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Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä 
mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä, metallinjalostuksessa ja kierrätyksessä kaikkialla maailmassa. Pyrimme 
tekemään yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka toimivat sosiaalisesti, ympäristön kannalta ja taloudellisesti vastuullisesti ja jotka 
jakavat arvomme asiakaskeskeisyydestä, innovoinnista, yhteisten tulosten saavuttamisesta ja keskinäisestä kunnioituksesta.  Metso 
Outotec ostaa materiaaleja, komponentteja ja palveluja maailmanlaajuisesti. Tiedostamme, että toimitusketjumme toiminnalla on 
laaja vaikutus ja että vastuumme ulottuu omaa toimintaamme laajemmalle – myös toimittajiemme puolelle. 

Metso Outotecin toimintaa ohjaavat Metso Outotecin toimintaperiaatteet ja YK:n Global Compact -aloite. Metso Outotec kunnioittaa 
ja tukee kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, joita on kirjattu esimerkiksi YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien 
perusperiaatteisiin ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistukseen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. 

Näissä toimintaperiaatteissa määritellään Metso Outotecin perusvaatimukset toimittajille esimerkiksi sidosryhmävastuun ja 
ympäristövastuun osalta. 

 

Vastuulliset liiketoimintakäytännöt 

Toimittajan on sitouduttava kansainvälisesti tunnustettuun 
hyvään hallintotapaan sekä rehelliseen ja eettiseen 
liiketoimintaan. Toimittajan on sitouduttava YK:n Global 
Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen, jotka 
koskevat ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja 
korruption torjuntaa. Toimittajan on noudatettava näitä 
periaatteita toiminnassaan kaikkialla. 

Toimittaja ei saa edistää rahanpesua tai terrorismin 
rahoitusta suoraan tai välillisesti. 

Työterveys ja -turvallisuus 

Toimittajan on tarjottava terveellinen ja turvallinen 
työympäristö ja ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin 
vammojen, tapaturmien ja terveysriskien välttämiseksi.   

Toimittajaa kannustetaan käyttämään työterveys- ja 
työturvallisuusohjelmaa, joka vastaa sen liiketoiminnan 
luonnetta ja riskejä. Toimittajan on tunnettava kaikki 
asiaankuuluvat terveyttä ja turvallisuutta koskevat 
säännökset ja ohjeet sekä noudatettava niitä. Toimittajan 
on annettava työntekijöilleen käyttöön asianmukaiset 
työterveys- ja työturvallisuustiedot ja -ohjeet ja 
henkilönsuojaimet sekä koulutettava heidät 
asianmukaisesti. 

Toimittajan työntekijät eivät saa olla alkoholin tai laittomien 
huumeiden vaikutusten alaisena Metso Outotecin 
projekteissa työskennellessään. 

Lapsi- ja pakkotyövoima 

Toimittaja ei saa käyttää lapsi- tai pakkotyövoimaa eikä 
tukea sen käyttöä. 

Kaikkien työntekijöiden on saatava vapaasti päättää 
työsuhteensa kohtuullisella, paikallisen lainsäädännön tai 
työsopimuksen mukaisella irtisanomisajalla. 

Toimittaja ei saa vaatia työntekijöiltään pantiksi rahaa tai 
henkilöllisyystodistusta. 

Syrjimättömyys 

Toimittajan on kohdeltava työntekijöitään arvostavasti ja 
kunnioittavasti. Toimittaja ei saa syrjiä työntekijöitään 
heidän sukupuolensa, ikänsä, uskontonsa, siviilisäätynsä, 
seksuaalisen suuntautumisensa, poliittisten mielipiteidensä, 
kansallisen tai etnisen taustansa, yhteiskunnallisen 
taustansa, vammansa tai muun vastaavan ominaisuuden 
perusteella. Toimittaja ei saa suvaita minkäänlaista fyysistä 
tai sanallista ahdistelua tai syrjintää. 

Palkat ja työajat  

Toimittajan on tarjottava oikeudenmukaisia palkkoja ja 
etuja, jotka vastaavat sovellettavien palkka- ja 
korvauslakien vaatimuksia tai ylittävät ne. 
Ulkomaankomennusten osalta toimittajan on noudatettava 
kaikkia sovellettavia oikeudellisia vaatimuksia ja etenkin 
minimipalkkoja koskevia säännöksiä. 

Toimittajan on noudatettava kaikkia sovellettavia työaikoja 
koskevia lakeja ja säädöksiä sekä pidettävä työajoista 
tarkasti kirjaa. 

Yhdistymisvapaus 

Toimittajan on kunnioitettava työntekijöidensä 
yhdistymisvapautta, oikeutta valita edustajansa vapaasti 
sekä oikeutta työsopimusneuvotteluihin. Toimittaja ei saa 
syrjiä tai suosia työntekijäjärjestöjen tai ammattiliittojen 
jäseniä. 

