CODE OF KOTKA
Kotkamills-konsernin eettinen ohjeistus

Toimitusjohtajan
tervehdys
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ARVOMME KOTKAMILLSILLÄ
1. LAINSÄÄDÄNTÖ - LAKIEN JA SOPIMUSTEN
KUNNIOITTAMINEN
2. HENKILÖSTÖN JA YHTIÖN VÄLISET SUHTEET
SEKÄ YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ
3. HENKILÖSTÖN TERVEYS, TURVALLISUUS,
TYÖYHTEISÖN OSALLISTUMINEN JA
KEHITTÄMINEN
4. TYÖELÄMÄN KÄYTÄNNÖT
5. TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN
TOTUUDENMUKAISUUS JA VÄÄRINKÄYTÖN
ESTÄMINEN

Luottamuksella on ratkaiseva merkitys menestyksellemme. Tämän johdosta meidän
on toimittava eettisesti oikein ja kestävällä tavalla. Eettisiä toimintaperiaatteita
noudattamalla voimme vakuuttaa sidosryhmämme siitä, että olemme heidän
luottamuksensa arvoisia. Eettiset toimintaperiaatteet ohjaavat päivittäistä työtämme.
Vastuullisuus lähtee meistä jokaisesta – kaikki me kotkamillsiläiset olemme
sitoutuneet noudattamaan niitä. Odotamme vastuullista toimintatapaa myös meidän
liikekumppaneiltamme ja muilta sidosryhmiltä.
Kotkamillsiltä voidaan vaatia vastuullista toimintaa, sillä meidän toiminnalla on laajat
vaikutukset yhteiskunnan tekijöihin, kuten ihmisiin ja luontoon. Läpinäkyvyyden
vaatimus yhteiskunnassamme kasvaa. Pelkästään laadulla ei enää menestytä, vaan
toiminnasta on pystyttävä kertomaan läpinäkyvästi mitään kuitenkaan liikaa korostaen.
Eettisiä toimintaperiaatteita noudattamalla varmistamme, että toimintamme kestää
tarkastelua. Me kotkamillsiläiset olemme tiedostaneet vastuumme ja haluamme pitää yllä
korkean eettisyyden periaatetta. Voimme olla ylpeitä omasta toiminnastamme.

7. LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN
8. YHTIÖN OMAISUUDEN JA TIETOJEN
SUOJAAMINEN SEKÄ ETURISTIRIITOJEN
VÄLTTÄMINEN
9. HANKINTA
10. YHTIÖN TOIMINNAN VAIKUTUKSET
YMPÄRISTÖÖN
11. VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN

Markku Hämäläinen
toimitusjohtaja

KOTKAMILLS-KONSERNIN EETTINEN OHJEISTUS

6. VASTUULLINEN MARKKINOINTI JA
KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN KUNNIOITTAMINEN

Suurena metsäteollisuusalan yrityksenä vastuullisuus ja eettisyys korostuvat
toiminnassamme. Toimintamme vaikuttaa laajaan joukkoon ihmisiä ja yhteisöjä ympäri
maailman tuotteidemme kautta.

Arvomme Kotkamillsillä
Asiakas on ykkönen
Tunnemme asiakkaamme ja pidämme lupauksemme heille. Olemme sitoutuneet hoitamaan
tehtävät huolella loppuun asti.

ARVOMME KOTKAMILLSILLÄ

Me välitämme
1. LAINSÄÄDÄNTÖ - LAKIEN JA SOPIMUSTEN
KUNNIOITTAMINEN
2. HENKILÖSTÖN JA YHTIÖN VÄLISET SUHTEET
SEKÄ YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ
3. HENKILÖSTÖN TERVEYS, TURVALLISUUS,
TYÖYHTEISÖN OSALLISTUMINEN JA
KEHITTÄMINEN

Me välitämme ihmisistä, ympäristöstä ja tuloksista. Olemme sitoutuneet ylläpitämään turvallista työympäristöä sekä tekemään työmme ympäristöystävällisesti. Kannattava liiketoiminta on
tulevaisuutemme turvaaja.

Olemme aloitteellisia ja luovia
Uudistamme ja uudistumme, kannustamme toisiamme ja nautimme työstämme. Kehitämme
uusia ratkaisuja asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin.

→ YK:n Global Compact -aloitteen 10 periaatetta
→ YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Asiakas on
ykkönen

8. YHTIÖN OMAISUUDEN JA TIETOJEN
SUOJAAMINEN SEKÄ ETURISTIRIITOJEN
VÄLTTÄMINEN

10. YHTIÖN TOIMINNAN VAIKUTUKSET
YMPÄRISTÖÖN

Arvot

11. VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN

Olemme
aloiteellisia
ja luovia

Toimintaperiaatteet tukevat liiketoiminnan menestystä ja tuloksellisen toiminnan tavoitetta
kuin myös henkilöstön hyvinvointia ja onnistumista. Ne ovat osa Kotkamills -konsernin yrityskulttuuria.

Vastuullisesti toimiessamme turvaamme myös sidosryhmiemme toiminnan.

Konsernin henkilöstön tulee sitoutua noudattamaan näitä eettisiä toimintaperiaatteita työssään ja sen ulkopuolella. Eettiset toimintaperiaatteet eivät kata kaikkia mahdollisia tilanteita,
joita henkilöstö joutuu kohtaamaan, mutta ne luovat perustan ja raamit työssä toimimiselle.

Me
välitämme

KOTKAMILLS-KONSERNIN EETTINEN OHJEISTUS

6. VASTUULLINEN MARKKINOINTI JA
KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN KUNNIOITTAMINEN

9. HANKINTA

Kotkamills -konsernin eettiset toimintaperiaatteet perustuvat yhtiön arvoihin ja ovat myös
omistajien eettisten periaatteiden mukaiset. Eettiset periaatteet ovat kaiken toiminnan lähtökohta.

