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Vastuullisen alihankinnan politiikka
Vastuullisuus on Valmetin liiketoiminnan
ytimessä. Valmet edistää kestävää kehitystä
koko arvoketjussaan ja odottaa toimittajiensa
toimivan samoin.
Valmet edellyttää toimittajiensa noudattavan
seuraavia kestävän kehityksen periaatteita. Tämä
on Valmetin kaikkien liikesuhteiden solmimisen ja
ylläpidon lähtökohta.

2.

 Toimittajien on noudatettava kaikkia soveltuvia



Toimittajan on varmistettava, että sen vakituiset
ja määräaikaiset työntekijät sekä omat toimittajat
ja alihankkijat ymmärtävät Valmetin vastuullisen
alihankinnan politiikan vaatimukset ja noudattavat
niitä.
Valmet edellyttää toimittajiltaan vähintään
seuraavaa:
1.















Toiminnan eettisyys ja
määräystenmukaisuus

 Toimittajien tulee noudattaa kaikkia soveltuvia

kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, säännöksiä
ja yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä.
noudattavan kaikkia sovellettavia
vientivalvontaa ja kauppapakotteita koskevia
lakeja ja säännöksiä, myös YK:n, EU:n ja
Yhdysvaltojen viranomaisten säätämiä.
Toimittajat eivät saa tukea tai omilla toimillaan
edistää korruptiota, lahjontaa tai rahanpesua.
Ne eivät esimerkiksi saa maksaa lahjuksia tai
muita laittomia maksuja hankkiakseen tai
ylläpitääkseen liiketoimintaa tai edistääkseen
suotuisia päätöksiä tai palveluja.
Toimittajat eivät saa osoittaa Valmetin
työntekijöille ylenpalttisia lahjoja, kutsuja tai
vieraanvaraisuutta. Mahdollisten lahjojen tai
vieraanvaraisuuden on oltava kohtuullisia sekä
paikallisten lakien ja normaalien
liikekäytäntöjen mukaisia.
Toimittajat eivät saa suoraan tai välillisesti
tarjota tai ottaa vastaan käteistä rahaa tai
käteistä vastaavia lahjoja.
Toimittajien tulee olla valmiita toimittamaan
tietoa Valmetin vastuullisen alihankinnan
politiikan toimintaperiaatteista sekä
liiketoiminnastaan Valmetin kanssa.
Toimittajien tulee myös ilmoittaa, mikäli niiden
toimittamissa tiedoissa esiintyy puutteita.
Niiden on toimittava rehellisesti kaikissa
liiketoimintasuhteissaan. Valmetille
tinkimättömyys tarkoittaa rehellisyyttä ja
vahvoja moraalisia periaatteita.

Ihmisoikeudet ja työntekijöiden
perusoikeudet











kansallisia lakeja ja säännöksiä
ihmisoikeuksista ja työntekijöiden oikeuksista
sekä otettava huomioon lakien ja säännösten
muutokset.
Toimittajien on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja
noudatettava YK:n ihmisoikeuksien julistuksen
periaatteita ja Kansainvälisen työjärjestön
(ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja
-oikeuksista. Niihin kuuluvat yhdistymis- ja
järjestäytymisvapaus, oikeus
työsopimusneuvotteluihin, pakkotyön kielto
sekä työntekijöiden yhtäläiset mahdollisuudet
ja tasapuolinen kohtelu.
Toimittajien tulee maksaa työntekijöilleen
vähintään kansallisten lakien mukainen
minimipalkka normaalista työajasta sekä
ylityökorvaukset.
Toimittajat eivät saa palkata alihankkijoita tai
toimittajia, jotka työllistävät alaikäisiä eli alle
15-vuotiaita tai oppivelvollisuusikäisiä sen
mukaan, kumpi ikärajoista on korkeampi.
Toimittajat eivät myöskään saa ryhtyä
liiketoimiin tällaisten alihankkijoiden tai
toimittajien kanssa. Alle 18-vuotiaiden
työikäisten palkkaaminen voi haitata heidän
koulutustaan, terveyttään, turvallisuuttaan tai
moraaliaan.
Toimittajat eivät saa käyttää pakkotyövoimaa
tai ryhtyä liiketoimiin pakkotyövoimaa
käyttävien alihankkijoiden tai
tavarantoimittajien kanssa.
Toimittajat eivät saa ottaa haltuunsa
henkilöllisyystodistuksia, passeja tai työlupia
eivätkä vaatia muita kohtuuttomia takuita tai
maksuja (esimerkiksi rekrytointipalkkioita)
työllistämisen ehtona.
Toimittajat eivät saa syrjiä ketään
työhönotossa, palkkauksessa,
koulutusmahdollisuuksissa, ylennyksissä,
irtisanomisessa tai eläkejärjestelyissä rodun,
iän, sukupuolen, yhteiskuntaluokan,
kansallisen alkuperän, uskonnon,
vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen,
siviilisäädyn, äitiyden, ammatillisen
järjestäytymisen, poliittisen sitoutumisen tai
muun vastaavan syyn perusteella.
Toimittajat eivät saa käyttää tai tukea
ruumiillisia rangaistuksia eivätkä ruumiillista,
seksuaalista, henkistä tai sanallista väkivaltaa
tai ahdistelua.
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 Toimittajien on varmistettava työmaiden

