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METSÄHALLITUKSEN TOIMINTATAPAOHJE TOIMITTAJILLE (Supplier Code of Conduct)

Tausta

Säädösten noudattaminen on Metsähallituksen toiminnan lähtökohta ja
asettaa vähimmäistason kaikelle sen toiminnalle. Lainsäädännön ohella
Metsähallitus noudattaa sen toimintatapaohjeessa1 tarkemmin
määriteltyjä hyvää hallintotapaa sekä yleisesti tunnustettuja hyviä
toimintaperiaatteita. Metsähallitus edellyttää vastaavaa sitoumusta
eettiseen ja vastuulliseen toimintatapaan myös kaikilta toimittajiltaan.

Sitovuus

Tämä toimintatapaohje toimittajille (Supplier Code of Conduct)
perustuu Metsähallituksen toimintatapaohjeeseen ja se sisältää
Metsähallituksen palvelujen ja tavarantoimittajille asettamat
vähimmäisvaatimukset, joita näiden tulee liiketoimintaansa koskevien
lakien ja määräysten ohella noudattaa sopimussuhteessaan Metsähallituksen kanssa. Tämä toimintatapaohje on erottamaton osa
Metsähallituksen ja sopimusosapuolena olevan toimittajan (jäljempänä
”Toimittaja”) välistä sopimusta.

Alihankinta

Kun Toimittaja käyttää sopimusvelvoitteidensa täyttämiseksi alihankintaa, se on velvollinen varmistamaan, että alihankkijat ovat
sitoutuneet tämän toimintatapaohjeen noudattamiseen. Toimittaja
vastaa alihankkijansa suorituksesta sekä laiminlyönneistä toimintatapaohjeen noudattamisessa Metsähallitusta kohtaan kuten omastaan.

Toimittajan velvoitteet
1. Lait ja sitoumukset

Toimittaja vastaa kaikkien toimintaansa koskevien lakien, määräysten
ja sopimusehtojen noudattamisesta sekä niihin liittyvästä riittävästä
tiedottamisesta ja koulutuksesta työntekijöilleen, johto- ja toimihenkilöilleen, alihankkijoilleen sekä yhteistyökumppaneilleen.

2. Ympäristö

Toimittaja on velvollinen toimimaan ilmastonmuutokseen sopeutumista
edistävällä ja ilmastonmuutosta hillitsevällä tavalla ja arvioimaan
toimintansa ilmasto- ja ympäristövaikutuksia säännöllisesti. Toimittaja
vastaa toimintaansa liittyvien ilmasto- ja ympäristöriskien aktiivisesta
havainnoinnista ja ehkäisemisestä sekä havaitsemiensa ympäristöriskien raportoinnista Metsähallitukselle.

3. Omaisuuden ja tiedon suojelu
Toimittaja huolehtii sopimussuhteessa käyttämiensä työvälineiden ja
muun omaisuutensa samoin kuin haltuunsa saaman Metsähallituksen
omaisuuden ja tietoaineistojen huolellisesta käytöstä ja säilyttämisestä. Toimittaja kunnioittaa Metsähallituksen ja kolmansien
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osapuolten immateriaalioikeuksia sekä sitoutuu suojelemaan Metsähallituksen luottamuksellista tietoa luvattomalta käytöltä ja ilmitulolta. Toimittaja vastaa siitä, että sen toiminta sekä työn lopputulokset täyttävät kuluttajaturvallisuuden vaatimukset.
4. Ihmisoikeudet

Toimittaja kunnioittaa perus- ja ihmisoikeuksia sekä varmistaa, ettei se
ole osallisena ihmisoikeusloukkauksissa. Toimittaja ei salli
työyhteisössään tai hankintaketjussaan syrjintää iän, sukupuolen,
alkuperän, kielen, vakaumuksen, uskonnon, mielipiteen, vammaisuuden, terveydentilan, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön
liittyvän syyn perusteella.

5. Työntekijät

Toimittaja vastaa työoikeuksien, työterveys- ja työturvallisuusnäkökohtien huomioimisesta liiketoiminnassaan samoin kuin näihin
liittyvien
mahdollisten
poikkeamien
ja
riskien
aktiivisesta
havainnoinnista ja ehkäisemisestä sekä näiden riskien hallinnasta.
Toimittaja vastaa siitä, että sen työntekijöillä on tehtäviensä
edellyttämä koulutus, ja että heidät on riittävästi perehdytetty työhön.
Toimittaja maksaa työntekijöilleen lakien ja työehtosopimusten
mukaiset korvaukset, sekä noudattaa muutoinkin työntekijöihinsä
liittyviä velvoitteita ja säännöksiä.

