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Metso Outotec är en föregångare inom hållbar teknik, kompletta lösningar och tjänster för ballastproduktion, 
mineralbearbetning, metallförädling och återvinningsindustrier världen över. Vi strävar efter att samarbeta med leverantörer som är 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarsfulla och som delar våra värderingar när det gäller att sätta kunden i fokus, arbeta för 
innovationer, prestera tillsammans och respektera varandra. Metso Outotec köper material, komponenter och tjänster över hela 
världen. Vi är medvetna om att vår verksamhet i leveranskedjan har en stor påverkan och att vårt ansvar sträcker sig utöver vår 
egen och våra leverantörers verksamhet. 

Metso Outotecs verksamhet styrs av Metso Outotecs uppförandekod och FN:s Global Compact-initiativ. Metso Outotec respekterar 
och stödjer skyddet av de internationellt erkända mänskliga rättigheterna som de beskrivs i FN:s vägledande principer för företag 
och mänskliga rättigheter samt internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i 
arbetslivet. 

I denna uppförandekod fastställs de grundläggande krav som ställs på Metso Outotecs leverantörer vid samröre med Metso 
Outotec, till exempel när det gäller deras ansvar gentemot sina intressenter och miljön. 

 

Ansvarsfulla affärsmetoder 

Leverantören måste följa internationellt erkända normer om 
god förvaltning och värna om högsta möjliga integritet och 
etiskt uppförande. Leverantören måste respektera och följa 
de tio principerna i FN:s Global Compact-initiativ om 
mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruption oavsett 
var företaget är verksamt. 

Leverantören får inte direkt eller indirekt underlätta 
penningtvätt eller finansiering av terrorism. 

Hälsa och säkerhet 

Leverantören ska erbjuda en säker och hälsosam 
arbetsmiljö och vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra 
skador, incidenter och hälsorisker.   

Leverantören uppmanas att ha ett hälso- och 
säkerhetsprogram som är anpassat till verksamhetens art 
och risker. Leverantören ska känna till och följa alla 
relevanta föreskrifter och anvisningar om hälsa och 
säkerhet. Leverantören ska erbjuda relevant hälso- och 
säkerhetsinformation samt instruktioner, utbildning, 
personlig skyddsutrustning och verktyg till sina anställda. 

Leverantörens anställda får inte vara påverkade av alkohol 
eller droger när de arbetar med Metso Outotecs projekt. 

Barn- och tvångsarbete 

Leverantören får inte använda sig av eller stödja 
användning av barn- eller tvångsarbete. 

Alla anställda har rätt att lämna sin anställning efter en 
rimlig uppsägningstid, i enlighet med lokal lagstiftning eller 
lokala avtal. 

Leverantören ska inte kräva att anställda erlägger pengar 
som deposition eller deponerar identitetshandlingar hos 
arbetsgivaren. 

Icke-diskriminering 

Leverantören ska behandla sina anställda med värdighet 
och respekt.  Leverantören får inte diskriminera sina 
anställda på grund av kön, ålder, religion, civilstånd, sexuell 
läggning, politisk åsikt, nationellt eller etniskt ursprung, 
social bakgrund, funktionshinder eller annan liknande 
egenskap. Leverantören får inte tolerera någon form av 
trakasserier eller diskriminering, varken fysiskt eller verbalt. 

Löner och arbetstider  

Leverantören ska erbjuda skäliga löner och förmåner som 
uppfyller eller överstiger gällande lag om lön och ersättning. 
Vid utstationering av personal i annat land ska leverantören 

följa alla gällande juridiska krav, särskilt när det gäller 
minimilöner. 

Leverantören ska följa alla gällande lagar och 
bestämmelser om arbetstider och föra korrekta register över 
dessa. 

Föreningsfrihet 

Leverantören ska respektera sina anställdas föreningsfrihet, 
rätten att fritt välja sina företrädare och rätten till kollektiva 
förhandlingar och inte ge medlemmar i 
arbetstagarorganisationer eller fackföreningar vare sig 
fördelar eller nackdelar på grund av deras engagemang. 