 menettelytavat saastumisen ehkäisyyn ja

urakoitsijoille asianmukainen majoitus.
3.

Työterveys ja työturvallisuus

 Toimittajien on noudatettava kaikkia soveltuvia














4.

kansallisia työsuojelulakeja ja -säännöksiä
sekä otettava huomioon lakien ja säännösten
muutokset.
Toimittajien on tarjottava henkilöstölleen
turvallinen, terveellinen ja hyvin hoidettu
työympäristö.
Toimittajien on ennaltaehkäistävä tapaturmia,
loukkaantumisia ja ammattitauteja.
Toimittajien on varattava riittävästi resursseja
ja varmistettava tarvittava osaaminen
terveellisen ja turvallisen työpaikan luomiseen
ja ylläpitoon.
Toimittajilla on oltava prosessit työhön liittyvien
vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin sekä
asianmukaiset vaarojen hallintakeinot ja
arviointiin perustuvat turvalliset työmenetelmät.
Johdon on seurattava, päivitettävä ja
parannettava jatkuvasti turvallisia
työmenetelmiä.
Toimittajien on annettava työntekijöilleen
opastusta vaarojen pienentämisestä, riskien
hallinnasta ja turvallisista työtavoista.
Toimittajien on tarjottava työntekijöilleen
asianmukaiset työterveyspalvelut ja
lainmukaiset vakuutukset sekä soveltuvien
lakien edellyttämä koulutus.
Toimittajien on raportoitava ja tutkittava kaikki
työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät
tapaturmat ja muut poikkeamat.
Ilmasto- ja ympäristöjohtaminen

 Toimittajien on noudatettava kaikkia soveltuvia










kansallisia ympäristölakeja ja -säännöksiä
sekä otettava huomioon lakien ja säännösten
muutokset.
Toimittajien toimintojen on oltava
resurssitehokkaita ja ympäristöystävällisiä, ja
niitä on johdettava hyvin.
Toimittajien on ehkäistävä saastumista ja
ympäristöonnettomuuksia.
Toimittajien on varattava riittävästi resursseja
ja varmistettava tarvittava ympäristöjohtamisen
osaaminen.
Toimittajilla on oltava toimintojensa
edellyttämät ympäristöluvat, ja niiden on
toimittava ja raportoitava lupaehtojen
mukaisesti.
Toimittajilla on oltava prosessit
ympäristönäkökohtien tunnistamiseen ja
arviointiin sekä asianmukaiset toimintojen
hallintakeinot ja arviointiin perustuvat















5.

