostaa suoraan ilman välillä suoritettavaa rikastamista ja käsittelyä.
• Kultamalmi – Kivi- tai sora-aines, joka sisältää taloudellisesti arvokkaan pitoisuuden
kultaa. Tämä pitoisuus voi olla painopitoisuutena ilmaistuna hyvin pieni, esimerkiksi
1 gramma kultaa malmitonnia kohden, mutta silti taloudellisesti hyödynnettävissä
keskisuuressa ja laajamittaisessa teollisessa kaivostoiminnassa. Tilavuutensa ja
painonsa vuoksi kultamalmia ei tavallisesti kuljeteta kauas louhintapaikalta käsittelyä
varten.
• Kultarikaste – Välituote, joka syntyy kultamalmin käsittelyssä sen kultapitoisuuden
nostamiseksi mutta joka yhä vaatii käsittelyä doré-harkkojen tuottamiseksi. Kultarikaste
kuljetetaan tavallisesti lähistöllä sijaitsevaan sulattamoon doré-harkkojen tuottamista
varten.
• Doré-harkko – Harkko, joka on valettu louhitusta kultaseoksesta ja yleensä peräisin
malmien laajaperäisestä jalostamisesta ja sulattamisesta keskisuurissa tai suurissa
louhoksissa korkeaan pitoisuuteen (puhtaus tavallisesti 85–90 prosenttia). Tässä
muodossa oleva louhittu kulta ei ole kauppalaatuista, ja se on kuljetettava suoraan
jalostamoon jalostettavaksi ilman muuta välikäsittelyä.
• Kaivostoiminnan sivutuote – Kulta, joka tuotetaan muiden metallien louhinnan
yhteydessä, esimerkiksi kuparisulfidimalmista, jossa voi olla hyvin pieniä pitoisuuksia
kultaa. Kun kulta on sivutuote, toinen, tärkeämpi metalli käsitellään ja jalostetaan ensin,
ja tämän jälkeen kulta uutetaan ja jalostetaan päämetallin jäännöksestä, kuten
kuparinpuhdistuksen elektrolyyttisten kennojen lietteestä.
• LSM-kulta – Kulta, joka on tuotettu keskisuurella tai laajamittaisella kaivostoiminnalla
(ks. keskisuuren tai laajamittaisen kaivostoiminnan määritelmä).
• ASM-kulta – Kulta, joka on tuotettu käsiteollisella tai pienimuotoisella kaivostoiminnalla
(ks. käsiteollisen tai pienimuotoisen kaivostoiminnan määritelmä).

KULLAN LÄHTEET (jatkoa)
2) KIERRÄTYSKULTA – Kulta, joka on jalostettu jo aiemmin, kuten loppukäyttäjän tai
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kuluttajakäytön jälkeen uusiokäytössä hyödynnettävä kulta, sijoituskulta ja kultaa sisältävät
tuotteet sekä romu- ja jätemetallit ja materiaalit, joita syntyy jalostuksen ja tuotteiden
valmistuksen yhteydessä, ja joka palautetaan jalostamoon tai muulle toimitusketjun loppupään
välikäsittelijälle ja aloittaa uuden elinkaaren ”kierrätyskultana”. Kierrätyskullan alkuperäksi
katsotaan se kullan toimitusketjun kohta, jossa kulta palautuu jalostamoon tai muulle
toimitusketjun

loppupään

välittäjänä

toimivalle

uudelleenkäsittelijälle

tai

kierrättäjälle.

Kierrätyskullan alaluokkia ovat:
•

Käsittelemätön kierrätyskulta – Kierrätyskulta alkuperäisessä muodossaan ja/tuotantojäte
ennen sen palauttamista käsiteltäväksi ja jalostettavaksi (esimerkiksi bullion-kultaharkot,
korut, koristeet, kolikot, koneiden tuottamat lastut).

•

Sulatettu

kierrätyskulta

–

Kierrätyskulta,

joka

on

sulatettu

ensimmäisenä

kierrätysprosessin vaiheena ja valettu karkeiksi harkoiksi tai muihin muotoihin, joiden mittoja
ei ole määritelty ja joiden pitoisuus vaihtelee.
•

Teollisuuden sivutuote – Toista materiaalia käsiteltäessä tuotettu materiaali, joka ei ole
ensisijaisesti haluttu tuote, mutta silti erillinen käyttökelpoinen materiaali. Esimerkiksi kullan
jalostuksen yhteydessä syntyy usein vähäarvoisia sivutuotteita, kuten sulatusuunien
hormipölyä, käytettyjä sulatusastioita ja lattialta lakaistua jätettä.
3) VANHAT VARASTOT – Sijoituskultatuotteita (harkot, kolikot ja suljetuissa säiliöissä

olevat hiput), joita säilytetään bullion-pankkien tai keskuspankkien holveissa, pörsseissä ja
jalostamoissa ja joiden ”todennettavissa oleva ajankohta” on ennen 1. päivää tammikuuta
2012. Niiltä ei edellytetä tietoja niiden alkuperästä. Tähän sisältyvät varastot, joita kolmas
osapuoli pitää hallussaan lueteltujen yhteisöjen puolesta.
•

Todennettavissa oleva ajankohta: Ajankohta, joka voidaan todentaa tarkastamalla
tuotteissa tai varastoluetteloissa oleva päivämääräleima.
Sekakulta – Useista eri lähteistä peräisin olevaa kultaa (esimerkiksi louhittua kultaa ja

kierrätyskultaa) sisältävä kulta. Näistä lähteistä olisi suoritettava due diligence -menettely
tämän täydennysosan suositusten mukaisesti, ja siinä olisi noudatettava kansainvälistä ja
kansallista oikeutta, mukaan lukien mineraalien laitonta kauppaa sääntelevä lainsäädäntö sekä
Yhdistyneiden kansakuntien pakotteet.

Good Delivery -standardi- Kullan fyysisiä ominaisuuksia ja kullan jalostajien valmiuksia
koskeva standardi, joka hyväksytään pörssissä tai pörssin ulkopuolisessa kaupankäynnissä
(OTC-kaupankäynnissä) (esimerkiksi London Good Delivery).
Tuotannonalan

ohjelma

–

Näissä

ohjeissa

tällä

termillä

tarkoitetaan

jonkin

toimialajärjestön luomaa ja hallinnoimaa aloitetta tai ohjelmaa tai vastaavaa tuotannonalan
aloitetta joidenkin tai kaikkien näiden ohjeiden suositusten tukemiseksi ja edistämiseksi.
Tuotannonalan ohjelma voi olla osa organisaation laajempaa toimintaa, joka kattaa myös
muita

tavoitteita.

Kaikki

näissä

ohjeissa

olevat

viittaukset

tuotannonalan

ohjelman

merkityksellisiin toimiin ja/tai aloitteisiin on ymmärrettävä siten, että tällaiset toimet ja/tai
aloitteet ovat näiden ohjeiden mukaisia.
Virallinen

mekanismi

–

Näissä

ohjeissa

tällä

termillä

tarkoitetaan

hallitusten,

elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan perustamaa ja niiden edustajista koostuvaa
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organisaatiota, jonka tehtävänä on tukea ja edistää joitakin tai kaikkia näiden ohjeiden
suosituksia. Kaikki näissä ohjeissa olevat viittaukset virallisen mekanismin merkityksellisiin
toimiin ja/tai aloitteisiin on ymmärrettävä siten, että tällaiset toimet ja/tai aloitteet ovat näiden
ohjeiden mukaisia.
Laillinen käsiteollinen ja pienimuotoinen kaivostoiminta: Käsiteollisen ja pienimuotoisen
kaivostoiminnan laillisuus on vaikeasti määriteltävä käsite, koska siihen liittyy useita
tilannekohtaisia tekijöitä (ks. lisäys). Näissä ohjeissa ”laillisella” tarkoitetaan muun muassa
sovellettavan lainsäädännön mukaista käsiteollista ja pienimuotoista kaivostoimintaa.

66

Jos

sovellettavan oikeuskehyksen noudattamista ei valvota tai tällaista oikeuskehystä ei ole,
käsiteollisen ja pienimuotoisen kaivostoiminnan laillisuuden arvioinnissa otetaan huomioon
käsiteollisen ja pienimuotoisen kaivostoiminnan harjoittajien vilpittömät pyrkimykset toimia
sovellettavan oikeuskehyksen puitteissa (jos sellainen on olemassa) sekä niiden sitoutuminen
toimintansa virallistamismahdollisuuksiin, kun tällaisia avautuu (ottaen huomioon, että
useimmissa tapauksissa käsiteollisen ja pienimuotoisen kaivostoiminnan harjoittajilla on tätä
varten hyvin niukasti, jos lainkaan, kapasiteettia, teknisiä valmiuksia tai riittäviä taloudellisia
varoja).Joka tapauksessa käsiteollista ja pienimuotoista kaivostoimintaa ei – kuten ei
muutakaan kaivostoimintaa – voida katsoa lailliseksi, jos se edistää ohjeiden liitteessä II
määriteltyjä konflikteja ja mineraalien louhintaan, kuljetukseen ja kauppaan liittyviä vakavia
väärinkäytöksiä.
Hallintajärjestelmä – Hallintaprosessit ja dokumentaatio, jotka yhdessä tarjoavat
järjestelmällisen

kehyksen

sen

varmistamiseksi,

että

tehtävät

suoritetaan

oikein,

johdonmukaisesti ja tehokkaasti haluttujen tulosten saavuttamiseksi, ja mahdollistavat tulosten
jatkuvan parantamisen.
Keskisuuri ja laajamittainen kaivostoiminta (LSM-kaivostoiminta) – Näissä ohjeissa LSMkaivostoiminnalla tarkoitetaan kullan louhintatoiminta, jota ei pidetä käsiteollisena tai
pienimuotoisena kaivostoimintana.
Kierrättäjä – Henkilö tai yksikkö, joka ei ole jäljempänä määritelty jalostaja ja joka kerää,
kokoaa ja/tai käsittelee kierrätys-/romukultaa esimerkiksi ottamalla siitä näytteitä ja
analysoimalla ne ennen kullan jalostamista ja uuden elinkaaren alkamista.
Jalostaja – Henkilö tai yksikkö, joka puhdistaa kullan kauppalaatuiseksi poistamalla muut
aineet doré-harkoista, alluviaalisesta kullasta, kierrätys-/romukullasta tai muista kultaa
sisältävistä syöttöaineista.
Tavarantoimittajat – Tällä termillä tarkoitetaan henkilöitä tai organisaatioita, joiden
katsotaan osallistuvan kullan ja kultaa sisältävien materiaalien toimitusketjuun.
Toimitusketju – Termillä ”toimitusketju” tarkoitetaan sellaisten toimien, organisaatioiden,
toimijoiden, teknologian, tietojen, resurssien ja palvelujen järjestelmää, jotka ovat mukana

66 Ks. Vision for Responsible Artisanal and Small-scale Mining julkaisussa Alliance for
Responsible Mining (Echavarria, C. ym. [toim.]), (2008): The Golden Vein – A guide to
responsible artisanal and small-scale mining. ARM Series on Responsible ASM No. 1.
Medellin.
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kullan siirtämisessä ja jalostamisessa sen lähteestä loppukuluttajille.
Toimitusketjun alkupää ja toimitusketjun alkupään yritykset – ”Toimitusketjun alkupään
yrityksillä” tarkoitetaan kullan toimitusketjua louhoksesta jalostamoihin. Toimitusketjun
alkupään yrityksiin sisältyvät kaivostoiminnan harjoittajat (käsiteolliset ja pienimuotoiset
11

yritykset tai keskisuuret ja suuret kultaa louhivat yritykset) , paikalliset kultakauppiaat tai
kullan alkuperämaan viejät, kuljettajat, kansainväliset louhitun tai kierrätyskullan
kauppiaat ja jalostajat. Käsiteollisten ja pienimuotoisten kullan tuottajien, kuten
yksittäisten

henkilöiden,

epävirallisten

työryhmien

tai

yhteisöjen,

ei

edellytetä

toimitusketjun alkupään yrityksiin luettavina toteuttavan näiden ohjeiden mukaisia due
diligence -toimenpiteitä, mutta niitä kannustetaan osallistumaan asiakkaidensa due
diligence -toimiin ja virallistamaan toimintansa niin, että ne voivat toteuttaa due diligence
-toimenpiteitä tulevaisuudessa.
Toimitusketjun loppupää ja toimitusketjun loppupään yritykset – ”Toimitusketjun
loppupään yrityksillä” tarkoitetaan kullan toimitusketjua jalostajilta vähittäismyyjille.
Toimitusketjun loppupään yrityksiin sisältyvät jalostetulla kullalla kauppaa käyvät toimijat
ja kultamarkkinat, bullion-pankit ja -pörssit ja muut itse kultaa holveissaan säilyttävät
tahot, korujen valmistajat ja vähittäismyyjät ja muut kultaa tuotteiden valmistuksessa
käyttävät yritykset (esimerkiksi elektroniikan ja lääkinnällisten laitteiden valmistajat).
Due diligence -periaatteiden noudattaminen toimitusketjussa: Erityisesti vastuulliseen
mineraalien hankintaan liittyvien toimitusketjun due diligence -käytäntöjen yhteydessä
riskiperusteisilla due diligence -käytännöillä tarkoitetaan toimia, joita yritysten olisi toteutettava
yksilöidäkseen

tosiasialliset

ja

mahdolliset

haitalliset

vaikutukset

ja

estääkseen

ja

vähentääkseen niitä sekä varmistaakseen, että ne kunnioittavat ihmisoikeuksia eivätkä edistä
67 68

konflikteja

toimitusketjussa toteuttamillaan toimilla.

69

67 Epäselvyyksien välttämiseksi on syytä täsmentää, että nämä ohjeet kattavat
kaivostoiminnan harjoittajat, käsittelijät ja jalostajat, jotka saattavat olla hallitusten tai
muiden valtiollisten tahojen omistamia tai muutoin niiden määräysvallassa tai ohjauksessa.
68 OECD:n due diligence -ohjeiden liitteessä II olevan määritelmän mukaisesti.
69 OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD, 2011); OECD Risk Awareness
Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones (OECD, 2006); Guiding
Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ”Protect,
Respect and Remedy” Framework, 21. maaliskuuta 2011 (A/HRC/17/31).
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Kaavio 2. Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevan kullan toimitusketjussa olevat riskit
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VAIHE 1: LAADITAAN VANKAT YRITYSTEN
HALLINTAJÄRJESTELMÄT
TAVOITE: Varmistetaan, että kullan toimitusketjun yritysten olemassa olevat due diligenceja hallintajärjestelmät ovat rakenteeltaan sellaiset, että ne mahdollistavat tehokkaat due
diligence -käytännöt.

I
JAKSO
–
YLEISET
SUOSITUKSET
TOIMITUSKETJUUN KUULUVILLE YRITYKSILLE

KAIKILLE

KULLAN

A. Hyväksytään konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta
mahdollisesti peräisin oleva kullan toimitusketjua koskeva
toimintapolitiikka riskien yksilöimiseksi ja hallitsemiseksi ja
sitoudutaan siihen. Tähän toimintapolitiikkaan olisi sisällyttävä kaikkien
toimitusketjun yritysten osalta seuraavat seikat:
1. Toimintapoliittinen sitoumus, jossa esitetään konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta
peräisin olevan kullan toimitusketjun vastuullisuutta koskevat yhteiset periaatteet ja
standardit, joiden perusteella yritys arvioi itseään sekä tavarantoimittajiensa toimia ja
suhteita. Tämän toimintapolitiikan olisi oltava yhdenmukainen ohjeiden liitteessä II
olevassa toimitusketjua koskevan toimintapolitiikan mallissa esitettyjen normien kanssa.
2. Selkeä

ja

johdonmukainen

hallintaprosessi,

jolla

varmistetaan

asianmukainen

riskinhallinta. Yrityksen olisi sitouduttava tässä täydennysosassa yksilöidyille eri tasoille
esitettyihin due diligence -toimiin ja -suosituksiin.

B. Järjestetään sisäisen hallinnoinnin järjestelmien rakenne siten,
että niillä tuetaan due diligence -periaatteiden noudattamista
toimitusketjussa. Toimitusketjuun kuuluvien yritysten olisi:
1. Osoitettava valta ja vastuu ylimpään johtoon kuuluville työntekijöille, joilla on tarvittava
pätevyys, osaaminen ja kokemus valvoa toimitusketjun due diligence -prosessia.
2. Varmistettava

riittävät

resurssit

näiden

prosessien

toteuttamisen

ja

valvonnan

tukemiseksi.
3. Otettava käyttöön organisaatiorakenne ja viestintäprosessit, joilla varmistetaan, että
asiaan kuuluvat työntekijät ja tavarantoimittajat saavat tärkeät tiedot, kuten yrityksen
toimintapolitiikan. Tarvittaessa olisi annettava koulutusta, ja yritykset voivat harkita
tuotannonalan ohjelmien tai virallisten mekanismien laatimia koulutusmoduuleja.
4. Varmistettava sisäinen vastuuvelvollisuus toimitusketjun due diligence -prosessin
toteutuksen suhteen.

C. Luodaan järjestelmä, jolla varmistetaan avoimuus, tietojenkeruu
ja valvonta kullan toimitusketjussa.
1. Luodaan sisäinen dokumentointi ja kirjausjärjestelmä toimitusketjun due diligence
-prosesseista, tuloksista ja niistä seuraavista päätöksistä. Tähän sisältyvät vaiheen 1
due diligence -toimenpiteet sekä mahdolliset täydentävät due diligence -toimenpiteet,
joita voidaan toteuttaa konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevan kullan
toimitusketjujen suhteen (vaiheet 2–5).
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2. Ylläpidetään sisäistä varaston ja liiketoimien dokumentointia, joka voidaan hakea ja jota
voidaan käyttää taannehtivasti kullan tuotantopanosten ja tuotosten tunnistamiseen ja/tai
alkuperäketjujärjestelmän tukemiseen (ks. vaihe 3(B)). Tähän olisi sisällyttävä
a) tiedot kullan ja kultaa sisältävien materiaalien, kuten kultamalmin, kultarikasteen,
doré-harkkojen,

alluviaalisen

kullan,

kierrätyskullan,

bullion-kullan,

korunvalmistuksen syöttötuotteiden ja/tai tuotteiden, elektroniikkakomponenttien ja
kultausliuosten, muodosta ja tyypistä ja niiden fyysinen kuvaus (ks. tämän
täydennysosan kohta ”Määritelmät”)
b) tavarantoimittajan toimittamat tiedot tuotantopanoksina käytetyn kullan ja kultaa
sisältävien materiaalien painosta ja pitoisuudesta sekä kullan tuotantopanosten ja
tuotosten paino- ja pitoisuusmääritykset
c) tavarantoimittajia koskevat tiedot, mukaan lukien vastapuolen taustan selvittämistä
koskevat due diligence -tiedot rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF)
antamien 40 suosituksen mukaisesti
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d) kunkin tuotantopanoksen ja tuotoksen yksilölliset viitenumerot
e) tuotantopanosten ja tuotosten, ostojen ja myyntien päivämärät.
3. Suoritetaan ja otetaan vastaan kullasta suoritettavia maksuja virallisten pankkikanavien
kautta, jos sellaisia on kohtuullisesti saatavilla. Vältetään mahdollisuuksien mukaan
käteisostoja

ja

varmistetaan,

että

kaikkia

välttämättömiä

käteisostoja

tuetaan

todennettavin asiakirjoin.
4. Tehdään varauksetonta ja avointa yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa
kultakaupoista.

Annetaan

tulliviranomaisten

käyttöön

täydelliset

tiedot

kaikista

kansainvälisiä rajoja ylittävistä lähetyksistä tai muista lähetyksistä, jotka muutoin
kuuluvat näiden viranomaisten lainkäyttövaltaan.
5. Säilytetään

edellä

kerätyt

tiedot

vähintään

viiden

vuoden

ajan

mieluiten

tietokonepohjaisessa tietokannassa.

D.
Vahvistetaan yrityksen sitoumusta tavarantoimittajiin
nähden. Toimitusketjuun kuuluvien yritysten olisi pyrittävä vaikuttamaan siihen, että
tavarantoimittajat sitoutuvat liitteen II mukaiseen toimitusketjua koskevaan
toimintapolitiikkaan ja näiden ohjeiden due diligence -prosesseihin. Tätä varten
yrityksen olisi:
1. Pyrittävä

luomaan

pitkäaikaisia

suhteita

tavarantoimittajiin

vastuullisten

hankintasuhteiden luomiseksi niiden kanssa.
2. Ilmoitettava tavarantoimittajille konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien
mineraalien toimitusketjun vastuullisuutta koskevat odotuksensa ohjeiden liitteen II ja

70 Ks. rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) 40 suositusta (2003). Ks. myös
rahanpesunvastainen toimintaryhmä (FATF): RBA Guidance for Dealers in Precious
Metal and Stones (2008).
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tämän täydennysosan mukaisesti. Yritysten olisi erityisesti ilmoitettava odottavansa, että
niiden tavarantoimittajat määrittävät toimitusketjussa havaittuja riskejä koskevan
riskinhallintastrategian ohjeiden liitteen II mukaisesti.
3. Sisällytettävä

näissä

ohjeissa

esitetty

toimitusketjua

koskeva

toimintapolitiikka

tavarantoimittajien kanssa tehtäviin kaupallisiin ja/tai kirjallisiin sopimuksiin, joita voidaan
soveltaa ja valvoa.
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4. Pohdittava keinoja luoda ja tukea tavarantoimittajien valmiuksia parantaa sopimuksen
toteuttamista ja noudattaa yrityksen toimitusketjua koskevaa toimintapolitiikkaa.
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5. Sitouduttava riskinhallintaan, jonka osana voidaan laatia tavarantoimittajien kanssa
mitattavissa olevia riskien vähentämistä koskevia edistymissuunnitelmia, joihin osallistuu
soveltuvin osin ja tarvittaessa paikallis- ja keskushallintoja sekä kansainvälisiä ja
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita.
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E. Laaditaan yritys- ja/tai kaivostason valitusmekanismi.
Sen mukaan, millainen asema niillä on toimitusketjussa, yritysten olisi:
1. Laadittava riskitietoisuuteen liittyvä varhaisvaroitusmekanismi, jonka avulla asiaan
liittyvät osapuolet (henkilöt, joihin asia vaikuttaa, tai ilmiantajat) voivat tuoda esiin
ongelmia, jotka liittyvät kullan louhintaan, kauppaan, käsittelyyn ja vientiin konfliktialueilla
tai korkean riskin alueella. Tämän avulla yritys saa varoituksen toimitusketjussaan
olevista riskeistä yrityksen omien tietojen ja riskien arviointien lisäksi.
2. Tarjottava tällainen mekanismi yhdessä muiden yritysten tai organisaatioiden, kuten
tuotannonalan ohjelman tai virallisen mekanismin, kanssa taikka helpottamalla
kääntymistä ulkoisen asiantuntijan tai elimen (esimerkiksi oikeusasiamiehen) puoleen.

