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Toimitusjohtajalta

Hyvät ystävät,

Innovatiivinen henkilöstö ja monipuolinen 
raaka-aine ovat toimintamme perusta, joiden 
avulla olemme luoneet vihreän kiertotalouden 
liiketoimintamallin. Toimintamme perustuu eettisiin 
arvoihin, joiden avulla luomme pitkäaikaista arvoa 
asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. 
Velvollisuutemme on varmistaa läpinäkyvyys 
kaikessa toiminnassamme. Tässä eettisessä 
ohjeistossa linjattujen arvojen tulee heijastua 
kaikille, jotka työskentelevät kanssamme nyt 
ja tulevaisuudessa. Yhdessä olemme luoneet 
Forchemin ja yhdessä jatkamme matkaamme 
eteenpäin kohdaten muutokset, haasteet ja 
mahdollisuudet.

Risto Näsi
toimitusjohtaja

JOHDANTO ETURISTIRIIDAT TURVALLISUUS KESTÄVÄ KEHITYS JA YMP.IHMISOIKEUDET TYÖNTEKJÄT 

“Innovatiivinen 
henkilöstö ja monipuolinen 
raaka-aine ovat 
toimintamme perusta”



Rohkaisemme ja edellytämme 
kaikkien yhteistyökumppanei-
den noudattavan yleisiä 
eettisiä periaatteita.

Arvomme ovat avain 
menestykseen
Ylläpitääksemme ja kasvattaaksem-
me maailmanlaajuista mainettam-
me kannattavana ja luotettavana 
mäntyöljyjalosteiden tuottajana 
olemme sitoutuneet noudattamaan 
kaikkia toimintaympäristömme aset-
tamia eettisiä ja kestävän kehityksen 
vaatimuksia.

Kiinnitämme erityistä huomiota 
sosiaaliseen vastuuseen ja sitou-
dumme huomioimaan eettiset 
periaatteet kaikessa toiminnassam-
me. Rohkaisemme työntekijöitä ja 
sidosryhmiä nostamaan esiin sekä 
mahdolliset väärinkäytösepäilyt että 
toiminnan parantamisehdotukset. 
Havaitut poikkeamat eettisessä toi-
minnassa voi halutessaan ilmoittaa 
anonyymisti nettisivujemme kautta: 

www.forchem.com/contact/whistleblower

Tämän eettisen ohjeistuksen on 
hyväksynyt Forchemin henkilöstö 
23.11.2020 ja se kattaa koko organi-
saation ja kaiken liiketoimintamme.

Jokainen Forchemin työntekijä on 
tutustunut ja sitoutunut noudatta-
maan tätä eettistä ohjeistusta.

1. Johdanto

JOHDANTO ETURISTIRIIDAT TURVALLISUUS KESTÄVÄ KEHITYS JA YMP.IHMISOIKEUDET TYÖNTEKJÄT 



Sitoudumme 
toimimaan oikein

Lakien ja asetusten 
noudattaminen
Olemme sitoutuneet noudattamaan 
kaikkia soveltuvia kansallisia ja 
kansainvälisiä lakeja ja asetuksia. 
Seuraamme alan säännös- ja 
lakimuutoksia aktiivisesti.

Ihmisoikeudet ja syrjintä
Kunnioittamme kansainvälisiä ihmis-
oikeuksia ja luomme oikeudenmu-
kaisen työympäristön sitoutumalla 
soveltuviin lakeihin ja asetuksiin.

Emme hyväksy syrjintää tai epäoi-
keudenmukaisuutta rodun, ihon-
värin, iän sukupuolen, seksuaalisen 

suuntautumisen, kansalaisuuden, 
kansallispiirteen, kielen, vamman, 
raskauden, uskonnon, poliittisen 
mielipiteen, henkilökohtaisten suh-
teiden tai minkään muun vastaavan 
syyn vuoksi. Minkäänlaista työympä-
ristössä tapahtuvaa kiusaamista ei 
suvaita.

2. Lakien noudattaminen ja ihmisoikeudet 

JOHDANTO ETURISTIRIIDAT TURVALLISUUS KESTÄVÄ KEHITYS JA YMP.IHMISOIKEUDET TYÖNTEKJÄT 

Kunnioitamme kansain-
välisiä ihmisoikeuksia 
emmekä hyväksy syrjin-
tää tai kiusaamista.



Emme missään olosuhteissa 
käytä pakko- tai 
lapsityövoimaa, emmekä tee 
yhteistyötä niitä käyttävien 
tahojen kanssa.

Sitoudumme 
toimimaan reilusti

Eturistiriidat
Forchemilla työskentelemme 
työnantajan parhaaksi ja vältämme 
eturistiriitatilanteita, ja eturistiriidalta 
vaikuttavia tilanteita, emmekä hae 
henkilökohtaista hyötyä käyttä-
mällä väärin asemaa tai yrityksen 
omaisuutta.

Lahjonta
Lahjonta kaikissa muodoissaan on 
kiellettyä. On kiellettyä tarjota tai 
vastaanottaa minkäänlaista lahjaa 
tai muuta taloudellista hyötyä, joka 
voisi vaikuttaa liiketoimintapäätös-
ten objektiivisuuteen. 

