Huhtamäen toimittajien eettiset toimintaohjeet
Huhtamäki Oyj, sen tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt ja muut konserniyhtiöt
(”Me” tai ”Huhtamaki”) ovat sitoutuneet noudattamaan liiketoiminnassaan
lakeja ja määräyksiä, täyttämään korkeat eettiset vaatimukset ja
kunnioittamaan työntekijöiden perusoikeuksia. Me odotamme, että
myös Huhtamäelle tuotteita tai palveluita tarjoavat toimittajat ja näiden
alihankkijat (”Toimittajat”) toimivat samoin.

Näissä Huhtamäen toimittajien eettisissä toimintaohjeissa
(”Toimintaohjeet”) määritellään eettistä liiketoimintaa sekä sosiaalisia
ja ympäristöstandardeja koskevat vähimmäisvaatimukset, joita nykyisten
ja tulevien Huhtamäen Toimittajien tulee noudattaa. Nämä Toimintaohjeet
ovat keskeinen osa Toimittajien ja Huhtamäen välisiä sopimuksia/
yhteistyötä.

Näiden Toimintaohjeiden
noudattaminen
Toimittaja sitoutuu toteuttamaan sellaiset järjestelmät ja valvontakeinot, jotka varmistavat sovellettavien
lakien ja määräysten sekä näissä Toimintaohjeissa kuvattujen periaatteiden noudattamisen, mukaan
lukien sisäisten toimintaohjeiden, koulutusten sekä valvonta- ja auditointimekanismien toteuttamisen.
Toimittajan tulee soveltaa näitä tai vastaavia periaatteita alihankkijoihin tai toimittajiin, joita Toimittaja
käyttää toimittaessaan Huhtamäelle tuotteita tai palveluita. Toimittajan tulee pyynnöstä hankkia
alihankkijaltaan kirjallinen vahvistus siitä, että kyseinen alihankkija noudattaa näitä Toimintaohjeita.
Huhtamäki varaa oikeuden arvioida ja valvoa, noudattaako Toimittaja näitä Toimintaohjeita,
käyttäen tähän tarvittaessa ulkopuolisia tahoja. Toimittajan tulee säilyttää toimipaikassaan
asiakirjoja, joita se voi tarvita osoittaakseen, että se noudattaa näitä Toimintaohjeita. Huhtamäki
käsittelee luottamuksellisesti kaikkia tietoja, jotka se saa mahdollisten auditointien aikana.
Jos Toimittaja rikkoo näitä Toimintaohjeita, sen tulee viipymättä toteuttaa korjaavat toimenpiteet.
Muussa tapauksessa yhteistyö kyseisen Toimittajan kanssa voidaan lopettaa ja/tai yhteistyöhön
ei ryhdytä tulevaisuudessa.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen
Toimittajan tulee viipymättä ilmoittaa Huhtamäelle havaitessaan tai epäillessään, että
näitä Toimintaohjeita ei ole noudatettu. Lisäksi kuka tahansa yksityishenkilö tai yrityksen
tai paikallisyhteisön edustaja, joka uskoo, että Huhtamäen työntekijä tai Huhtamäen
puolesta toimiva henkilö on osallistunut lainvastaiseen tai muuten sopimattomaan
toimintaan, voi ilmoittaa asiasta Huhtamäen Speak Up -kanavan kautta osoitteessa
https://report.whistleb.com/en/Huhtamaki. Vilpitön ilmoitus mahdollisista väärinkäytöksistä
ei vaikuta Toimittajan ja Huhtamäen väliseen suhteeseen.
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Eettinen liiketoiminta
Huhtamäki odottaa toimittajiensa harjoittavan liiketoimintaa kuten Huhtamäki – eettisesti sekä
lakien ja säännösten mukaisesti.
—— Toimittaja ei osallistu toimintaan, johon liittyy lahjontaa, korruptiota, asiattomia etuja tai muita vastaavia
maksuja tai toimintaa. Toimittaja ei myöskään saa tarjota lahjoja, kestitystä tai korvauksia (Huhtamäen
työntekijöille tai muille tahoille), jotka voivat vaikuttaa liiketoimintapäätöksiin sopimattomalla tavalla.
—— Toimittaja ei osallistu rahanpesuun tai terrorismin, sotatoimien tai rikollisen toiminnan rahoittamiseen.
Toimittaja noudattaa kansainväliseen kaupankäyntiin sovellettavia lakeja ja säännöksiä.
—— Toimittaja ei ryhdy Huhtamäen työntekijöiden kanssa liiketoimiin, jotka muodostavat eturistiriidan. Toimittaja
ilmoittaa Huhtamäelle mahdollisista eturistiriidoista ennen liiketoimien aloittamista Huhtamäen kanssa.