II JAKSO – ERITYISET SUOSITUKSET
A. Keskisuurille ja suurille kultaa louhiville yrityksille ja käsiteollista

ja pienimuotoista kaivostoimintaa harjoittaville yrityksille:
1. Annetaan jokaiselle tuotokselle, esimerkiksi doré-harkolle tai alluviaalista kultaa
sisältävälle säiliölle, yksilöllinen viitenumero, ja kiinnitetään ja/tai painetaan tämä
viitenumero siten, että siihen kajoaminen tai sen poistaminen näkyy selvästi.
2. Otetaan käyttöön kultaa koskevia fyysisiä turvallisuuskäytäntöjä, kuten lähetyksissä
käytettäviä sinetöityjä turvalaatikoita, siten, että sisältöön kajoaminen tai sen poistaminen
kuljetuksen aikana näkyy selvästi. Konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla tällaisten
fyysisten turvallisuuskäytäntöjen olisi oltava asianmukaisten ja luotettujen kolmansien
osapuolten (esimerkiksi tulliviranomaisten, riippumattomien tarkastajien, tuotannonalan
ohjelmien tai virallisten mekanismien) todennettavissa.
3. Tuetaan kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevassa aloitteessa (EITI)

71 Tavarantoimittajien valvonnasta ja noudattamatta jättämisen hallinnoinnista ks. vaiheet
2–5.
72 Ks. vaihe 3 ”Riskien vähentäminen”.
73 Ks. vaihe 3 ”Riskien vähentäminen”.
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esitettyjen periaatteiden ja kriteerien täytäntöönpanoa.
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B. Paikallisille viejille, kierrättäjille ja kansainvälisille louhitun kullan

ja kierrätyskullan kauppiaille:
1. Annetaan kaikille tuotantopanoksille ja tuotoksille eli vastaanotetuille ja tuotetuille
harkoille ja/tai kultaerille yksilölliset sisäiset viitenumerot, ja kiinnitetään ja/tai painetaan
tämä viitenumero siten, että siihen kajoaminen tai sen poistaminen näkyy selvästi.
2. Koordinoidaan ja tuetaan muiden tuotantoketjun alkupään yritysten käyttämiä fyysisiä
turvallisuuskäytäntöjä. Ilmoitetaan viipymättä kaikista lähetyksiin kajoamiseen viittaavista
merkeistä ja varmistetaan, että lähetysten sinetöinnin ja itse lähetykset avaa vain siihen
luvan saanut henkilöstö.
3. Tarkastetaan alustavasti, että kaikki lähetykset vastaavat tavarantoimittajien toimittamia
tietoja kullan tyypistä eli onko kulta alluviaalista kultaa, doré-harkkoja, käsittelemätöntä
kierrätyskultaa vai sulatettua kierrätyskultaa. Todennetaan kullan tuottajan ja/tai
lähettäjän toimittamat paino- ja laatutiedot ja tehdään tällaisesta todennuksestamerkintä
liiketoimintatietoihin. Raportoidaan mahdolliset epäyhteneväisyydet lähetyksen alustavan
tarkastuksen ja lähettäjän toimittamien tietojen välillä sisäiselle turvallisuusyksilölle ja
yrityksessä due diligence -menettelyistä vastaaville henkilöille eikä toteuteta muita
toimia, ennen kuin epäyhteneväisyys on selvitetty.
4. Erotetaan fyysisesti ja suojataan lähetykset, joiden osalta havaittua epäyhteneväisyyttä
ei ole vielä ratkaistu.
5. Pyritään mahdollisuuksien mukaan käymään kauppaa suoraan laillisten käsiteollista ja
pienimuotoista toimintaa harjoittavien kullan tuottajien tai niiden edustajien kanssa, jotta
suljetaan pois tällaisia tuottajia hyväksikäyttävien henkilöiden tarjoama kulta.

C. Jalostajille:
1. Annetaan kaikille tuotantopanoksille ja tuotoksille eli vastaanotetuille ja tuotetuille
harkoille ja/tai kultaerille yksilölliset sisäiset viitenumerot, joiden olisi vastattava kaikkia
kyseisistä kullan tuotantopanoksista ja tuotoksista kerättyjä, myös tavarantoimittajan
taustan selvittämistä ja kullan alkuperää koskevia tietoja.
2. Koordinoidaan ja tuetaan muiden tuotantoketjun alkupään yritysten käyttämiä fyysisiä
turvallisuuskäytäntöjä. Ilmoitetaan viipymättä kaikista lähetyksiin kajoamiseen viittaavista
merkeistä ja varmistetaan, että lähetysten sinetöinnin ja itse lähetykset avaa vain siihen
luvan saanut henkilöstö.
3. Tarkastetaan alustavasti, että kaikki lähetykset vastaavat tavarantoimittajien toimittamia
tietoja kullan tyypistä eli onko kulta alluviaalista kultaa, doré-harkkoja, käsittelemätöntä
kierrätyskultaa vai sulatettua kierrätyskultaa. Todennetaan kullan tuottajan ja/tai

74 Lisätietoja EITI-aloitteesta on verkko-osoitteessa http://eiti.org/. Opas siitä, miten
yritykset voivat tukea EITI-aloitetta, on saatavilla verkko-osoitteessa
http://eiti.org/document/ businessguide
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lähettäjän toimittamat paino- ja laatutiedot ja tehdään tällaisesta todennuksesta merkintä
liiketoimintatietoihin.
4. Raportoidaan mahdolliset epäyhteneväisyydet lähetyksen alustavan tarkastuksen ja
lähettäjän toimittamien tietojen välillä jalostamon turvallisuusyksilölle ja yrityksessä due
diligence -menettelyistä vastaaville henkilöille eikä toteuteta muita toimia, ennen kuin
epäyhteneväisyys on selvitetty.
5. Erotetaan fyysisesti ja suojataan lähetykset, joiden osalta havaittua epäyhteneväisyyttä
ei ole vielä ratkaistu.
6. Kirjataan kaikki kultatuotokset ja merkitään niihin seuraavat tiedot (esimerkiksi
painamalla ne kultatuotteisiin ja/tai kiinnittämällä pakkausmateriaaliin siten, että niihin
kajoaminen tai niiden poistaminen näkyy selvästi):
a) jalostamon nimi ja/tai leima/logo
b) jalostus-/tuotantovuosi
c) kullekin tuotokselle annettu yksilöllinen viite (esimerkiksi sarjanumero, sähköinen
tunniste tai muu toteuttavissa oleva merkintä).

D. Bullion-pankeille:
1. Laaditaan kaikesta bullion-pankkien hallussa olevasta kullasta varastoluettelot, joihin
sisältyvät tiedot siitä, milloin kukin kultaerä on otettu vastaan ja keneltä.
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Luetteloihin

olisi sisällyttävä tiedot vanhoista varastoista.
2. Toimitetaan mahdollisuuksien mukaan kulta asiakkaan pyynnön mukaisesti tietyille
jalostajille, joiden due diligence -käytännöt riippumattoman tarkastaja on todentanut
näiden ohjeiden mukaisiksi.
3. Pidetään kirjaa kultaan painetuista tiedoista ja transaktionumeroista toimitusketjun
loppupään yritysten saadessa fyysisiä kultatoimituksia.
4. Toimitetaan pyynnöstä kultaan painetut tiedot ja fyysisten toimitusten transaktionumerot
toimitusketjun

loppupään

yrityksille,

jotka

ottavat

vastaan

kyseiset

fyysiset

kultatoimitukset.

E. Kaikille muille toimitusketjun loppupään yrityksille (esimerkiksi
kullan ja kultaa sisältävien materiaalien toimitusketjun loppupään
käyttäjille ja kultaa sisältävien tuotteiden valmistajille):
1. Pyydetään tavarantoimittajia esittämään kultaa sisältävien materiaalien ja tuotteiden
toimitusketjun alkupään jalostajan tai jalostajien tunnistustiedot, jotka on saatu joko
suoran hankinnan avulla tai jalostettuun kultatuotteeseen mahdollisesti painetuista

75 Varastoluetteloihin tavallisesti sisältyviä täydellisiä tietoja ovat: Erän nimi:
Vastaanottopäivä; Metalli; Tyyppi (esimerkiksi suuret kultaharkot); Sarjanumero; Vastaa
/ Ei vastaa Good Delivery -standardia; Kuormalavojen kokonaismäärä; Tavaraerien
kokonaismäärä; Nykyinen paino; Kuormalava; Harkko; Jalostamo; Bruttopaino;
Pitoisuus.
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merkeistä taikka muiden toimitusketjun loppupään tavarantuottajien tai bullion-pankkien
toimittamista tiedoista.
2. Jos kullan jalostaja(t) on tunnistettu, pyydetään todennus siitä, että ne ovat noudattaneet
due diligence -periaatteita tämän täydennysosan mukaisesti. Pyritään mahdollisuuksien
mukaan viittaamaan tuotannonalan ohjelmien tai virallisten mekanismien tunnustamiin
tarkastuksiin, joiden tarkastuskäytäntöihin sisältyvät näissä ohjeissa esitetyt standardit ja
prosessit.
3. Toimitetaan kultaa sisältävien materiaalien ja tuotteiden toimitusketjun alkupään
jalostajan tai jalostajien ja tuotteiden tunnistustiedot toimitusketjun loppupään asiakkaille.
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VAIHE
2:
YKSILÖIDÄÄN
TOIMITUSKETJUSSA

JA

ARVIOIDAAN

RISKIT

TAVOITE: Yksilöidään ja arvioidaan riskit, jotka liittyvät kullan louhintaan, kokoamiseen,
kuljetukseen, kauppaan ja vientiin konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla.
Kullan toimitusketjuun kuuluvien yritysten olisi käytettävä vaiheessa 1 käyttöön otettua
vankkaa hallintajärjestelmää yksilöidäkseen ja arvioidakseen riskit siitä, että niiden tuottama
tai toimitusketjujensa kautta hankkima kulta saattaa edistää konflikteja tai vakavia
ihmisoikeusloukkauksia.
Kaikki yritykset voivat tehdä yhteistyötä toteuttaakseen tässä jaksossa esitetyt
suositukset yhteisillä aloitteilla. Yritykset ovat kuitenkin edelleen yksilöllisesti vastuussa due
diligence -järjestelmästään, ja niiden olisi varmistettava, että kaikessa yhteistyössä otetaan
asianmukaisesti huomioon kunkin yrityksen erityiset olosuhteet.

I JAKSO – KESKISUURTEN JA SUURTEN KULTAA LOUHIVIEN
YRITYSTEN
JA
KÄSITEOLLISTA
JA
PIENIMUOTOISTA
KAIVOSTOIMINTAA HARJOITTAVIEN YRITYSTEN, JÄLJEMPÄNÄ
’KULLAN TUOTTAJAT’, RISKINARVIOINTI
A. Määritetään, louhiiko tai kuljettaako kullan tuottaja kultaa
konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla (”varoittavan merkin
alaiset toiminnot”). Tätä varten tarkastellaan kunkin kullan alkuperä- ja
kuljetuspaikan toimintaympäristöä uskottavista lähteistä saadun näytön perusteella
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ja

pyritään vilpittömästi tekemään kohtuullisia määrityksiä tämän täydennysosan johdantoosassa esitetyn konfliktialueiden ja korkean riskin alueiden määritelmän perusteella.
1. Jos kullan tuottaja voi vaiheessa 1 kerättyjen tietojen perusteella kohtuudella määrittää,
ettei se louhi tai kuljeta kultaa konfliktialueella tai korkean riskin alueella, muita due
diligence -toimia ei tarvita. Vaiheessa 1 laaditut hallintajärjestelmät olisi säilytettävä ja
niitä olisi tarkistettava säännöllisesti.
2. Jos kullan tuottaja määrittää, että se louhii tai kuljettaa kultaa konfliktialueella tai korkean
riskin alueella, siirrytään vaiheeseen 2(B).

76 Hallitusten, kansainvälisten organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen ja viestimien
tutkimusraportit, kartat, YK:n raportit ja YK:n turvallisuusneuvoston pakotteet,
mineraalien louhintaa ja sen vaikutuksia konflikteihin, ihmisoikeuksiin tai mahdollisessa
alkuperämaassa syntyviin ympäristövahinkoihin käsittelevä toimialan kirjallisuus tai
muut (esimerkiksi eettisten eläkerahastojen antamat) julkiset lausumat. Yritysten olisi
myös käytettävä mahdollisia useiden sidosryhmien aloitteissa, muun muassa OECD:n
edistämässä näiden ohjeiden täytäntöönpanoon liittyvässä meneillään olevassa työssä,
laadittuja konfliktialueiden ja korkean riskin alueiden kriteerejä ja indikaattoreita.
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B. Määritetään myös, ostaako kullan tuottaja mahdollisesti kultaa
(esimerkiksi käsiteollisesta tai pienimuotoisesta kaivostoiminnasta
peräisin olevaa kultaa) konfliktialueelta tai korkean riskin alueelta.
Tätä varten:
1. Yksilöidään kaikki louhokset ja/tai louhosten sulattamot, joissa kullan tuottaja ostaa
louhittua kultaa muista lähteistä, joihin saattaa sisältyä ASM-kultaa.
2. Tarkastellaan vaiheessa 1 tuotettuja näiden tavarantoimittajien taustan selvittämistä
koskevia tietoja ja hankitaan lisätietoja näiden muiden louhitun kullan lähteiden
alkuperästä ja kuljetuksista käyttäen ensi käden näyttöä ja uskottavia lähteitä.
3. Pyritään vilpittömästi tunnistamaan, onko toimitusketjussa jokin seuraavista ”varoittavista
merkeistä”, joka liittyy näihin muihin louhitun kullan lähteisiin.

Kullan alkuperä- ja kauttakulkupaikkoja koskevat varoittavat merkit:
Kulta on peräisin konfliktialueelta tai korkean riskin alueelta tai se on kuljetettu
tällaisen alueen kautta.
Kullan väitetään olevan peräisin maasta, jonka kullan tunnetut varannot tai
varastot, todennäköiset kultavarat tai odotetut tuotantotasot ovat niukat (eli
kyseisestä maasta peräisin oleviksi ilmoitetut kultamäärät eivät vastaa maan
tunnettuja varantoja tai odotettuja tuotantotasoja).
Kullan väitetään olevan peräisin maasta, jonka kautta tiedetään tai epäillään
perustellusti kuljetettavan konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevaa
kultaa.
Kullan väitetään olevan peräisin kierrätys-/romukullasta tai sekalähteistä ja se on
jalostettu maassa, jonka kautta tiedetään tai epäillään perustellusti kuljetettavan
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevaa kultaa.
Jokaisen tällaisen paikkaan perustuvan varoittavan merkin yhteydessä riski kasvaa, jos
rahanpesun ja korruption vastaisten lakien, tullivalvonnan ja muiden asiaa koskevien
viranomaisvalvontaa koskevien lakien täytäntöönpano on heikkoa, käytössä on epävirallisia
pankkijärjestelmiä ja käteisen käyttö on laajaa.

Tavarantoimittajia koskevat varoittavat merkit:
Tavarantoimittajat tai muut tunnetut toimitusketjun alkupään yritykset toimivat
jollakin edellä mainitulla varoittavan merkin alaisella kullan alkuperä- tai
kauttakulkualueella tai niillä on omistus- tai muita osuuksia joltakin edellä mainitulta
varoittavan merkin alaiselta kullan alkuperä- tai kauttakulkualueelta peräisin
olevissa kullan toimittajissa.
Tavarantoimittajien tai muiden tunnettujen toimitusketjun alkupään yritysten
tiedetään hankkineen kultaa varoittavan merkin alaiselta kullan alkuperä- tai
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kauttakulkualueelta 12 edellisen kuukauden aikana.
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Olosuhteisiin liittyvät varoittavat merkit:
Vaiheessa 1 kerättyjen tietojen avulla havaitaan poikkeavuuksia tai epätavallisia
olosuhteita, joiden vuoksi on perusteltua epäillä, että kulta saattaa edistää
konfliktia tai kullan louhintaan, kuljetukseen ja kauppaan liittyviä vakavia
väärinkäytöksiä.
a) Varoittavia merkkejä ei havaita: Jos kullan tuottaja voi kohtuudella määrittää, ettei
toimitusketjussa ole tällaisia varoittavia merkkejä, kyseisen toimitusketjun osalta ei
tarvita muita due diligence -toimia. Vaiheessa 1 laaditut hallintajärjestelmät olisi
säilytettävä ja niitä olisi tarkistettava säännöllisesti.
b) Varoittavia merkkejä havaitaan tai tietoja ei saada: Kullan tuottajien, jotka havaitsevat
varoittavan merkin toimitusketjussaan tai eivät pysty kohtuudella sulkemaan yhtä tai
useampaa näistä varoittavista merkeistä pois toimitusketjustaan, olisi siirryttävä
jäljempänä olevaan vaiheeseen 2(C).

C. Kartoitetaan kullan tuottajan varoittavan merkin alaisten
toimintojen ja muiden käytössä olevien ja suunniteltujen kullan
lähteiden tosiasialliset olosuhteet.
1. Tarkastellaan

perusteellisesti

kaikkien

varoittavan

merkin

alaisten

paikkojen

toimintaympäristöä ja mahdollisten varoittavan merkin alaisten tavarantoimittajien due
diligence -käytäntöjä:
a) Tarkastellaan

muun

muassa

hallitusten,

kansainvälisten

organisaatioiden,

kansalaisjärjestöjen ja viestimien tutkimusraportteja, karttoja, YK:n raportteja ja YK:n
turvallisuusneuvoston
konflikteihin,

pakotteita,

ihmisoikeuksiin

tai

mineraalien

louhintaa

mahdollisessa

ja

sen

alkuperämaassa

vaikutuksia
syntyviin

ympäristövahinkoihin käsittelevää toimialan kirjallisuutta tai muita (esimerkiksi
eettisten eläkerahastojen antamia) julkisia lausumia.
b) Kuullaan

paikallis-

organisaatioita,

ja

keskushallintoa,

yhteisöverkostoja,

YK:n

paikallisia

kansalaisyhteiskunnan

rauhanturvajoukkoja

ja

paikallisia

tavarantoimittajia.Vastataan yhteistyötä tekevien yritysten nimenomaisiin kysymyksiin
tai selvennyspyyntöihin.
c) Selvitetään (muun muassa asiakirjatutkimuksilla, kullan tuottajien toimipaikoissa
tehtävillä käynneillä, riskiin suhteutetuilla ostoasiakirjojen satunnaistarkastuksillasekä
tarkastelemalla ja arvioimalla ostoa sekä soveltuvin osin rahanpesun ja terrorismin
rahoituksen torjuntaa koskevia menettelyjä ja ohjeita), onko toimitusketjun alkupään
tavarantoimittajilla näiden ohjeiden mukaisia toimintapolitiikkoja ja hallintajärjestelmiä
ja käytetäänkö niitä.
2. Perustetaan paikan päällä toimivia arviointiryhmiä. Kullan tuottajien, joilla on varoittavan
merkin alaisia toimintoja tai muita louhitun kullan lähteitä, olisi perustettava paikan päällä
toimiva arviointiryhmä, jäljempänä ’arviointiryhmä’, jonka tehtävänä on tuottaa ja säilyttää
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tietoja kullan louhintaan, kauppaan, käsittelyyn ja vientiin liittyvistä olosuhteista (ks.
jäljempänä). Kullan tuottajat ovat yksilöllisesti vastuussa tarvittavien tietojen keräämisen
varmistamisesta, mutta ne voivat helpottaa tätä perustamalla yhteisesti tällaisen
arviointiryhmän yhteistyössä asiakkaidensa tai muiden toimitusketjun alkupään yritysten
kanssa, jotka suorittavat hankintoja näiltä alueilta tai toimivat niillä, tai jonkin
tuotannonalan ohjelman tai virallisen mekanismin kautta. Jos ”yhteiset” ryhmät eivät ole
mahdollisia tai yritykset eivät halua toimia yhteisesti, yritysten olisi suoritettava paikan
päällä tehtäviä arviointeja itsenäisesti. Paikan päällä toimivia arviointiryhmiä perustavien
yritysten ja muiden asianomaisten sidosryhmien olisi:
a) Otettava huomioon seuraavat tekijät antaessaan panoksensa yhdessä muiden
yritysten kanssa paikan päällä suoritettaviin arviointeihin: osallistuvan yrityksen koko
ja due diligence -toimenpiteiden suorittamiseen käytettävissä olevat resurssit, kunkin
yrityksen kyky saada tietoja paikan päältä ja yrityksen asema toimitusketjussa sekä
yrityksen due diligence -järjestelmän luotettavuus, joka osoitetaan vertaamalla
yrityksen toimittamia tietoja kaikkiin kullan tuotantopanoksiin.

