RAUTEN TOIMITTAJIEN EETTINEN OHJEISTUS
Raute on metsäteollisuuden globaali teknologiatoimittaja. Rauten asiakkaiden
joukkoon kuuluu maailman suurimpia metsäteollisuuskonserneja, jotka edellyttävät
hankinnoissaan korkeiden eettisten periaatteiden noudattamista koko
toimitusketjussa. Raute on kaikessa toiminnassaan sitoutunut noudattamaan
ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, kestävää kehitystä ja korruption torjuntaa
koskevia perusperiaatteita. Raute on sitoutunut OECD:n monikansallisten yritysten
ohjesääntöön.
Raute edellyttää toimittajiensa harjoittavan liiketoimintaa vastaavien eettisten ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä edistävän parhaansa mukaan
näitä vaatimuksia alihankkijoidensa keskuudessa. Raute voi auditoida toimittajia ja
heidän toimintaansa ilman ennakkoilmoitusta oman auditointiprosessinsa ja/tai
ulkoisten tarkastajien kautta.
1.

Alihankkijasuhteet
Raute pitää toimittajiaan yhteistyökumppaneina, joita arvostetaan ja joiden kanssa
toimintaa kehitetään molempien osapuolten etujen saavuttamiseksi. Raute hakee
luotettavia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä
läpinäkyvästi. Haluamme varmistua, että toimitusketju seuraa globaaleja sekä
paikallisia säädöksiä läpi koko ketjun.

2. Lait ja määräykset
Rauten toimittajien on noudatettava kaikkia voimassa olevia lakeja ja määräyksiä
kaikkialla, missä harjoittavat liiketoimintaa. Lisäksi on noudatettava kaikkia paikallisia
määräyksiä ja sääntöjä ympäristöön, jätehuoltoon sekä työ- ja tuoteturvallisuuteen
liittyen.
3. Korruptio ja lahjonta
Raute Oyj:llä on nollatoleranssi korruptioon, kuten lahjontaan, petoksiin, kavalluksiin
ja kiristykseen. Kaikenlaiset sopimattomat tarjoukset tai maksut työntekijöiltä tai
organisaatioilta, tai työntekijälle tai organisaatiolle, on kielletty. Toimittajien on
noudatettava paikallisia lakeja ja kansainvälisiä korruption vastaisia yleissopimuksia.
4. Työehdot ja työturvallisuus
Toimittajien on tarjottava työntekijöilleen turvallinen ja terveellinen työpaikka
noudattaen kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Asianmukaisten terveyttä ja
turvallisuutta koskevien tietojen sekä koulutuksen, mukaan lukien asianmukaiset
turvalaitteet, on oltava työntekijöille maksutonta. Työajan ja palkanmaksun ehtojen on
oltava kansallisen lainsäädännön tai alan sääntöjen mukaiset.
5. Lapsityövoima
Toimittajat eivät saa missään tilanteessa käyttää lapsityövoimaa tai tukea sen
käyttöä.
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6. Yhdistymisvapaus
Toimittajien on tunnustettava työntekijöiden laillinen yhdistymisvapaus ja oikeus
työehtosopimusneuvotteluihin.
Kaikilla työntekijöillä tulee olla oikeus ilmoittaa työnantajalleen huolensa
lakisääteisten vaatimusten noudattamisesta tai yrityksen toimintaperiaatteista.
7. Pakkotyö
Toimittajat eivät saa missään tilanteessa käyttää pakkotyötä. Kaikkien työntekijöiden
tulee olla vapaita lähtemään työstä kansallisen lainsäädännön tai sopimusten
edellyttämällä tavalla. Työntekijöillä ei saa olla velvoitetta tallettaa rahaa tai
henkilöpapereita työnantajalleen.
8. Syrjintä
Toimittajat eivät saa syrjiä työhönotossa, ja työntekijöitä tulee kohdella kunnioittavasti
ja arvokkaasti. Kaikkia toimittajan työntekijöitä, riippumatta rodusta, kastista,
kansallisuudesta, uskonnosta, vammaisuudesta, sukupuolesta, sukupuolisesta
suuntautuneisuudesta, ammatillisesta järjestäytymisestä, poliittisesta sitoutumisesta
tai muusta vastaavasta syystä on kohdeltava kykyjensä ja pätevyytensä mukaisesti
kaikissa työhön liittyvissä päätöksissä.
9. Häirintä
Jokaisen henkilön ihmisarvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia on kunnioitettava. Väkivallan
uhka, rangaistus, fyysinen tai sanallinen väärinkäyttö tai muu laiton häirintä on
ehdottomasti kielletty.
10. Ympäristöasiat
Toimittajien on noudatettava kaikkia ohjeita, maan lakeja sekä sääntöjä koskien
ympäristölupia ja vaarallisten aineiden rekisteröintiä, kemikaaleja sekä aineiden
käsittelyä, liikuttelua, varastointia, kierrätystä, uudelleenkäyttöä ja hävittämistä.
Toimittajien on käsiteltävä jätevedet, kiinteät jätteet ja päästöt ilmaan vähintään
soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Toimittajia kannustetaan minimoimaan
ympäristökuormituksensa ja organisoimaan omat johtamisjärjestelmänsä
ympäristöasioiden systemaattiseen seurantaan.
11. Aineeton pääoma
Rauten toimittajien tulee varmistaa, että Rauten tai Rauten asiakkaiden aineetonta
pääomaa ei luovuteta ulkopuolisten haltuun. Rauten yhteistyökumppaneiden on
suojeltava toimintaan liittyvää luottamuksellista tietoa, tietojärjestelmiä ja teknologiaa
väärinkäytöltä.
12. Toimitusketju
Toimittajien tulee varmistaa, että heidän alihankintaketjunsa noudattaa Rauten
toimitusketjun ohjeistusta.
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