Jokainen esimies vastaa siitä, että hänen kaikki omat alaisensa ovat tietoisia eettisistä toimintaperiaatteista. Epäselvissä tilanteissa työntekijät varmistavat esimieheltään tai yhtiön henkilöstöhallinnosta, kuinka tulee menetellä. Tarvittaessa henkilöstöjohto selvittää yhtiön ulkopuoliselta lakipalveluja tuottavalta toimijalta toimintaohjeet. Eettisten toimintaperiaatteiden
vastaista toimintaa ei hyväksytä millään tasolla yrityksessä.

Lisäluettavaa

7. LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN
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Olemme antaneet sitoumuksia sekä asiakkaille että julkiselle yhteisölle. Meillä on suuri vastuu,
josta me kaikki työyhteisön jäsenet olemme tietoisia.

4. TYÖELÄMÄN KÄYTÄNNÖT
5. TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN
TOTUUDENMUKAISUUS JA VÄÄRINKÄYTÖN
ESTÄMINEN

Eettinen ohjeistus
– Code of Conduct

1. Lainsäädäntö – Lakien ja
sopimusten kunnioittaminen
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Meillä kaikilla on velvollisuus noudattaa kansallisia lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia.
Olemme tietoisia niiden rikkomisesta aiheutuvista mainehaitoista yritykselle ja sen sidosryhmille ja näin ollen pyrimme huomioimaan kaikki mahdolliset toiminnan epäkohdat
viipymättä.
ARVOMME KOTKAMILLSILLÄ
1. LAINSÄÄDÄNTÖ - LAKIEN JA SOPIMUSTEN
KUNNIOITTAMINEN
2. HENKILÖSTÖN JA YHTIÖN VÄLISET SUHTEET
SEKÄ YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ
3. HENKILÖSTÖN TERVEYS, TURVALLISUUS,
TYÖYHTEISÖN OSALLISTUMINEN JA
KEHITTÄMINEN

Me tiedostamme, että nämä eettiset ohjeistukset eivät korvaa paikallisia lakeja ja
määräyksiä, eivätkä ne voi mennä niiden edelle. Ohjeistukset ovat vain lisänä lakien ja
määräysten täyttämiseksi.

Noudatamme myös hyviä toimialamme käytäntöjä ja hyviä
liiketapoja. Teemme työmme vastuullisesti, ammattimaisesti ja eettisesti.

4. TYÖELÄMÄN KÄYTÄNNÖT

Olemme tietoisia eri kulttuurinormeista ja käytännöistä eri maissa, joissa harjoitamme
liiketoimintaa. Jos kyseisen maan normit ovat ristiriidassa tämän ohjeistuksen hengen
kanssa, työntekijämme noudattavat tätä ohjeistusta. Epävarmoissa tilanteissa henkilön
tulee tiedustella asiasta yhtiön henkilöstöjohdon edustajalta.

5. TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN
TOTUUDENMUKAISUUS JA VÄÄRINKÄYTÖN
ESTÄMINEN

Henkilöstömme tuntee tehtäviinsä liittyvät lait, määräykset ja hyvät käytännöt ja ohjeet.
Epävarmoissa tilanteissa he kysyvät asiaa esimiehiltään. Esimiehemme on perehdytetty
tehtäviinsä ja tarpeelliset ohjeet ovat aina saatavilla.

7. LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN
8. YHTIÖN OMAISUUDEN JA TIETOJEN
SUOJAAMINEN SEKÄ ETURISTIRIITOJEN
VÄLTTÄMINEN
9. HANKINTA
10. YHTIÖN TOIMINNAN VAIKUTUKSET
YMPÄRISTÖÖN
11. VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN

KOTKAMILLS-KONSERNIN EETTINEN OHJEISTUS

6. VASTUULLINEN MARKKINOINTI JA
KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN KUNNIOITTAMINEN

2. Henkilöstön ja yhtiön
väliset suhteet sekä yhdenvertaisuus työyhteisössä
ARVOMME KOTKAMILLSILLÄ
1. LAINSÄÄDÄNTÖ - LAKIEN JA SOPIMUSTEN
KUNNIOITTAMINEN
2. HENKILÖSTÖN JA YHTIÖN VÄLISET SUHTEET
SEKÄ YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ
3. HENKILÖSTÖN TERVEYS, TURVALLISUUS,
TYÖYHTEISÖN OSALLISTUMINEN JA
KEHITTÄMINEN
4. TYÖELÄMÄN KÄYTÄNNÖT
5. TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN
TOTUUDENMUKAISUUS JA VÄÄRINKÄYTÖN
ESTÄMINEN

7. LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN
8. YHTIÖN OMAISUUDEN JA TIETOJEN
SUOJAAMINEN SEKÄ ETURISTIRIITOJEN
VÄLTTÄMINEN
9. HANKINTA
10. YHTIÖN TOIMINNAN VAIKUTUKSET
YMPÄRISTÖÖN
11. VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN

Meitä työskentelee Kotkamills -konsernissa yli 500 henkilöä kolmessa eri maassa. Pyrimme
houkuttelemaan ja työllistämään ihmisiä, joilla on tarvittava osaaminen ja kyky yrityksen
menestyksen kannalta. Paikallinen vastuu on myös keskeinen osa Kotkamillsin strategiaa,
ja olemme vaalineet paikallisen omistajuuden ja päätöksenteon kulttuuria. Onnistumme ja
kohtaamme haasteet yhdessä.

