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Hyvä liiketoimintakumppani
Liiketoimintakumppaninamme sinulla on tärkeä tehtävä liiketoimintamme menestyksessä, ja
haluamme kiittää sinua tuestasi.
One Sappi -periaatteen myötä olemme sitoutuneet yhteistyöhön ja kumppanuuteen
sidosryhmien kanssa ja pyrimme olemaan luotettava ja kestävä organisaatio, jolla on lupaava
puukuituun perustuva tulevaisuus.
Olemme globaali yritys, joka toimii monessa maassa ja oikeudenkäyttöalueella. Nyt on
tärkeämpää kuin koskaan, että Sappi näyttäytyy yhtenäisenä ja johdonmukaisena
henkilökunnalle, asiakkaille ja muille sidosryhmille. Ja samalla on varmistettava, että toimimme
eettisesti. Olemme päivittäneet eettiset sääntömme (säännöt) toimintasuunnitelmamme ja
vastuullista yrittäjyyttä koskevan sitoumuksemme mukaisesti.
Vaikka tiedämme sidosryhmien jo noudattavan toiminnassaan korkeita eettisiä standardeja,
eri alueiden ja maiden välillä on ajan mittaan muuttuvia eroja. One Sappi -tavoitteemme on,
että kaikki toimittajamme, alihankkijamme, sidosryhmämme ja asiakkaamme ymmärtävät
selkeästi sääntömme ja vastuulliset liiketoimintakäytäntömme. Näin ollen he ymmärtävät,
miten toimimme heidän kanssaan ja miten odotamme heidän toimivan meidän kanssamme.
Säännöt ovat keskeisiä maineellemme, joka on menestyksemme ydin. Meidän on
varmistettava, että kaikki mitä teemme kehittää ja suojelee mainettamme. Käyttäytymällä
eettisten sääntöjen mukaisesti luomme kannustavan ja positiivisen ilmapiirin, joka kehittää
moraalia ja kohentaa mainettamme. Vastaavasti jos kohtaamme tavarantoimittajan,
alihankkijan, asiakkaan tai muun toimijan, joka ei suostu hyväksymään sääntöjen periaatteita
ja arvoja, arvioimme huolellisesti, voimmeko jatkaa yhteistyötä tämän osapuolen kanssa.
Sappin työntekijät noudattavat korkeita eettisiä standardeja, ja pyydämme myös sinua
noudattamaan niitä. Liiketoimintakumppanina pyydämme sinua tutustumaan Sappin
sääntöihin ja noudattamaan niiden periaatteita sekä vastaavasti vaatimaan omia toimittajiasi
ja alihankkijoitasi toimimaan samalla tavalla. Sappin liiketoiminta perustuu tinkimättömyyteen
ja rohkeuteen: teemme viisaita päätöksiä ja toteutamme ne nopeasti. Lähtökohtaisesti
noudatamme kaikkien niiden maiden ja lainkäyttöalueiden lakeja, joissa harjoitamme
liiketoimintaa.
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Seuraavat periaatteet ohjaavat päätöksiämme ja toimiamme:
• Kohtele muita niin kuin haluat itseäsi kohdeltavan. Rohkaisemme toimittajiamme
kohtelemaan työntekijöitään ja toimimaan yhteisöjen kanssa ihmisoikeuksia
kunnioittavalla tavalla
• Pysy totuudessa ja ole rehellinen
• Auta vastustamaan epärehellisyyttä ja rikoksia
• Kunnioita moninaisuutta äläkä syrji
• Suojele ympäristöä
• Kunnioita henkilötietojen luottamuksellisuutta
• Älä osallistu sisäpiirikauppoihin
• Noudata kilpailulainsäädäntöä
• Vältä eturistiriitoja
• Noudata lahjoja ja kestitystä koskevia Sappin menettelytapoja.
Olemme varmoja, että toimittajanamme ja liiketoimintakumppaninamme noudatat näitä
periaatteita.
Lisätietoja eettisistä säännöistämme on verkkosivullamme. Jos sinulla on aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys Sappi-edustajaasi. Voit ilmoittaa meille lainsäädännön tai eettisten
standardien rikkomuksista osoitteeseen Ethics@sappi.com tai Ethicsline@kpmg.co.za.
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