77

b) Varmistettava, että arvioijat ovat riippumattomia arvioitavasta toiminnasta ja
eturistiriidattomia.

78

Yrityksen

arvioijien

on

sitouduttava

raportoimaan

todenmukaisesti ja tarkasti ja noudattamaan tiukimpia ammattieettisiä normeja ja
”ammatillista huolellisuutta”.

79

c) Varmistettava riittävä pätevyystaso käyttämällä asiantuntijoita, joilla on tietämystä ja
osaamista mahdollisimman monilta seuraavista aloista: arvioitava toiminnallinen
konteksti (esimerkiksi kielitaito, kulttuurisesti herkät seikat), konflikteihin liittyvien
riskien sisältö (esimerkiksi liitteeseen II sisältyvät standardit, ihmisoikeudet,
kansainvälinen humanitaarinen oikeus, korruptio, taloudellinen rikollisuus, konfliktit ja
niitä rahoittavat osapuolet, avoimuus), kullan toimitusketjun luonne ja muoto sekä
näihin due diligence -ohjeisiin sisältyvät standardit ja prosessit.
d) Annettava arviointiryhmille pääsy yrityksen määräys- tai vaikutusvallan alaisiin
louhoksiin ja välittäjien, kokoajien ja/tai kuljettajien luo, muun muassa:
i) annettava fyysinen pääsy toimipaikkoihin myös naapuri- tai muissa maissa, joissa
uudelleenlastaus tai -merkintä on todennäköistä;
ii) annettava pääsy kirjanpitoon, tietoihin tai muuhun hankintamenettelyjä koskevaan
näyttöön, verojen, maksujen ja palkkioiden maksutietoihin ja vientiasiakirjoihin;
iii)

annettava paikallista logistista tukea ja apua; taattava itse

arviointiryhmän ja mahdollisten tietojen antajien turvallisuus.

77 Esimerkiksi suurista kultalouhoksista peräisin olevan kullan osalta kullan tuottaja
saattaa olla parhaassa asemassa keräämään merkitykselliset tiedot paikan päällä
louhoksella, kun taas muiden toimitusketjun alkupään yritysten olisi varmistettava, että
tiedot kerätään ja säilytetään näiden ohjeiden mukaisesti, ja kerättävä lisätietoja
olosuhteista kullan tuottajien ja jalostamojen välillä.
78 ISO 19011:2002 -standardin 4 artikla.
79 ISO 19011:2002 -standardin 4 artikla.
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e) Perustettava

yhteisöjen

seurantaverkostoja

ja/tai

useiden

sidosryhmien

tietoyksikköjä, jotka tuottavat tietoa arviointiryhmälle, tai tarvittaessa tuettava
tällaisten verkostojen tai yksiköiden perustamista ja tarkasteltava vuorovaikutteisia
karttoja, joista näkyy louhosten, aseistettujen ryhmien, kauppareittien, tiesulkujen ja
lentokenttien sijainti, ja mahdollisuuksien mukaan tehtävä niihin lisäyksiä tai luotava
niitä.
3. LSM-KULLAN OSALTA (RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO SE KESKISUURTEN JA SUURTEN
KAIVOSYHTIÖIDEN VAROITTAVIEN MERKKIEN ALAISILLA TOIMILLA LOUHIMAA VAI MUISTA
LÄHTEISTÄ HANKITTUA LSM-KULTAA) hankitaan riskin määrittämiseksi näyttöä kullan
louhintaan, käsittelyyn, kauppaan, kuljetukseen ja (soveltuvin osin) vientiin liittyvistä olosuhteista,
joihin voivat sisältyä muun muassa seuraavat seikat:
a) Kaikkien tuotosten osalta kaikkien louhosten sijainti ja nimi.
b) Paikat, joissa kultaa käsitellään eli kootaan, sekoitetaan, murskataan, jauhetaan ja
sulatetaan doré-harkoiksi tai alluviaalisen kullan tuotoksiksi.
c) Kullan käsittely- ja kuljetusmenetelmät.
d) Kullan kuljetustapa ja rehellisyyden varmistamiseksi käytössä olevat prosessit
turvallisuusnäkökohdat asianmukaisesti huomioon ottaen.
e) Kuljetusreitit, paikat, joissa kullalla käydään kauppaa, sekä vienti- ja tuontipaikat,
mikäli rajoja ylitetään (soveltuvin osin).

80

f) Louhoksen tai louhosten nykyinen tuotanto ja kapasiteetti, louhoksen kapasiteetin ja
sen kirjatun tuotannon vertailuanalyysi sekä tiedot mahdollisista eroista.
g) Louhoksen

sulattamon

tai

sulattamojen

nykyinen

jalostustuotanto

ja

käsittelykapasiteetti, käsittelykapasiteetin ja jalostustuotannon vertailuanalyysi sekä
tiedot mahdollisista eroista.
h) Tunnistustiedot ja vastapuolen taustan selvittämistä koskevat tiedot kaikista
kolmansina

osapuolina

toimivista

palveluntarjoajista,

jotka

käsittelevät

kultaa

(esimerkiksi logistiikka-, käsittely- ja kuljetusyrityksistä) tai tarjoavat turvallisuuspalveluja
louhintapaikoilla

ja

kuljetusreiteillä.

Tunnistamiseen

olisi

sisällyttävä

seuraavat

toimenpiteet, mutta se, missä määrin tällaisia toimenpiteitä toteutetaan, olisi
määritettävä riskiperusteisesti:
i) Yksilöidään yritysten omistus- ja yritysrakenne (tosiasiallinen omistus mukaan lukien),

80 Jos kuljettajat eivät halua ilmoittaa näitä tietoja turvallisuussyistä, toimitusketjun
alkupään yritysten olisi varmistettava, että kuljettajat suorittavat riskinarvioinnin
kyseisistä kuljetusreiteistä näiden ohjeiden mukaisesti. Toimitusketjun alkupään
yritysten olisi pyydettävä kuljettajilta raportti, jossa esitetään tiedot niiden
kuljetusreiteistä tekemän riskinarvioinnin tuloksista (eli havaitut riskit ja niiden
hallitsemiseksi toteutetut toimet). Toimitusketjun alkupään yritysten olisi raportoitava
näistä riskeistä vaiheessa 5 esitetyn mukaisesti. Jos toimitusketjun alkupään yritykset
eivät käytä kuljettajia tai pystyvät hankkimaan tietoja kuljetusreiteistä, niiden olisi
suoritettava kuljetusreittien riskinarviointi itse ja raportoitava riskeistä vaiheessa 5
esitetyn mukaisesti.
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yrityksen virkailijoiden ja johtajien nimet mukaan luettuna.
ii) Yksilöidään yritykseen liittyvät yritykset, tytäryhtiöt, emoyhtiöt ja sidoksissa olevat
tahot.
iii) Todennetaan
lähdeasiakirjojen

yritysten
tai

tunnistustiedot
tietojen

luotettavien

avulla

(esimerkiksi

ja

riippumattomien

yritysrekisterit,

otteet,

perustamiskirja).
iv) Tarkistetaan hallitusten seurantalistojen tiedot (esimerkiksi YK:n pakoteluettelot,
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontatoimiston [OFAC]
Specially Designated Nationals List -luettelot, World Check -luettelo). v) Yksilöidään
yrityksen mahdolliset kytkökset hallitukseen, poliittisiin puolueisiin, asevoimiin,
rikollisverkostoihin tai valtiosta riippumattomiin aseistettuihin ryhmiin, mukaan lukien
mahdollisesti ilmoitetut kytkökset valtiosta riippumattomiin aseistettuihin ryhmiin ja/tai
julkisiin tai yksityisiin turvallisuusjoukkoihin.
i) Esimerkiksi kaivostoimintaa ja vientiä koskevat toimiluvat.
j) Kaikki kullan louhintaan, kauppaan, kuljetukseen ja vientiin liittyvät hallitukselle
maksetut verot, maksut ja palkkiot.
k) Kaikki kullan louhintaan, kauppaan, kuljetukseen ja vientiin liittyvät hallituksen
viranomaisille tai virkamiehille suoritetut maksut tai korvaukset.
l) Kaikki julkisille tai yksityisille turvallisuusjoukoille tai muille aseistetuille ryhmille kaikissa
louhinnan jälkeisissä toimitusketjun kohdissa suoritetut maksut, ellei niitä ole kielletty
sovellettavassa lainsäädännössä.
m) Louhintapaikoilla,

kuljetusreiteillä

ja

kullan

käsittelypaikoissa

toimitetut

turvallisuuspalvelut.
n) Turvallisuushenkilöstön koulutus ja sen yhdenmukaisuus turvallisuutta ja ihmisoikeuksia
koskevien vapaaehtoisten periaatteiden kanssa.
o) Kaikkien turvallisuustyöntekijöiden taustaselvitykset ja turvallisuusriskien arviointi
turvallisuutta ja ihmisoikeuksia koskevien vapaaehtoisten periaatteiden mukaisesti.
p) Louhintapaikkojen,

kuljetusreittien

ja

kullan

kaupankäynti-

ja

vientipaikkojen

militarisointi.
q) Näyttö vakavista väärinkäytöksistä (kidutus, julma, epäinhimillinen ja halventava
kohtelu, pakkotyö, lapsityön pahimmat muodot, räikeät ihmisoikeusloukkaukset,
sotarikokset tai muut kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomiset, rikokset
ihmisyyttä vastaan tai kansanmurha), joihin jokin osapuoli on syyllistynyt louhoksissa,
kuljetusreiteillä tai kullan kaupankäynti- ja/tai käsittelypaikoilla.
r) Tiedot mahdollisesta suorasta tai epäsuorasta tuesta valtiosta riippumattomille
aseistetuille ryhmille tai julkisille tai yksityisille turvallisuusjoukoille (ks. kohta
”Määritelmät”).
s) Tarvittaessa niiden paikkojen määrä ja nimet, joissa käsiteollisen ja pienimuotoisen
kaivostoiminnan harjoittajat toimivat kullan tuottajan myöntämällä luvalla, arvio
kaivostyöntekijöiden määrästä sekä arviointi siitä, voidaanko heidän katsoa harjoittavan
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laillista käsiteollista ja pienimuotoista kaivostoimintaa (ks. kohta ”Määritelmät”).
t) Tarvittaessa keskisuurten ja suurten kaivostoiminnan harjoittajien ja käsiteollisen ja
pienimuotoisen kaivostoiminnan harjoittajien välillä esiintyneet konfliktit ja jännitteet.
u) Tarvittaessa kaikki tapaukset, ilmoitukset tai epäilyt siitä, että ASM-kultaa tai muista
lähteistä

peräisin

olevaa

kultaa

syötetään

kullan

tuottajan

tietämättä

tämän

käsittelytoimintoihin (esimerkiksi louhoksen jalostamossa) ja/tai esitetään vilpillisesti
kullan tuottajan louhimana kultana.
4. ASM-KULLAN

OSALTA

(RIIPPUMATTA

SIITÄ,

ONKO

SE

KÄSITEOLLISTA

JA

PIENIMUOTOISTA KAIVOSTOIMINTAA HARJOITTAVIEN YRITYSTEN VAROITTAVIEN
MERKKIEN ALAISILLA TOIMILLA LOUHIMAA VAI KESKISUURTEN JA SUURTEN
KULLAN

LOUHINTAA

HARJOITTAVIEN

YRITYSTEN

OSTAMAA

ASM-KULTAA)

hankitaan riskin määrittämiseksi näyttöä kullan louhintaan, käsittelyyn, kauppaan,
kuljetukseen ja (soveltuvin osin) vientiin liittyvistä olosuhteista. Yritysten olisi täydennettävä
seuraavien

tietojen

vaiheittaiseksi

keräämiseksi

toteuttamiaan

toimia

viittaamalla

vaiheeseen 3(C) ja tämän täydennysosan liitteeseen, jotta käsiteollisen ja pienimuotoisen
kaivostoiminnan harjoittajat voivat luoda turvallisia, avoimia ja todennettavia toimitusketjuja:
a) Louhitun kullan kaikkien muiden lähteiden tavarantoimittajien yksilöinti luotettavien ja
riippumattomien lähdeasiakirjojen ja tietojen avulla; tiedot kyseisten tavarantoimittajien
hallinnollisista, poliittisista tai sotilaallisista kytköksistä ja erityisesti ilmoitetuista
kytköksistä valtiosta riippumattomiin aseistettuihin ryhmiin ja/tai julkisiin tai yksityisiin
turvallisuusjoukkoihin; sekä kyseisten tavarantoimittajien maantieteellinen hankintaalue.
b) Alkuperälouhos tai -louhokset, kuljetusreitit ja paikat, joissa kullalla käydään kauppaa.
c) Käsiteollista kaivostoimintaa harjoittava ryhmä tai yhteenliittymä sekä arviointi siitä,
voidaanko

niiden

katsoa

harjoittavan

laillista

käsiteollista

ja

pienimuotoista

kaivostoimintaa (ks. kohta ”Määritelmät”).
d) Kullan käsittely- ja kuljetusmenetelmät.
e) Hallituksen viranomaisille ja virkamiehille maksetut verot, palkkiot ja maksut.
f)

Tunnistustiedot ja vastapuolen taustan selvittämistä koskevat tiedot kaikista kolmansina
osapuolina

toimivista

palveluntarjoajista,

logistiikka-,

käsittely-

ja

louhintapaikoilla

ja

jotka

kuljetusyrityksistä)

kuljetusreiteillä.

käsittelevät

tai

Tunnistamiseen

tarjoavat
olisi

kultaa

(esimerkiksi

turvallisuuspalveluja

sisällyttävä

seuraavat

toimenpiteet, mutta se, missä määrin tällaisia toimenpiteitä toteutetaan, olisi
määritettävä riskiperusteisesti:
i) Yksilöidään viejän omistus- ja yritysrakenne (tosiasiallinen omistus mukaan lukien),
yrityksen virkailijoiden ja johtajien nimet mukaan luettuna.
ii) Yksilöidään yritykseen liittyvät yritykset, tytäryhtiöt, emoyhtiöt ja sidoksissa olevat
tahot.
iii) Todennetaan

yritysten

tunnistustiedot

luotettavien

ja

riippumattomien
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lähdeasiakirjojen

tai

tietojen

avulla

(esimerkiksi

yritysrekisterit,

otteet,

perustamiskirja).
iv) Tarkistetaan hallitusten seurantalistojen tiedot (esimerkiksi YK:n pakoteluettelot,
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontatoimiston [OFAC]
Specially Designated Nationals List -luettelot, World Check -luettelo).
v) Yksilöidään yrityksen mahdolliset kytkökset hallitukseen, poliittisiin puolueisiin,
asevoimiin, rikollisverkostoihin tai valtiosta riippumattomiin aseistettuihin ryhmiin,
erityisesti mahdollisesti ilmoitetut kytkökset valtiosta riippumattomiin aseistettuihin
ryhmiin ja/tai julkisiin tai yksityisiin turvallisuusjoukkoihin.
g) Louhintapaikkojen,

kuljetusreittien

ja

kullan

kaupankäynti-

ja

vientipaikkojen

militarisointi.
h) Näyttö vakavista väärinkäytöksistä (kidutus, julma, epäinhimillinen ja halventava
kohtelu, pakkotyö, lapsityön pahimmat muodot, räikeät ihmisoikeusloukkaukset,
sotarikokset tai muut kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomiset, rikokset
ihmisyyttä vastaan tai kansanmurha), joihin jokin osapuoli on syyllistynyt louhoksissa,
kuljetusreiteillä tai kullan kaupankäynti- ja/tai käsittelypaikoilla.
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i) Tiedot mineraalien louhinnan, kuljetuksen, kaupan, käsittelyn tai viennin avulla
annettavasta suorasta tai epäsuorasta tuesta valtiosta riippumattomille aseistautuneille
ryhmille tai julkisille tai yksityisille turvallisuusjoukoille.
j) Keskisuurten ja suurten kaivostoiminnan harjoittajien ja käsiteollisen ja pienimuotoisen
kaivostoiminnan harjoittajien välillä esiintyneet konfliktit ja jännitteet.
k) Mahdolliset tapaukset, ilmoitukset tai epäilyt siitä, että muista lähteistä peräisin olevaa
kultaa syötetään kullan toimitusketjuun ja/tai sen alkuperä esitetään vilpillisesti.

D. Arvioidaan riskit toimitusketjussa.

Arvioidaan kerätyt ja saadut tiedot

kartoittamalla yrityksen varoittavan merkin alaisen toimitusketjun tai -ketjujen tosiasialliset
olosuhteet. Yrityksen olisi pidettävä ”riskinä” kaikkia kohtuullisia epäyhteneväisyyksiä saatujen
tietojen ja seuraavien seikkojen välillä:
1. yrityksen toimitusketjua koskeva toimintapolitiikka näiden ohjeiden liitteen II mukaisesti

82

2. näihin ohjeisiin sisältyvät due diligence -standardit ja -prosessit sekä näiden ohjeiden
vaiheen 1 avulla saadut tiedot
3. niiden maiden kansallinen lainsäädäntö, joissa yrityksen kotipaikka on tai joissa se on
julkisesti noteerattu (soveltuvin osin); niiden maiden kansallinen lainsäädäntö, joista kulta
on todennäköisesti peräisin sekä kauttakulku- tai jälleenvientimaiden kansallinen
lainsäädäntö
4. yrityksen toimintaa ja liikesuhteita, kuten rahoitussopimuksia ja urakoitsijoiden ja
tavarantoimittajien kanssa tehtäviä sopimuksia, sääntelevät säädökset

81 Ks. OECD:n due diligence -ohjeiden (2011) liitteessä II oleva 1 kohta.
82 Ks. edellä vaihe 1(A) sekä liite II.
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5. muut asiaa koskevat kansainväliset säännökset, kuten OECD:n toimintaohjeet
monikansallisille yrityksille, ihmisoikeudet ja kansainvälinen humanitaarinen oikeus sekä
kansainväliset rahanpesun vastaiset suositukset ja ohjeet.

II JAKSO – PAIKALLISTEN VIEJIEN, KIERRÄTTÄJIEN,
KANSAINVÄLISTEN LOUHITUN TAI KIERRÄTYSKULLAN KAUPPIAIDEN
JA JALOSTAMOJEN RISKINARVIOINTI
A. Määritetään kullan alkuperä.

Toimitusketjussa olevien riskien arviointi alkaa

toimitetun kullan alkuperästä. Eri alkuperiin liittyy erilaisia riskejä, ja ne edellyttävät
erityyppisiä riskinarviointeja (ks. täydennysosan johdanto-osassa oleva kaavio 1 –
Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevan kullan toimitusketjussa olevat
riskit). Kaikkien kullan alkuperän määritysten olisi perustuttava yrityksen kohtuullisiin ja
vilpittömiin toimiin, jotka perustuvat vaiheessa 1 tuotettuun näyttöön sekä täydentävään
ensi käden näyttöön (joka on kerätty tavarantoimittajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä ja
asiakirjatutkimuksilla)

ja

uskottaviin

lähteisiin.

83

Paikallisten

kullan

viejien,

kansainvälisten kultakauppiaiden ja jalostajien olisi arvioitava ja todennettava
tavarantoimittajien esittämät tiedot oikeassa suhteessa riskiin olevilla

83 Hallitusten, kansainvälisten organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen ja viestimien
tutkimusraportit, kartat, YK:n raportit ja YK:n turvallisuusneuvoston pakotteet,
mineraalien louhintaa ja sen vaikutuksia konflikteihin, ihmisoikeuksiin tai mahdollisessa
alkuperämaassa syntyviin ympäristövahinkoihin käsittelevä toimialan kirjallisuus tai
muut (esimerkiksi eettisten eläkerahastojen antamat) julkiset lausumat. Yrityksen olisi
myös käytettävä viitteinä mahdollisia useiden sidosryhmien aloitteilla laadittuja
konfliktialueiden ja korkean riskin alueiden kriteerejä ja indikaattoreita.
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toimilla määrittääkseen kullan alkuperän kohtuullisesti.
1. Louhitun kullan alkuperäpaikka on itse louhos riippumatta siitä, harjoittaako se
käsiteollista ja pienimuotoista vai keskisuurta tai laajamittaista kaivostoimintaa.
a) Poikkeuksen

tästä

muodostavat

kaivostoiminnan

sivutuotteet,

kuten

kuparin

louhimisen yhteydessä tuotettu kulta, koska kupari ei kuulu näiden ohjeiden piiriin.

84

Kaivostoiminnan sivutuotteena tuotetun kullan alkuperäpaikaksi olisi katsottava se
paikka, jossa kulta ensimmäisen kerran erotetaan alkuperäisestä mineraalimalmista
(esimerkiksi jalostamo). Jalostamon due diligence -toimenpiteillä olisi varmistettava,
ettei kullasta anneta vääriä tietoja äskettäin louhitun kullan alkuperän salaamiseksi
kaivostoiminnan sivutuotteiden avulla.
2. Kierrätyskullan alkuperäpaikaksi katsotaan se paikka, jossa siitä tulee kierrätettävää (eli
kun kulta kerätään palautettavaksi kultateollisuudelle sen metalliarvon takaisin
saamiseksi), esimerkiksi kun se ensimmäisen kerran myydään takaisin kullan
kierrättäjälle/jalostajalle.
alkuperäpaikka,

sillä

Paikka,

jossa

kierrätyskulta

olisi

kullasta

tulee

tarkastettava

kierrätettävää,

on

jalostajan

diligence

due

uusi

-menettelyillä, jotta suljetaan pois väärien tietojen antaminen äskettäin louhitun kullan
alkuperän salaamiseksi.
3. Jos vanhojen varastojen ”todennettavissa oleva ajankohta” osoittaa, että varastot on
luotu nykyisessä muodossaan ennen 1. tammikuuta 2012, ne eivät edellytä alkuperän
määritystä. Vain ”tavarantoimittajia koskevien varoittavien merkkien” esiintyminen (ks.
jäljempänä) käynnistää tavarantoimittajia koskevat täydentävät due diligence -toimet,
jotta varmistetaan, että vanhojen varastojen kauppa ja myynti ei ole vastoin
Yhdistyneiden kansakuntien pakotepäätöslauselmia tai mahdollista konfliktialueilla ja
korkean riskin alueilla tapahtuvasta kultavarantojen myynnistä johtuvaa tai siihen liittyvää
rahanpesua.