Onnistuneen yhteistyön perustana on keskinäinen
luottamus, arvostus ja työyhteisön moninaisuus.
a) Henkilöstön perusoikeuksien kunnioittaminen
Arvostamme kaikkien ihmisten kunnioitusta, arvokkuutta ja huomiointia heidän taustastaan,
iästään, sukupuolesta, vakaumuksestaan ja elämänvalinnoistaan riippumatta. Suhtaudumme
myötämielisesti henkilöstön mielipiteiden esille tuomiseen sekä poliittiseen ja ammattiyhdistystoimintaan. Emme hyväksy työyhteisössä tai sen ulkopuolella kansallisten lakien ja
säädösten rikkomista.

b) Monimuotoisen työyhteisön kunnioittaminen
Kohtelemme kaikkia työyhteisömme jäseniä yhdenvertaisina, kaikenlainen syrjintä työyhteisön
sisällä on kielletty. Tasapuolinen, oikeudenmukainen kohtelu motivoi jokaista tekemään parhaansa
sekä lujittaa luottamusta työyhteisössä. Monimuotoisuus on voimavara työyhteisössämme.

c) Palkkausperusteiden syrjimättömyys
Palkattaessa uutta jäsentä työyhteisöömme, merkitsevää on hänen osaamisensa ja potentiaalinsa. Henkilön sukupuoli, ikä, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto tai etninen tausta eivät
ole rajoitteena työllistymiselle yrityksessämme. Vaalimme samapalkkaisuutta samantasoisista
työtehtävistä.

d) Uralla etenemisen mahdollistaminen
Työyhteisössämme tuemme jokaisen sitä itse haluavan työuralla etenemistä mahdollisuuksien
mukaan kaikissa eri henkilöstöryhmissä. Tuemme aktiivisesti henkilöstöämme kouluttautumaan,
mikä myös mahdollistaa uralla etenemisen pitkällä aikavälillä. Sitoudumme edistämään työntekijöidemme hyvinvointia sekä ylläpitämään ja lisäämään heidän arvoaan työmarkkinoilla.
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6. VASTUULLINEN MARKKINOINTI JA
KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN KUNNIOITTAMINEN
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3. Henkilöstön terveys, turvallisuus, työyhteisön osallistuminen ja kehittäminen
ARVOMME KOTKAMILLSILLÄ
1. LAINSÄÄDÄNTÖ - LAKIEN JA SOPIMUSTEN
KUNNIOITTAMINEN
2. HENKILÖSTÖN JA YHTIÖN VÄLISET SUHTEET
SEKÄ YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ
3. HENKILÖSTÖN TERVEYS, TURVALLISUUS,
TYÖYHTEISÖN OSALLISTUMINEN JA
KEHITTÄMINEN
4. TYÖELÄMÄN KÄYTÄNNÖT
5. TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN
TOTUUDENMUKAISUUS JA VÄÄRINKÄYTÖN
ESTÄMINEN

7. LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN

Hyvinvoiva työyhteisö on yrityksemme tärkein voimavara. Kotkamills mahdollistaa kaikille
henkilöille osallistumisen yrityksen eri kehityshankkeisiin. Tähtäämme huippusuorituksiin
kaikessa mitä teemme. Tuemme usein eri keinoin henkilöstömme työssä ja muussa
elämässä jaksamista.
Toimintamme on aina turvallista ja laadukasta.

Kehitämme aktiivisesti toimintaamme ja työskentelemme
kestävällä tavalla.
Emme hyväksy työpaikkaväkivaltaa missään muodossa, emme myöskään hyväksy
ahdistelua tai vihamielistä käytöstä, mukaan luettuna epäkunnioittava, loukkaava tai
nöyryyttävä käyttäytyminen.

a) Noudatamme työturvallisuus ja -suojelumääräyksiä
ja -ohjeita
Huolehdimme yhdessä koko henkilöstön työterveydestä ja -turvallisuudesta. Pyrimme
ehkäisemään työtapaturmia aktiivisesti ja edistämään uusia turvallisempia työtapoja
ja - menetelmiä. Noudatamme turvallisia työtapaohjeita saavuttaaksemme laadukkaat
ja turvallisesti valmistetut lopputuotteet turvataksemme siten myös kuluttajien
turvallisuuden. Raportoimme havaitsemistamme turvallisuuspuutteista, uhkista tai
muista virheistä, jotta vältymme työtapaturmilta.
Yhtiö tarjoaa henkilöstölle kaikki työssään tarvittavat suojavälineet.

8. YHTIÖN OMAISUUDEN JA TIETOJEN
SUOJAAMINEN SEKÄ ETURISTIRIITOJEN
VÄLTTÄMINEN

b) Huolehdimme yhdessä henkilökohtaisesta
ja ammatillisesta kehityksestä

9. HANKINTA
10. YHTIÖN TOIMINNAN VAIKUTUKSET
YMPÄRISTÖÖN
11. VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN

Henkilöstömme korkea ammatillinen osaaminen on yksi toimintamme
perusedellytyksistä. Innovatiiviset tuotteet ja muuttuvat työvaiheet vaativat henkilöstöltä
oman osaamisensa kehittämistä. Yritys mahdollistaa henkilöstölle erilaiset ammatilliset
ja työtä tukevat koulutusohjelmat. Teemme yrityksenä aktiivista yhteistyötä eri
oppilaitosten ja muiden koulusta järjestävien yhteisöjen kanssa. Henkilöstömme oma
tahto kehittyä on korkealla tasolla.
Huolehdimme myös omasta hyvinvoinnistamme ja terveydestämme ja näytämme hyvää
esimerkkiä muille työyhteisömme jäsenille.
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6. VASTUULLINEN MARKKINOINTI JA
KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN KUNNIOITTAMINEN
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4. Työelämän käytännöt
7
Yrityksen eri sisäisten sidosryhmien kanssa toimiminen ja yhteistyö on luonnollinen tapa
toimia yrityksessä. Jokaisella yrityksellä on omat toimintamallinsa ja niitä kunnioitetaan.
Pyrkimyksenä on saavuttaa yritykseen luottamukselliset suhteet työantajan ja eri henkilöryhmien välille.
ARVOMME KOTKAMILLSILLÄ
1. LAINSÄÄDÄNTÖ - LAKIEN JA SOPIMUSTEN
KUNNIOITTAMINEN
2. HENKILÖSTÖN JA YHTIÖN VÄLISET SUHTEET
SEKÄ YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ
3. HENKILÖSTÖN TERVEYS, TURVALLISUUS,
TYÖYHTEISÖN OSALLISTUMINEN JA
KEHITTÄMINEN
4. TYÖELÄMÄN KÄYTÄNNÖT
5. TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN
TOTUUDENMUKAISUUS JA VÄÄRINKÄYTÖN
ESTÄMINEN

7. LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN
8. YHTIÖN OMAISUUDEN JA TIETOJEN
SUOJAAMINEN SEKÄ ETURISTIRIITOJEN
VÄLTTÄMINEN
9. HANKINTA
10. YHTIÖN TOIMINNAN VAIKUTUKSET
YMPÄRISTÖÖN
11. VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN

Yritys kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, YK:n Global Compact
periaatteita, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisiä työntekijöiden oikeuksia koskevia sopimuksia.

a) Järjestäytymisoikeuden kunnioittaminen
Yritys tunnustaa työntekijöiden oikeuden järjestäytyä, kuulua ja perustaa ammattiyhdistyksiä ja neuvotella kollektiivisesti. Yritys toimii aktiivisesti sekä paikallisten että valtakunnallisten ammattiyhdistysten kanssa edistäen yhteistyötä. Työntekijöiden yhdistyksillä on
oikeus kokoontua ja käyttää yhtiön tiloja yhteisten asioiden edistämiseen.

b) Pakkotyötä ei ole
Yrityksessämme ei ole pakkotyötä missään muodossa. Yhtiömme palveluksessa olevat
henkilöt ovat täysin vapaaehtoisesti tulleet yrityksemme palvelukseen. Meidän maksamamme palkat ja etuudet vastaavat vähintään lakisääteisiä vähimmäisvaatimuksia. Lähes
kaikkien henkilöstöryhmien työehdoista on sovittu kollektiivisesti valtakunnallisella
tasolla, joissa on sovittu muun muassa minimipalkkatasosta. Yrityksemme johdon edustajien työehdoista ei kuitenkaan ole sovittu kollektiivisesti.

c) Lapsityövoimaa ei käytetä
Noudatamme paikallisia vähimmäisikää koskevia lakeja, emmekä käytä lapsityötä.
Suomessa työntekijän vähimmäisikäraja on 15 vuotta. Varmistamme aina, ettei yli vähimmäisikärajan olevien mutta alle 18-vuotiaiden nuorten palkkaaminen vaaranna nuorten
koulutusta, terveyttä, turvallisuutta tai henkistä kehitystä.
Emme palkkaa alle 18-vuotiaita pysyviin työsuhteisiin, vaan tarjoamme heille ensisijaisesti
tilapäistä ja lyhytaikaista työtä. Haluamme varmistaa ja tukea nuorten henkilöiden ammatillista ja henkistä kehittymistä. Korostamme nuorille henkilöille erityisesti ammatillisen
koulutuksen tärkeyttä, joka on lähtökohta työllistymiselle.
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Henkinen hyvinvointi ja luottamukselliset suhteet takaavat
parhaiten yrityksen kehittymisen ja menestymisen.

5. Taloudellisen raportoinnin
totuudenmukaisuus ja
väärinkäytön estäminen
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Noudatamme kaikissa liiketoiminnoissa yhtenäistä, kansainvälisiin laskentastandardeihin
perustuvia laskenta- ja raportointiperiaatteita.
ARVOMME KOTKAMILLSILLÄ
1. LAINSÄÄDÄNTÖ - LAKIEN JA SOPIMUSTEN
KUNNIOITTAMINEN
2. HENKILÖSTÖN JA YHTIÖN VÄLISET SUHTEET
SEKÄ YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ
3. HENKILÖSTÖN TERVEYS, TURVALLISUUS,
TYÖYHTEISÖN OSALLISTUMINEN JA
KEHITTÄMINEN
4. TYÖELÄMÄN KÄYTÄNNÖT
5. TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN
TOTUUDENMUKAISUUS JA VÄÄRINKÄYTÖN
ESTÄMINEN

7. LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN
8. YHTIÖN OMAISUUDEN JA TIETOJEN
SUOJAAMINEN SEKÄ ETURISTIRIITOJEN
VÄLTTÄMINEN
9. HANKINTA
10. YHTIÖN TOIMINNAN VAIKUTUKSET
YMPÄRISTÖÖN
11. VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN

Taloudellisella raportoinnilla on merkittävä vaikutus sekä yrityksemme, että meidän
sidosryhmien toimintaan. Totuudenmukaisella raportoinnilla ja toiminnalla vaikutetaan
myös julkisen talouteen, kuten muun muassa verokertymään.

a) Taloudellinen raportointi on totuudenmukaista
Taloudelliseen raportointiimme liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät on suunniteltu siten, että ne tuottavat kohtuullisen varmuuden raportoinnin
luotettavuudesta sekä varmistavat, että soveltuvia lakeja ja säädöksiä on noudatettu.
Yhtiömme kirjanpito tarkastetaan vuosittain kansainvälisesti hyväksyttyjen tilintarkastusyhteisöjen toimesta, jolloin myös varmistetaan, että kirjanpitokäytännöt noudattavat
kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja käytäntöjä.

b) Yritys ei edesauta rahanpesua hyväksymällä
poikkeuksellisia maksujärjestelyjä
Olemme huolellisia valitessamme yhteistyökumppaneita. Pyrimme kumppanuussuhteen
alusta alkaen hyvin tiiviiseen yhteistyöhön, jotta voimme minimoida riskit laittomaan
toimintaan joutumisesta. Vaadimme myös yhteistyökumppaneilta kansallisten ja kansainvälisten lakien ja sopimusten noudattamista.
Noudatamme kaikkia rahanpesun vastaisia lakeja ja toimintaamme liittyviä mahdollisia
alan sanktio-ohjelmia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seuraamme asiakkaidemme
ja yhteistyökumppaniemme toimintaa varmistaaksemme, ettemme toimi kansallisilla tai
kansainvälisillä pakotelistoilla olevien tahojen kanssa.

KOTKAMILLS-KONSERNIN EETTINEN OHJEISTUS

6. VASTUULLINEN MARKKINOINTI JA
KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN KUNNIOITTAMINEN

Sisäiset toimintaohjeemme määrittävät yksityiskohtaisesti
kaikissa liiketoiminnoissa noudatettavat laskentatoimen ja
taloudellisen raportoinnin prosessit.

