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Luennoitsijana toimi Edmund Sides 
brittiläisestä AMEC Foster Wheeler 
-konsulttitoimistosta. Kurssipaikaksi 
valittiin Pörssitalo kertomaan osaltaan, 
mihin viitekehykseen kurssi liittyi. 
Kurssiaiheeseen liittyviä tapahtumia ei 
ole juuri järjestetty Suomessa tai edes 
sen lähialueilla, josta osoituksena oli 
järjestäjät iloisesti yllättänyt 50 hengen 
osallistujajoukko, mukana myös jouk-
ko ruotsalaisia geologeja.

Geologiliitto ry on 1952 perustettu 
geologian ja geologien asialle omistau-
tunut järjestö, josta kehittyi aikanaan 
Akavalainen työmarkkinajärjestö. 
Työmarkkinakentän muutosten myö-
tä Geologiliitto luopui edunvalvon-
nasta ja erosi Akavasta 1993 jatkaen 
sen jälkeen ammatillisena järjestönä. 
Toiminta oli kuitenkin ollut vähäistä 
ennenkuin liitto linjasi toimintansa 
uudelleen 2012 ja ryhtyi kehittämään 
tämän artikkelin aihepiiriin kuuluvia 

ristellyt etsintätulokset johtivat yhtiön 
osakekurssin rakettimaiseen nousuun 
ja totuuden paljastuttua yhtä jyrkkään 
laskuun. Australia oli jo tuolloin maa, 
jossa tavalliset kansalaiset sijoittivat 
malminetsintä- ja esiintymien kehit-
täjäyhtiöihin. Rytäkässä sijoittajat me-
nettivät sijoituksensa ja samalla koko 
alan ylle lankesi epäluottamuksen var-
jo. Kysyttiin, miten yhtiöiden antamiin 
tietoihin voi ylipäänsä luottaa. Aust-
ralian pörssien valvonnasta vastaavat 
viranomaiset ja toimiala itse ryhtyivät 
kehittämään ohjeistusta, jonka tulokse-
na julkaistiin senaattori P.E. Raen ni-
meä kantava raportti. Tuolloin alkanut 
prosessi johti lopulta nyt yleisesti JORC 
-koodina tunnetun ohjeistuksen julkai-
semiseen 1989. Toki kehitys Australi-
assa ei pysähtynyt tuohon, vaan JORC 
-koodi on kehittynyt ja kehittyy koko 
ajan (JORC, The Australasian Code for 
Reporting of Exploration Results, Mi-
neral Resources and Ore Reserves). 

Kanadalaiset joutuivat odottamaan 
omaa, ainakin suuret mittasuhteet 
saanutta skandaaliaan 1990-luvun 
puoliväliin asti, jolloin Bre-X-kuplan 
paljastuminen ravisteli koko toimialaa 
maailmanlaajuisesti. Viranomaiset ja 
toimiala vastasivat haasteeseen ja NI 
43-101 (NI, National Instrument) jul-
kaistiin vuosituhannen alussa. Tätä 

Parasta käytäntöä raportointiin 
Geologiliitto ja PERC järjestivät 
koulutusta

Markku Iljina, Geologiliitto ry:n puheenjohtaja, PERC:n jäsen
markku.iljina@pp.inet.fi

Geologiliitto ry ja PERC (Pan-European Reserves and Resources 
Reporting Committee) järjestivät mineraaliesiintymien koodien 
mukaista raportointia käsittelevän kurssin otsikolla ”Best Practi-
ce for Assessment and Reporting of Exploration Results, Mineral 
Resources and Mineral Reserves” Helsingissä 13.3.2015. Kurssilla 
perehdyttiin malminetsinnän tulosten ja eri luotettavuusasteisten 
mineraalivarantojen raportointiin. 

 Kurssilaiset yhteiskuvassa.

asioita Suomessa.
Raportointia varten on eri puolilla 

maailmaa kehitetty ohjeita ja malleja, 
joiden tarkoituksena on parantaa ja 
yhdenmukaistaa mineraaliesiintymis-
tä julkaistavaa tietoa. Mineraalitoimi-
alalla tällaisten ohjeiden merkitystä 
korostaa alalla olevien toimijoiden osa-
kekurssien voimakas riippuvuus etsin-
tätuloksista sekä yhtiöiden omistus-
pohja, joka koostuu usein merkittävältä 
osin alaa heikosti tuntevista sijoittajista 
ja tavallisista kansalaisista.