6. Vastuullinen hankinta Toimittaja sitoutuu osaltaan ehkäisemään kiellettyjä kilpailunrajoituksia sekä tukemaan vastuullista hankintaa omassa hankintaketjussaan. Toimittaja sitoutuu tuntemaan ja valitsemaan liikekumppaninsa huolellisesti sekä tunnistamaan ja ehkäisemään hankintaketjussaan riskit liittyen laittomaan liiketoimintaan tai tämän
toimittajien toimintatapaohjeen rikkomiseen.
7. Lahjonta ja korruptio Toimittaja sitoutuu siihen, ettei sen johto tai työntekijät suoraan tai
epäsuorasti maksa, anna, tarjoa tai hyväksy lahjusta Metsähallituksen
tai kolmannen osapuolen edustajalle. Lisäksi Toimittaja sitoutuu siihen,
ettei sen johto tai työntekijät suoraan tai epäsuorasti vastaanota, pyydä
tai hyväksy lahjusta miltään osapuolelta. Toimittaja kehittää jatkuvasti
menettelytapojaan korruption ja lahjonnan estämiseksi.
8. Ilmoitukset

Toimittajan tulee ilmoittaa Metsähallitukselle viipymättä kirjallisesti
poikkeamistaan (tai alihankkijan poikkeamista) sekä niihin liittyvistä
korjaavista toimenpiteistään tämän toimintatapaohjeen velvoitteiden
noudattamisessa. Ilmoitus tulee tehdä Metsähallituksen sopimusyhteyshenkilölle. Ilmoituksen laiminlyönti katsotaan sopimusrikkomukseksi.
Toimittaja voi ilmoittaa mahdollisista havaitsemistaan kolmansien
osapuolten poikkeamista Metsähallituksen toimintatapaohjeen noudattamisessa tai muista Metsähallituksen toimintaan liittyvistä riskeistä.
Ilmoituksen voi tehdä luottamuksellisesti Metsähallituksen ilmoituskanavaan2.
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9. Ulkoinen auditointi

Tämän toimintatapaohjeen noudattamisen varmistamiseksi Toimittajan
tulee sallia Metsähallituksen nimeämän salassapitoon sitoutuneen
kolmannen osapuolen, jonka Toimittajan voi kohtuudella olettaa
hyväksyvän, auditoivan Toimittajan edustajan läsnä ollessa tämän
toimintatapaohjeen kannalta olennaiset asiat, kuten Toimittajan tilat,
työvälineet, kirjanpidon ja relevantit asiakirjat sekä tallenteet.
Mikäli tarkastettava aineisto sisältää Toimittajan merkitsemiä tai
muuten yksilöimiä liike- tai ammattisalaisuuksia, tarkastuksen
toteuttaja
pidättäytyy
tarvittaessa
kyseisen
liiketai
ammattisalaisuuden merkitsemisestä tarkastusraporttiin tai muuhun
aineistoon ja raportoi ainoastaan toimintatapaohjeen noudattamisen
kannalta merkitykselliset seikat.

10. Ohjeet

Mikäli Metsähallitus saa tiedon tai havaitsee, että Toimittaja ei noudata
tätä toimintatapaohjetta, Metsähallitus antaa Toimittajalle ohjeet
korjaaviksi toimenpiteiksi. Toimittajan tulee toteuttaa viipymättä tai
ohjeissa asetetussa määräajassa Metsähallituksen ohjeiden mukaiset
korjaavat toimenpiteet.

11. Seuraamukset

Mikäli Toimittaja ei toteuta viipymättä ja Metsähallituksen
hyväksymällä tavalla korjaavia toimenpiteitä, taikka mikäli tämän
toimittajien toimintatapaohjeen rikkomus on niin merkittävä, ettei sitä
voida korjaavin toimenpitein kohtuudella korjata, voi Metsähallitus
sovellettavan hankintasopimuksen mukaisten oikeussuojakeinojen
käytön ohella purkaa Toimittajan kanssa solmitun hankintasopimuksen
välittömästi.
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