6. Vastuullinen markkinointi
ja kilpailulainsäädännön
kunnioittaminen
ARVOMME KOTKAMILLSILLÄ
1. LAINSÄÄDÄNTÖ - LAKIEN JA SOPIMUSTEN
KUNNIOITTAMINEN
2. HENKILÖSTÖN JA YHTIÖN VÄLISET SUHTEET
SEKÄ YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ
3. HENKILÖSTÖN TERVEYS, TURVALLISUUS,
TYÖYHTEISÖN OSALLISTUMINEN JA
KEHITTÄMINEN
4. TYÖELÄMÄN KÄYTÄNNÖT
5. TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN
TOTUUDENMUKAISUUS JA VÄÄRINKÄYTÖN
ESTÄMINEN

7. LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN
8. YHTIÖN OMAISUUDEN JA TIETOJEN
SUOJAAMINEN SEKÄ ETURISTIRIITOJEN
VÄLTTÄMINEN
9. HANKINTA
10. YHTIÖN TOIMINNAN VAIKUTUKSET
YMPÄRISTÖÖN
11. VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN

Tunnustamme terveen liiketaloudellisen kilpailun tärkeyden ja edistämme osaltamme
rehellistä kilpailua kaikkialla maailmassa missä toimimme. Noudatamme kaikkia kilpailua
koskevia lakeja ja säädöksiä ja odotamme samaa myös liikekumppaneiltamme ja kilpailijoiltamme. Emme käytä liiketoiminnassamme epärehellisiä toimintatapoja, kuten markkina-asemamme väärinkäyttöä, kartelleihin osallistumista ja hinnoista sopimista kilpailijoiden kanssa.

a) Tuotteiden totuudenmukainen markkinointi
Tuotteidemme ja palvelujemme markkinointi on aina totuudenmukaista ja täsmällistä ja
hyvän tavan mukaista. Emme vääristele tutkimustuloksia tai muitakaan tuotteisiimme liittyviä tutkittuja ja testattuja tosiasioita.

Otamme aina huomioon asiakkaidemme turvallisuuden
tuotteissamme ja palveluissamme.
Emme myöskään vääristele kilpailijoiden tuotteita tai palveluita tai toimi muutenkaan
epäreilusti kilpailijoita kohtaan. Kaikki työntekijämme edustavat yritystämme, sen toimintoja ja toimintaa sopivalla tavalla suhteessa eri sidosryhmiin. Henkilöstömme on
tietoinen vaikutuksestaan yrityksen toimintaa ja eri sidosryhmiin.

b) Kilpailulainsäädännön noudattaminen
Kartelli- ja kilpailulainsäädännön noudattaminen on meille ehdottoman tärkeää.
Kilpailun on oltava rehellistä ja oikeudenmukaista. Kaikki kilpailua vääristävät toimenpiteet ovat kiellettyjä toiminnoissamme. Me emme keskustele liikkeenjohdollisista asioista
kilpailijoidemme kanssa, emmekä myöskään neuvottele hinnoista tai muista myyntiehdoista heidän kanssaan. Kuitenkin raaka-aineiden ja muiden tuotteiden myynti ja ostot
kilpailijoilta tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä ovat luonnollisesti laillisia ja hyväksyttyjä.
Voimme käydä keskustelua kilpailijoiden kanssa julkisten foorumien kuten kansainvälisten messujen tai kansallisten teollisuusyhdistysten kautta. Keskusteluaiheissa ei
kuitenkaan missään tapauksessa käsitellä aiheita, joita voidaan pitää kilpailulain rikkomisina. Emme anna tietoja mistään hinnoittelusta, kustannuksista, tuotantomääristä tai
muitakaan liiketoimintoihin tai -talouteen liittyvistä asioista elleivät ne ole myös julkisesti
saatavilla samanaikaisesti.

KOTKAMILLS-KONSERNIN EETTINEN OHJEISTUS

6. VASTUULLINEN MARKKINOINTI JA
KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN KUNNIOITTAMINEN
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7. Lahjonnan ja korruption
estäminen
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Olemme luotettava yhteistyökumppani keskeisille sidosryhmille. Emme hyväksy
lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Säännösten vastaisten maksujen tarjoaminen tai suorittaminen viranomaisille tai mille tahansa sidosryhmälle on kiellettyä
kaikissa tilanteissa.
ARVOMME KOTKAMILLSILLÄ
1. LAINSÄÄDÄNTÖ - LAKIEN JA SOPIMUSTEN
KUNNIOITTAMINEN
2. HENKILÖSTÖN JA YHTIÖN VÄLISET SUHTEET
SEKÄ YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ
3. HENKILÖSTÖN TERVEYS, TURVALLISUUS,
TYÖYHTEISÖN OSALLISTUMINEN JA
KEHITTÄMINEN
4. TYÖELÄMÄN KÄYTÄNNÖT
5. TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN
TOTUUDENMUKAISUUS JA VÄÄRINKÄYTÖN
ESTÄMINEN

7. LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN
8. YHTIÖN OMAISUUDEN JA TIETOJEN
SUOJAAMINEN SEKÄ ETURISTIRIITOJEN
VÄLTTÄMINEN
9. HANKINTA
10. YHTIÖN TOIMINNAN VAIKUTUKSET
YMPÄRISTÖÖN
11. VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN

Mitään näitä periaatteita ei saa kiertää kolmannen osapuolen avulla.