B. Yksilöidään varoittavat merkit kullan toimitusketjussa.

Kullan

alkuperää koskevien tietojen ja vaiheessa 1 tuotettujen tietojen (mukaan lukien kaikki
tavarantoimittajien taustan selvittämistä koskevat tiedot) perusteella yritysten olisi
määritettävä, onko louhitun kullan, kierrätyskullan tai olemassa olevien kultavarastojen
toimitusketjussa seuraavia ”varoittavia merkkejä”:

Kullan alkuperä- ja kauttakulkupaikkoja koskevat varoittavat merkit:
Kulta on peräisin konfliktialueelta tai korkean riskin alueelta tai se on kuljetettu
tällaisen alueen kautta.

84 Esimerkiksi kuparisulfidimalmin sisältämät pienet kultapitoisuudet eivät johda tästä
malmista erilliseen ja riippumattomaan kullan tuotantoon, ennen kuin kupari on
jalostettu puhtaudeltaan 99,99-prosenttiseksi katodikupariksi. Tässä kohtaa kulta on
tiivistynyt elektrolyyttisten kennojen jätelietteissä noin 2 prosentin pitoisuudeksi, ja näitä
lietteitä myydään kultapitoisuutensa vuoksi kullan jalostajille.
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Kullan väitetään olevan peräisin maasta, jonka kullan tunnetut varannot tai
varastot, todennäköiset kultavarat tai odotetut tuotantotasot ovat niukat (eli
kyseisestä maasta peräisin oleviksi ilmoitetut kultamäärät eivät vastaa maan
tunnettuja varantoja tai odotettuja tuotantotasoja).
Kullan väitetään olevan peräisin maasta, jonka kautta tiedetään tai epäillään
perustellusti kuljetettavan konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevaa
kultaa.
Kullan väitetään olevan peräisin kierrätys-/romukullasta tai sekalähteistä ja se on
jalostettu maassa, jonka kautta tiedetään tai epäillään perustellusti kuljetettavan
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevaa kultaa.
Jokaisen tällaisen paikkaan perustuvan varoittavan merkin yhteydessä riski kasvaa, jos
rahanpesun ja korruption vastaisten lakien, tullivalvonnan ja muiden asiaa koskevien
viranomaisvalvontaa koskevien lakien täytäntöönpano on heikkoa, käytössä on epävirallisia
pankkijärjestelmiä ja käteisen käyttö on laajaa.

Tavarantoimittajia koskevat varoittavat merkit:
Tavarantoimittajat tai muut tunnetut toimitusketjun alkupään yritykset toimivat
jollakin edellä mainitulla varoittavan merkin alaisella kullan alkuperä- tai
kauttakulkualueella tai niillä on omistus- tai muita osuuksia joltakin edellä mainitulta
varoittavan merkin alaiselta kullan alkuperä- tai kauttakulkualueelta peräisin
olevissa kullan toimittajissa.
Tavarantoimittajien tai muiden tunnettujen toimitusketjun alkupään yritysten
tiedetään hankkineen kultaa varoittavan merkin alaiselta kullan alkuperä- tai
kauttakulkualueelta 12 edellisen kuukauden aikana.

Olosuhteisiin liittyvät varoittavat merkit:
Vaiheessa 1 kerättyjen tietojen avulla havaitaan poikkeavuuksia tai epätavallisia
olosuhteita, joiden vuoksi on perusteltua epäillä, että kulta saattaa edistää
konfliktia tai kullan louhintaan, kuljetukseen ja kauppaan liittyviä vakavia
väärinkäytöksiä.
a) Varoittavia merkkejä ei havaita: Jos paikallinen kullan viejä, kansainvälisen kultakaupan
harjoittaja tai jalostaja voi kohtuudella määrittää, ettei toimitusketjussa ole tällaisia
varoittavia merkkejä, kyseisen toimitusketjun osalta ei tarvita muita due diligence -toimia.
Vaiheessa 1 laaditut hallintajärjestelmät olisi säilytettävä ja niitä olisi tarkistettava
säännöllisesti.
b) Varoittavia merkkejä havaitaan tai tietoja ei saada: Paikallisten kullan viejien,
kansainvälisen kultakaupan harjoittajien tai jalostajien, jotka havaitsevat varoittavan
merkin toimitusketjussaan tai eivät pysty kohtuudella sulkemaan yhtä tai useampaa
näistä varoittavista merkeistä pois toimitusketjustaan, olisi siirryttävä jäljempänä olevaan
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vaiheeseen 2(C).
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C. Kartoitetaan yrityksen varoittavan merkin alaisen käytössä
olevan ja suunnitellun toimitusketjun tai -ketjujen tosiasialliset
olosuhteet.
1. Tarkastellaan

perusteellisesti

kaikkien

varoittavan

merkin

alaisten

paikkojen

toimintaympäristöä ja mahdollisten varoittavan merkin alaisten tavarantoimittajien due
diligence -käytäntöjä:
a) Tarkastellaan

muun

muassa

hallitusten,

kansainvälisten

organisaatioiden,

kansalaisjärjestöjen ja viestimien tutkimusraportteja, karttoja, YK:n raportteja ja YK:n
turvallisuusneuvoston
konflikteihin,

pakotteita,

ihmisoikeuksiin

tai

mineraalien

louhintaa

mahdollisessa

ja

sen

alkuperämaassa

vaikutuksia
syntyviin

ympäristövahinkoihin käsittelevää toimialan kirjallisuutta tai muita (esimerkiksi
eettisten eläkerahastojen antamia) julkisia lausumia.
b) Kuullaan

paikallis-

organisaatioita,

ja

keskushallintoa,

yhteisöverkostoja,

tavarantoimittajia.

Vastataan

YK:n

yhteistyötä

paikallisia

kansalaisyhteiskunnan

rauhanturvajoukkoja

ja

tekevien

nimenomaisiin

yritysten

paikallisia

kysymyksiin tai selvennyspyyntöihin.
c) Selvitetään (muun muassa asiakirjatutkimuksilla, kullan tuottajien toimipaikoissa
tehtävillä käynneillä, riskiin suhteutetuilla ostoasiakirjojen satunnaistarkastuksilla sekä
tarkastelemalla ja arvioimalla ostoa sekä soveltuvin osin rahanpesun ja terrorismin
rahoituksen torjuntaa koskevia menettelyjä ja ohjeita), onko toimitusketjun alkupään
tavarantoimittajilla näiden ohjeiden mukaisia toimintapolitiikkoja ja hallintajärjestelmiä
ja käytetäänkö niitä.
2. Perustetaan LOUHITUN KULLAN OSALTA paikan päällä toimivia arviointiryhmiä.
Paikalliset kullan viejät, kansainväliset kultakauppiaat tai jalostajat, joiden osalta on
havaittu varoittavia merkkejä, vastaavat kaikissa olosuhteissa yksilöllisesti yrityksen
varoittavan merkin alaisen toimitusketjun tai -ketjujen tosiasiallisia olosuhteita koskevien
tietojen keräämisestä. Paikallisten kullan viejien, kansainvälisten kultakauppiaiden tai
jalostajien, joiden osalta on havaittu varoittavia merkkejä, olisi perustettava paikan päällä
toimivia arviointiryhmiä, joiden tehtävänä on tuottaa ja säilyttää tietoja tavarantoimittajista
(tarvittaessa) ja mineraalien louhintaan, kauppaan, käsittelyyn ja vientiin liittyvistä
olosuhteista. Toimitusketjun alkupään yritykset voivat perustaa tällaisen ryhmän yhdessä
muiden tällaisilta alueilta hankintoja tekevien tai niillä toimivien toimitusketjun alkupään
yritysten kanssa tai tuotannonalan tai useiden sidosryhmien mekanismin tai aloitteen
avulla. Jos ”yhteiset” ryhmät eivät ole mahdollisia tai yritykset eivät halua toimia
yhteisesti, yritysten olisi suoritettava paikan päällä tehtäviä arviointeja itsenäisesti.
Paikan päällä toimivia arviointiryhmiä perustavien yritysten ja muiden sidosryhmien olisi:
a) Otettava huomioon seuraavat tekijät antaessaan panoksensa yhteisiin paikan päällä
suoritettaviin arviointeihin: yhteistyötä tekevien yritysten koko ja due diligence
-toimenpiteiden suorittamiseen käytettävissä olevat resurssit; yrityksen kyky saada
tietoja paikan päältä ja asema toimitusketjussa; muiden toimitusketjun alkupään
yritysten, myös kullan tuottajien, mahdollisten aiemmin perustettujen paikan päällä
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toimivien

arviointiryhmien

laatu;

sekä

yrityksen

due

diligence

-järjestelmän

luotettavuus, joka osoitetaan vertaamalla yrityksen toimittamia tietoja kaikkiin kullan
tuotantopanoksiin.

85

b) Varmistettava, että arvioijat ovat riippumattomia arvioitavasta toiminnasta ja
eturistiriidattomia.

86

Yrityksen arvioijien on sitouduttava raportoimaan todenmukaisesti

ja tarkasti ja noudattamaan tiukimpia ammattieettisiä normeja ja ”ammatillista
huolellisuutta”.

87

c) Varmistettava riittävä pätevyystaso käyttämällä asiantuntijoita, joilla on tietämystä ja
osaamista mahdollisimman monilta seuraavista aloista: arvioitava toiminnallinen
konteksti (esimerkiksi kielitaito, kulttuurisesti herkät seikat), konflikteihin liittyvien
riskien sisältö (esimerkiksi liitteeseen II sisältyvät standardit, ihmisoikeudet,
kansainvälinen humanitaarinen oikeus, korruptio, taloudellinen rikollisuus, konfliktit ja
niitä rahoittavat osapuolet, avoimuus), mineraalien toimitusketjun luonne ja muoto
(esimerkiksi mineraalien hankinta) sekä näihin due diligence -ohjeisiin sisältyvät
standardit ja prosessit.
d) Annettava arviointiryhmille pääsy yrityksen määräys- tai vaikutusvallan alaisiin
louhoksiin ja välittäjien, kokoajien ja/tai kuljettajien luo, muun muassa:
i) annettava fyysinen pääsy toimipaikkoihin myös naapuri- tai muissa maissa, joissa
uudelleenlastaus tai -merkintä on todennäköistä;
ii) annettava pääsy kirjanpitoon, tietoihin tai muuhun hankintamenettelyjä koskevaan
näyttöön, verojen, maksujen ja palkkioiden maksutietoihin ja vientiasiakirjoihin;
iii) annettava paikallista logistista tukea ja apua;
iv) taattava itse arviointiryhmän ja mahdollisten tietojen antajien turvallisuus.
e) Perustettava yhteisöjen seurantaverkostoja ja/tai useiden sidosryhmien tietoyksikköjä,
jotka tuottavat tietoa arviointiryhmälle, tai tarvittaessa tuettava tällaisten verkostojen
tai yksiköiden perustamista ja tarkasteltava vuorovaikutteisia karttoja, joista näkyy
louhosten, aseistettujen ryhmien, kauppareittien, tiesulkujen ja lentokenttien sijainti, ja
mahdollisuuksien mukaan tehtävä niihin lisäyksiä tai luotava niitä.
3. Määritetään, onko LOUHITTU KULTA LSM-kultaa vai ASM-kultaa.
a) Jos kyseessä on LSM-kulta, tehdään yhteistyötä keskisuurten ja suurten kullan
tuottajien kanssa näytön hankkimiseksi kullan louhinnan, kaupan, käsittelyn ja viennin
tosiasiallisista olosuhteista, yrityksellä toimitusketjussa olevan aseman mukaan.
Tällaiseen näyttöön voi sisältyä seuraavaa:
i) Kaikkien tuotosten osalta kaikkien louhosten sijainti ja nimi.
85 Esimerkiksi suurista kultalouhoksista peräisin olevan kullan osalta kullan tuottaja
saattaa olla parhaassa asemassa keräämään merkitykselliset tiedot paikan päällä
louhoksella, kun taas muiden toimitusketjun alkupään yritysten olisi varmistettava, että
tiedot kerätään ja säilytetään näiden ohjeiden mukaisesti, ja kerättävä saatavilla olevia
lisätietoja olosuhteista kullan tuottajien ja jalostamojen välillä.
86 ISO 19011:2002 -standardin 4 artikla.
87 ISO 19011:2002 -standardin 4 artikla.
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ii) Paikat, joissa kultaa käsitellään eli kootaan, sekoitetaan, murskataan, jauhetaan ja
sulatetaan doré-harkoiksi tai alluviaalisen kullan tuotoksiksi.
iii) Kullan käsittely- ja kuljetusmenetelmät.
iv) Kuljetusreitit, paikat, joissa kullalla käydään kauppaa, sekä vienti- ja tuontipaikat,
mikäli rajoja ylitetään (soveltuvin osin).

88

v) Louhoksen tai louhosten nykyinen tuotanto ja kapasiteetti, louhoksen kapasiteetin
ja

sen

kirjatun

tuotannon

vertailuanalyysi,

jos

mahdollista,

sekä

tiedot

mahdollisista eroista.
vi)

Louhoksen

sulattamon

tai

sulattamojen

nykyinen

jalostustuotanto

ja

käsittelykapasiteetti, käsittelykapasiteetin ja jalostustuotannon vertailuanalyysi, jos
mahdollista, sekä tiedot mahdollisista eroista.
vii) Tunnistustiedot ja vastapuolen taustan selvittämistä koskevat tiedot kaikista
toimitusketjun alkupään toimijoista, muun muassa kullan tuottajista, välittäjistä,
kultakauppiaista, viejistä ja jälleenviejistä sekä kolmansina osapuolina toimivista
palveluntarjoajista, jotka käsittelevät kultaa (esimerkiksi logistiikka-, käsittely- ja
kuljetusyrityksistä)

tai

tarjoavat

turvallisuuspalveluja

louhintapaikoilla

ja

kuljetusreiteillä. Tunnistamiseen olisi sisällyttävä seuraavat toimenpiteet, mutta se,
missä

määrin

tällaisia

toimenpiteitä

toteutetaan,

olisi

määritettävä

riskiperusteisesti:
1. Yksilöidään yritysten omistus- ja yritysrakenne (tosiasiallinen omistus mukaan
lukien), yrityksen virkailijoiden ja johtajien nimet mukaan luettuna.
2. Yksilöidään yritykseen liittyvät yritykset, tytäryhtiöt, emoyhtiöt ja sidoksissa
olevat tahot.
3. Todennetaan

yritysten

lähdeasiakirjojen

tai

identiteetti

tietojen

avulla

luotettavien
(esimerkiksi

ja

riippumattomien

yritysrekisterit,

otteet,

perustamiskirja).
4. Tarkistetaan

hallitusten

pakoteluettelot,

seurantalistojen

Yhdysvaltain

tiedot

valtiovarainministeriön

(esimerkiksi
ulkomaisten

YK:n
varojen

valvontatoimiston [OFAC] Specially Designated Nationals List -luettelot, World
Check -luettelo).
5. Yksilöidään yrityksen mahdolliset kytkökset hallitukseen, poliittisiin puolueisiin,

88 Jos kuljettajat eivät halua ilmoittaa näitä tietoja turvallisuussyistä, toimitusketjun
alkupään yritysten olisi varmistettava, että kuljettajat suorittavat riskinarvioinnin
kyseisistä kuljetusreiteistä näiden ohjeiden mukaisesti. Toimitusketjun alkupään
yritysten olisi pyydettävä kuljettajilta raportti, jossa esitetään tiedot niiden
kuljetusreiteistä tekemän riskinarvioinnin tuloksista (eli havaitut riskit ja niiden
hallitsemiseksi toteutetut toimet). Toimitusketjun alkupään yritysten olisi raportoitava
näistä riskeistä vaiheessa 5 esitetyn mukaisesti. Jos toimitusketjun alkupään yritykset
eivät käytä kuljettajia tai pystyvät hankkimaan tietoja kuljetusreiteistä, niiden olisi
suoritettava kuljetusreittien riskinarviointi itse ja raportoitava riskeistä vaiheessa 5
esitetyn mukaisesti.
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asevoimiin, rikollisverkostoihin tai valtiosta riippumattomiin aseistettuihin
ryhmiin,

mukaan

riippumattomiin

lukien

mahdollisesti

aseistettuihin

ryhmiin

ilmoitetut
ja/tai

kytkökset

julkisiin

tai

valtiosta
yksityisiin

turvallisuusjoukkoihin.
viii) Esimerkiksi kaivostoimintaa ja vientiä koskevat toimiluvat.
ix) Kaikki kullan louhintaan, kauppaan, kuljetukseen ja vientiin liittyvät hallitukselle
maksetut verot, maksut ja palkkiot.
x)

Kaikki kullan louhintaan, kauppaan, kuljetukseen ja vientiin liittyvät hallituksen
viranomaisille tai virkamiehille suoritetut maksut tai korvaukset.

xi)

Kaikki julkisille tai yksityisille turvallisuusjoukoille tai muille aseistetuille ryhmille
kaikissa louhinnan jälkeisissä toimitusketjun kohdissa suoritetut maksut, ellei
niitä ole kielletty sovellettavassa lainsäädännössä.

xii)

Louhintapaikoilla,

kuljetusreiteillä

ja

kullan

käsittelypaikoissa

toimitetut

turvallisuuspalvelut.
xiii) Turvallisuushenkilöstön koulutus ja koulutuksen yhdenmukaisuus turvallisuutta
ja ihmisoikeuksia koskevien vapaaehtoisten periaatteiden kanssa.
xiv) Kaikkien turvallisuustyöntekijöiden taustaselvitykset ja turvallisuusriskien arviointi
turvallisuutta

ja

ihmisoikeuksia

koskevien

vapaaehtoisten

periaatteiden

mukaisesti.
xv)

Louhintapaikkojen, kuljetusreittien ja kullan kaupankäynti- ja vientipaikkojen
militarisointi.

xvi) Näyttö vakavista väärinkäytöksistä (kidutus, julma, epäinhimillinen ja halventava
kohtelu, pakkotyö, lapsityön pahimmat muodot, räikeät ihmisoikeusloukkaukset,
sotarikokset tai muut kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomiset,
rikokset ihmisyyttä vastaan tai kansanmurha), joihin jokin osapuoli on syyllistynyt
louhoksissa, kuljetusreiteillä tai kullan kaupankäynti- ja/tai käsittelypaikoilla.
xvii) Tiedot mahdollisesta suorasta tai epäsuorasta tuesta valtiosta riippumattomille
aseistetuille ryhmille tai julkisille tai yksityisille turvallisuusjoukoille (ks. kohta
”Määritelmät”).
xvii)

Tarvittaessa
pienimuotoisen

niiden

paikkojen

kaivostoiminnan

määrä

ja

nimet,

harjoittajat

joissa

toimivat

käsiteollisen ja
kullan

tuottajien

myöntämällä luvalla sekä arvio kaivostyöntekijöiden määrästä ja arviointi siitä,
voidaanko heidän katsoa harjoittavan laillista käsiteollista ja pienimuotoista
kaivostoimintaa (ks. kohta ”Määritelmät”).
xix) Tarvittaessa keskisuurten ja suurten kaivostoiminnan harjoittajien ja käsiteollisen
ja pienimuotoisen kaivostoiminnan harjoittajien välillä esiintyneet konfliktit ja
jännitteet.
xx) Tarvittaessa kaikki tapaukset, ilmoitukset tai epäilyt siitä, että ASM-kultaa tai
muista lähteistä peräisin olevaa kultaa syötetään kullan tuottajan tietämättä
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tämän käsittelytoimintoihin (esimerkiksi louhoksen jalostamossa) ja/tai esitetään
vilpillisesti kullan tuottajan louhimana kultana.
b) Jos kyseessä on ASM-kulta, hankitaan ensi käden näyttöä kullan louhinnan, kaupan,
käsittelyn ja viennin tosiasiallisista olosuhteista. Yritysten olisi täydennettävä
seuraavien tietojen vaiheittaiseksi keräämiseksi toteuttamiaan toimia viittaamalla
vaiheeseen 3(C) ja lisäykseen, jotta käsiteollisen ja pienimuotoisen kaivostoiminnan
harjoittajat voivat luoda turvallisia, avoimia ja todennettavia toimitusketjuja:
i)

ASM-kultaa paikalliselle kullan viejälle toimittavien tavarantoimittajien yksilöinti
luotettavien ja riippumattomien lähdeasiakirjojen ja tietojen avulla; tiedot
kyseisten

tavarantoimittajien

hallinnollisista,

poliittisista

tai

sotilaallisista

kytköksistä ja erityisesti ilmoitetuista kytköksistä valtiosta riippumattomiin
aseistettuihin ryhmiin ja/tai julkisiin tai yksityisiin turvallisuusjoukkoihin; sekä
kyseisten tavarantoimittajien maantieteellinen hankinta-alue.
ii)

Alkuperälouhos tai -louhokset, kuljetusreitit ja paikat, joissa kullalla käydään
kauppaa.

iii)

Käsiteollista kaivostoimintaa harjoittava ryhmä tai yhteenliittymä sekä arviointi
siitä, voidaanko niiden katsoa harjoittavan laillista käsiteollista ja pienimuotoista
kaivostoimintaa (ks. kohta ”Määritelmät”).

iv) Kullan käsittely- ja kuljetusmenetelmät.
v) Hallituksen viranomaisille ja virkamiehille maksetut verot, palkkiot ja maksut.
vi) Tunnistustiedot ja vastapuolen taustan selvittämistä koskevat tiedot (soveltuvin
osin) kullan viejästä ja kaikista toimitusketjun toimijoista kullan viejästä jalostajaa,
muun muassa kultakauppiaista sekä kaikista kolmansina osapuolina toimivista
palveluntarjoajista, jotka käsittelevät kultaa (esimerkiksi logistiikka-, käsittely- ja
kuljetusyrityksistä)

tai

tarjoavat

turvallisuuspalveluja

louhintapaikoilla

ja

kuljetusreiteillä. Tunnistamiseen olisi sisällyttävä seuraavat toimenpiteet, mutta
se,

missä

määrin

tällaisia

toimenpiteitä

toteutetaan,

olisi

määritettävä

riskiperusteisesti:
1. Yksilöidään viejän omistus- ja yritysrakenne (tosiasiallinen omistus mukaan
lukien), yrityksen virkailijoiden ja johtajien nimet mukaan luettuna.
2. Yksilöidään yritykseen liittyvät yritykset, tytäryhtiöt, emoyhtiöt ja sidoksissa
olevat tahot.
3. Todennetaan

yritysten

lähdeasiakirjojen

tai

tunnistustiedot

tietojen

avulla

luotettavien
(esimerkiksi

ja

riippumattomien

yritysrekisterit,

otteet,

perustamiskirja);
4. Tarkistetaan

hallitusten

pakoteluettelot,

seurantalistojen

Yhdysvaltain

tiedot

valtiovarainministeriön

(esimerkiksi
ulkomaisten

YK:n
varojen

valvontatoimiston [OFAC] Specially Designated Nationals List -luettelot, World
Check -luettelo).
5. Yksilöidään yrityksen mahdolliset kytkökset hallitukseen, poliittisiin puolueisiin,
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asevoimiin, rikollisverkostoihin tai valtiosta riippumattomiin aseistettuihin
ryhmiin,

mukaan

riippumattomiin

lukien

mahdollisesti

aseistettuihin

ryhmiin

ilmoitetut
ja/tai

kytkökset

julkisiin

tai

valtiosta
yksityisiin

turvallisuusjoukkoihin.
vii) Louhintapaikkojen, kuljetusreittien ja kullan kaupankäynti- ja vientipaikkojen
militarisointi.
viii) Näyttö vakavista väärinkäytöksistä (kidutus, julma, epäinhimillinen ja halventava
kohtelu, pakkotyö, lapsityön pahimmat muodot, räikeät ihmisoikeusloukkaukset,
sotarikokset tai muut kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomiset, rikokset
ihmisyyttä vastaan tai kansanmurha), joihin jokin osapuoli on syyllistynyt
louhoksissa, kuljetusreiteillä tai kullan kaupankäynti- ja/tai käsittelypaikoilla.