Ympäristö ja ilmastonmuutos 

Toimittajaa kannustetaan suojelemaan ympäristöä 
järjestelmällisesti. Toimittajan on: 

• sitouduttava suojelemaan ympäristöä sovellettavien 
lakien ja säädösten mukaisesti  

• etsittävä jatkuvasti tapoja vähentää toimintojensa, 
tuotteidensa ja palvelujensa jätteitä ja päästöjä  

• käytettävä energiaa ja raaka-aineita tehokkaasti.  

Toimittajaa kannustetaan määrittämään toimintojensa, 
toimittajiensa ja tuotteidensa hiilijalanjäljet. Metso Outotec 
odottaa toimittajiensa parantavan jatkuvasti 
ympäristösuoritustaan sekä laativan hiilidioksidipäästöjen 
vähennyssuunnitelman ja raportoivan pyydettäessä 
hiilidioksiditiedot. 

Korruption torjunta 

Metso Outotecilla on nollatoleranssi lahjontaa ja korruptiota 
kohtaan, ja yhtiö odottaa samaa toimittajiltaan. 

Toimittaja ei saa koskaan vastaanottaa, maksaa tai tarjota 
lahjuksia tai voitelurahoja suoraan tai epäsuorasti jonkun 
ulkopuolisen välityksellä vaikuttaakseen 
liiketoimintapäätökseen tai saadakseen etua liiketoimissa. 
Tämä koskee sekä julkisen että yksityisen sektorin 
liiketoimintaa. Lahjojen, viihdykkeiden ja 
vieraanvaraisuuden on oltava liiketoiminnallisesti 
oikeutettuja, ja niiden on oltava paikallisten lakien ja 
liiketoimintakäytäntöjen mukaisia. Käteislahjojen antamista 
tai vastaanottamista ei hyväksytä. 

Metso Outotec odottaa toimittajien kehittävän järjestelmiä ja 
prosesseja korruption ehkäisemiseksi esimerkiksi laatimalla 
korruption vastaiset toimintaperiaatteet ja järjestämällä 
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työntekijöilleen asianmukaista koulutusta sekä 
kieltäytymällä liiketoimista sellaisten kolmansien osapuolten 
kanssa, jotka eivät noudata näitä periaatteita. 

 

Eturistiriita 

Toimittajan on vältettävä mahdollisia eturistiriitoja 
yhteistyössään Metso Outotecin kanssa. Toimittajan on 
ilmoitettava Metso Outotecille eturistiriidoista tai tilanteista, 
jotka vaikuttavat eturistiriidoilta. Tällainen tilanne syntyy 
esimerkiksi silloin, jos Metso Outotecin työntekijällä tai 
hänen perheenjäsenellään: 

• on merkittäviä toimittajaan liittyviä taloudellisia tai muita 
intressejä 

• on johtotason asema toimittajan yrityksessä  

• on työpaikka toimittajan yrityksessä ja tämä työpaikka 
johtaa eturistiriitaan tai vaikuttaa johtavan ristiriitaan. 

Yrityksen omaisuus ja tietosuoja 

Toimittajan on kunnioitettava toisten immateriaalioikeuksia 
ja suojeltava Metso Outotecin immateriaalioikeuksia, 
henkilötietoja ja muita tietoja kaikkien sovellettavien lakien 
ja sopimuksen mukaisesti. Toimittajan on myös 
varmistettava, että sen tietoturva on riittävä pitämään kaikki 
tällaiset tiedot luottamuksellisina ja suojattuina. Toimittajan 
on käsiteltävä henkilötietoja luottamuksellisesti ja 
vastuullisesti, kunnioitettava kaikkien yksityisyyttä sekä 
varmistettava, että henkilötiedot on suojattu tehokkaasti ja 
niitä käytetään vain laillisiin tarkoituksiin. 

Toimittaja ei saa myydä Metso Outotecille tuotteita, jotka 
rikkovat kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. 

Oikeudenmukainen kilpailu 

Toimittajan on kilpailtava oikeudenmukaisesti ja 
noudatettava sovellettavia kilpailua koskevia lakeja ja 
säännöksiä toimintamaissaan. Toimittaja ei esimerkiksi saa 
tehdä kilpailijoidensa kanssa hintasopimuksia eikä rajoittaa 
tuotteiden saatavuutta. Toimittaja ei myöskään saa 
osallistua markkinoiden, markkinaosuuksien tai asiakkaiden 
jakamiseen tai tarjouskilpailujen vääristämiseen 
kilpailijoidensa kanssa. 

Kauppapakotteet ja vientivalvonta 

Toimittajan on noudatettava sovellettavia vienti- ja 
tullisäännöksiä. Toimittaja ei saa ostaa materiaaleja, 
komponentteja, tuotteita tai palveluja toimittajilta, joihin 
kohdistuu Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan, 
Yhdysvaltojen tai paikallisten viranomaisten kauppa- tai 
talouspakotteita. 