Raportointikoodien taustalla 
skandaalit

Kuten niin monen muunkin edistys-
askeleen takana, myös raportointi-
koodien alkusysäyksenä olivat skan-
daalit. Yksi tällainen oli 1960-luvun 
loppupuolella Australiassa paljastunut 
Poseidon-kupla, jossa tahallisesti vää-
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Taulukko 1. Kanadalaisen NI 43-101 -raportointikoodin hyväksymät akkreditointijärjestöt 
ja niiden myöntämät Qualified Person -lisenssit (muut kuin kanadalaiset).

Taulukko 1. Kanadalaisen NI 43-101 raportointikoodin hyväksymät akkreditointijärjestöt ja niiden 
myöntämät Qualified Person -lisenssit (muut kuin kanadalaiset). 

Akkreditoiva järjestö Lisenssi 
European Federation of Geologists (EFG) European Geologist (EurGeol) 
American Institute of Professional Geologists 
(AIPG) 

Certified Professional Geologist (CPG) 

The Society for Mining, Metallurgy and 
Exploration, Inc. (SME) 

Registered Member 

Mining and Metallurgical Society of America 
(MMSA) 

Qualified Professional (QP) 

Any state in the United States of America Licensed or certified as a professional engineer 
Institute of Geologists of Ireland (IGI) Professional Member (PGeo) 
Institute of Materials, Minerals and Mining 
(IMMM) 

Professional Member (MIMMM), Fellow (FIMMM), 
Chartered Scientist (CSi MIMMM), or Chartered 
Engineer (CEng MIMMM) 

Geological Society of London (GSL) Chartered Geologist (CGeol) 
Australasian Institute of Mining and Metallurgy 
(AusIMM) 

Fellow (FAusIMM) or Chartered Professional Member or 
Fellow [MAusIMM (CP), FAusIMM (CP)] 

Australian Institute of Geoscientists (AIG) Member (MAIG), Fellow (FAIG) or Registered 
Professional Geoscientist Member or Fellow (MAIG 
RPGeo, FAIG RPGeo) 

Southern African Institute of Mining and 
Metallurgy (SAIMM) 

Fellow (FSAIMM) 

South African Council for Natural Scientific 
Professions (SACNASP) 

Professional Natural Scientist (Pr.Sci.Nat.) 

Engineering Council of South Africa (ECSA) Professional Engineer (Pr.Eng.) or Professional 
Certificated Engineer (Pr.Cert.Eng.) 

Comisión Calificadora de Competencias en 
Recursos y Reservas Mineras (Chilean Mining 
Commission) 

Registered Member 
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edelsi CIM-koodin julkaisu 1999 (CIM, 
Canadian Institute of Mining, Metal-
lurgy and Petroleum).

Yllä mainitut kuplat olivat tahalli-
sia, mutta kehitystyö on tuonut esiin 
runsaasti puutteita alan käytännöissä 
ja yhtiöt ovat jo kauan havainneet ra-
portointikoodien muotoon puettujen 
ohjeiden olevan osa toimialaa tukevaa 
kehitystä. Koodien kehitystyötä ja nii-
den implementointia tekevät erilaiset 
ammatilliset järjestöt, pörssien vastuu-
henkilöt ja viranomaiset yhteistyössä 
teollisuuden kanssa. Kanadan ja Aust-
ralian pörsseistä poiketen eurooppa-
laisissa pörsseissä ei kuitenkaan ole 
yhtiöiden toimittamien raporttien en-
nakkotarkastusta, mikä heikentää si-
joittajasuojaa Euroopan pörsseissä.

Aihepiiriin liittyviä käsitteitä

Raportointikoodit
Aihepiiriin liittyy kolme säänneltyä 

ja määriteltyä käsitettä: raportointikoo-
di, Qualified Person -lisenssi ja akkre-
ditointijärjestö. Raportointikoodi on, 
kuten nimikin kertoo, raportointioh-
jeistus. Koodien sisältö voi ensivaiku-
telman perusteella vaikuttaa toisistaan 
poikkeavalta, mutta tarkemmin tutus-
tuttaessa ne ovat pitkälti samansisältöi-
siä. Koodit itsessään antavat sovelta-
misohjeita ja niinpä raportin rakenne ja 
eri asioiden käsittely poikkeavat toisis-
taan jonkin verran eri koodien mukai-
sissa raporteissa.