89

ix) Tiedot mineraalien louhinnan, kuljetuksen, kaupan, käsittelyn tai viennin avulla
annettavasta

suorasta

tai

epäsuorasta

tuesta

valtiosta

riippumattomille

aseistautuneille ryhmille tai julkisille tai yksityisille turvallisuusjoukoille (ks. kohta
”Määritelmät”).
x)

Mahdolliset tapaukset, ilmoitukset tai epäilyt siitä, että muista lähteistä peräisin
olevaa kultaa syötetään kullan toimitusketjuun ja/tai sen alkuperä esitetään
vilpillisesti.

xi) Tarvittaessa keskisuurten ja suurten kaivostoiminnan harjoittajien ja käsiteollisen
ja pienimuotoisen kaivostoiminnan harjoittajien välillä esiintyneet konfliktit ja
jännitteet.
90

4. KIERRÄTYSKULLAN OSALTA kerätään lisätietoja (muun muassa
asiakirjatutkimuksilla, kullan tuottajien toimitiloihin tehtävillä käynneillä ja satunnaisilla
riskiin

suhteutetuilla

ostotietojen

tarkastuksilla)

varoittavien

merkkien

alaisista

kierrätyskullan toimitusketjuista peräisin olevasta kierrätyskullasta riskiperusteista
lähestymistapaa noudattaen

91

ja asettaen etusijalle suuremman riskin muodostavat

henkilöt, paikat ja liiketoimet. Merkittävänä osana riskiperusteisia due diligence
-menettelyjä olisi yksilöitävä tavarantoimittajat ja liiketoimet ja kirjattava ja säilytettävä
tiedot kaikilla tasoilla. Tällaisia riskitekijöitä ovat muun muassa seuraavat:
a) Liiketoimen arvo. Alkaen 15 000 Yhdysvaltain dollarin kynnysarvosta

92

kaikkia

89 Ks. OECD:n due diligence -ohjeiden (2011) liitteessä II oleva 1 kohta.
90 Kierrätysmateriaali ei sinänsä ole konfliktien edistämisen kannalta ongelmallista, mutta
se tarjoaa mahdollisen keinon pestä konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta louhittua
kultaa sen alkuperän salaamiseksi.
91 Vaikka tällaiset asiakirjat eivät välttämättä seuraa materiaaleja näiden liikkuessa
toimitusketjun läpi, niiden olisi oltava saatavilla myöhempää jäljittämistä ja todentamista
varten. Hallitusten ja kullan toimitusketjuihin kuuluvien yritysten olisi käytettävä viitteinä
rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) 40 suositusta rahanpesun ja terrorismin
rahoittamisen torjumiseksi ja etenkin sen ohjeasiakirjaa ”RBA Guidance for Dealers in
Precious Metal and Stones” (kesäkuu 2008).
92 Ks. rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) 40 suositusta (2003) ja ohjeasiakirja
RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones 17. kesäkuuta 2008.
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konfliktialueiden ja korkean riskin alueiden ulkopuolella kierrätyskullalla tehtyjä
liiketoimia koskevat due diligence -toimet olisi suhteutettava arvon lisääntymiseen.
Louhinta-alueella tai sen läheisyydessä tehtävät liiketoimet saattavat kuitenkin
koskea hyvin pieniä, esimerkiksi yhden gramman, kultamääriä. Tästä syystä kaikkiin
konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla kierrätyskullalla tehtäviin liiketoimiin olisi
sovellettava tehostettua valvontaa.
b)

Liiketoimen suorituspaikka. Kulta on arvokasta pieninäkin määrinä ja sitä on

helppo kuljettaa, joten mikään paikka ei ole täysin riskitön, mutta suuririskisempiä
liiketoimien suorituspaikkoja ovat paikat, joissa kullan kauttakulku- ja vientipaikat
eivät järkevästi sovi yhteen kullan ilmoitetun alkuperäpaikan kanssa; joissa kilpailuun
perustuville markkinoille on helppoa päästä tai on olemassa käsittelytoimintoja, jotka
ovat lähempänä kullan ilmoitettua alkuperäpaikkaa; joissa rahanpesun ja terrorismin
rahoituksen torjuntaa koskevien lakien, korruption vastaisten lakien, tullivalvonnan ja
muiden asiaa koskevien viranomaisvalvontaa koskevien lakien täytäntöönpano on
heikkoa; ja joissa kyseisessä maassa toimii epävirallisia pankkijärjestelmiä ja
taloudessa käytetään laajalti käteistä.93
c) Materiaalin tyyppi. Käsittelemätöntä kierrätyskultaa ei käytetä yhtä todennäköisesti
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta louhitun kullan pesun välineenä kuin
sulatettua kierrätyskultaa (ks. kohta ”Määritelmät”), joskin on tapauksia, joissa
käsittelemätön kierrätyskulta on peräisin alueilta, joissa on tunnettuna käytäntönä
valmistaa kultatuotteita suoraan louhitusta kullasta verojen kiertämiseksi tai kullan
pesemiseksi. On epätodennäköistä, että louhittua kultaa, joka on tuotettu
konfliktialueella ja jonka puhtausaste on korkea (esimerkiksi huuhtomalla saatua 90prosenttista

kultaa)

pestään

arvoltaan

vähäisemmillä

materiaaleilla,

joiden

jalostaminen edellyttää paljon enemmän käsittelyjä ja huomattavasti enemmän aikaa
markkinointikelpoisen kullan tuottamiseksi. Vähäarvoisia materiaaleja, joita ei
todennäköisesti käytetä kullanpesun välineinä, ovat esimerkiksi elektroniikkaromu tai
muiden metallien jalostuksen jääminä syntyvät kennolietteet. Pitoisuudeltaan korkeilla
kultakoruilla

voi

kuitenkin

olla

samanlaisia

fysikaalisia

ominaisuuksia

kuin

konfliktialueilta louhitulla kullalla.
d) Epätavalliset olosuhteet. Kierrätetyksi väitettyä materiaalia olisi tarkasteltava sen
suhteen, onko sen katsominen kierrätetyksi kohtuullista kyseisessä asiayhteydessä.
Esimerkiksi äkilliset epätavalliset lisäykset tietyn tavarantoimittajan tai alueen
korkealaatuisen

materiaalin määrissä

olisi selitettävä. Jos

tietyssä maassa

käytettävien korujen kultapitoisuus on tavallisesti 14 karaattia (58 prosenttia), tarjous,
jonka väitetään olevaan kierrätettyjä koruja ja puhtaudeltaan 90 prosenttia, olisi
kyseenalaistettava.
e) Tavarantoimittaja. Kierrätyskullan eri toimittajiin liittyy eri tasoisia kullanpesun

93 Ks. rahanpesunvastainen toimintaryhmä (FATF): RBA Guidance for Dealers in Precious
Metal and Stones, 17. kesäkuuta 2008, 109 kohta.
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tyyppisen

toiminnan

riskejä.

Esimerkiksi

sellaisessa

laitoksessa

tuotettuun

kierrätyskultaan, jota valvotaan valmistuksen/käsittelyn aikana, liittyy vähemmän
riskejä kuin kierrätyskultaa useista lähteistä hankkivaan kerääjään. Muita riskiä
lisääviä tekijöitä ovat epäyhteneväisyydet näissä ohjeissa suositeltujen due diligence
-prosessien ja tavarantoimittajien käytäntöjen välillä tai se, että tavarantoimittajalla on
merkittävä

ja

selittämätön

maantieteellinen

etäisyys

toimitusketjun

tavarantoimittajaan tai vastapuoleen.
5. KIERRÄTYSKULLAN

OSALTA

kerätään

seuraavat

tiedot

tehostettua

valvontaa

edellyttävistä liiketoimista muun muassa asiakirjatutkimuksilla, kullan toimittajien
toimitiloihin tehtävillä käynneillä ja satunnaisilla riskiin suhteutetuilla ostotietojen
pistokokein tehtävillä tarkastuksilla sekä tarkastelemalla ja arvioimalla ostoa sekä
soveltuvin osin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia menettelyjä ja
ohjeita:
a) Onko olemassa tuotantolaitoksia, joissa saattaa syntyä romua?
b) Onko olemassa merkittävästi yksityisessä omistuksessa olevia kultakoruja ja onko
niiden liikevaihto merkittävä?
c) Määritetään paikan päälle tehtävillä käynneillä ja asiakirjatarkastuksilla kierrätys/romukullalla tapahtuvan liiketoiminnan kohtuullinen arvioitu taso ottaen huomioon,
että se vaihtelee etenkin kullan hinnan ja taloudellisten olojen mukaan.

D. Arvioidaan riskit toimitusketjussa.
kartoittamalla

yrityksen

varoittavan

tosiasialliset

olosuhteet.

Yrityksen

merkin
olisi

Arvioidaan kerätyt ja saadut tiedot
alaisen

pidettävä

toimitusketjun
”riskinä”

kaikkia

tai

-ketjujen

kohtuullisia

epäyhteneväisyyksiä saatujen tietojen ja seuraavien seikkojen välillä:
1. yrityksen toimitusketjua koskevan toimintapolitiikan standardit, jotka ovat liitteen II
94

mukaisia

2. näihin ohjeisiin sisältyvät due diligence -standardit ja -prosessit
3. niiden maiden kansallinen lainsäädäntö, joissa yrityksen kotipaikka on tai joissa se on
julkisesti noteerattu (soveltuvin osin); niiden maiden kansallinen lainsäädäntö, joista kulta
on todennäköisesti peräisin: sekä kauttakulku- tai jälleenvientimaiden kansallinen
lainsäädäntö
4. yrityksen toimintaa ja liikesuhteita, kuten rahoitussopimuksia ja urakoitsijoiden ja
tavarantoimittajien kanssa tehtäviä sopimuksia, sääntelevät säädökset
5. muut asiaa koskevat kansainväliset säännökset, kuten OECD:n toimintaohjeet
monikansallisille yrityksille, ihmisoikeudet ja kansainvälinen humanitaarinen oikeus sekä
kansainväliset rahanpesun vastaiset suositukset ja ohjeet.

94 Ks. edellä vaihe 1(A) sekä liite II.
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III JAKSO – TOIMITUSKETJUN LOPPUPÄÄN YRITYSTEN
RISKINARVIOINTI
Toimitusketjun loppupään yritysten olisi yksilöitävä toimitusketjussaan olevat riskit arvioimalla
jalostamojensa due diligence -käytäntöjä suhteessa näihin ohjeisiin.

A. Yksilöidään mahdollisimman hyvin toimitusketjuun tai ketjuihin
kuuluvat kullan jalostamot. Toimitusketjun loppupään yritysten olisi pyrittävä
yksilöimään ne kullan jalostamot, jotka tuottavat niiden toimitusketjussa käytettävän
jalostetun kullan. Kullan jalostajat voidaan yksilöidä pyynnöstä toimitusketjun loppupään
tavarantoimittajien avulla, mutta toimitusketjun loppupään yritysten olisi arvioitava ja
todennettava tavarantoimittajien esittämät tiedot oikeassa suhteessa riskiin olevilla
toimilla. Jossain tapauksessa jalostamon merkki on jo painettu harkkoon, kolikkoon,
tankoon tai muuhun jalostettuun kultatuotteeseen.
1. Jalostajat on yksilöity – Siirrytään vaiheessa 2 olevaan III(B) jaksoon.
2. Jalostajia ei pystytä yksilöimään, vaikka yritys on tehnyt parhaansa – Siirrytään
vaiheessa 3 olevaan II jaksoon.

B. Hankitaan alustavaa näyttöä jalostamon due diligence
-menettelyistä sen selvittämiseksi, onko se havainnut tai olisiko
sen
kohtuudella
pitänyt
havaita
varoittavia
merkkejä
toimitusketjuissaan. Määrityksen, joka koskee sitä, ovatko jalostamot
havainneet tai olisiko niiden kohtuudella pitänyt havaita varoittavia merkkejä
toimitusketjuissaan, olisi perustuttava yrityksen kohtuullisiin ja vilpittömiin toimiin, joissa
käytetään vaiheessa 1 tuotettua näyttöä ja mahdollisia lisätietoja (jotka on kerätty
tavarantoimittajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä ja asiakirjatutkimuksilla). Yritysten olisi
todennettava tavarantoimittajien esittämät tiedot oikeassa suhteessa riskiin olevilla
toimilla tehdäkseen kohtuullisia määrityksiä.
1. Jalostaja ei ole havainnut varoittavia merkkejä: Jos toimitusketjun loppupään yritys voi
kohtuudella määrittää, ettei jalostamon toimitusketjussa ole tällaisia varoittavia merkkejä,
kyseisen toimitusketjun osalta ei tarvita muita due diligence -toimia. Vaiheessa 1 laaditut
hallintajärjestelmät olisi säilytettävä ja niitä olisi tarkistettava säännöllisesti.
2. Jalostaja on havainnut varoittavia merkkejä kullan toimitusketjussa tai ei tiedä, onko siinä
varoittavia merkkejä:
Toimitusketjun loppupään yritysten, jotka havaitsevat varoittavan merkin jalostamonsa
kullan toimitusketjussa tai eivät pysty kohtuudella sulkemaan yhtä tai useampaa näistä
varoittavista merkeistä pois jalostamonsa kullan toimitusketjusta, olisi siirryttävä
jäljempänä vaiheeseen 2 osaan III(C).

C. Arvioidaan
riskit
arvioimalla
sellaisten
jalostamojen
toimitusketjua koskevia due diligence -käytäntöjä, joiden kullan
toimitusketjuissa
on
varoittavia
merkkejä.
Riskinarviointien
suorittamiseksi yritysten olisi arvioitava, ovatko jalostamot, joiden toimitusketjuissa on
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varoittavia merkkejä, suorittaneet kaikki näissä ohjeissa suositellut konfliktialueilta ja
korkean riskin alueilta peräisin olevan kullan toimitusketjujen vastuullisuutta koskevan
due diligence -menettelyn osatekijät. Toimitusketjun loppupään yritysten olisi:
1. Hankittava näyttöä
-käytännöistä.

jalostamon

kullan

toimitusketjua

koskevista

due

diligence

2. Tarkasteltava mahdollisten riskinarviointiryhmien tuottamia tietoja.
3. Vertailtava jalostamojen due diligence -käytäntöjä koskevaa näyttöä toimitusketjua
koskevaan toimintapolitiikkaan ja näihin ohjeisiin sisältyviin prosesseihin. Yrityksen olisi
pidettävä kaikkia kohtuullisen suuria epäyhteneväisyyksiä tavarantoimittajien due
diligence -käytäntöjen ja (liitteen II mukaisen) yrityksen toimitusketjua koskevan
toimintapolitiikan välillä riskeinä, joiden suhteen olisi toteutettava toimia vaiheessa 3.
4. Selvitetään, onko jalostamon due diligence -käytännöt tarkastettu näiden ohjeiden
mukaisen standardin perusteella ja hankitaan tällaisen tarkastuksen tulokset. Jos
jalostamon due diligence -käytäntöjä ei ole tarkastettu näiden ohjeiden mukaisen
standardin perusteella tai jos havaitaan epäyhteneväisyyksiä jalostamon due diligence
-käytäntöjen ja näiden ohjeiden standardien ja prosessien välillä, toimitusketjun
loppupään yritysten olisi pyrittävä hallitsemaan riskejä vaiheen 3 mukaisesti ja tekemään
hankintoja jalostamoista, jotka on tarkastettu näiden ohjeiden vaiheen 4 mukaisesti.

VAIHE 3: SUUNNITELLAAN JA TOTEUTETAAN STRATEGIA
YKSILÖITYIHIN
RISKEIHIN VASTAAMISEKSI
TAVOITE: Arvioidaan yksilöidyt riskit ja vastataan niihin haitallisten vaikutusten estämiseksi
tai vähentämiseksi. Yritykset voivat tehdä yhteistyötä toteuttaakseen tässä jaksossa esitetyt
suositukset yhteisillä aloitteilla. Yritykset ovat kuitenkin edelleen yksilöllisesti vastuussa due
diligence -järjestelmästään, ja niiden olisi varmistettava, että kaikessa yhteistyössä otetaan
asianmukaisesti huomioon kunkin yrityksen erityiset olosuhteet.

I JAKSO – TOIMITUSKETJUN ALKUPÄÄN YRITYSTEN RISKINHALLINTA
A. Raportoidaan tuloksista asiaa varten nimetyille
ylimmän johdon edustajille ja esitetään kerätyt tiedot ja

yrityksen
toimitusketjun

riskinarvioinnissa yksilöidyt mahdolliset riskit.

B. Lisätään sitoutumista tavarantoimittajiin ja vaiheessa 1(C)
luotuihin
järjestelmiin,
joilla
varmistetaan
avoimuus,
tietojenkeruu ja valvonta kullan toimitusketjussa. Toimitusketjun
alkupään yritysten olisi:
1. Perustettava alkuperäketju- ja/tai jäljitettävyysjärjestelmä, jolla kerätään ja säilytetään
vaiheessa 2 olevassa I ja II(C) jaksossa esitettyjä eriytettyjä tietoja kaikista varoittavan
merkin alaisen toimitusketjun kullan tuotantopanoksista ja tuotoksista.
2. Tehostettava fyysisiä turvallisuuskäytäntöjä olosuhteiden vaatimalla tavalla (esimerkiksi
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kuljetusten suojaaminen, sinetöinti murtovarmoihin säiliöihin), mikäli havaitaan eroja
louhoksen

tuotannon

ja

kapasiteetin,

jalostustuotannon

ja

kapasiteetin

tai

tavarantoimittajien antamien kultalähetyksiä koskevien tietojen välillä.
3. Erotettava fyysisesti ja suojattava lähetykset, joiden osalta on havaittu riski siitä, että ne
liittyvät konflikteihin ja vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin.
4. Sisällytettävä oikeus suorittaa ennalta ilmoittamatta itse paikalla tavarantoimittajien
tarkastuksia ja tutustua näiden asiakirjoihin tavarantoimittajien kanssa tehtäviin
kaupallisiin ja/tai kirjallisiin sopimuksiin, joita voidaan soveltaa ja valvoa.