 

Rahanpesu
Estääkseen rahanpesua ja petoksia, 
Forchem seuraa tiiviisti rahanliiken-
nettään ja ylläpitää asianmukaisia 
asiakirjoja. 

3. Eturistiriidat, lahjonta ja rahanpesu 

JOHDANTO ETURISTIRIIDAT TURVALLISUUS KESTÄVÄ KEHITYS JA YMP.IHMISOIKEUDET TYÖNTEKJÄT 



Sitoudumme kunnioit-
tamaan toisiamme

Työsuhteen ehdot
Noudatamme paikallisesti sovellet-
tavia työlakeja ja työehtosopimuk-
sia sekä lakisääteisiin etuihin liittyviä 
säännöksiä. Pyrimme olemaan kil-
pailukykyinen työnantaja. Käytössä 
on koko yhtiön kattava palkitse-
misjärjestelmä, mikä sisältää työn 
vaativuuden arviointiin perustuvan 
palkkauksen, joustavat työsuhteen 
ehdot, laajat edut sekä tulospalkki-
ojärjestelmän. Palkitsemisjärjestelmä 
tukee yhtiön strategiassa asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamista. 

Järjestäytymisvapaus
Forchem kunnioittaa kaikkien 
työntekijöidensä järjestäytymisva-
pautta, sekä oikeutta perustaa tai 
liittyä ammattiliittoon tai muuhun 
edunvalvontajärjestöön. Forchem 
rohkaisee ja tarjoaa työnteki-
jöille mahdollisuuden keskustella 
avoimesti työsuhteeseen liittyvistä 
asioista yhtiön johdon kanssa. 

Yksityisyydensuoja ja 
tietosuoja
Edellytämme työntekijöitämme ja 
sidosryhmiämme huomioimaan 
ihmisoikeudet, kuten yksityisyyden- 
ja tietosuojan, jokapäiväisessä 
työssään. Meillä kaikilla on velvolli-
suus huolehtia, ettei minkäänlainen 
luottamuksellinen tieto päädy 
kolmannen, luvattoman osapuolen 
haltuun.

4. Työntekijät ja tietosuoja

JOHDANTO ETURISTIRIIDAT TURVALLISUUS KESTÄVÄ KEHITYS JA YMP.IHMISOIKEUDET TYÖNTEKJÄT 

Sitoudumme kunnioit-
tamaan toisiamme

Kannustamme 
työntekijöitämme 
avoimeen ja aktiiviseen 
keskusteluun.

4. Työntekijät ja tietosuoja



Ylläpidämme yhdessä 
turvallista ja terveel-
listä työympäristöä.

Ylläpidämme sekä fyysisesti että psyykki-
sesti turvallista ja terveellistä työympäris-
töä. Tuotantolaitoksemme on hyvin ylläpi-
detty ja teknisiä laitteitamme seurataan 
ennakkohuoltosuunnitelman mukaisesti. 
Tuotteemme ovat vaatimusten mukaisia, 
luotettavia ja käyttäjälleen turvallisia ohjei-
den mukaisesti käytettynä.

Huolehdimme työntekijöidemme turvalli-
suudesta asianmukaisin turvallisuusratkai-
suin, suojavarustein ja koulutuksin.

Ylläpidämme yhdessä turvallista ja ter-
veellistä työympäristöä.

Sitoudumme toimi-
maan turvallisesti

5. Turvallisuus

JOHDANTO ETURISTIRIIDAT TURVALLISUUS KESTÄVÄ KEHITYS JA YMP.IHMISOIKEUDET TYÖNTEKJÄT 



Sitoudumme toimimaan 
ympäristön parhaaksi
Otamme kaikessa toiminnassamme huo-
mioon kestävän kehityksen periaatteet ja 
tiedostamme, että olemme kaikki vastuussa 
ympäristöstä.

Kiinnitämme huomiota ympäristöömme 
ja pyrimme jatkuvasti pienentämään 
toimintamme ympäristövaikutuksia. 
Toimintajärjestelmämme on sertifioitu ISO 
14001 ympäristöstandardin mukaisesti.

Pääraaka-aineemme on 100% luonnonmu-
kainen, uusiutuva ja kestävä, selluteollisuu-
den sivutuotteena syntyvä raakamäntyöljy.

Noudatamme kaikkia ympäristönsuojelua 
koskevia lakeja ja säädöksiä. Ylläpidämme 
vaatimustenmukaisia ympäristölupia, rekis-
teröintejä ja standardeja.

6. Kestävä kehitys ja ympäristö 

JOHDANTO ETURISTIRIIDAT TURVALLISUUS KESTÄVÄ KEHITYS JA YMP.IHMISOIKEUDET TYÖNTEKJÄT 

Noudatamme kaikkia 
ympäristönsuojelua 
koskevia lakeja ja 
säädöksiä.



Me sitoudumme



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 12.598 x 17.717 inches / 320.0 x 450.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: rows 1 down, columns 2 across
     Align: centre
     Registration colour: Black
      

        
     D:20201124083106
      

        
     0.0000
     10.0001
     20.0001
     0
     Corners
     0.2999
     ToFit
     0
     0
     2
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20201124083105
       1275.5906
       SRA3
       Blank
       907.0866
          

     Best
     639
     994
    
    
     0.0000
     Black
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0k
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