Kehitys johti raportointikoodien syn-
tymiseen niissä maissa, joissa mineraa-
liyhtiöillä oli merkittävä rooli pörsseis-
sä. Koodien monilukuisuuden vuoksi 
syntyi tarve kansainväliseen yhteis-
työhön, jonka seurauksena perustet-
tiin nykyisin CRIRSCO:na tunnettu 
järjestö (CRIRSCO, Committee for Mi-
neral Reserves International Reporting 
Standards) 1990-luvun puolivälissä. 
CRIRSCO on sittemmin laatinut oman 
koodin, joka hyvin pitkälle määrittää 
muiden koodien sisällön. Puhutaan 
CRIRSCO-perheestä, ja käytännössä 
vain CRIRSCO-perheeseen kuuluvilla 
koodeilla on kansainvälisesti hyväk-
sytty status. Poikkeuksen tekee YK:n 
käyttöön ottama UNFC-koodi, joka 
poikkeaa huomattavasti muista koo-
deista. 

Euroopassa ensimmäinen ohjeistus 
kehitettiin Englannissa IMM (Instituti-
on of Mining and Metallurgy, nykyisin 
osa IOM3:a) toimesta 90-luvulla. Vuo-
situhannen alussa päivänvalon näki 
ensimmäinen eurooppalainen koodi, 
josta kehittyi nykyisenkaltainen PERC-
koodi 2008. PERC:n perustajaorgani-
saatioita olivat EFG (European Federa-

tion of Geologists), IOM3 (The Institute 
of Materials, Minerals and Mining), IGI 
(The Institute of Geologists of Ireland) 
ja GSL (The Geological Society of Lon-
don).

CRIRSCO-perheeseen kuuluvien ja 
meillä usein referoitujen koodien yksi-
löllisiä ominaisuuksia voidaan kuvata 
seuraavasti. (Koodeja yhdistää mm. 
’Taulukko 1’, joka löytyy NI 43-101 
-koodia lukuun ottamatta kaikista koo-
deista, ja jossa on lueteltuna olennaiset 
tai ehdottomasti vaadittavat asiat koo-
dista riippuen):

PERC (Eurooppa) ja SAMREC (Ete-
lä-Afrikka): Eivät määrittele raportin 
rakennetta tarkasti kunhan ‘olennaiset’ 
asiat on huomioitu. PERC:n osalta syy 
on, että koodi kattaa metalli-, teolli-
suusmineraali- ja hiiliesiintymät. Koo-
dissa oleva Taulukko 1 auttaa tunnista-
maan olennaiset asiat.

JORC (Australia): Vaatii kaikkien 
koodin taulukossa 1 mainittujen asioi-
den käsittelyn.

NI 43-101 (Kanada): Perustuu lakiin 
eikä tarkkaan ottaen ole CRIRSCO 
-koodin mukainen. Koostuu useasta 
erillisestä osiosta: NI 43-101 -rapor-
tointikoodi, 43-101CP (companion po-
licy), CIM definitions, CIM guidelines 
sekä 43-101F. Tämä viimeksi mainittu 
määrittelee 27 otsikkoa, joiden mukaan 
raportti on tehtävä. Kunkin otsikon alle 
on puolestaan määritelty ne asiat, jotka 
siinä on käsiteltävä.

Qualified Person ja akkreditointijär-
jestöt

Raportointikoodit edellyttävät ra-
portin laatijoilta jonkin akkreditointi-
järjestön myöntämää ns. Qualified Per-

son -lisenssiä. Toisin kuin koodien koh-
dalla, hyväksyttyjen QP-lisenssien ja 
akkreditointijärjestöjen suhteen ei ole 
olemassa CRIRSCO:n tapaista sateen-
varjoa. Kansainvälisesti hyväksytty 
status tulee akkreditoivien järjestöjen 
ja koodeja hallinnoivien organisaatioi-
den kahdenvälisten sopimusten kaut-
ta. Taulukko 1 näyttää esimerkkinä ne 
järjestöt ja lisenssit, jotka esimerkiksi 
kanadalainen NI 43-101 koodi hyväk-
syy allekirjoittajiksi ilman erillistä ha-
kemusta.