95

5. Jaettava jokaisen kullan tuotantopanoksen osalta seuraavat arviointiryhmän hankkimat
ja säilyttämät tiedot koko toimitusketjun alkupäälle:
a) alkuperälouhos mahdollisimman tarkasti ilmaistuna
b) paikat, joissa kultaa tai kultaa sisältäviä materiaaleja kootaan, sekoitetaan,
murskataan, jauhetaan, sulatetaan ja jalostetaan
c) louhintamenetelmä (käsiteollinen ja pienimuotoinen tai keskisuuri ja laajamittainen
kaivostoiminta) sekä rikastus-, sulatus- ja jalostuspäivämäärät
d) paino ja analysoidut laatuominaisuudet
e) kaikkien tavarantoimittajien ja kultaa toimitusketjun alkupäässä alkuperälouhokselta
jalostamoon käsittelevien palveluntarjoajien tunnistustiedot; omistus (mukaan lukien
tosiasiallinen omistus); yritysrakenne, mukaan lukien yrityksen toimihenkilöiden ja
johtajien nimet; kyseisten yritysten ja toimihenkilöiden liiketaloudelliset, hallinnolliset,
poliittiset tai sotilaalliset kytkökset konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla
f) kaikki mineraalien louhintaan, kauppaan, kuljetukseen ja vientiin liittyvät hallitukselle
maksetut verot, maksut ja palkkiot
g) kaikki kullan louhintaan, kauppaan, kuljetukseen ja vientiin liittyvät hallituksen
viranomaisille tai virkamiehille suoritetut maksut tai korvaukset
h) kaikki julkisille tai yksityisille turvallisuusjoukoille tai muille aseistautuneille ryhmille
kaikissa louhinnan jälkeisissä toimitusketjun kohdissa maksetut verot tai muut
maksut, ellei niitä ole kielletty sovellettavassa lainsäädännössä
i) kullan kuljetustapa ja rehellisyyden varmistamiseksi käytössä olevat prosessit
turvallisuusnäkökohdat asianmukaisesti huomioon ottaen.
6. Jalostamojen osalta saatetaan due diligence -prosesseilla tuotetut tiedot tarkastajien
saataville, jotta noudatetaan tuotannonalan ohjelmia

96

tai mahdollisesti perustettavia

alueellisia tai maailmanlaajuisia virallisia mekanismeja, joiden tehtävänä on kerätä ja
käsitellä konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevaa kulta koskevia tietoja.
Jos tällaista ohjelmaa tai mekanismia ei ole, saatetaan merkitykselliset tiedot

95 Tavarantoimittajien valvonnasta ja noudattamatta jättämisen hallinnoinnista ks. vaiheet
2–5.
96 Ks. esimerkiksi LBMA:n Responsible Gold Guidance, EICC-GeSI:n Conflict Free
Smelter Program ja RJC:n Chain-of-Custody Certification siltä osin kuin ne ovat näiden
ohjeiden mukaiset.
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toimitusketjun loppupään ostajien saataville.

C. Laaditaan ja hyväksytään riskinhallintasuunnitelma.
hyväksyttävä

toimitusketjun

riskinhallintasuunnitelma,

jossa

Yritysten olisi

esitetään

yrityksen

vastatoimet vaiheessa 2 yksilöityihin riskeihin ohjeiden liitteen II mukaisesti. Yritykset
voivat hallita riskejä joko i) jatkamalla kauppaa ja panemalla samalla täytäntöön
mitattavissa olevia riskinvähennystoimia ii) keskeyttämällä kaupan tilapäisesti ja
jatkamalla käynnissä olevien mitattavissa olevien riskinvähennystoimien toteuttamista
tai iii) lopettamalla jonkin tavarantoimittajan käyttämisen, kun vähentämistoimet
vaikuttavat toteuttamiskelvottomilta tai kohtuuttomilta. Määrittääkseen ja laatiakseen
riskinhallintastrategian yritysten olisi:
1. Tarkasteltava ohjeiden liitteessä II olevaa konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta
peräisin olevan kullan toimitusketjua koskevaa toimintapolitiikan mallia määrittääkseen,
pitäisikö yksilöityjä riskejä vähentää jatkamalla suhdetta tavarantoimittajien kanssa,
keskeyttämällä se vai lopettamalla se.
2. Hallittava riskejä, jotka eivät edellytä tavarantoimittajasuhteen lopettamista, mitattavissa
olevilla riskejä vähentävillä toimenpiteillä. Mitattavissa olevilla riskejä vähentävillä
toimenpiteillä olisi pyrittävä saamaan aikaan merkittävä ja mitattavissa olevaa
edistymistä kuuden kuukauden kuluessa riskinhallintasuunnitelman hyväksymisestä.
Laatiessaan riskinvähennysstrategiaa yritysten olisi:
a) Luotava ja/tai käytettävä vaikutusvaltaansa niihin toimitusketjun toimijoihin nähden,
jotka voivat tehokkaimmin ja suorimmin vähentää haitallisten vaikutusten riskejä.
Toimitusketjun alkupään yrityksillä saattaa jo olla tosiasiallista tai potentiaalista
vaikutusvaltaa muihin toimitusketjun alkupään toimijoihin. Toimitusketjun alkupään
yritysten olisi löydettävä keinoja tehdä rakentavaa yhteistyötä tavarantoimittajien ja
asianomaisten sidosryhmien kanssa ja osoitettava edistyneensä merkittävästi ja
mitattavasti

riskin

poistamisessa

riskinhallintasuunnitelman hyväksymisestä.

kuuden

kuukauden

kuluessa
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b) Kuultava tavarantoimittajia ja sidosryhmiä, joita asia koskee, ja sovittava mitattavissa
olevaa riskien vähentämistä koskevasta strategiasta riskinhallintasuunnitelmassa.
Mitattavissa olevat riskien vähentämistoimenpiteet olisi mukautettava yrityksen
nimenomaisiin tavarantoimittajiin ja niiden toiminnan kontekstiin, niissä olisi
asetettava kuuden kuukauden kuluessa riskinhallintasuunnitelman hyväksymisestä
saavutettavat selvät tulostavoitteet ja niiden olisi sisällettävä laadullisia ja/tai
määrällisiä indikaattoreita edistymisen mittaamiseksi.

98

Yritysten olisi varmistettava,

että sidosryhmillä, joita asia koskee, on riittävästi aikaa tarkastella riskinarviointia ja

97 Yritysten olisi käytettävä ohjeiden liitettä III suositellun riskinhallintastrategian viitteenä.
Liite III sisältää ehdotettuja toimenpiteitä riskien vähentämiseksi ja eräitä suositeltuja
indikaattoreita edistymisen mittaamiseksi. Yksityiskohtaisempia ohjeita riskien
vähentämisestä odotetaan saatavan ohjeiden täytäntöönpanovaiheesta.
98 Ks. ohjeiden liite III: Ehdotettuja toimenpiteitä riskien vähentämiseksi ja indikaattoreita
edistyksen mittaamiseksi.
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hallintasuunnitelmaa ja vastata kysymyksiin, huolenaiheisiin ja riskinhallintaa
koskeviin vaihtoehtoisiin ehdotuksiin ja ottaa ne asianmukaisesti huomioon.
c) Osallistuttava tuotantoketjun vastuullista hallintaa koskeviin tuotannonalan ohjelmiin
tai virallisiin mekanismeihin varmistaen samalla, että näissä aloitteissa otetaan
asianmukaisesti

huomioon

niiden

sosiaaliset

ja

taloudelliset

kehitysmaihin ja olemassa olevat kansainvälisesti tunnustetut normit.

vaikutukset

99 100 101

i) Kaikkien kullan tuottajien, joilla on varoittavan merkin alaisia toimintoja, sekä
muiden ASM-kultaa hankkivien toimitusketjun alkupään yritysten olisi autettava
laillista käsiteollista ja pienimuotoista kaivostoimintaa harjoittavia tuottajia (ks. kohta
”Määritelmät”), joilta ne tekevät hankintoja, luomaan turvallisia, avoimia ja
todennettavia toimitusketjuja lisäyksen mukaisesti.
ii) Kaikkia muita kullan tuottajia, joilla on varoittavan merkin alaisia toimintoja, sekä
muita toimitusketjun alkupään yrityksiä kannustetaan tukemaan lisäyksessä
ehdotettuja toimenpiteitä.

D. Pannaan täytäntöön riskinhallintasuunnitelma, seurataan ja
valvotaan riskinvähennystoimien onnistumista, raportoidaan
asiasta nimetyille ylimmän johdon edustajille ja harkitaan
yhteistyön keskeyttämistä tai lopettamista tavarantoimittajan
kanssa, jos riskien vähentämiseen tähtäävissä toimissa on
epäonnistuttu,
liitteessä
II
esitettyjen
suositeltujen
riskinhallintastrategioiden mukaisesti.44 Toimitusketjun alkupään yritysten
olisi toteutettava riskinvähennystoimia ja seurattava ja valvottava niiden onnistumista
tarvittaessa yhteistyössä paikallis- ja keskusviranomaisten, toimitusketjun alkupään
yritysten, kansainvälisten tai kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden sekä sellaisten
kolmansien osapuolien kanssa, joita asia koskee, ja/tai niitä kuullen. Toimitusketjun
alkupään yritykset voivat perustaa yhteisöjen seurantaverkostoja riskinvähennystoimien
onnistumisen seuraamiseksi
perustamista.

ja

valvomiseksi

tai

tukea

tällaisten

verkostojen

99 OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011), II luvun B osan 2 kohta.
100 Yritysten olisi keskeytettävä tai lopetettava yhteistyönsä tavarantoimittajan kanssa
vähintään kolmen kuukauden ajaksi, jos kuuden kuukauden kuluessa
riskinhallintasuunnitelman hyväksymisestä yksilöidyn riskin estämisessä tai
vähentämisessä ei ole saavutettu merkittävää mitattavissa olevaa edistystä.
101 Olosuhteiden muuttuminen olisi määritettävä riskit huomioon ottaen seuraamalla
jatkuvasti yritysten alkuperäketjun dokumentointia ja niiden konfliktialueiden
toimintaympäristöjä, joilta mineraalit ovat peräisin ja joilla niitä kuljetetaan. Tällainen
olosuhteiden muuttuminen voi johtua tavarantoimittajan tai alkuperäketjun toimijan
vaihdoksesta tai alkuperäpaikan, kuljetusreittien tai vientipaikan muuttumisesta. Siihen
voi sisältyä myös kullekin toimintaympäristölle ominaisia tekijöitä, kuten konfliktin
kiihtyminen tietyillä alueilla, aluetta valvovassa sotilashenkilöstössä tapahtuvat
muutokset tai alkuperäkaivoksen omistuksessa tai määräysvallassa tapahtuvat
muutokset.
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E. Toteutetaan täydentäviä tietojen ja riskien arviointeja riskeistä,
joita on vähennettävä, tai olosuhteiden muuttumisen jälkeen.45
Due diligence -periaatteiden noudattaminen toimitusketjussa on dynaaminen prosessi,
joka edellyttää jatkuva riskien seurantaa. Toteutettuaan riskinvähennysstrategian
yritysten olisi toistettava vaihe 2, jotta varmistetaan tehokas riskinhallinta. Lisäksi
yrityksen toimitusketjussa mahdollisesti tapahtuvat muutokset saattavat edellyttää
joidenkin vaiheiden toistamista haitallisten vaikutusten estämiseksi tai vähentämiseksi.

II JAKSO – TOIMITUSKETJUN LOPPUPÄÄN YRITYSTEN
RISKINHALLINTA
A. Raportoidaan tuloksista asiaa varten nimetyille
ylimmän johdon edustajille ja esitetään kerätyt tiedot ja

yrityksen
toimitusketjun

riskinarvioinnissa yksilöidyt mahdolliset riskit.

B. Parannetaan vaiheessa 1(C) luotua järjestelmää, jolla
varmistetaan avoimuus, tietojenkeruu ja valvonta kullan
toimitusketjussa. Sisällytetään järjestelmään eriytetyt ja säännöllisesti päivitetyt
jalostajien tunnistustiedot (jos ne on yksilöity) ja niistä seuraavat vaiheen 2 jakson III
mukaiset due diligence -tulokset.

C. Laaditaan ja hyväksytään riskinhallintasuunnitelma.

Yritysten olisi

hyväksyttävä riskinhallintasuunnitelma, jossa esitetään yrityksen vastatoimet vaiheessa
2 yksilöityihin riskeihin. Tämä strategia vaihtelee sen mukaan, onko toimitusketjun
jalostamot yksilöity vai ei:
1. Jalostamoja ei pystytä yksilöimään – Jos toimitusketjun loppupään yritykset eivät
kohtuullisten ja vilpittömien vaiheissa 1 ja 2 toteutettujen toimien jälkeenkään pysty
yksilöimään toimitusketjujensa jalostamoja, niiden olisi laadittava ja hyväksyttävä
riskinhallintasuunnitelma, jonka avulla ne voivat tehdä tämän. Toimitusketjun loppupään
yritysten olisi pystyttävä osoittamaan merkittävää mitattavissa olevaa edistymistä
pyrkimyksissään

yksilöidä

toimitusketjuunsa

kuuluvat

jalostamot.

Toimitusketjun

loppupään yritykset voivat yksilöidä toimitusketjuihinsa kuuluvat jalostamot yksittäin
toteutetuilla toimilla tai yhteistyöhön perustuvilla tuotannonalan järjestelyillä:
a) Toimitusketjun loppupään yritysten olisi yksilöitävä jalostamot niiden välittömien
tavarantoimittajien

kanssa

käytävien

luottamuksellisten

keskustelujen

avulla,

sisällyttämällä tavarantoimittajien kanssa tehtäviin sopimuksiin luottamuksellisia
tavarantoimittajia koskevia julkistamisvaatimuksia tai käyttämällä luottamuksellisia
tiedonjakojärjestelmiä.
b) Yritykset, joiden on (kokonsa tai muiden tekijöiden vuoksi) ehkä vaikeaa yksilöidä
toimijoita, jotka sijaitsevat toimitusketjussa niiden välittömiä tavarantoimittajia
aikaisemmin, voivat tehdä aktiivista yhteistyötä samoja tavarantoimittajia käyttävien
alan toimijoiden kanssa (tai sellaisten toimitusketjun loppupään yritysten kanssa,
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joihin niillä on liikesuhteita) yksilöidäkseen toimitusketjuunsa kuuluvat jalostamot ja
arvioidakseen niiden due diligence -käytännöt. Ne voivat myös yksilöidä jalostamot
näiden ohjeiden vaatimukset täyttävillä alan validointijärjestelmillä suorittaakseen
hankintansa niistä.
2. Jalostamot, joiden toimitusketjussa on havaittu varoittavia merkkejä – Toimitusketjun
loppupään yritykset voivat hallita riskejä joko i) jatkamalla kauppaa jalostamon kanssa
samalla kun jalostamo panee täytäntöön mitattavissa olevia riskinvähennystoimia
ohjeiden liitteen II mukaisesti; ii) keskeyttämällä jalostamon kanssa käytävän kaupan
tilapäisesti samalla kun jalostamo jatkaa käynnissä olevien mitattavissa olevien
riskinvähennystoimien toteuttamista; tai iii) lopettamalla jalostamon käyttäminen, kun
vähentämistoimet vaikuttavat toteuttamiskelvottomilta tai jos jalostamo ei ole vastannut
riskeihin liitteessä II esitetyn riskinhallintastrategian mukaisesti:
a) Toteutetaan välittömiä toimia jalostamon käytön lopettamiseksi (suoraan tai
alihankkijoiden kautta), jos jalostamo ei ole välittömästi keskeyttänyt tai lopettanut
tavarantoimittajiensa käyttämistä, kun on olemassa kohtuullinen riski vakavista
väärinkäytöksistä (ks. liitteessä II olevat 1 ja 2 kohta) tai suorasta tai epäsuorasta
tuesta valtiosta riippumattomille aseistetuille ryhmille (ks. liitteessä II olevat 3 ja 4
kohta).
b) Jos jalostamot suorittavat liitteen II mukaisia riskinvähennystoimia

102

tai jos ne

parhaillaan panevat täytäntöön näiden ohjeiden due diligence -suosituksia,
toimitusketjun loppupään yritysten olisi varmistettava, että jalostamot osoittavat
edistyneensä merkittävästi ja mitattavasti kuuden kuukauden kuluessa niiden
riskinhallintasuunnitelmien

hyväksymisestä.

Laatiessaan

omia

riskinhallintasuunnitelmiaan toimitusketjun loppupään yritysten olisi:
i) Luotava ja/tai käytettävä vaikutusvaltaansa niihin jalostamoihin nähden, joiden
toimitusketjuissa on varoittavia merkkejä ja jotka voivat tehokkaimmin ja suorimmin
vähentää konfliktin edistämisen riskiä. Toimitusketjun loppupään yritykset voivat
luoda vaikutusvaltaa jalostamoihin sisällyttämällä due diligence -periaatteiden
noudattamisen sopimuksiin (soveltuvin osin) tai toimialajärjestöjen ja useiden
sidosryhmien aloitteiden avulla samalla kuitenkin varmistaen, että näissä aloitteissa
otetaan asianmukaisesti huomioon niiden sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset
kehitysmaihin ja olemassa olevat kansainvälisesti tunnustetut normit.

103

ii) Painotettava toimissa jalostamon due diligence -periaatteiden noudattamisen
parantamista arvojen ja valmiuksia lisäävän koulutuksen avulla. Toimitusketjun
loppupään

yritysten

olisi

kannustettava

omia

ja

toimitusketjun

alkupään

toimialajärjestöjä kehittämään ja ottamaan käyttöön due diligence -valmiuksia
antavia

koulutusmoduuleja

yhteistyössä

asiaan

liittyvien

kansainvälisten

102 Ks. ohjeiden liitteessä II olevat 10 ja 14 kohta julkisille tai yksityisille turvallisuusjoukoille
annettavaan suoraan tai epäsuoraan tukeen, lahjontaan ja mineraalien alkuperää
koskevaan vilpilliseen erehdyttämiseen, rahanpesuun sekä hallituksille maksettaviin
veroihin, maksuihin ja palkkioihin liittyvän riskin hallinnasta.
103 OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011), II luvun B osan 2 kohta.
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organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen, sidosryhmien ja muiden asiantuntijoiden
kanssa.
iii) Kuultava jalostamoja ja muita yhteisiä tavarantoimittajia, jotta voidaan sopia
mitattavissa olevista riskin vähentämistoimenpiteistä riskinhallintasuunnitelmassa.
Mitattavissa olevat riskien vähentämistoimenpiteet olisi mukautettava yrityksen
nimenomaisiin tavarantoimittajiin ja niiden toiminnan kontekstiin, niissä olisi
asetettava kuuden kuukauden kuluessa riskinhallintasuunnitelman hyväksymisestä
saavutettavat selvät tulostavoitteet ja niiden olisi sisällettävä laadullisia ja/tai
määrällisiä indikaattoreita edistymisen mittaamiseksi.

D. Pannaan täytäntöön riskinhallintasuunnitelma, seurataan ja
valvotaan riskinvähennystoimien onnistumista, raportoidaan
asiasta nimetyille ylimmän johdon edustajille ja harkitaan
yhteistyön keskeyttämistä tai lopettamista jalostamon kanssa,
jos riskien vähentämiseen tähtäävissä toimissa on epäonnistuttu
(ohjeiden liitteessä II olevien 10 ja 14 kohdan nojalla) tai korjaavia
toimia näiden ohjeiden due diligence -suositusten täytäntöön
panemiseksi.48
E. Toteutetaan täydentäviä tietojen ja riskien arviointeja riskeistä,
joita on vähennettävä, tai olosuhteiden muuttumisen jälkeen.49
Due diligence -periaatteiden noudattaminen toimitusketjussa on dynaaminen prosessi,
joka edellyttää jatkuva riskien seurantaa. Toteutettuaan riskinvähennysstrategian
yritysten olisi toistettava vaihe 2, jotta varmistetaan tehokas riskinhallinta. Lisäksi
yrityksen toimitusketjussa mahdollisesti tapahtuvat muutokset saattavat edellyttää
joidenkin vaiheiden toistamista haitallisten vaikutusten estämiseksi tai vähentämiseksi.
104 105

VAIHE 4: TEETETÄÄN RIIPPUMATTOMAN KOLMANNEN OSAPUOLEN
SUORITTAMA
JALOSTAMON DUE DILIGENCE -KÄYTÄNTÖJEN TARKASTUS

104 Yritysten olisi keskeytettävä tai lopetettava jalostamon käyttö (suoraan tai
alihankkijoiden kautta) vähintään kolmen kuukauden ajaksi, jos kuuden kuukauden
kuluessa riskinhallintasuunnitelman hyväksymisestä ei ole saavutettu merkittävää
mitattavissa olevaa edistystä i) yksilöidyn riskin estämisessä tai vähentämisessä
liitteessä II olevien 10 ja 14 kohdan mukaisesti; tai ii) korjaavissa toimissa näiden
ohjeiden due diligence -suositusten täytäntöön panemiseksi.
105 Olosuhteiden muuttuminen olisi määritettävä riskit huomioon ottaen seuraamalla
jatkuvasti yritysten alkuperäketjun dokumentointia ja niiden konfliktialueiden
toimintaympäristöjä, joilta mineraalit ovat peräisin ja joilla niitä kuljetetaan. Tällainen
olosuhteiden muuttuminen voi johtua tavarantoimittajan tai alkuperäketjun toimijan
vaihdoksesta tai alkuperäpaikan, kuljetusreittien tai vientipaikan muuttumisesta. Siihen
voi sisältyä myös kullekin toimintaympäristölle ominaisia tekijöitä, kuten konfliktin
kiihtyminen tietyillä alueilla, aluetta valvovassa sotilashenkilöstössä tapahtuvat
muutokset tai alkuperäkaivoksen omistuksessa tai määräysvallassa tapahtuvat
muutokset.
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TAVOITE: Suoritetaan riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama jalostamon
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevan kullan toimitusketjun vastuullisuutta
koskevien due diligence -käytäntöjen tarkastus ja edistetään jalostamon ja toimitusketjun
alkupään due diligence -käytäntöjen parantamista muun muassa alan aloitteesta
mahdollisesti perustettavan virallisen mekanismin avulla.
Tässä

jaksossa

esitettyjä

suosituksia

ei

ole

tarkoitettu

käytettävän

tarkastusstandardina, vaan niissä esitetään joitakin perusperiaatteita, kohteita, kriteereitä ja
muita perustietoja, joita yritysten, tuotannonalan ohjelmien tai mahdollisen virallisen
mekanismin

olisi

otettava

huomioon

teettäessään

tiettyä

toimitusketjua

koskevan

riippumattoman kolmannen osapuolen tarkastuksen jalostamon due diligence -käytäntöjen
toteutuksesta joko uuden tai olemassa olevan auditointijärjestelmän avulla. Tarkastajat
voivat hyödyntää riippumattomien kolmansien osapuolten muihin tarkoituksiin toimitusketjun
alkupään eri kohdissa suorittamien tarkastusten (esimerkiksi vastapuolen taustan
selvitykset tai bullion-kullan kuljettajien tarkastukset) päätelmiä, mikäli nämä tarkastukset
kattavat jäljempänä esitetyt alat ja ovat kansainvälisesti tunnustettujen hallintajärjestelmiä
koskevien auditointistandardien mukaisia.

