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METSÄ GROUPIN TOIMITTAJIEN
EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET
Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka
tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen
kestävästi hoidetuista metsistä. Metsä Group muodostuu
Metsäliitto Osuuskunnasta, siihen kuuluvista Metsä Forestista
ja Metsä Woodista sekä osuuskunnan tytär- ja
osakkuusyhtiöistä Metsä Tissuesta, Metsä Boardista, Metsä
Fibrestä ja Metsä Springistä. Visiomme on olla halutuin
kumppani vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä. Voimme
saavuttaa tämän vain, jos meillä on vastuullisten
liikekumppaneiden verkosto.
Olemme sitoutuneet rehellisyyteen, kestävään kehitykseen ja
korkeatasoiseen liiketoiminnan eettisyyteen Metsä Groupin
eettisissä toimintaperiaatteissa kuvatun mukaisesti.
Edellytämme toimittajiltamme vastaavaa sitoutumista.
Jokaisen toimittajan ja sen konserniyhtiöiden odotetaan
noudattavan Metsä Groupin toimittajien eettisten
toimintaperiaatteiden vaatimuksia, joiden lisäksi
hankintasopimuksissa voidaan sopia lisävaatimuksista.

LAIT JA MÄÄRÄYKSET
Toimittaja on velvollinen noudattamaan voimassaolevia
lakeja ja määräyksiä niissä maissa, joissa se harjoittaa
liiketoimintaa.

IHMISOIKEUKSIEN
KUNNIOITTAMINEN
Toimittajan edellytetään kunnioittavan kansainvälisesti
tunnustettuja ihmisoikeuksia YK:n ihmisoikeuksien
yleismaailmallisen julistuksen ja Kansainvälisen työjärjestön
ILO:n työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien mukaisesti.
Toimittaja sitoutuu toimimaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia
koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Toimittajan
tulee ryhtyä toimenpiteisiin mahdollisten
ihmisoikeusvaikutusten korjaamiseksi. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää mahdollisiin haitallisiin vaikutuksiin, jotka kohdistuvat
suuremman haavoittuvuusriskin ryhmiin tai henkilöihin, kuten
siirtotyöläisiin.

Pakkotyön kielto
Pakkotyö missä tahansa muodossa on kiellettyä. Tämä
sisältää myös kaikki orjatyön muodot sekä ihmiskaupan.
Palkkojen tai henkilöllisyystodistusten pidättäminen,
liikkumisen rajoittaminen, rekrytointimaksut ja työhön
pakottaminen uhalla tai pelottelulla on kielletty.

Lapsityön kielto
Lapsityövoiman käyttö missä tahansa muodossa on
kiellettyä. Toimittajan on aina noudatettava ILO:n
yleissopimusta, joka koskee työhön pääsemiseksi
vaadittavaa vähimmäisikää (nro 138) ja varmistettava
edelleen, ettei nuorten työntekijöiden terveys,
turvallisuus, kehitys tai koulunkäynti vaarannu.
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Oikeudenmukaiset työsuhteen ehdot
Toimittajan maksamien palkkojen, mukaan
lukien ylityökorvaukset ja edut, on oltava vähintään
sovellettavien lakien ja määräysten sekä elämiseen
riittävän palkan edellyttämällä tasolla. Toimittajien on
noudatettava lakien, kansainvälisten yleissopimusten ja
toimialan yleisten standardien mukaista työaikaa.
Toimittajan on varmistettava, että kaikilla työntekijöillä on
allekirjoitettu työsopimus heille ymmärrettävällä kielellä,
sisältäen tiedot heidän oikeuksistaan, velvollisuuksistaan
ja työehdoistaan.

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

Yhdenvertaiset mahdollisuudet ja
syrjinnän kielto
Toimittajan edellytetään sitoutuvan tarjoamaan
yhdenvertaiset mahdollisuudet koko henkilöstölleen ja
kieltävän syrjinnän. Ketään ei saa syrjiä sukupuolen
(mukaan lukien raskaus), iän, alkuperän, kansallisuuden,
kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteiden, poliittisen
toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden,
terveydentilan, vamman, seksuaalisen suuntautumisen
tai muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella
eikä muista syistä, jotka eivät perustu työn vaatimuksiin.