a) Yritys kestitsee liikekumppaneitaan kohtuudella
ja sopivalla tavalla
Emme kestitse koskaan liikekumppaneitamme toisen etuuden vastineeksi. Kaiken
vieraanvaisuuden täytyy olla kohtuullista ja tilanteeseen sopivaa ja sellaista, joka
muodostaa normaalin liiketoiminnallisen kohteliaisuuden. Kestitys täytyy olla tarkoituksenmukaista ja olla kustannukseltaan kohtuullinen ja sellainen, johon molemmilla
osapuolilla olisi mahdollisuus myös ilman liikekumppanuutta ja työstä irrallaan, huomioiden kuitenkin mahdolliset alueelliset menettelytavat ja kustannustaso.
Yrityksen ja liikekumppaneiden välisiin tapaamisiin voidaan toisinaan kutsua myös liiketoimintasuhteen ulkopuolisia henkilöitä, kuten perheenjäseniä tai läheisiä kumppaneita.
Tällaisten tilaisuuksien tarkoituksenmukaisuutta täytyy tarkoin harkita ja niiden ei pidä
johtaa vastavuoroisuuteen.
Henkilöstö on tietoinen siitä, että edustustilaisuudet ovat vahvasti työhön sidottuja,
jolloin tilaisuudessa toimiminen vaatii arvokasta ja kunnioittavaa käytöstä kaikkia tilaisuudessa olevia kohtaan.
Mahdolliset yrityksen järjestämät kestitykset hyväksytään yhtiön kirjanpitoon vain, jos
niistä on tehty asianmukainen dokumentaatio.

KOTKAMILLS-KONSERNIN EETTINEN OHJEISTUS

6. VASTUULLINEN MARKKINOINTI JA
KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN KUNNIOITTAMINEN

Liiketoimintaamme voidaan edistää ainoastaan omien tuotteiden ja palvelujen kautta.

b) Yritys ei edistä liiketoimintaansa lahjoilla tai
lahjoituksilla
Henkilöstömme ei saa hyväksyä suoraan tai välillisesti lahjoja tai muita etuuksia tai
vieraanvaraisuuden osoituksia, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaa edistäviin toimiin.
Henkilöstömme saa antaa tai ottaa vastaan henkilökohtaisia lahjoja tai vieraanvaraisuuden osoituksia, joiden arvo on nimellinen, jos tällainen lahjojen ja vieraanvaraisuuden
osoitusten antaminen tai hyväksyminen on lakien ja määräysten mukaan sallittua.
ARVOMME KOTKAMILLSILLÄ
1. LAINSÄÄDÄNTÖ - LAKIEN JA SOPIMUSTEN
KUNNIOITTAMINEN
2. HENKILÖSTÖN JA YHTIÖN VÄLISET SUHTEET
SEKÄ YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ
3. HENKILÖSTÖN TERVEYS, TURVALLISUUS,
TYÖYHTEISÖN OSALLISTUMINEN JA
KEHITTÄMINEN
4. TYÖELÄMÄN KÄYTÄNNÖT
5. TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN
TOTUUDENMUKAISUUS JA VÄÄRINKÄYTÖN
ESTÄMINEN

7. LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN
8. YHTIÖN OMAISUUDEN JA TIETOJEN
SUOJAAMINEN SEKÄ ETURISTIRIITOJEN
VÄLTTÄMINEN
9. HANKINTA
10. YHTIÖN TOIMINNAN VAIKUTUKSET
YMPÄRISTÖÖN
11. VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN

Toisinaan lahjojen vastaanottaminen on joissakin tapauksissa osa normaalia liiketoiminnan rakentamista ja asiaankuuluvaa vuorovaikutusta sidosryhmien välillä. Olemme
tietoisia, että lahjojen antaminen ja niiden arvo on kulttuurisidonnaista ja niiden täytyy
olla oikeassa suhteessa liiketoimintaan. Lahjojen antaminen täytyy olla liiketoiminnan
kannalta täysin läpinäkyvää ja sille täytyy olla hyväksyttävä liiketoimintaperuste.
Emme kuitenkaan lahjoita tai vastaanota käteistä rahaa tai muuta niihin rinnastettavaa
etuisuutta. Lahjojen antaminen tai lahjojen vastaanottaminen ei saa myöskään toistua
liian usein. Emme myöskään tarkoituksellisesti riko liikekumppanuussuhteessa olevan
tahon tiedossa olevia sääntöjä tai käytäntöjä.

Voimme tehdä rahallisia lahjoituksia oppilaitoksille edistääksemme koulutusta, tutkimusta ja kehityshankkeita,
jotka hyödyttävät koko teollisuudenalaa.
Tällaisten lahjoitusten täytyy olla yrityksen toimitusjohtajan hyväksymiä.
Myös urheiluun ja kulttuurin tukemiseen yhtiö voi tehdä raha- tai tuotelahjoituksia.
Tukemisesta ei saa kuitenkaan aiheutua eturistiriitaa yrityksen ja tuettavan kohteen
välillä. Henkilöstömme ei saa järjestää kyseenalaisin keinoin kenellekään henkilökohtaista
hyötyä Kotkamillsistä tai sen välityksellä.
Emme tee poliittisia lahjoituksia tai muutenkaan tue poliittisia ehdokkaita tai puolueita
yrityksen nimissä. Myöskään yrityksemme tilat tai resurssimme eivät ole henkilökohtaisen
poliittisen toiminnan käytettävissä.
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8. Yhtiön omaisuuden ja
tietojen suojaaminen sekä
eturistiriitojen välttäminen

12

Käsittelemme päivittäin yhtiön omaisuutta, mutta myös muiden sidosryhmien kuten
liiketoimintakumppaneiden omaisuutta ja luottamuksellista tietoa.
ARVOMME KOTKAMILLSILLÄ
1. LAINSÄÄDÄNTÖ - LAKIEN JA SOPIMUSTEN
KUNNIOITTAMINEN
2. HENKILÖSTÖN JA YHTIÖN VÄLISET SUHTEET
SEKÄ YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ
3. HENKILÖSTÖN TERVEYS, TURVALLISUUS,
TYÖYHTEISÖN OSALLISTUMINEN JA
KEHITTÄMINEN
4. TYÖELÄMÄN KÄYTÄNNÖT
5. TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN
TOTUUDENMUKAISUUS JA VÄÄRINKÄYTÖN
ESTÄMINEN

7. LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN
8. YHTIÖN OMAISUUDEN JA TIETOJEN
SUOJAAMINEN SEKÄ ETURISTIRIITOJEN
VÄLTTÄMINEN
9. HANKINTA
10. YHTIÖN TOIMINNAN VAIKUTUKSET
YMPÄRISTÖÖN
11. VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN

a) Henkilöstö ei käytä yrityksen omaisuutta tai avautuvia
tilaisuuksia omaksi edukseen
Emme käytä yrityksen omaisuutta omaksi eduksi yrityksen etujen vastaisesti. Käsittelemme yhtiön omaisuutta kunnioittavasti ja huolella ja siten, ettei siitä aiheudu yhtiölle
ylimääräistä kustannusta tai haittaa. Yrityksen antamien työvälineiden käyttö on asianmukaista ja käytämme välineitä yrityksen toimintaan kuuluvien työtehtävien hoitamiseen. Myöskään työpanosta emme käytä omaksi eduksemme yrityksen etujen vastaisesti.
Huolehdimme myös tietosuojasta asianmukaisin tietoteknisin keinoin.
Emme myöskään hyödynnä yhtiömme kautta avautuvia tilaisuuksia omaksi eduksi, joka
on yhtiön etuja vastaan. Emme myöskään harjoita yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa.

b) Henkilöstö ei keskustele luottamuksellista asioista
julkisilla paikoilla tai sosiaalisessa mediassa
Olemme tietoisia, että päivittäin käsittelemme luottamuksellisia asioita. Vältämme puhumasta ja ilmaisemasta niistä muualla kuin työpaikalla ja niihin liittyvissä asianmukaisissa
keskusteluissa, ei kuitenkaan julkisesti, kuten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Olemme
varautuneet myös tietojen kalasteluun, jonka avulla pyritään varastamaan luottamuksellista tietoa yrityksestämme ja sen toiminnasta.
Edistämme Kotkamillsin tunnettuutta ja positiivista mainetta sosiaalisessa mediassa
hyödyntäen julkisia positiivisia uutisia yhtiöstämme ja virallisia markkinointimateriaaleja.

KOTKAMILLS-KONSERNIN EETTINEN OHJEISTUS

6. VASTUULLINEN MARKKINOINTI JA
KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN KUNNIOITTAMINEN

Suojelemme kaikkea materiaa ja tietoa huolellisesti ja
olemme luottamuksen arvoisia.

9. Hankinta
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ARVOMME KOTKAMILLSILLÄ
1. LAINSÄÄDÄNTÖ - LAKIEN JA SOPIMUSTEN
KUNNIOITTAMINEN
2. HENKILÖSTÖN JA YHTIÖN VÄLISET SUHTEET
SEKÄ YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ
3. HENKILÖSTÖN TERVEYS, TURVALLISUUS,
TYÖYHTEISÖN OSALLISTUMINEN JA
KEHITTÄMINEN
4. TYÖELÄMÄN KÄYTÄNNÖT
5. TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN
TOTUUDENMUKAISUUS JA VÄÄRINKÄYTÖN
ESTÄMINEN

7. LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN
8. YHTIÖN OMAISUUDEN JA TIETOJEN
SUOJAAMINEN SEKÄ ETURISTIRIITOJEN
VÄLTTÄMINEN
9. HANKINTA
10. YHTIÖN TOIMINNAN VAIKUTUKSET
YMPÄRISTÖÖN
11. VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN

a) Olemme sitoutuneet vastuulliseen hankintaan
Käyttämämme raaka-aineet tulevat meille eettisesti kestävän tavan mukaisesti valmistetuista raaka-ainelähteistä.

Pyrimme minimoimaan kaikissa hankinnoissa luonnonvarojen liikakulutuksen. Tunnemme käyttämämme puun
alkuperän.
Kotkamills toimii oikeudenmukaisesti toimittajiensa ja liikekumppaneiden kanssa. Toimittajien sopimattomat toimet vaikuttavat meidän hankintapäätöksiimme. Myös toimittajien
liikekumppanien sopimattomat toimet voivat aiheuttaa olemassa olevan sopimuksen
irtisanomisen. Kotkamills odottaa kaikkien toimittajien, jakelijoiden ja edustajien noudattavan erikseen vahvistettuja toimittajien ja jakelijoiden toimintasääntöjä.
Voimassa oleva toimintaohjeistus toimittajille on saatavilla yhtiömme verkkosivuilta, ja se
on kommunikoitava kaikille tavaran- ja palveluntoimittajille.

b) Arvioimme yhteistyökumppaneitamme ja puutumme
mahdollisiin epäkohtiin
Valitsemme liikekumppanimme huolella ja teemme tarvittavat selvitykset varmistaaksemme riskittömät toimintamallit. Teemme myös tarvittavia selvityksiä jo olemassa
oleviin yhteistyökumppaneihin varmistaaksemme toiminnan laadun.
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6. VASTUULLINEN MARKKINOINTI JA
KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN KUNNIOITTAMINEN

Noudatamme hankintoihin liittyviä lakeja ja asetuksia, toimimme eettisesti oikein,
kunnioitamme ihmisoikeuksia ja vältämme ristiriitoja yhtiön ja henkilökohtaisten etujen
välillä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen hankintaan ja edellytämme myös tavaroiden
ja palveluiden toimittajien noudattavan sitä sekä tämän toimintaohjeen periaatteita.
Olemme asettaneet vaateita yhtiön suorille toimittajille ja odotamme myös niiden asettavan vähintäänkin vastaavat vaatimukset omissa hankintaketjuissaan. Yhtiön hankintapolitiikassa on tehty erilliset ohjeistukset, joita täytyy noudattaa.

10. Yhtiön toiminnan
vaikutukset ympäristöön

14

Yhtiömme tuotteet valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista. Pyrimme minimoimaan
kaiken haitallisen luonnonrasituksen ja vaalimaan luonnon monimuotoisuutta.

