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METSÄ GROUPIN TOIMITTAJIEN EETTISET OHJEET

Metsä Group on yksi maailman suurimmista
metsäteollisuuskonserneista. Konsernin viisi liiketoimintaaluetta ovat puunhankinta, puutuoteteollisuus, sellu ja
kartonki sekä pehmo- ja ruoanlaittopaperit. Metsä Group
muodostuu Metsäliitto Osuuskunnasta, siihen kuuluvista
Metsä Forestista ja Metsä Woodista sekä osuuskunnan
tytär- ja osakkuusyhtiöistä Metsä Tissuesta, Metsä
Boardista ja Metsä Fibrestä.

Pakkotyö

Metsä Group on sitoutunut toimimaan kestävän
kehityksen, hyvän liiketoimintaetiikan ja rehellisen
liiketoiminnan edellyttämällä tavalla, joka on kuvattu
konsernin kestävän kehityksen periaatteissa sekä
toimintatapaohjeissa. Metsä Group edellyttää kaikkien
sen toimittajien sitoutuvan kestävän kehityksen
periaatteisiin ja noudattavan vastaavia hyviä
työskentelytapoja ja liiketoimintaetiikkaa. Toimittajien
odotetaan noudattavan tässä Metsä Groupin toimittajien
eettisissä ohjeissa esitettyjä vaatimuksia. Näiden lisäksi
hankintasopimuksissa voidaan sopia muista
määräyksistä.

Häirintä

Lait ja määräykset
Toimittaja on velvollinen noudattamaan voimassaolevia
lakeja ja määräyksiä niissä maissa, joissa se harjoittaa
liiketoimintaa.

Korruptio ja lahjonta
Kaikenlainen korruptio tai lahjonta on kielletty. Työntekijä
ei saa tarjota, antaa tai vastaanottaa mitään lahjaa tai
maksua, joka on tai voidaan tulkita lahjukseksi. Kaikki
lahjontapyynnöt tai -tarjoukset on hylättävä välittömästi ja
raportoitava johdolle.

Pakkotyö missä tahansa muodossa on kielletty. Tämä
sisältää myös kaikki orjatyön muodot sekä ihmiskaupan.

Lapsityövoima
Lapsityövoiman käyttö missä tahansa muodossa on
kielletty.

Jokaisen henkilön ihmisarvoa, yksityisyyttä ja yksilön
oikeuksia on kunnioitettava. Työntekijät eivät saa olla
ruumiillisen kurituksen tai fyysisen, seksuaalisen,
psykologisen tai sanallisen häirinnän tai väärinkäytöksen
kohteena.

Korvaus tehdystä työstä
Toimittajayrityksissä maksettavien palkkojen, mukaan
lukien ylityöt ja edut, on oltava vähintään sovellettavien
lakien ja määräysten edellyttämällä tasolla.

Työaika
Toimittajien on toiminnassaan noudatettava lakien ja
toimialan yleisten standardien mukaista työaikaa.

Syrjinnän välttäminen
Kaikkia toimittajan työntekijöitä, riippumatta työntekijän
rodusta, kansallisuudesta, sosiaalisesta taustasta,
mahdollisesta vammasta, seksuaalisesta
suuntautumisesta, poliittisesta tai uskonnollisesta
vakaumuksesta sekä sukupuolesta tai iästä, tulee
kohdella kykyjensä ja pätevyytensä mukaisesti kaikissa
työhön liittyvissä päätöksissä. Näihin kuuluvat muun
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muassa palkkaamiseen, urakehitykseen, palkkioihin,
etuisuuksiin, koulutuksiin, lomautuksiin ja irtisanomisiin
liittyvät päätökset.

Terveys ja turvallisuus
Toimittaja on velvollinen järjestämään turvallisen ja
terveellisen työympäristön onnettomuuksien ja vammojen
ehkäisemiseksi. Toimittajan on myös työtehtävään liittyen
tarvittaessa tarjottava turvalliset ja terveelliset asuintilat,
joissa noudatetaan vähintään sovellettavan paikallisen
lain vaatimuksia. OHSAS 18001:n mukainen
työturvallisuuden johtamisjärjestelmä tai muu vastaava
järjestelmä on oltava käytössä.

Yhdistymisvapaus ja
työehtosopimusneuvottelut
Toimittaja on velvollinen kunnioittamaan työntekijöiden
laillisia oikeuksia yhdistymisvapauteen ja
työehtosopimusneuvotteluihin liittyen.

Ympäristö
Toimittaja noudattaa toimintaansa liittyviä
ympäristömääräyksiä ja -standardeja sekä korostaa
ympäristön huomioivia käytäntöjä kaikissa
toimipaikoissaan.
Ympäristökuormitus on minimoitava ja suorituskykyä
myös ympäristöasioiden osalta on parannettava
jatkuvasti. ISO 14001:n mukainen tai muu vastaava
ympäristöjärjestelmä on otettava käyttöön.
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Tuoteturvallisuus
Kaikkien tuotteiden ja palveluiden on täytettävä
sopimuksissa määritellyt laatu- ja turvallisuusvaatimukset
sekä kaikki lainsäädännön vaatimukset. Toimittajan on
huolehdittava hygieniariskeistä ja tuotteiden
turvallisuusriskeistä koko toimitusketjussa. Toimittajan on
käytettävä raaka-aineita, joiden alkuperä on tiedossa, ja
varmistettava raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden
jäljitettävyys. Toimittajan on huolehdittava, että toimitetut
tuotteet ovat turvallisia ihmisille ja ympäristölle, kun niitä
käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla.

Toimitusketju
Toimittajan on varmistettava, että kaikki sen alihankkijat
tuntevat ja kunnioittavat tämän toimintatapaohjeen
vaatimuksia tai toimittajan oman, sisällöltään tätä
vastaavan toimintatapaohjeen vaatimuksia.

Liiketoiminnan jatkuvuuden
suunnittelu
Toimittajalla on oltava liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvä
suunnitelma, jossa pyritään pienentämään terrorismiin,
rikollisuuteen, liiketoimintauhkiin, pandemioihin,
luonnonkatastrofeihin ja niihin liittyviin
suuronnettomuuksiin altistumisen riskiä.
Metsä Group suorittaa systemaattisia toimittajien
auditointeja ja varmistaa samalla tämän
toimintatapaohjeen noudattamisen.

Metsä Group is a forerunner in bioeconomy utilising renewable wood from sustainably managed northern forests. Metsä Group focuses on wood supply and forest
services, wood products, pulp, fresh forest fibre paperboards and tissue and cooking papers. Metsä Group consists of Metsäliitto Cooperative, its two businesses
Metsä Wood and Metsä Forest, and its subsidiaries Metsä Tissue, Metsä Board and Metsä Fibre.
www.metsagroup.com