Toimittajan on varmistettava, että Metso Outotec voi viedä 
sille myytyjä materiaaleja, komponentteja, tuotteita ja 
palveluja ilman erillisiä lupia. Toimittajan on ilmoitettava 
välittömästi Metso Outotecille etukäteen, jos vientilupa 
vaaditaan. 

Lakien ja säännösten noudattaminen 

Toimittajan on oltava tietoinen toimintamaidensa 
sovellettavista laeista ja säännöksistä ja noudatettava niitä. 
Tähän kuuluu myös toimintaa säätelevien parhaiden 
käytäntöjen noudattaminen. Metso Outotec odottaa, että 
sen toimittajilla on myönteinen vaikutus yhteiskuntaan. 

Konfliktimineraalien hankinta 

Toimittajan on sitouduttava hankkimaan konfliktimineraaleja 
Metso Outotecille niin, että toiminnassa kunnioitetaan 
ihmisoikeuksia, vältetään konfliktien edistämistä ja tuetaan 
kehitystä toimitusketjun käytäntöjen kautta. Toimittajat 
voivat hankkia konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevia mineraaleja vain voimassa olevien 
kansainvälisten standardien sekä sovellettavien lakien ja 
säännösten mukaisesti. Toimittaja ei saa edistää 
ihmisoikeusloukkauksia, korruptiota, aseellisten ryhmien 
rahoitusta tai vastaavia haittavaikutuksia. Toimittajan on 
otettava käyttöön järjestelmiä ja prosesseja, joilla se voi 
varmistaa toimitusketjunsa riskien tunnistamisen, hallinnan 
ja raportoinnin etenkin tinan, tantaalin, volframin ja kullan 
osalta EU:n konfliktimineraaliasetuksen mukaisesti. 

Alitoimittajat 

Toimittajan on varmistettava, että sen omat toimittajat 
noudattavat näitä toimintaperiaatteita (tai vastaavia 
vaatimuksia). Toimittajan on arvioitava ja valvottava 
toimitusketjuaan sekä pyynnöstä kerättävä ja lähetettävä 
Metso Outotecille asianmukaiset tiedot siitä, miten 
toimitusketju noudattaa näitä toimintaperiaatteita. 

Toimittajan on ilmoitettava Metso Outotecille kaikista näiden 
toimintaperiaatteiden rikkomuksista, jotka havaitaan 
alitoimittajien auditoinneissa ja arvioinneissa. 

Metso Outotec odottaa toimittajan täyttä yhteistyötä, jos 
Metso Outotec haluaa tehdä toimittajan alitoimittajien 
auditointeja paikan päällä. 

Toimittajan on noudatettava syrjimättömyyden periaatteita 
toimittajien valinnassa ja kohtelussa. 

Valvonta ja seuranta 

Metso Outotec kannustaa toimittajiaan ottamaan käyttöön 
ja ylläpitämään hallintajärjestelmiä ja standardeja sekä 
nimittämään yrityksen edustajia vastaamaan sovellettavien 
lakien ja säädösten, toimittajan ja Metso Outotecin välisen 
sopimuksen sekä näiden toimintaperiaatteiden 
noudattamisesta. 

Metso Outotec odottaa toimittajan yhteistyötä 
vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa. Tähän kuuluu 
esimerkiksi itsearviointien ja raporttien laatiminen ja pääsyn 
myöntäminen Metso Outotecille (tai sen valitsemalle 
kolmannelle osapuolelle) kaikkiin paikan päällä 
suoritettavan auditoinnin edellyttämiin tiloihin. Tässä 
yhteydessä toimittajan on annettava myös mahdollisuus 
haastatella asianomaisia työntekijöitään sekä annettava 
tarkasteltavaksi täydelliset dokumentaatiot ja arkistot. 

Toimittajan on korjattava puutteet 
vaatimustenmukaisuudessa ilman viiveitä.  

Näiden toimintaperiaatteiden noudattamatta jättämisellä voi 
olla kielteisiä seurauksia. Metso Outotec voi esimerkiksi 
keskeyttää toimittajan kanssa tekemänsä sopimuksen 
täytäntöönpanon tai purkaa sopimuksen.  

Kannustamme toimittajiamme ilmoittamaan mahdollisista 
rikkomuksista yhteyshenkilölleen Metso Outotecilla tai 
osoitteeseen compliance@mogroup.com. 

Toimittajan on lisäksi annettava työntekijöilleen 
mahdollisuus ilmoittaa näiden toimintaperiaatteiden 
mahdollisista rikkomuksista suojatun mekanismin 
välityksellä. 

Toimittajan hyväksyntä 
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Vahvistanut ja hyväksynyt 

Paikka: 

Päivämäärä: 

Toimittajan nimi: 

Allekirjoitus: 

Allekirjoittajan nimi: 

Toimittajan rekisteröintinumero: 


