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YRITYSVASTUUN PERIAATTEET
Ympäristö-, yhteiskuntavastuu, turvallisuus-, tuoteturvallisuus ja puun alkuperän hallinta
Kotkamills Oy on sitoutunut johtamaan ja kehittämään liiketoimintaansa vastuullisesti talouteen, ympäristöön,
ihmisiin sekä yhteiskuntaan liittyvissä asioissa. Noudatamme arvojamme ja periaatteitamme kaikissa maissa,
joissa toimimme. Täytämme ja tarpeen vaatiessa ylitämme asiakkaiden sekä kansallisten lakien ja säännösten
asettamat vaatimukset.
Vastuullisuus kaikessa toiminnassa ja pyrkimys jatkuvaan parantamiseen ovat keskeiset toimintaperiaatteemme.
Liiketoiminnalle, ympäristö- ja tuoteturvallisuudelle, yritysturvallisuudelle sekä henkilöstön hyvinvoinnille
asetetaan tavoitteet, joiden toteutumista mitataan. Viestimme sidosryhmillemme yritysvastuun tavoitteistamme ja
niiden toteutumisesta. Sitoutamme alihankkijamme sekä yhteistyökumppanimme noudattamaan arvojamme ja
yritysvastuu-periaatteitamme. Olemme hankkineet järjestelmillemme kolmannen osapuolen todentamisen (ISO,
OHSAS ja CoC -sertifioinnit).

Taloudellinen vastuu
Vastuullisuuden perustana on kannattava liiketoiminta. Haluamme olla luotettava työnantaja ja toimittaja sekä
yhteistyökumppani. Vaikutuksemme paikallisena työllistäjänä on merkittävä.

Ympäristö- puun alkuperän hallinta sekä tuoteturvallisuusvastuu
Ympäristövaikutusten minimoimisessa huomioimme elinkaariajattelun ja käytämme sovellettavissa olevaa
ympäristöteknologiaa. Pyrimme säästämään luonnonvaroja käyttämällä raaka-aineita, energiaa ja muita
resursseja tehokkaasti. Tärkeimmät raaka-aineemme ovat uusiutuvia kuitupohjaisia raaka-aineita, joista
valmistamme korkealaatuisia tuotteita pääsääntöisesti rakennus- ja laminaattiteollisuudelle sekä
pakkausteollisuuden käyttöön.
Tuotteemme ovat turvallisia käyttää ja ne täyttävät käyttötarkoituksensa mukaiset lainsäädännän myös
valmistuksessa käytettävien kemikaalien ympäristö- ja turvallisuusvaikutusten osalta. Tuotteemme ovat
kierrätettäviä tai uudelleen käytettäviä, tai ne pidentävät merkittävästi niistä valmistettavien lopputuotteiden
käyttöikää. Elintarvikekontaktimateriaalien valmistuksessa sitoudumme noudattamaan hyviä valmistustapoja
(GMP) ja omavalvontaa kolmannen osapuolen varmentamana.
Tuemme kestävää metsänhoitoa ja käytämme raaka-aineen alkuperän jäljitysjärjestelmiä varmistaaksemme, että
kaikki puuraaka-aine ja sellu on peräisin laillisista ja hyväksyttävistä lähteistä. Edellytämme myös raakaainetoimittajiltamme sitoutumista Chain of Custody (CoC) –järjestelmiemme vaatimuksiin.

Yritysturvallisuus ja yhteiskuntavastuu
Noudatamme kaikissa toiminnoissamme eettisen liiketoiminnan periaatteita ja luomme työntekijöillemme
terveellisen sekä turvallisen työpaikan. Kunnioitamme ihmisoikeuksia tasa-arvoisella toiminnalla ja kehittämällä
työolosuhteita. Pyrimme suunnitelmallisesti ehkäisemään tapaturma- ja vaaratilanteita sekä työstä tai työoloista
aiheutuvia sairauksia. Olemme varautuneet toiminnassamme myös poikkeustilanteisiin.

Johtaminen ja hallinto
Yritysvastuu ja turvallisuusasiat ovat osa johtamistoimintaa ja niihin liittyvät vastuut on määritelty kaikilla
organisaatiotasoilla. Edellytämme henkilöstön tunnistavan vastuunsa ja noudattavan sitoumuksia ja
velvollisuuksia työssään. Henkilöstön tietoisuus vaatimuksista pyritään varmistamaan tiedotuksella ja
koulutuksella. Yhtiön johto osoittaa toimintaan tarvittavat resurssit sekä osallistuu toimintaan tekemällä
säännöllisiä turvallisuusauditointeja, asettamalla tavoitteita ja katselmoimalla säännöllisesti tavoitteiden
saavuttamista ja resurssien riittävyyttä.

Markku Hämäläinen
Toimitusjohtaja