50

A. Suunnitellaan riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama
tarkastus jalostamon konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta
peräisin olevan kullan toimitusketjun vastuullisuutta koskevien
due diligence -käytäntöjen toteutuksesta. Tarkastuksella olisi oltava
seuraava laajuus ja seuraavien kriteerien, periaatteiden ja toimien olisi kuuluttava sen
51
piiriin:
1. Tarkastuksen laajuus: Tarkastuksen piiriin olisi kuuluttava kaikki jalostamon toiminnot,
prosessit ja järjestelmät, joita se käyttää konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin
olevan kullan toimitusketjun due diligence -periaatteiden täytäntöönpanoon. Näihin
kuuluvat muun muassa asiaan kuuluvat toimintapolitiikat ja menettelyt jalostamon
suorittama kullan toimitusketjun valvonta, viestintä kullan toimitusketjun toimijoiden
kanssa, toimitusketjun loppupään yrityksille tavarantoimittajista ilmoitettavat tiedot,
alkuperäketju ja muut jäljitettävyyttä koskevat tiedot, jalostamon riskinarvioinnit paikan
päällä tehtävät tutkimukset mukaan lukien sekä jalostamon riskinhallintastrategiat.
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2. Tarkastuskriteerit: Tarkastuksessa olisi selvitettävä, vastaako jalostajan due diligence käytäntöjen toteutus näihin ohjeisiin perustuvaa tarkastusstandardia.
3. Tarkastuksen periaatteet:
a) Riippumattomuus: Tarkastusten neutraaliuden ja puolueettomuuden takaamiseksi
tarkastusorganisaation ja kaikkien tarkastusryhmän jäsenten, jäljempänä ’tarkastajat’,
on

oltava

riippumattomia

jalostamosta

sekä

jalostamon

tytäryhtiöistä,

106 Kansainvälisesti tunnustettuja auditointistandardeja ovat muun muassa standardit
ISO19011, SA8000, ISAE 3000 ja SSEA100.
107 Yritykset voivat saada tietoja tarkastusohjelmien yksityiskohtaisista vaatimuksista (kuten
ohjelmien tehtävistä, menettelyistä, tietojen kirjaamisesta, seurannasta ja tarkastelusta)
sekä vaiheittaisen yleiskatsauksen tarkastustoimista kansainvälisestä ISO-standardista
19011:2002, jäljempänä ’ISO 19011 -standardi’.
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lisenssinhaltijoista, urakoitsijoista, tavarantoimittajista ja yhteisessä tarkastuksessa
yhteistyötä tekevistä yrityksistä. Tämä tarkoittaa etenkin sitä, että tarkastajilla ei saa
olla eturistiriitoja tarkastettavan yrityksen kanssa, kuten liike- tai rahoitussuhteita
siihen (esimerkiksi omistusosuuksia, velkaa tai arvopapereita), eivätkä he saa olla
toimittaneet

tarkastettavalle

yrityksille

jalostamon

due

diligence

-käytäntöjen

suunnitteluun, laadintaan tai toteutukseen ja/tai niissä arvioituihin toimitusketjun
toimijoihin liittyviä palveluja tarkastusta edeltäneiden 24 kuukauden aikana.
b) Pätevyys: Tarkastajilla on oltava kolmannen osapuolen tekemän tarkastuksen
suorittamiseen tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet sekä kohdetta koskeva
pätevyys. Yritykset voivat saada tietoja tarkoista tarkastajien pätevyysvaatimuksista
kansainvälisesti

tunnustetuista

auditointistandardeista

108

laatiessaan

uusia

tai

tarkistaessaan olemassa olevia tarkastusstandardeja. Vaadittavia henkilökohtaisia
ominaisuuksia ovat muun muassa rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus,
ennakkoluulottomuus ja ammattimaisuus. Kohdetta koskeva pätevyys kattaa muun
muassa seuraavat seikat:
i) tarkastusperiaatteet, -menettelyt ja -tekniikat
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ii) toimitusketjua koskevat due diligence -periaatteet, -menettelyt ja -tekniikat
iii)kullan hankintakäytännöt ja toimitusketjut.
iv) niiden konfliktialueiden sosiaalinen, kulttuurinen ja historiallinen konteksti, joilta
kulta on peräisin ja joilla sitä kuljetetaan, mukaan lukien asianmukainen kielitaito ja
tarkastusten suorittamisen kannalta merkittävät kulttuurisesti herkät seikat
v) OECD:n ohjeet ja kultaa koskeva täydennysosa, mukaan lukien konfliktialueilta ja
korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjua koskeva
toimintapolitiikan malli (liite II).
c) Vastuuvelvollisuus: Tuotannonalan ohjelmalla tai virallisella mekanismilla olisi
säännöllisesti tarkasteltava ja seurattava tarkastajien kykyä suorittaa tarkastus
tarkastusohjelman mukaisesti tarkastuksen tavoitteiden, laajuuden ja kriteerien
perusteella, joita arvioidaan suhteessa tarkastusohjelman tietoihin.
4. Tarkastustoimet:
a) Tarkastuksen valmistelu: Tarkastuksen tavoitteet, laajuus, kieli ja kriteerit olisi
ilmoitettava selkeästi tarkastajille, ja mahdolliset epäselvyydet olisi selvitettävä
tarkastettavan ja tarkastajien välillä ennen tarkastuksen aloittamista.

110

Tarkastajien

olisi määritettävä tarkastuksen toteutettavuus käytettävissä olevan ajan, resurssien ja
tietojen sekä asianomaisten osapuolten yhteistyön perusteella.
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b) Paikan päällä tehtävät tutkimukset: Ennen paikan päällä tehtävien tutkimusten

108 Kansainvälisesti tunnustettuja auditointistandardeja ovat muun muassa standardit
ISO19011, SA8000, ISAE 3000 ja SSEA100.
109 Yritykset voivat harkita olemassa olevia hallintajärjestelmiä koskevia akkreditointia ja
tarkastajien koulutusta koskevia standardeja, joita ovat esimerkiksi ISO9001 or SA8000.
110 Ks. ISO 19011 -standardin 6.2 luku.
111 Ks. edellinen alaviite.
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aloittamista
työasiakirjat.

tarkastajien
113

olisi

laadittava

tarkastussuunnitelma

112

ja

kaikki

Tarkastajien olisi kerättävä lisänäyttöä ja todennettava tiedot

suorittamalla asiaan kuuluvia haastatteluja (muun muassa yrityksen johdon sekä
arviointiryhmien kanssa), tekemällä havaintoja ja tarkastelemalla asiakirjoja (ks.
jäljempänä). Paikan päällä tehtävien tutkimusten piiriin olisi kuuluttava seuraavat
seikat:
i) jalostamon toimitilat ja paikat, joissa jalostamo suorittaa konfliktialueilta ja korkean
riskin alueilta peräisin olevan kullan toimitusketjun vastuullisuutta koskevia due
diligence -käytäntöjä
ii) otos jalostamon tavarantoimittajista (mukaan lukien kullan tuottajat, paikalliset
viejät,

kansainväliset

kultakauppiaat

ja

kierrättäjät)

sen

mukaan,

mitä

tarkastusstandardissa vaaditaan
iii)arviointiryhmän tai -ryhmien kuulemiset, jotka voidaan suorittaa etäpalvelun avulla
ja joilla tarkastellaan standardeja ja menetelmiä todennettavien, luotettavien ja
ajantasaisten tietojen tuottamiseksi
iv) merkityksellisten paikallis- ja keskushallinnon viranomaisten ja – jos alueella
sellaisia on – YK:n asiantuntijaryhmien ja rauhanturvajoukkojen sekä paikallisen
kansalaisyhteiskunnan

kuulemiset

sen

mukaan,

mitä

tarkastaja

pitää

asianmukaisena olosuhteisiin ja kullan toimitusketjussa yksilöityihin riskeihin
nähden.
c) Asiakirjojen tarkastelu: Olisi tarkasteltava otoksia kaikista jalostamon konfliktialueilta
ja korkean riskin alueilta peräisin olevan kullan toimitusketjua koskevien due diligence
-käytäntöjen yhteydessä tuotetuista asiakirjoista, jotta voidaan määrittää, vastaako
järjestelmä dokumentoinnin perusteella tarkastuskriteereitä.
muassa asiakirjat

114

Tähän sisältyvät muun

toimitusketjun sisäisestä valvonnasta (otos

alkuperäketjun

dokumentoinnista, maksutiedot), merkityksellinen viestintä ja sopimusmääräykset
tavarantoimittajien kanssa, toimitusketjun loppupään yrityksille ilmoitettuja tietoja
koskevat asiakirjat, jalostamon riskinarvioinneista saatu näyttö (muun muassa kaikki
tiedot liikekumppaneista ja tavarantoimittajista, haastattelut ja paikan päällä suoritetut
arvioinnit) sekä mahdolliset riskinhallintastrategioita koskevat asiakirjat (esimerkiksi
tavarantoimittajien kanssa tehdyt sopimukset edistymistä mittaavista indikaattoreista).
Tarkastajien olisi kerättävä asiakirjaotos satunnaisesti paikan päällä tehtävän
tutkimuksen

yhteydessä.

Valitussa

otoksessa

olisi

otettava

huomioon

tavarantoimittajiin ja/tai kullan toimitusketjuihin liittyvät riskit; huippukaudet ja muut
kaudet vuoden aikana; sekä kultakin tavarantoimittajalta hankitut materiaalimäärät.
Tarkasteltuihin

asiakirjoihin

tavarantoimittajilta,

ja

niiden

olisi
määrän

sisällyttävä
olisi

asiakirjanäytteitä

lisäännyttävä

kultakin

liikekumppaneihin,

tavarantoimittajiin tai kullan alkuperämaihin liittyvän riskin kasvaessa. Otoskokoa olisi
112 Ks. ISO 19011 -standardin 6.4.1 kohta.
113 Ks. ISO 19011 -standardin 6.4.3 kohta.
114 Ks. ISO 19011 -standardin 6.3 kohta.
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kasvatettava, jos tarkastaja havaitsee jalostamon due diligence -toimenpiteisiin
liittyviä ongelmia.
d) Tarkastuksen päätelmät: Tarkastajien olisi tuotettava tuloksia, joissa määritetään
kerätyn näytön perusteella, ovatko jalostamon suorittamat konfliktialueilta ja korkean
riskin alueilta peräisin olevan kullan toimitusketjun vastuullisuutta koskevia due
diligence

-käytännöt

näiden

ohjeiden

tämän

jakson

suositusten

mukaisia.

Tarkastajien olisi tarkastusraportissa annettava jalostamolle suosituksia sen due
diligence

-käytäntöjen

parantamiseksi.

Tarkastajien

olisi

myös

laadittava

tarkastuksesta julkaistava tiivistelmäraportti vaiheen 5 mukaisesti.

B. Toteutetaan tarkastus edellä esitettyjen tarkastuksen laajuuden,
kriteerien, periaatteiden ja toimien mukaisesti. Kaikkien toimitusketjun
toimijoiden olisi tehtävä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että tarkastus suoritetaan
edellä esitettyjen tarkastuksen laajuuden, kriteerien, periaatteiden ja toimien mukaisesti.
On suositeltavaa, että ne tekevät tämän tuotannonalan ohjelmien tai virallisten
mekanismien kautta joidenkin tai kaikkien seuraavien toimien suorittamiseksi:
1. Tarkastusstandardien laadinta näiden ohjeiden suositusten mukaisesti.
2. Tarkastajien akkreditointi.
3. Tarkastusohjelman

valvonta,

jossa

muun

muassa

tarkastellaan

ja

seurataan

säännöllisesti tarkastajien kykyä suorittaa tarkastus tarkastusohjelman mukaisesti.
4. Tiivistelmäraporttien julkaiseminen jalostamojen tarkastuksista ottaen asianmukaisesti
huomioon liikesalaisuus ja muut kilpailunäkökohdat. Tarkastuksen tiivistelmäraporttiin
olisi sisällyttävä:
a) jalostamon tiedot, tarkastuspäivämäärä ja tarkastuksen kattama ajanjakso;
b) vaiheessa 4(A)(4) määritellyt tarkastustoimet ja -menetelmä;
c) vaiheessa 4(A)(4) määritellyt tarkastuksen päätelmät sikäli kuin ne liittyvät näiden
ohjeiden kuhunkin vaiheeseen.
5. ERITYISET SUOSITUKSET – Kaikille toimitusketjun alkupään yrityksille
a) Sallitaan pääsy yrityksen toimipaikkoihin ja tutustuminen kaikkiin toimitusketjun due
diligence -käytäntöjä koskeviin merkityksellisiin asiakirjoihin ja tietoihin näiden
ohjeiden mukaisesti.
b) Helpotetaan yhteyksiä ja logistiikkaa tarkastusryhmän valitsemiin kuljettajiin ja
tavarantoimittajiin sekä tarkastajan yksilöimien sidosryhmien kuulemisia.
c) Jos on tarpeen tehdä käyntejä tavarantoimittajien toimitiloissa, helpotetaan yhteyksiä
ja logistiikkaa.
6. ERITYISET SUOSITUKSET – Kaikille toimitusketjun loppupään yrityksille
a) Näiden ohjeiden täytäntöönpanon tehostamiseksi on suositeltavaa, että toimitusketjun
loppupään yritykset osallistuvat riippumattoman kolmannen osapuolen suorittamaan
jalostajan due diligence -käytäntöjen tarkastukseen ja tukevat sitä ja että niitä
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kannustetaan tekemään näin tuotannonalan ohjelmilla. Tähän voi sisältyä näissä
ohjeissa esitettyjen suositusten mukaisten tarkastusstandardien laatiminen. Pieniä ja
keskisuuria yrityksiä kannustetaan liittymään tällaisiin toimialajärjestöihin tai luomaan
kumppanuuksia niiden kanssa.
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VAIHE 5: RAPORTOIDAAN
VUOSITTAIN DUE DILIGENCE
-PERIAATTEIDEN
NOUDATTAMISESTA
TOIMITUSKETJUSSA
TAVOITE:

Raportoidaan

julkisesti

due

diligence

-periaatteiden

noudattamisesta

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevan kullan toimitusketjussa, jotta
luodaan julkista luottamusta yritysten toteuttamiin toimenpiteisiin.

A.

Raportoidaan
vuosittain
due
diligence
-periaatteiden
noudattamista konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin
olevan
kullan
toimitusketjussa
koskevat
lisätiedot
tai
sisällytetään
ne
vuotuisiin
kestävyyttä
ja
yrityksen
yhteiskuntavastuuta
koskeviin
raportteihin
ottaen
asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus ja muut kilpailu- tai
turvallisuusnäkökohdat.115

A.1. Kaikille toimitusketjun alkupään yrityksille
1. Yrityksen

hallintajärjestelmät:

Raportoidaan

vaiheen

1

täytäntöön

panemiseksi

toteutetuista toimista. Osana tällaista raportointia yritysten olisi esitettävä yrityksen due
diligence

-periaatteiden

noudattamista

toimitusketjussa

koskeva

yrityksen

toimintapolitiikka; tehtävä selkoa yrityksen due diligence -järjestelmästä vastaavasta
hallintorakenteesta ja kerrottava, kuka yrityksessä on siitä suoraan vastuussa; kuvailtava
vaiheissa 1(C) ja 3(B) esitetyt järjestelmät, joilla varmistetaan avoimuus, tietojenkeruu ja
valvonta kullan toimitusketjussa ja selitettävä niiden toimintatapa sekä se, miten ne ovat
vahvistaneet yrityksen due diligence -toimia raportoinnin kattamalla ajanjaksolla;
kuvailtava yrityksen tietokanta- ja tietojenkirjausjärjestelmä ja selitettävä menetelmät,
joilla yksilöidään kaikki tavarantoimittajat aina mineraalien alkuperäkaivokseen asti, sekä
menetelmät, joilla jaetaan tietoja due diligence -menettelyistä koko toimitusketjulle;
julkistettava hallituksille suoritettuja maksuja koskevat tiedot EITI-aloitteen kriteerien ja
periaatteiden mukaisesti (tarvittaessa).
2. Yrityksen toimitusketjua koskeva riskinarviointi: Raportoidaan vaiheen 2 täytäntöön
panemiseksi toteutetuista toimista. Osana tällaista raportointia yritysten olisi selitettävä,
miten ne ovat yksilöineet varoittavan merkin alaiset toiminnot tai varoittavat merkit

115 Liikesalaisuudella ja muilla kilpailu- tai turvallisuusnäkökohdilla tarkoitetaan – tämän
estämättä tulkinnan kehittymistä jatkossa – seuraavia seikkoja: hintatiedot;
tavarantoimittajien henkilöllisyys ja suhteet (varoittavan merkin alaisissa paikoissa
toimivien jalostajien ja paikallisten viejien henkilöllisyys olisi kuitenkin aina ilmoitettava,
paitsi jos kyse on yhteistyön lopettamisesta); kuljetusreitit; sekä konfliktialueilla ja
korkean riskin alueilla sijaitsevien tietolähteiden ja ilmiantajien henkilöllisyys, jos
tällaisten lähteiden henkilöllisyyden paljastaminen vaarantaisi niiden turvallisuuden.
Kaikki
tiedot
ilmoitetaan
mahdollisesti
perustettavalle
alueelliselle
tai
maailmanlaajuiselle viralliselle mekanismille, jonka tehtävänä on kerätä ja käsitellä
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia mineraaleja koskevia tietoja.
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toimitusketjussa, mukaan lukien tavarantoimittajien esittämien tietojen oikeassa
suhteessa riskiin tapahtuva todentaminen; kuvailtava kullan toimitusketjussa havaitut
varoittavat merkit; kuvailtava varoittavan merkin alaisten olosuhteiden ja toimitusketjujen
tosiasiallisten olosuhteiden kartoittamiseksi toteutetut toimet; esitettävä paikan päällä
toimivan arviointiryhmän menetelmät, käytännöt ja sen tuottamat tiedot esimerkiksi siitä,
tekeekö yritys yhteistyötä muiden toimitusketjun alkupään yritysten kanssa ja jos tekee,
miten, ja miten yritys on varmistanut, että kaikessa yhteistyössä otetaan asianmukaisesti
huomioon kunkin yrityksen erityiset olosuhteet; ilmoitettava havaitut tosiasialliset tai
mahdolliset riskit. Selvyyden vuoksi yritysten ei pitäisi ilmoittaa sellaisiin mahdollisiin
tavarantoimittajiin liittyviä havaittuja riskejä, joiden kanssa ne eivät ole tehneet
liiketoimia.
3. Riskinhallinta: Raportoidaan vaiheen 3 täytäntöön panemiseksi toteutetuista toimista.
Osana

tällaista

raportointia

valvontajärjestelmiä,

yritysten

esimerkiksi

olisi

kuvailtava,

alkuperäketju-

tai

miten

yrityksen

sisäisiä

jäljitettävyysjärjestelmiä,

on

vahvistettu varoittavan merkin alaisia kullan toimitusketjuja koskevien luotettavien ja
ajantasaisten tietojen keräämiseksi ja säilyttämiseksi; kuvailtava riskien hallitsemiseksi
toteutetut toimet, mukaan lukien tiivistelmä riskinhallintasuunnitelman sisältyvästä
riskinvähennysstrategiasta sekä mahdollinen valmiuksia lisäävä koulutus ja niiden
sidosryhmien osallistuminen, joihin asia vaikuttaa; ilmoitettava yrityksen toteuttamat
toimet riskinvähennystoimien onnistumisen seuraamiseksi ja valvomiseksi sekä kaikki
esimerkit ja tulokset kuuden kuukauden jälkeen suoritettavasta seurannasta merkittävän
ja mitattavissa olevan edistymisen arvioimiseksi; ilmoitettava niiden tapausten määrä,
joissa yritys on päättänyt lopettaa tavarantoimittajien ja/tai toimitusketjujen käytön liitteen
II mukaisesti paljastamatta näiden tavarantoimittajien henkilöllisyyttä, paitsi jos yritys
pitää tätä hyväksyttävänä sovellettavan lainsäädännön nojalla. Yritysten olisi pyrittävä
ilmoittamaan
kansainvälisille

kaikista
ja

tapauksista,
kansallisille

joissa

yhteistyö

tutkintaelimille

ja/tai

lopetetaan,

asianomaisille

lainvalvontaviranomaisille

sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja ottaen huomioon tällaisten ilmoitusten
mahdolliset haitalliset vaikutukset.

A.2. Jalostamoille: Edellä esitetyn lisäksi jalostamojen olisi lisäksi:
1.