Miljö och klimatförändringar 

Leverantören uppmuntras att ha ett systematiskt 
förhållningssätt till skyddet av miljön. Leverantören ska 

• se till att skydda miljön i enlighet med gällande lagar 
och bestämmelser  

• ständigt söka efter sätt att minimera avfall och utsläpp 
som har sitt ursprung i leverantörens verksamhet, 
produkter och tjänster  

• använda energi- och råvaruresurser på ett effektivt sätt.  

Leverantören uppmanas att fastställa koldioxidavtrycket för 
sin egen verksamhet, sina leverantörer och sina produkter. 
Metso Outotec förväntar sig att företagets leverantörer 
kontinuerligt förbättrar sitt miljöskydd och utvecklar en plan 
för minskning av koldioxidutsläppen och rapporterar CO2-
data om så önskas. 

Korruption 

Metso Outotec har nolltolerans mot mutor och korruption 
och förväntar sig detsamma av sina leverantörer. 

Leverantören får aldrig begära, ta emot, betala eller erbjuda 
mutor eller smörjpengar, vare sig direkt eller indirekt via 
tredje part, för att påverka ett affärsbeslut eller skaffa sig 
affärsfördelar på något annat sätt. Detta gäller företag inom 
både den offentliga och den privata sektorn. Alla former av 
gåvor, representation och gästfrihet måste ha ett legitimt 
affärssyfte och måste vara godtagbara enligt lokal lag och 
affärspraxis. Att ge eller ta emot kontanta gåvor är 
oacceptabelt. 

Metso Outotec förväntar sig att leverantörer upprättar 
system och processer för att förhindra korruption, till 
exempel genom att upprätta en antikorruptionsstrategi och 
utbilda sina anställda och inte bedriva verksamhet med 
tredje part som inte delar dessa principer. 
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Intressekonflikt 

Leverantören ska undvika potentiella intressekonflikter i 
samband med dess arbete med Metso Outotec. 
Leverantören ska till Metso Outotec lämna ut information 
om alla intressekonflikter eller situationer som kan ge 
intryck av intressekonflikt, till exempel om en anställd på 
Metso Outotec eller hans/hennes närmaste 
familjemedlemmar 

• har ett väsentligt ekonomiskt eller annat intresse hos 
leverantören 

• har en ledande befattning hos leverantören eller  

• arbetar för leverantören och sådan anställning skapar 
en intressekonflikt eller ett intryck av detta. 

Företagets tillgångar och datasekretess 

Leverantören ska respektera andras immateriella rättigheter 
och skydda Metso Outotecs immateriella rättigheter och 
data, inklusive personuppgifter, i enlighet med alla gällande 
lagar och avtal, samt se till att den egna 
informationssäkerhetens nivå är tillräckligt hög för att hålla 
all sådan information konfidentiell och säker. Leverantören 
ska behandla personuppgifter konfidentiellt och ansvarsfullt, 
respektera allas integritet och se till att personuppgifter 
skyddas och används effektivt och endast för legitima 
syften. 

Leverantören ska inte sälja några produkter till Metso 
Outotec som bryter mot tredje parts immateriella rättigheter. 

Rättvis konkurrens 

Leverantören ska konkurrera rättvist och följa gällande 
konkurrenslagstiftning i de länder där de är verksamma. 
Leverantören ska till exempel inte ingå något avtal med 
sina konkurrenter om att fastställa priser eller begränsa 
produkternas tillgänglighet eller delta i marknads- eller 
kunduppdelning eller anbudsriggning med konkurrenter. 

Handelssanktioner och exportkontroll 

Leverantören ska följa gällande exportkontrolls- och 
tullbestämmelser och inte köpa material, komponenter, 
produkter eller tjänster från leverantörer som omfattas av de 
handelsbegränsningar eller ekonomiska sanktioner som 
Europeiska unionen, Storbritannien, USA eller lokala 
myndigheter har utfärdat. 