QP-kvalifikaatio voidaan myöntää 
muillekin kuin malmien kanssa työs-
kenteleville, vaikkapa ympäristögeo-
logeille, jos heillä on riittävä koulutus 
ja kokemustausta. Tässä yhteydessä 
on tarkennettava, että QP kvalifikaatio 
ei suinkaan oikeuta allekirjoittamaan 
QP:na mitä tahansa geologian piiriin 
kuuluvaa raporttia. QP:na toimiminen 
edellyttää aina perusteellista omaa 
harkintaa ja QP:na saa allekirjoittaa 
vain sellaista, missä on todella päte-
vä. Tähän liittyvät käsitteet QP ja CP 
(Competent Person), jotka ovat joko 
synonyymeja tai tarkoittavat erilaista 
kvalifikaatiota asiayhteydestä riippu-
en. Joidenkin järjestöjen käsitteistöissä 
termejä käytetään usein identtisinä, 
mutta kun astutaan mineraalivaranto-
jen puolelle, CP tarkoittaa pätevyyttä 
juuri siinä, mistä raportoi. Esimerkiksi 
EFG:n säännöt antavat ohjeita itsear-
viointiin ja kehotetaanpa säännöissä 
konsultoimaan kollegoitakin oman 
pätevyyden arvioinnissa. Raportoin-
tikoodien puolella esimerkiksi PERC 
ohjeistaa, että pätevyys yhden malmi-
tyypin osalta ei välttämättä takaa päte-
vyyttä jonkin toisen malmityypin koh-
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dalla, peräänkuuluttaen jo mainittua 
itsearviointia. Eikä QP/CP-itsearvio 
koske pelkästään mineraaliarvioiden 
kanssa työskenteleviä, vaan pohdin-
ta ”olen kyllä QP, mutta olenko CP?” 
on lisenssinhaltijan käytävä minkä ta-
hansa muunkin asian tiimoilta. Nämä 
eettiset säännöt ovat akkreditoivien 
järjestöjen säännöissä hyvin tärkeässä 
roolissa.

Laajan kansainvälisen hyväksynnän 
saaneita eurooppalaisia akkreditointi-
järjestöjä ja QP-lisenssejä ovat:

EFG/Licensed Bodies, European 
Geologist
IOM3, ‘Member’ tai ‘Fellow’
The Institute of Geologists of Ireland, 
Professional Geologist
The Geological Society of London, 
Chartered Geologist or C. Scientist

Yllä mainituista järjestöistä EFG:n 
käytäntö poikkeaa muista sillä tavoin, 
että se on myöntänyt joillekin kansalli-
sille järjestöille oikeuden myöntää Eu-
ropean Geologist lisenssejä. Tällaiset 
kansalliset järjestöt löytyvät Englannis-
ta, Espanjasta, Irlannista, Sveitsistä ja 
Italiasta. Muita Euroopan maita varten 
on muodostettu International Licensed 
Body, ILB. Juuri tämä ILB voi myöntää 
European Geologist lisenssejä suoma-
laisille geologeille.

Toimijoiden määrä ja kahdenväliset 
keskinäiset hyväksymiset aiheuttavat 
akkreditointijärjestöille melkoisen työ-
kuorman eikä tehtävästä käytännössä 
selviä ilman vakituista henkilökuntaa. 
Järjestöjen välillä ilmenee kilpailua, 
joka joskus saa jopa teollisuusprotek-
tionisminkin piirteitä. Toisaalta sisar-
järjestöjen monitorointi kehittää järjes-
telmää.

European Geologist (EurGeol)

European Geologist -lisenssi on meille 
suomalaisille lähin ja varteenotettava 
vaihtoehto. EFG:n säännöissä Europe-
an Geologist:n vaatimukset kuvataan 
seuraavasti:

The applicant for award of the title of 
European Geologist must demonstrate, 
through the application form, sup-
porting documentation, professional 
practice report and a professional in-
terview:

(i) an ability to understand the com-
plexities of geology and of geological 
processes in space and time in relation 
to the applicant’s speciality;

(ii) an ability to use geoscience infor-
mation to generate predictive models 
and the critical evaluation of geosci-
ence information to generate predictive 
models;

(iii) an ability to communicate effec-
tively verbally and in writing;

(iv) a clear understanding of the pro-
fessional and ethical responsibilities of 
a professional geologist;

(v) a clear commitment to developing 
and maintaining expertise as a profes-
sional geologist through a programme 
of Continuing Professional Develop-
ment that is relevant to the speciality 
and professional work of the applicant; 
and

(vi) a knowledge of and commitment 
to safe working practices in accordance 
with good practice and relevant statu-
tory requirements applicable to the ap-
plicant’s discipline or area of work.