ARVOMME KOTKAMILLSILLÄ
1. LAINSÄÄDÄNTÖ - LAKIEN JA SOPIMUSTEN
KUNNIOITTAMINEN
2. HENKILÖSTÖN JA YHTIÖN VÄLISET SUHTEET
SEKÄ YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ
3. HENKILÖSTÖN TERVEYS, TURVALLISUUS,
TYÖYHTEISÖN OSALLISTUMINEN JA
KEHITTÄMINEN

Tiedostamme toimintamme vaikutukset luontoon ja
noudatamme lainsäädännön vaatimuksia.
Kehitämme koko ajan toimintaamme siten, että se rasittaa luontoa aina vain
vähemmän jokaisessa toimintamme vaiheessa. Raportoimme säännöllisesti ja tarkasti
ympäristön kuormitusta omalla maantieteellisellä toiminta-alueellamme ja kerromme
siitä avoimesti muun muassa ympäristöviranomaisille.
Kaikki tuotannon sivuvirrat hyödynnettävine jätteineen pyritään käyttämään ja jalostamaan muihin tuotantokohteisiin uusiksi raaka-aineiksi. Olemme sitoutuneet parantamaan kaikkia toimintojamme, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja luonnolle.
CTMP

4. TYÖELÄMÄN KÄYTÄNNÖT

KOTKAMILLS
BOARD MACHINE

CTMP
PLANT

5. TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN
TOTUUDENMUKAISUUS JA VÄÄRINKÄYTÖN
ESTÄMINEN

COLLECTING

Consumer boards
AEGLE®, ISLA®

Wood chips

KOTKAMILLS
ENERGY
PLANT

7. LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN
Wood

8. YHTIÖN OMAISUUDEN JA TIETOJEN
SUOJAAMINEN SEKÄ ETURISTIRIITOJEN
VÄLTTÄMINEN

Wood products

Bark

9. HANKINTA
10. YHTIÖN TOIMINNAN VAIKUTUKSET
YMPÄRISTÖÖN
11. VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN

KOTKAMILLS
SAWMILL

CERTIFIED
FORESTS

EXTERNAL
ENERGY
PLANT

Delivery to RCF
plant for repulping
and reuse of fibres

WASTE
WATER
PURIFICATION
PLANT

END USE

RECOVERED
FIBRES
PLANT

Black
liquor

Pulp

Sawdust
PULP
MILL
Sawdust
pulp

KOTKAMILLS
PAPER MACHINE
Absorbex®

SHEETING AND
PRINTING

PACKAGE
CONVERTING

KOTKAMILLS-KONSERNIN EETTINEN OHJEISTUS

6. VASTUULLINEN MARKKINOINTI JA
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11. Väärinkäytöksistä
ilmoittaminen
OHJEIDEN VASTAISEN TOIMINNAN ILMOITUSKANAVAT
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Yrityksenä rohkaisemme henkilöstöämme ja sidosryhmien edustajia esittämään kysymyksiä ja nostamaan esiin toimintaamme liittyviä epäkohtia.

ARVOMME KOTKAMILLSILLÄ
1. LAINSÄÄDÄNTÖ - LAKIEN JA SOPIMUSTEN
KUNNIOITTAMINEN
2. HENKILÖSTÖN JA YHTIÖN VÄLISET SUHTEET
SEKÄ YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ
3. HENKILÖSTÖN TERVEYS, TURVALLISUUS,
TYÖYHTEISÖN OSALLISTUMINEN JA
KEHITTÄMINEN
4. TYÖELÄMÄN KÄYTÄNNÖT
5. TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN
TOTUUDENMUKAISUUS JA VÄÄRINKÄYTÖN
ESTÄMINEN

Tutkimme kaikki vilpittömässä mielessä ilmoitetut väärinkäytökset ja raportoidut rikkomukset ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin. Rikkomuksista voi seurata myös
rikosoikeudellisia toimenpiteitä.
Olemme yrityksenä sitoutuneet suojelemaan kaikkien niiden henkilöiden oikeuksia
ja yksityisyyttä, jotka tekevät ilmoituksen vilpittömässä mielessä emmekä salli
vastatoimia ilmoittajaa kohtaan.
Ohjeiden vastainen toiminta on hyvä ottaa puheeksi ensisijaisesti oman esimiehen
kanssa. Myös esimiehen esimieheen voi ottaa yhteyttä sekä henkilöstöjohtajaan tai
vastuullisuusjohtajaan. Tammikuussa 2021 otamme käyttöön ilmoituskanavan, jonka
kautta työntekijät sekä sidosryhmät voivat ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista
halutessaan myös anonyymisti. Havaituista toimintaperiaatteidemme tai lakien
vastaisista menettelyistä voi tarvittaessa ilmoittaa myös sähköpostitse.

OHJEIDEN VASTAINEN TOIMINTA TULEE OTTAA ENSISIJAISESTI PUHEEKSI
OMIEN ESIMIESTEN KANSSA

MIKÄLI TÄMÄ EI OLE MAHDOLLISTA, NIIN SILLOIN VOIT OTTAA YHTEYTTÄ

VASTUULLISUUSJOHTAJAAN

HENKILÖSTÖJOHTAJAAN

Käsittelemme raportoidut tapaukset nopeasti ja puolueettomasti. Ryhdymme toimenpiteisiin periaatteiden vastaisen käyttäytymisen ja toiminnan lopettamiseksi aina tapauskohtaisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
VOIT MYÖS ILMOITTAA HAVAINTOSI ANONYYMISTI

7. LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN
8. YHTIÖN OMAISUUDEN JA TIETOJEN
SUOJAAMINEN SEKÄ ETURISTIRIITOJEN
VÄLTTÄMINEN
9. HANKINTA
10. YHTIÖN TOIMINNAN VAIKUTUKSET
YMPÄRISTÖÖN
11. VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN

ILMOITUSKANAVAAN

KOTKAMILLS-KONSERNIN EETTINEN OHJEISTUS

6. VASTUULLINEN MARKKINOINTI JA
KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN KUNNIOITTAMINEN

Meidän on hyvä arvioida säännöllisesti oman työympäristömme väärinkäytösriskejä.