Tarkastukset:

Julkaistava

jalostamojen

tarkastusten

tiivistelmäraportit

ottaen

asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus ja muut kilpailu- tai turvallisuusnäkökohdat.
Tarkastuksen tiivistelmäraporttiin olisi sisällyttävä:
a) jalostamon tiedot ja tarkastuspäivämäärä;
b) vaiheessa 4(A)(4) kuvaillut tarkastustoimet ja -menetelmä, jos jokin tuotannonalan
ohjelma tai virallinen mekanismi ei ole julkaissut näitä tietoja näiden ohjeiden ja
vaiheen 4(B)(2) määritelmän mukaisesti;
c) vaiheessa 4(A)(4) määritellyt tarkastuksen päätelmät sikäli kuin ne liittyvät näiden
ohjeiden kuhunkin vaiheeseen.

A.3. Kaikille toimitusketjun loppupään yrityksille
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1. Yrityksen

hallintajärjestelmät:

Raportoidaan

vaiheen

1

täytäntöön

panemiseksi

toteutetuista toimista. Osana tällaista raportointia yritysten olisi esitettävä yrityksen due
diligence

-periaatteiden

noudattamista

toimitusketjussa

koskeva

yrityksen

toimintapolitiikka; tehtävä selkoa yrityksen due diligence -järjestelmästä vastaavasta
hallintorakenteesta ja ilmoitettava, kuka yrityksessä on siitä suoraan vastuussa;
kuvailtava yrityksen käyttöön ottamat kullan toimitusketjun valvontajärjestelmät ja
selitettävä niiden toimintatapa sekä se, miten ne ovat vahvistaneet yrityksen due
diligence -toimia raportoinnin kattamalla ajanjaksolla; kuvailtava yrityksen tietokanta- ja
tietojenkirjausjärjestelmä.
2. Riskinarviointi: Raportoidaan vaiheen 2 täytäntöön panemiseksi toteutetuista toimista.
Osana tällaista raportointia yritysten olisi kuvailtava toimitusketjuunsa kuuluvien
jalostamojen yksilöimiseksi toteutetut toimet; kuvailtava niiden due diligence -käytäntöjen
arviointi; selitettävä yrityksen toimitusketjua koskevissa riskinarvioinneissa käytetty
menetelmä; ilmoitettava havaitut tosiasialliset tai mahdolliset riskit.
3. Riskinhallinta: Raportoidaan vaiheen 3 täytäntöön panemiseksi toteutetuista toimista.

116

Osana tällaista raportointia yritysten olisi kuvailtava riskien hallitsemiseksi toteutetut
toimet,

mukaan

lukien

tiivistelmä

riskinhallintasuunnitelman

sisältyvästä

riskinvähennysstrategiasta sekä mahdollinen valmiuksia lisäävä koulutus ja niiden
sidosryhmien osallistuminen, joihin asia vaikuttaa; ilmoitettava yrityksen toteuttamat
toimet riskinvähennystoimien onnistumisen seuraamiseksi ja valvomiseksi sekä kaikki
esimerkit ja tulokset kuuden kuukauden jälkeen suoritettavasta seurannasta merkittävän
ja mitattavissa olevan edistymisen arvioimiseksi.

116 Julkaistaan mahdolliset täydentävät tarkastusraportit tai tiivistelmät, jos sovellettava
lainsäädäntö tätä edellyttää, toimitusketjun loppupään yrityksen due diligence
-käytännöistä ottaen asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus ja muut kilpailu- ja
turvallisuusnäkökohdat.
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LISÄYS

Ehdotettuja toimenpiteitä taloudellisten ja
kehitysmahdollisuuksien luomiseksi käsiteollisen ja
pienimuotoisen kaivostoiminnan harjoittajille
Konfliktialueilla

ja

korkean

riskin

alueilla

käsiteollisen

ja

pienimuotoisen

kaivostoiminnan harjoittajat ovat erityisen haavoittuvia kullan louhintaan, kuljetukseen,
kauppaan,

käsittelyyn

väärinkäytöksille.

ja

vientiin

Käsiteollisen

liittyville

ja

haitallisille

pienimuotoisen

vaikutuksille

kaivostoiminnan

ja

vakaville

harjoittajien

haavoittuvuus kasvaa, kun käsiteollista ja pienimuotoista kaivostoimintaa harjoitetaan
sääntely-ympäristössä, joka ei edistä vastuullista ja konfliktiriskin huomioon ottavaa kullan
tuotantoa ja laillista kauppaa.
Tällä lisäyksellä pyritään minimoimaan käsiteollisen ja pienimuotoisen kaivostoimintaalan ja erityisesti kiristyksen uhrien syrjäytymisriski ja edistämään konflikteihin liittymättömiä
kullan toimitusketjuja ja luomaan näin taloudellisia ja kehitysmahdollisuuksia käsiteollisen ja
pienimuotoisen kaivostoiminnan harjoittajille. Tässä lisäyksessä ehdotetaan toimenpiteitä
turvallisten, avoimien ja todennettavissa olevien kullan toimitusketjujen luomiseksi
louhoksesta markkinoille ja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi laillista ASM-kultaa
koskevien

due

diligence

-menettelyjen

avulla,

toiminnan

virallistamis-

ja

laillistamispyrkimykset mukaan luettuna.
Hallitukset, kansainväliset organisaatiot, avunantajat, toimitusketjun yritykset ja
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voivat harkita mahdollisuutta etsiä yhteistyöhön
perustuvia keinoja näiden vaihtoehtoehdotusten tai muiden täydentävien toimintatapojen
hyödyntämiseksi

asianmukaiseksi

katsomallaan

tavalla

kansallisten

lakien

ja

toimintapolitiikkojen mukaisesti.
1. Louhintapaikkojen arviointi OECD:n due diligence -ohjeiden liitteessä II esitettyjen
standardien mukaisesti:

61

a) Perustetaan kansalaisyhteiskunnan, teollisuuden ja paikallis- ja keskushallinnon
yhteyspisteistä koostuvia paikallisia useiden sidosryhmien komissioita valvomaan
louhosten arviointiprosessia, osallistutaan niihin ja tuetaan niitä:
i)

62

Laaditaan selvät parametrit louhosten, kuljetusreittien ja kullan

kaupankäyntipaikkojen arviointia varten OECD:n due diligence -ohjeiden liitteessä
II esitettyjen standardien mukaisesti ja julkaistaan nämä parametrit.

63

ii) Perustetaan useiden sidosryhmien komissioista muodostettavia ryhmiä arvioimaan
louhoksia näiden parametrien perusteella ja julkaistaan tulokset.
iii)Useiden sidosryhmien komissioiden yhteyspisteiden olisi hankittava paikan päällä
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olevien verkostojensa avulla ajantasaista tietoa louhosten, kuljetusreittien ja kullan
kaupankäyntipaikkojen

olosuhteista.

Tiedot

olisi

tallennettava

keskitettyyn

tiedonvälitysjärjestelmään. Tiedot olisi asetettava arviointiryhmien, viranomaisten ja
alueilta hankintoja tekevien toimitusketjun alkupään yritysten saataville.
b) Pohdittaessa asianmukaisia louhosten turvallisuusvaihtoehtoja
i) levitetään näitä ohjeita ja saatetaan turvallisuusjoukot tietoisiksi laittomasta
osallistumisesta kullan louhintaan, kauppaan, käsittelyyn ja vientiin seuraavista
rikosoikeudellisista ja muista rangaistuksista; sekä
ii) tuetaan ASM-kaivostoimintaa harjoittavien yhteisöjen, paikallishallinnon ja julkisten
tai yksityisten turvallisuusjoukkojen välisten turvallisuusjärjestelyjen virallistamista
tarvittaessa

yhteistyössä

kansalaisyhteiskunnan

ja

kansainvälisten

organisaatioiden kanssa, jotta varmistetaan, että kaikki maksut suoritetaan
vapaaehtoisesti ja että ne ovat oikeasuhteisia toimitettuun palveluun nähden, ja
selvennetään

turvallisuutta

periaatteiden,

YK:n

ja

ihmisoikeuksia

lainvalvontaviranomaisten

lainvalvontaviranomaisten

voiman

ja

koskevien

vapaaehtoisten

menettelysääntöjen

tuliaseiden

käyttöä

ja

YK:n,

koskevien

perusperiaatteiden mukaiset voimankäyttösäännöt.
64

2. Toiminnan virallistaminen muun muassa seuraavien toimien avulla:
a) Selvitetään syyt nykyisten käsiteollisten tuotanto- ja kaupankäyntijärjestelmien
virallistamisen puutteeseen, jotta voidaan määrittää parhaat strategiat virallistamisen
kannustamiseksi ja mahdollistamiseksi.
b) Annetaan käsiteollisen ja pienimuotoisen kaivostoiminnan harjoittajille toiminnan
virallistamista koskevaa teknistä apua.

117 118 119 120

c) Otetaan huomioon käsiteollisen ja pienimuotoisen kaivostoiminnan monimuotoisuus
toiminnan tyypin ja laajuuden suhteen.
d) Perustetaan yhteistyöhön pohjautuvia aloitteita virallistamisprosessissa avustavien

117 Suurten järvien alueella tämä olisi tehtävä kansallisten sertifiointiohjelmien avulla, joilla
pannaan täytäntöön
Suurten järvien alueen kansainvälisen konferenssin alueellinen sertifiointijärjestelmä.
Ks. myös Vision for Responsible Artisanal and Small-scale Mining julkaisussa Alliance
for Responsible Mining (Echavarria, C. ym. [toim.]), (2008): The Golden Vein – A guide
to responsible artisanal and small-scale mining. ARM Series on Responsible ASM No.
1. Medellin.
118 Ks. Suurten järvien alueen kansainvälisen konferenssin alueellinen sertifiointikäsikirja
”ICGLR Regional Certification Manual” (2011).
119 Ks. Suurten järvien alueen kansainvälisen konferenssin alueellinen sertifiointikäsikirjan
lisäykset 3 ja 4 (2011).
120 Ks. Felix Hruschka ja Cristina Echavarria: Rock Solid Chances, Alliance for
Responsible
Mining
(2011),
saatavilla
verkko-osoitteessa
http://www.communitymining.org/index.php/ en/arm-publications. Suurten järvien
alueen osalta ks. ICGLR:n luonnonvarojen laittoman hyödyntämisen torjumista
koskevan alueellisen aloitteen neljäs väline ”käsiteollisen kaivostoiminnan
virallistaminen”.
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tukirahastojen toimintatapojen ja rahoituksen selvittämiseksi ja osallistutaan niihin.
3. Toiminnan laillistaminen.

66

65

Autetaan käsiteollisen ja pienimuotoisen kaivostoiminnan

harjoittajia hankkimaan louhintaoikeuksia ja muita asiaan liittyviä lupia laillisten
prosessien avulla. Harkitaan muita sääntelytoimenpiteitä käsiteollisen ja pienimuotoisen
kaivostoiminnan harjoittajien toimien laillistamiseksi. Jos on olemassa kaivostoimilupien
alaisilla alueilla harjoitettavaan laittomaan kaivostoimintaan liittyviä haasteita, kaikkia
asianomaisia

sidosryhmiä

kannustetaan

edistämään

rakentavaa

vuoropuhelua

maanomistajien ja käsiteollisen ja pienimuotoisen kaivostoiminnan harjoittajien välillä,
mikäli osapuolet toimivat vilpittömässä tarkoituksessa. Omistusoikeusriidoissa olisi
pyrittävä välitysratkaisuihin hallituksen ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävän
yhteistyön avulla.
4. Kaupankäyntikeskusten arviointi ja kuljetusreittien säännöllinen kartoitus:
a) Perustetaan useiden sidosryhmien komissioista (ks. edellä) muodostettavia ryhmiä,
jotka arvioivat vuosittain kullan kaupankäyntipaikkoja ja kuljetusreittejä edellä
esitettyjen parametrien perusteella ja osallistutaan näihin ryhmiin.

121 122

b) Lähteiden mahdollisen kontaminaation välttämiseksi rakennetaan ja ylläpidetään
turvallisia

varastoja

kullan

tärkeimmissä

kaupankäyntipaikoissa.

Harkittaessa

asianmukaisia turvallisuusvaihtoehtoja kullan kaupankäyntipaikoilla ja kuljetusreiteillä

121 Ks. Responsible Jewellery Council, Standards Guidance, ”COP 2.14 Artisanal and
Small-Scale Mining”, jossa luetellaan seuraavat analogiset mahdollisuudet
laajamittaista kaivostoimintaa ja ASM-kaivostoimintaa koskeville aloitteille: ”Tarjotaan
rahoitusta (lainoja) teknisiä ja muita parannuksia varten; annetaan kaivostoiminnan
harjoittajille useisiin erilaisiin seikkoihin (esimerkiksi työterveyteen, maan raivaamiseen,
louhinta- ja käsittelymenetelmiin, lisäarvoprosesseihin, organisaation ja rahoituksen
hallintaan ja räjähdysaineiden hallintaan) liittyvää apua ja koulutusta; autetaan
kaivostoiminnan harjoittajia mineraalivarojen määrittämisessä (yhdessä rahoituksen
saatavuutta koskevan kanssa); tarjotaan pelastuspalveluja; tarjotaan kaivostoiminnan
harjoittajille käsittelypalveluja tai parannetaan heidän valmiuksiaan ottaa itse käyttöön
tehokkaita käsittelylaitoksia, jossa käytetään parempaa teknologiaa; pidetään yhteyttä
hallinnon yksiköihin, kansalaisjärjestöihin, ammattiliittoihin ja kansainvälisiin virastoihin
lisätuen hankkimiseksi; annetaan ohjeita markkinoinnista ja kaupallistamisesta, reilun
kaupan järjestelmät mukaan luettuna; tuetaan ennakoivasti vaihtoehtoisia
toimeentulokeinoja, talouskehitystä ja muita ASM-kaivostoimintaa harjoittavien
yhteisöjen parannuksia; tuetaan laajempaa yhteisöä hankkimalla mahdollisimman
paljon tavaroita ja palveluja paikallisesti; asetetaan lapsityövoiman käytön
lakkauttaminen yhteisön kanssa tehtävän yhteistyön ehdoksi; parannetaan naisten oloja
ASM-kaivostoimintaa harjoittavissa yhteisöissä tietoisuutta sukupuolinäkökohdista ja
naisten vaikutusmahdollisuuksia lisäävillä ohjelmilla.”
122 Vastuullisessa käsiteollisessa ja pienimuotoisessa kaivostoiminnassa noudatetaan
kansallisia oikeuskehyksiä. Jos sovellettavan oikeuskehyksen noudattamista ei valvota
tai tällaista oikeuskehystä ei ole, olisi otettava huomioon käsiteollisen ja pienimuotoisen
kaivostoiminnan
harjoittajien
vilpittömät
pyrkimykset
toimia
sovellettavan
oikeuskehyksen puitteissa (jos sellainen on olemassa) sekä niiden sitoutuminen
toimintansa virallistamismahdollisuuksiin, kun tällaisia avautuu (ottaen huomioon, että
useimmissa tapauksissa käsiteollisen ja pienimuotoisen kaivostoiminnan harjoittajilla on
tätä varten hyvin niukasti, jos lainkaan, kapasiteettia, teknisiä valmiuksia tai riittäviä
taloudellisia varoja).
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i) levitetään näitä ohjeita ja saatetaan turvallisuusjoukot tietoisiksi laittomasta
osallistumisesta kullan louhintaan, kauppaan, käsittelyyn ja vientiin seuraavista
rikosoikeudellisista ja muista rangaistuksista; sekä
ii) tuetaan ASM-kaivostoimintaa harjoittavien yhteisöjen, paikallishallinnon ja julkisten
tai yksityisten turvallisuusjoukkojen välisten turvallisuusjärjestelyjen virallistamista
tarvittaessa

yhteistyössä

kansalaisyhteiskunnan

ja

kansainvälisten

organisaatioiden kanssa, jotta varmistetaan, että kaikki maksut suoritetaan
vapaaehtoisesti ja että ne ovat oikeasuhteisia toimitettuun palveluun nähden, ja
selvennetään

turvallisuutta

periaatteiden,

YK:n

ja

ihmisoikeuksia

lainvalvontaviranomaisten

lainvalvontaviranomaisten

voiman

ja

koskevien

vapaaehtoisten

menettelysääntöjen

tuliaseiden

käyttöä

ja

YK:n,

koskevien

perusperiaatteiden mukaiset voimankäyttösäännöt.
5. Perustetaan jäljitettävyys- ja/tai alkuperäketjujärjestelmiä lähetysten turvallisuuden
varmistamiseksi ja kaikkea arvioiduista louhintapaikoista peräisin olevaa kultaa
koskevien tietojen keruun mahdollistamiseksi. On suositeltavaa, että louhintapaikkojen
arvioinnin

jälkeen

otetaan

välittömästi

käyttöön

luotettavia

alkuperäketju-

tai

jäljitettävyysjärjestelmiä. Alkuperäketju- tai jäljitettävyysjärjestelmillä olisi asteittain
kerättävä ja säilytettävä tiedot kaikista arvioiduista louhintapaikoista peräisin olevista
kultalähetyksistä.

123

6. Annetaan taloudellista tukea i) useiden sidosryhmien komissioille louhintapaikkojen,
kuljetusreittien ja kullan kaupankäyntipaikkojen arvioimiseksi ja ii) alkuperäketju- ja/tai
jäljitettävyysjärjestelmille. Taloudellista tukea voidaan antaa useissa eri muodoissa,
muun muassa suorana tukena aloitteille tai palkkioina sellaisista arvioiduista louhoksista
ja kuljetusreiteiltä peräisin olevalle kullalle, joissa on käytössä alkuperäketju- ja/tai
jäljitettävyysjärjestelmiä.
7. Edistetään ohjelmia, joilla markkinoidaan suoraan ja kilpailukykyisesti arvioiduista
louhintapaikoista peräisin olevaa ASM-kultaa, ja osallistutaan näihin ohjelmiin.
Helpotetaan yhteyksiä ja luodaan kumppanuuksia arvioiduilla louhintapaikoilla toimivien
käsiteollisen ja pienimuotoisen kaivostoiminnan harjoittajien, sulattamojen/jalostamojen
ja arvioiduista louhintapaikoista peräisin olevan ja turvallisten ja todennettavissa olevien
kuljetusreittien kautta kulkevan kullan suoramarkkinoinnin välillä.
8. Tuetaan tämän täydennysosan vaiheen 1(E) mukaisen valitusmekanismin perustamista
ja toteutetaan toimia, jotta käsiteollisen ja pienimuotoisen kaivostoiminnan harjoittajat
voivat käyttää tätä mekanismia yritysten ja viranomaisten varoittamiseksi konfliktialueilta
ja korkean riskin alueilta peräisin olevankullan louhintaan, kuljetukseen, kauppaan,
käsittelyyn ja vientiin liittyvistä ongelmista.
9. Edistetään viejä- ja tuojamaiden tulliviranomaisten välistä yhteistyötä.

123 Tarkka luettelo tiettyjä mineraaleja koskeviin alkuperäketju- tai jäljitettävyysjärjestelmiin
sisällytettävistä tiedoista on kultaa koskevan täydennysosan vaiheessa 2(C).

118KONFLIKTIALUEILTA JA KORKEAN RISKIN ALUEILTA PERÄISIN OLEVIEN MINERAALIEN TOIMITUSKETJUN VASTUULLISUUTTA KOSKEVAT OECD:N DUE DILIGENCE -OH

TALOUDELLISEN YHTEISTYÖN JA KEHITYKSEN JÄRJESTÖ
OECD on ainutlaatuinen foorumi, jolla hallitukset tekevät yhteistyötä globalisaation taloudellisten,
sosiaalisten

ja

ympäristöhaasteiden

ratkaisemiseksi.

OECD

on

myös

edelläkävijä

pyrittäessä

ymmärtämään uusia kehityssuuntauksia ja huolenaiheita, kuten yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmiä,
tietotaloutta ja väestön ikääntymisen muodostamia haasteita, ja autettaessa hallituksia vastaamaan niihin.
OECD tarjoaa ympäristön, jossa hallitukset voivat vertailla kokemuksia toimista, etsiä vastauksia yhteisiin
ongelmiin, määritellä hyviä käytäntöjä ja pyrkiä koordinoimaan kansallisia ja kansainvälisiä toimintalinjoja.
OECD:n jäsenmaat ovat: Australia, Itävalta, Belgia, Kanada, Chile, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi,
Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, Irlanti, Israel, Italia, Japani, Korea, Luxemburg, Meksiko,
Alankomaat, Uusi-Seelanti, Norja, Puola, Portugali, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Turkki,
Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat. Euroopan unioni osallistuu OECD:n työskentelyyn.
OECD Publishing levittää järjestön keräämiä tilastoja ja tutkimuksia taloudellisista, sosiaalisista ja
ympäristöä koskevista kysymyksistä sekä sopimuksia, ohjeita ja standardeja, joista sen jäsenet ovat
sopineet.

OECD PUBLISHING, 2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16
(20 2012 08 1 P) ISBN 978-92-64-18501-2 - No. 60333 2013

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin
olevien mineraalien toimitusketjun
vastuullisuutta koskevat OECD:n due diligence
-ohjeet
TOINEN LAITOS
Sisällysluettelo
OECD:n neuvoston suositus konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien
mineraalien toimitusketjun vastuullisuutta koskevista OECD:n due diligence -ohjeista
Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun
vastuullisuutta koskevat OECD:n due diligence -ohjeet
Tinaa, tantaalia ja volframia koskeva täydennysosa Kultaa koskeva täydennysosa

Tähän julkaisuun voi tutustua verkko-osoitteessa http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en
Tämä teos on julkaistu OECD iLibrary -verkkosivustolla, johon kerätään kaikki OECD:n kirjat,
aikakausjulkaisut ja tilastolliset tietokannat.
Lisätietoja saa verkkoosoitteesta www.oecdilibrary.org

ISBN 978-92-64-18501-2
20 2012 08 1 P

OECDpublishmg

9
789264

18501
2

www.oecd.org/publishing