Tässä niin kuin muissakin QP-lisens-
seissä yksi tärkeimmistä seikoista on 
sitoutuminen jatkuvaan ammatilliseen 
kehittymiseen. Tämän varmistamiseksi 
EFG on rakentanut web-sovelluksen, 
jonne jokaisen lisenssin haltijan täytyy 
vuosittain tallentaa tiedot kursseista ja 
muusta toiminnasta, jolla ammattitai-
toa on ylläpidetty ja kehitetty. Erilaiset 
toiminnot on pisteytetty ja vuosittain 
täytyy olla monipuolista toimintaa, 
pelkkä ammatin harjoittaminen ei riitä. 
Säännöt antavat mahdollisuuden siir-
tää osan edellisenä vuonna kertyneistä 
’ylijäämäpisteistä’ seuraavalle vuodel-
le, mikä auttaa esim. lyhytaikaisten 
työttömyysjaksojen yli.

European Geologist -hakuprosessi 
Suomessa

QP-lisensiointijärjestelmä perustuu 
kaikkialla henkilön jäsenyyteen am-
matillisissa järjestössä, jotka tukevat ja 
vastaavat järjestelmän toimivuudesta. 
Alan mittasuhteiltaan suurissa maissa 
kuten Australiassa, Kanadassa ja joissa-
kin USA:n osavaltioissa prosessi hoituu 
yhden kansallisen järjestön puitteissa. 
Tällainen soveltuu kuitenkin huonosti 
Euroopan pienille maille. Tätä varten 

EFG on kehittänyt järjestelmän, jossa 
QP -lisenssin hakijalta ja haltijalta edel-
lytetään jäsenyyttä EFG:n jäsenorgani-
saatiossa; EFG:ssa ei ole henkilöjäseniä 
vaan se koostuu kansallisista järjestöis-
tä. Suomesta EFG:n jäsenorganisaatio-
na on YKL (Ympäristöasiantuntijoiden 
keskusliitto). Muista EFG:n jäsenmais-
ta poiketen Suomessa on kuitenkin 
mahdollista hakea European Geologist 
-lisenssiä myös muun kuin EFG:n kan-
sallisen järjestön jäsenenä Geologiliiton 
neuvoteltua sopimukset mm. EFG:n ja 
ILB:n kanssa. European Geologist -li-
senssin hakuprosessi vastaa kuitenkin 
muutoin muualla Euroopassa sovellet-
tavaa menettelyä. Hakuprosessi (kuva 
1) alkaa hakemuksen lähettämisellä 
kansalliselle NVC:lle (National Vetting 
Committee), joka toimii EFG:n sääntö-
jen määräämänä kansallisena tarkas-
tuselimenä vastaten hakijoiden päte-
vyyden arvioinnista, hakupapereiden 
tarkastuksesta ja hakijan haastattelus-
ta. NVC täyttää omat lomakkeensa ja 
lähettää hakupaperit EFG:n toimistoon 
Brysseliin, josta ne siirtyvät edelleen 
ILB:lle.

Hakemukseen hakijan täytyy liittää 
hakijan ammatillisen historian ja pä-
tevyyden tuntevien kahden sponsorin 
lausunnot; vähintään toisen sponsorin 
olisi syytä olla European Geologist, 
muutoin joudutaan sponsorit perus-
telemaan ILB:lle. Hakija myös kirjoit-
taa ns. Professional Practise Report:n, 
jonka tarkoitus on varmentaa hakijan 
kommunikointikyky.

European Geologisteja on noin tuhat, 
joista suomalaisia 18, mikä on jo varsin 
hyvä määrä näin pieneen maahan. Li-
sää kuitenkin mahtuisi ja Geologiliitto 
kehottaakin suomalaisia geologeja sekä 
heidän työnantajiaan tutkimaan, mitä 
hyötyjä QP -lisenssi toisi mukanaan. 
Geologiliitto toivoo myös ammattikun-
nan sisällä käytävää keskustelua ja pa-
lautetta käytäntöjen kehittämiseksi. x

Kuva 1. Euro-
pean Geologist 
akkreditoinnin 
hakuprosessi 
Suomessa.

 “European Geologist” lisenssin hakuprosessi Suomessa 

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto 
YKL 

Geologiliitto 
 

Hakija 
 
 

Hakijan täytyy olla jäsen jommassakummassa seuraavista liitoista: 

National Vetting Committee 
NVC 

International Licensed Body 
ILB 

Lähettää hakemuksen 

Lähettää hakemuksen  lausunnon kera 