Sosiaaliset asiat
Ihmisten kunnioittaminen on Huhtamäelle tärkeä perusperiaate. Me odotamme myös
toimittajiemme kunnioittavan omien työntekijöidensä ihmisoikeuksia sekä kohtelevan
heitä reilusti lakeja ja säännöksiä noudattaen.
—— Toimittaja kunnioittaa ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisia työvoimakäytäntöjä.
—— Toimittaja tarjoaa työntekijöilleen turvallisen ja terveellisen työympäristön ja varmistaa ennakoivasti,
että sen toiminta noudattaa tunnustettuja käytäntöjä ja standardeja. Toimittaja pyrkii estämään
työtapaturmia ennakoivilla toimenpiteillä, kuten huolehtimalla asianmukaisesta valvonnasta, koulutuksesta,
työmenetelmistä ja henkilönsuojaimista. Toimittaja on nimittänyt tietyn henkilön vastaamaan työterveysja -turvallisuusasioista sekä huolehtimaan terveydenhoidosta tapaturmien yhteydessä.
—— Toimittaja kohtelee kaikkia työntekijöitä kunnioittavasti ja arvokkaasti eikä suvaitse työpaikalla minkäänlaista
häirintää, uhkailua tai väkivaltaa. Toimittaja on järjestänyt prosessin tai kanavan, jonka kautta on
mahdollista ilmoittaa väärinkäytöksistä, ja tiedottanut siitä työntekijöille.
—— Toimittaja kohtelee kaikkia tasapuolisesti ja tarjoaa kaikille tasa-arvoiset työllistymismahdollisuudet
etniseen taustaan, ihonväriin, sukupuoleen, ikään, uskontoon, siviilisäätyyn, seksuaaliseen
suuntautumiseen, poliittisiin mielipiteisiin, kansallisuuteen, etnisyyteen tai muihin vastaaviin
ominaisuuksiin katsomatta. Tämä koskee työllistämispäätöksiä kaikilta osin.

Ympäristö
Huhtamäki pitää huolta ympäristöstä ja odottaa myös toimittajiensa sitoutuvan liiketoimintaan
ympäristöä suojelevalla tavalla lakien ja säännösten mukaisesti.

—— Liiketoimintaan liittyvän kilpailun on oltava oikeudenmukaista ja rehellistä. Toimittaja noudattaa kartellija kilpailulakeja ja -säännöksiä.
—— Toimittaja varmistaa, että se täyttää kaikki tuotevaatimukset sekä laatu- ja turvallisuusvaatimukset laissa
vaaditulla ja/tai Toimittajan ja Huhtamäen välisesti sovitulla tavalla.
—— Toimittaja pitää kirjaa kaikista liiketoimistaan tarkasti ja läpinäkyvästi.
—— Toimittaja varmistaa kaikkien Huhtamäkeä ja Huhtamäen liikekumppaneita koskevien julkistamattomien
tietojen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden. Toimittaja kunnioittaa kaikkien liikekumppaneidensa,
mukaan lukien Huhtamäen työntekijöiden, yksityisyyttä ja suojaa tietoja ja immateriaaliomaisuutta
väärinkäytöltä. Toimittaja noudattaa sisäpiiritietoa ja sisäpiirikauppoja koskevia rajoituksia ja kieltoja
huomioiden, että Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinkiin.

—— Kaiken työnteon on perustuttava vapaaehtoisuuteen. Toimittaja ei missään olosuhteissa hyödynnä
tahdonvastaista työntekoa, kuten vanki- ja pakkotyötä tai ihmiskauppaa, orjatyötä, velkaorjuutta tai
muita tällaisen työn muotoja. On ehdottoman kiellettyä osallistua henkiseen ja fyysiseen pakottamiseen,
orjuuttamiseen ja ihmiskauppaan. Toimittaja tai mikä tahansa Toimittajan käyttämä työnvälittäjä ei pidätä
passeja tai muita tunnistusasiakirjoja eikä pyydä työntekijöitä maksamaan rekrytointipalkkioita.
—— Toimittajan kaikkien työntekijöiden tulee olla vähintään 15 vuotta täyttäneitä tai Toimittajan tulee
noudattaa paikallista lakisääteistä työskentely- tai oppivelvollisuusikää, mikäli se on tätä korkeampi.
—— Nuoret (alle 18-vuotiaat) työntekijät eivät saa tehdä työtä, joka voi vaarantaa heidän fyysisen tai henkisen
kehityksensä tai terveytensä tai heikentää heidän mahdollisuuksiaan koulunkäyntiin. Toimittaja järjestää
nuorten työntekijöiden suorittamalle työlle asianmukaisen koulutuksen ja valvonnan ja kieltää heitä
tekemästä ylitöitä tai yötyötä.
—— Toimittaja kunnioittaa työntekijöidensä oikeuksia järjestäytyä, kuulua ammattiliittoon ja neuvotella yhdessä
laillisesti ja rauhanomaisesti pelkäämättä kostotoimenpiteitä.
—— Toimittaja ei vaadi työntekijöitä työskentelemään paikallisten lakien ja määräysten mukaista tavallista
työaikaa ja suurinta sallittua ylityömäärää kauemmin. Kaiken työntekijöiden tekemän ylityön tulee perustua
vapaaehtoisuuteen. Toimittaja tarjoaa työntekijöille vähintään yhden lepopäivän kuuden peräkkäisen
työpäivän jälkeen.
—— Toimittaja maksaa kaikille työntekijöille vähintään laissa vaadittua palkkaa, ylityökorvausta ja etuuksia
tai työehtosopimuksen mukaista palkkaa, ylityökorvausta ja etuuksia, mikäli ne ovat laissa vaadittuja
korkeampia. Palkat on maksettava ajoissa ja täysimääräisinä, ja kaikkien vähennysten tulee olla laillisia.

—— Toimittaja varmistaa, että jokainen tuotantolaitos noudattaa sovellettavia ympäristölakeja ja säännöksiä,
jotka koskevat ilmapäästöjä, vesipäästöjä ja jätteenkäsittelyä.
—— Toimittajalla on toimintansa edellyttämät lakisääteiset luvat, ja Toimittaja noudattaa näiden lupien
vaatimuksia.
—— Toimittaja pyrkii kaikin keinoin pienentämään toimintansa ympäristövaikutuksia ja suojelemaan
luonnonvaroja, joista me kaikki olemme riippuvaisia.
—— Toimittaja ei hanki suoraan tai välillisesti raaka-aineita, jotka myötävaikuttavat metsäkatoon korkean
suojeluarvon alueilla tai aiheuttavat haittaa uhanalaisten lajien elinympäristöille.
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