Häirinnän kielto
Häirintä missä tahansa muodossa on kiellettyä. Jokaisen
henkilön itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava.
Toimittajan on varmistettava, ettei organisaatiossa
tapahdu häirintää tai muuta sopimatonta käytöstä, kuten
seksuaalista häirintää, loukkauksia, kiusaamista,
pelottelua, uhkailua, hyväksikäyttöä tai fyysistä tai
henkistä väkivaltaa.

Oikeus yksityisyyteen
Toimittajan edellytetään kunnioittavan jokaisen oikeutta
yksityisyyteen ja käsittelevän henkilötietoja hyvien
tietojenkäsittelyperiaatteiden ja soveltuvan lainsäädännön
mukaisesti.

TERVEYS JA TURVALLISUUS
Toimittaja on velvollinen järjestämään turvallisen ja
terveellisen työympäristön onnettomuuksien, vammojen
ja sairauksien ehkäisemiseksi. Toimittajan on myös
työtehtävään liittyen tarvittaessa tarjottava turvalliset ja
terveelliset asuintilat, joissa noudatetaan vähintään
soveltuvan paikallisen lain vaatimuksia. Toimittajien on
tunnistettava vaaralliset materiaalit, kemikaalit ja aineet ja
varmistettava niiden turvallinen käsittely, kuljetus,
varastointi, kierrätys ja hävittäminen. Toimittajan on
varmistettava, että työntekijät ovat tietoisia ja saaneet
riittävän koulutuksen näistä vaatimuksista. ISO 45001 /
OHSAS 18001:n mukainen työterveyden ja
-turvallisuuden johtamisjärjestelmä tai muu vastaava
järjestelmä on oltava käytössä soveltuvin osin.
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VASTUULLISET
LIIKETOIMINTAKÄYTÄNNÖT
Luottamuksellisuus
Toimittajan on suojattava liiketoimintaan liittyvää
vastaanottamaansa luottamuksellista tietoa, käytettävä tietoa
vain yhdessä sovittuun tarkoitukseen ja huolehdittava, ettei
tietoa luovuteta muille kuin niille, joille sen käsittely on
välttämätöntä yhteistyön kannalta.

Korruption kielto
Korruptio ja lahjonta missä tahansa muodossa on
kiellettyä, mukaan lukien henkilökohtaisen edun tai
liiketoimintaedun saaminen tai tavoittelu asiattomin tai
laittomin keinoin tai tällaisen yritys. Toimittaja ei saa
koskaan tarjota Metsä Groupin henkilöstölle lahjoja,
vieraanvaraisuutta tai muita etuja, jotka ovat arvoltaan
enemmän kuin kohtuullisia. Lahjoja tai vieraanvaraisuutta
ei tule koskaan tarjota kilpailutuksen tai muun
päätöksentekoprosessin aikana.

Eturistiriitojen välttäminen
Kaikenlaisia eturistiriitoja tulee välttää. Toimittaja on
velvollinen ilmoittamaan Metsä Groupille avoimesti
kaikista tietoonsa tulleista mahdollisista eturistiriidoista.

Reilu kilpailu
Toimittajan tulee kilpailla oikeudenmukaisesti eikä se saa
osallistua kartelleihin tai muuhun kilpailun rajoittamiseen
ja sen tulee aina toimia soveltuvan kilpailulainsäädännön
mukaisesti.

Kaupankäynnin vaatimusten
noudattaminen
Toimittajan edellytetään noudattavan soveltuvia
kauppapakotteita sekä tullauksen tuonti- ja
vientisäännöksiä. Kaikki terrorismin rahoitukseen liittyvät
toimet ovat ehdottomasti kiellettyjä. Metsä Groupille tulee
viipymättä toimittaa tieto muutoksista, jotka vaikuttavat
toimittajan kykyyn noudattaa kaupankäyntiin soveltuvia
vaatimuksia.