Leverantören ska se till att de material, komponenter, 
produkter och tjänster som säljs till Metso Outotec inte 
kräver en licens för export från Metso Outotec. 
Leverantören ska omedelbart meddela Metso Outotec i 
förväg om en exportlicens krävs. 

Att följa lagar och regler 

Leverantören ska vara medveten om och följa gällande 
lagar och regler i de länder där de används. Detta innefattar 
att vi följer riktlinjerna för allmänt erkänd praxis. Metso 
Outotec förväntar sig att deras leverantörer har en positiv 
påverkan på de samhällen där de verkar. 

Inköp av konfliktmineraler 

Vid inköp av konfliktmineraler (3TG) som levereras till 
Metso Outotec måste leverantören förbinda sig att 
respektera mänskliga rättigheter, undvika att bidra konflikter 
och stödja utvecklingen genom leveranskedjemetoder. 
Sådana mineraler som härrör från konfliktdrabbade 
områden och högriskområden får endast anskaffas i 

enlighet med gällande internationella normer och tillämpliga 
lagar och regler, och leverantören får inte bidra till 
korruption, finansiering av väpnade grupper, kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna eller liknande negativa effekter. 
Leverantören ska införa system och processer för att 
säkerställa att det går att identifiera, hantera och rapportera 
om relaterade risker i leverantörens leveranskedja och 
särskilt arbeta för att hejda handeln med tenn, tantal, 
volfram och guld i enlighet med EU:s förordning om 
konfliktmineraler. 

Underleverantörer 

Leverantören ska se till att dess egna leverantörer följer 
denna uppförandekod för leverantörer (eller jämförbara 
krav). Leverantören ska utvärdera och övervaka sin 
leveranskedja och på begäran samla in och skicka relevant 
information till Metso Outotec om att leveranskedjan 
uppfyller denna uppförandekod för leverantörer. 

Leverantören ska informera Metso Outotec om alla 
överträdelser av denna uppförandekod som upptäcks vid 
revisioner och utvärderingar av dess underleverantörer. 

Metso Outotec förväntar sig att leverantören samarbetar 
fullt ut om Metso Outotec önskar genomföra revisioner på 
plats hos leverantörens underleverantörer. 

Leverantören ska följa principerna om icke-diskriminering 
när det gäller val och behandling av leverantörer. 

Kontroll och uppföljning 

Metso Outotec uppmuntrar sina leverantörer att 
implementera och underhålla ledningssystem och 
standarder samt utse ansvariga företagsrepresentanter 
som ska säkerställa efterlevnaden av gällande lagar och 
regler samt leverantörens avtal med Metso Outotec och 
denna uppförandekod för leverantörer. 

Metso Outotec förväntar sig att leverantören samarbetar för 
att kontrollera efterlevnaden, till exempel om 
självbedömningar och rapportering och om att bereda 
Metso Outotec (eller en tredje part som utsetts av Metso 
Outotec) tillgång till relevanta lokaler och information för att 
genomföra granskningar på plats, inklusive intervjuer av 
relevant leverantörspersonal och tillgång till korrekta och 
fullständiga dokumentsamlingar och register. 

Leverantören ska utan dröjsmål åtgärda eventuella brister i 
efterlevnaden av reglerna.  

Underlåtenhet att följa denna kod kan få negativa 
konsekvenser. Metso Outotec kan till exempel stänga av 
leverantören tills vidare eller säga upp sitt avtal helt med 
leverantören.  

Vid eventuella fel uppmuntrar vi våra leverantörer att 
rapportera till sin kontaktperson hos Metso Outotec eller till 
compliance@mogroup.com. 

Leverantören ska vidare ge sina anställda tillgång till en 
skyddad mekanism där de kan rapportera eventuella 
överträdelser av principerna i denna uppförandekod. 

Leverantörens godkännande 

Bekräftas och godkänns 

Ort: 

Datum: 

Leverantörens namn: 
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Underskrift: 

Undertecknarens namn: 

Leverantörens organisationsnummer 