ympäristövaikutusten minimointiin. Johdon on
seurattava ja päivitettävä näitä
menettelytapoja.
Toimittajien on annettava työntekijöilleen
näiden työhön liittyvää opastusta
ympäristökysymyksistä, ympäristöasioiden
hallinnasta ja ympäristönäkökohtiin liittyvistä
menettelytavoista.
Toimittajien on lajiteltava ja käsiteltävä jätteet
soveltuvien lakien mukaisesti hyötykäyttöön tai
kierrätettäväksi ympäristövaikutusten
minimoimiseksi. Ongelmajäte on käsiteltävä ja
hävitettävä asianmukaisesti.
Toimittajien on yksilöitävä ympäristölle tai
terveydelle vaaralliset aineet sekä
varmistettava niiden turvallinen ja hallittu
käyttö, varastointi ja käytöstä poisto.
Toimittajien on ylläpidettävä ajantasaisia
käyttöturvallisuustiedotteita ja ohjeita
mahdollisten onnettomuustilanteiden varalta,
ja niillä on oltava suunnitelma vaarallisten
aineiden korvaamiseksi vähemmän haitallisilla
vaihtoehdoilla.
Toimittajien on ylläpidettävä hätäsuunnitelmia,
jotta ympäristöonnettomuuksien seuraukset
voidaan minimoida.
Toimittajien on pyrittävä jatkuvasti
vähentämään energian, raaka-aineiden ja
veden käyttöä sekä minimoimaan jätteiden
määrä ja päästöt ilmaan, veteen ja maahan.
seuraavan, raportoivan ja pyrkivän
vähentämään toimintojensa ja arvoketjunsa
kasvihuonekaasupäästöjä ja antamaan
pyydettäessä tietoja.
Tuotteet ja palvelut

 Toimittajien on edistettävä aktiivisesti

tuoteturvallisuutta muun muassa
varmistamalla, että Valmetille toimitettavat
tuotteet täyttävät pakolliset
tuoteturvallisuusvaatimukset, sekä
tunnistamalla, arvioimalla ja hallitsemalla
kaikkia tuotteiden käyttöön liittyviä riskejä.
 pyrkivän jatkuvasti vähentämään vaarallisia
aineita tuotteistaan;
 Toimittajat eivät saa käyttää rajoitettuja
materiaaleja toimituksissaan Valmetille, ja
niiden on noudatettava Euroopan unionin
RoHS-direktiiviä (tiettyjen vaarallisten aineiden
käytön rajoittamisesta), Euroopan unionin
REACH-asetusta (kemikaalien rekisteröinnistä,
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista)
ja Kiinan teollisuus- ja
informaatioteknologiaministeriön määräystä 32
sekä muiden maiden vastaavia soveltuvia
säännöksiä niiden kohdetoimialoilla.
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 varmistamaan vastuullisen ja konfliktivapaan

tinan, tantaalin, volframin ja kullan (3TG)
hankinnan toimitusketjussaan
konfliktimineraaleja koskevan EU:n asetuksen
ja Dodd-Frank-lain vaatimusten mukaisesti;
 antamaan pyydettäessä tietoa edellä
mainituista aineista ja mineraaleista; lue lisää:
Valmetin ohjeet rajoitettujen materiaalien
käyttämisestä tuotteissa
6. Yleiset vaatimukset
 Toimittajien on nimettävä yhteyshenkilö, joka

vastaa tämän politiikan periaatteiden
seurannasta ja kehittämisestä.
 Toimittajilla on oltava korjausprosessi
mahdollisten ihmisoikeusrikkomusten ja
työsuojelu- ja ympäristösäännösten
rikkomusten varalta.
 Toimittajien on ilmoitettava tämän politiikan
rikkomuksista Valmetille. Toimittaja ja sen
työntekijät ja sidosryhmät voivat ilmoittaa
huolenaiheistaan nimettömästi omalla
äidinkielellään kaikkina vuorokaudenaikoina
kolmannen osapuolen ylläpitämän
ilmoituskanavan kautta:
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/
gui/102387/index.html
 Toimittajien on sallittava Valmetin tai Valmetin
valtuuttaman ja toimittajan hyväksymän
kolmannen osapuolen tarkastukset tähän
politiikkaan liittyvien toimintojen osalta
toimittajan läsnä ollessa.

Toimeenpano
Valmet seuraa ja arvioi aktiivisesti tämän
politiikan noudattamista ja voi pyytää toimittajia
tekemään vastuullisuuden itsearviointeja.
Jos toimittaja ei noudata tätä politiikkaa, Valmet
pidättää oikeuden irtisanoa sopimuksen
toimittajan kanssa tämän kuitenkaan
vaikuttamatta muihin oikeuksiin sopimusten tai
yleisen lainsäädännön nojalla, mukaan lukien jo
tehdyt tai tulevat tilaukset.
Pasi Laine
Toimitusjohtaja
Valmet
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