Rahanpesun ja veronkierron estäminen
Rahanpesu missä tahansa muodossa on kiellettyä. Kaikki
verot ja veron kaltaiset maksut on ilmoitettava ja
maksettava asianmukaisesti soveltuvan lain mukaisesti.
Toimittajan odotetaan toteuttavan kaikki tarpeelliset
varotoimet varmistaakseen, ettei sen toimintaan liity
rahanpesua tai veronkiertoa.

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
tulee käyttää raaka-aineita, joiden alkuperä on tiedossa,
varmistaa raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden

Metsä Group
Metsä Groupin toimittajien eettiset toimintaperiaatteet

jäljitettävyys sekä luovuttaa tähän liittyvät tiedot Metsä
Groupille pyydettäessä. Toimittajan on huolehdittava, että
toimitetut tuotteet ovat turvallisia ihmisille ja ympäristölle.

Liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelu
Toimittajan on oltava tietoinen liiketoimintansa
jatkuvuuteen liittyvistä riskeistä sekä tuotannossa että
toimitusketjussa. Toimittajalla on oltava suunnitelma
liiketoimintansa jatkuvuuteen liittyvien keskeisten riskien
hallitsemiseksi. Toimittajan tulee varautua toiminnassaan
myös kasvavien globaalien riskien hallintaan, joita ovat
esimerkiksi pandemiat, luonnonkatastrofit,
kyberhyökkäykset ja terrorismi.

YMPÄRISTÖN
KUNNIOITTAMINEN
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JATKUVA PARANTAMINEN
Toimittajalla edellytetään olevan asianmukaiset keinot sen
varmistamiseksi, että näissä Toimittajien eettisissä
toimintaperiaatteissa kuvatut vaatimukset täyttyvät. Toimittaja
sitoutuu lisäksi kehittämään toimintaansa jatkuvasti näiden
vaatimusten mukaisesti.

TOIMITUSKETJU
Toimittajalla on oltava asianmukaiset kontrollit sen
varmistamiseksi, että sen käyttämä toimittajaverkosto
tiedostaa ja sitoutuu noudattamaan näitä Toimittajien
eettisiä toimintaperiaatteita tai vastaavia vaatimuksia.

VALVONTA

Toimittajan edellytetään noudattavan toimintaansa liittyviä
ympäristömääräyksiä ja -standardeja sekä noudattavan
kaikissa toimipaikoissaan ympäristön huomioivia
käytäntöjä.
Ympäristökuormitus on minimoitava ja suorituskykyä
myös ympäristöasioiden osalta on parannettava
jatkuvasti, mukaan lukien monimuotoisuuden suojelu ja
raaka-aineiden, veden ja energian tehokas käyttö sekä
vastuullinen maan omistus, hankinta ja käyttö. Toimittajaa
suositellaan asettamaan kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämistavoitteet, esim. Science Based Targets
-aloitteen periaatteiden mukaisesti. ISO 14001:n
mukainen tai muu vastaava ympäristöjärjestelmä on
oltava käytössä soveltuvin osin.

Metsä Group suorittaa systemaattisia toimittajien
arviointeja ja auditointeja ja varmistaa samalla näiden
Toimittajien eettisten toimintaperiaatteiden
noudattamisen. Toimittajan henkilöstö voi ilmoittaa
näiden periaatteiden vastaisesta toiminnasta verkossa
Metsä Groupin eettisessä ilmoituskanavassa. Ilmoituksen
voi halutessaan tehdä anonyymisti.
Toimittaja sitoutuu korjaamaan kaikki näiden
periaatteiden rikkomukset. Toimittajan on myös
varmistettava, että sen työntekijöillä ja sidosryhmillä on
mahdollisuus ilmaista huolenaiheita tai epäkohtia ja että
tällaisten tapausten käsittelyyn on asianmukaiset
käytännöt.
Kaikkien vilpittömässä mielessä rikkomuksia esiin
tuoneiden oikeuksia ja yksityisyyttä on suojeltava, eikä
vastatoimia sallita missään muodossa.

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu
pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin,
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