Konsernin kestävän kehityksen ohjeistus
Lähestymistapamme kestävään kehitykseen perustuu kokonaisvaltaiseen näkemykseen
taloudesta, yhteiskunnasta ja ympäristöstä.
Vastuullinen tapamme toimia tarkoittaa, että pidämme nämä kolme tekijää tasapainossa ja
integroimme ne päätöksentekoomme, strategioihimme ja prosesseihimme, jotta voimme tarjota
enemmän lisäarvoa sidosryhmillemme. Vahvaa kestävän kehityksen hallintotapaamme tukee
sitoutumisemme arvolupaukseemme: “Me Sappilla harjoitamme rehellistä ja rohkeaa
liiketoimintaa tekemällä älykkäitä päätöksiä, jotka toteutamme nopeasti. Arvojamme tukee
väistämätön keskittyminen turvallisuuteen ja sitoutuminen siihen.”
Liiketoimintamme
ydin
on
uusiutuva,
kierrätettävä luonnon raaka-aine—puukuitu.
Valmistamme siitä sellua, paperia, biojalosteita
ja erikois-selluratkaisuja, jotka parantavat
kuluttajien elämää ympäri maailman.
Uskomme, että kestävä tapa toimia on hyvää
liiketoimintaa:
• Luomalla vaurautta voimme jatkossakin
houkutella sijoittajia, hyödyntää kasvun
mahdollisuuksia ja sijoittaa enemmän
prosesseihimme, henkilöstöömme ja niihin
yhteisöihin, joissa toimimme. Tämä auttaa
meitä saavuttamaan tavoitteemme olla
asiakaskeskeinen yritys, joka kehittää
jatkuvasti tuotteitaan, prosessejaan ja
palveluitaan. Tutkimus- ja kehitystyöhön
takaa, että säilytämme kilpailuetumme
maailmanlaajuisesti.
• Ylläpidämme turvallista ja terveellistä
työympäristöä, jossa arvostetaan monimuotoisuutta ja jossa henkilöstölle tarjotaan
kehittymismahdollisuuksia, jotta he voivat
käyttää osaamistaan täysipainoisesti. Näin
parannamme tuottavuutta ja kykyämme
palvella kansainvälisiä markkinoita.
• Aktiivisena yrityskansalaisena edistämme
yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä
paikallisesti.

•

Vähennämme luonnonvarojen kulutustamme käyttämällä tehokkaampia tuotanto prosesseja
ja
jätteen
hyötykäyttöprosesseja—tuotamme enemmän vähemmällä. Tällä lähestymistavalla on myös
selkeitä taloudellisia etuja. Tämä lähestymistapa perustuu jatkuvaan kehitystyöhön
ja kattaa liiketoimintamme energiaintensiivisyyden
sekä
siihen
liittyvien
kasvihuone-kaasupäästöjen vähentämisen
koko toimitusketjun osalta. Se edellyttää
myös vedenkäytön vähentämistä ja
jäteveden laadun parantamista, luonnon
monimuotoi-suuteen kohdistuvien vaikutustemme vähentämistä sekä kestävän
metsänhoidon tukemista kansainvälisesti
tunnustettujen, riippumattomien ympäristönhallinta- ja metsäsertifiointijärjestelmien
avulla.

Käymme aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa. Raportoimme vuosittain
toimintamme tavoitteista ja tuloksista.
Jatkossa kehitämme edelleen tuotanto-,
henkilöstö- ja sosiaalisia resurssejamme sekä
luonnonvarojen käyttöämme tavalla, joka takaa,
että vastuullinen tapamme toimia vahvistaa
pitkäaikaista elinvoimaisuuttamme ja yleistä
hyvinvointi.
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