Tammikuu 2022

Lunawoodin kolmannen osapuolen eettinen toimintaohje

Toimitusjohtajan tervehdys

Yritysvastuulla on yhä tärkeämpi rooli yritysten jokapäiväisessä toiminnassa eri puolilla maailmaa, eikä
Lunawood ole poikkeus. Olemme kehittäneet yritysvastuutyötämme kokonaisvaltaisesti koko
toimitusketjun huomioon ottaen. Haluamme tehdä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa, jotta
voimme olla varmoja, että toimimme kestävästi kaikilla osa-alueilla. Tämä on meille tärkeää, koska
haluamme jatkossakin sanoa, että tuotteemme ovat kestäviä ja vastuullisesti valmistettuja.
Olemme laatineet kolmannen osapuolen eettiset toimintaohjeet, jotka ovat yhtenevät Lunawoodin
sisäisten eettisten toimintaohjeiden kanssa. Meille on tärkeää, että kumppanimme noudattavat meille
tärkeitä perusperiaatteita. Näin voimme varmistaa, että asiakkaidemme vastaanottamat tuotteet on
valmistettu ja toimitettu kestävästi.
Vastuullisesti – yhdessä!
Arto Halonen, Toimitusjohtaja, Oy Lunawood Ltd

Lunawood – Love for the Forest
Lunawood on kehittänyt järjestelmällisesti yritysvastuutyötään kuluneen vuoden aikana. Yrityksemme
työskentelee jatkuvasti kestävän kehityksen puolesta. Vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessämme.
Kestävä kehitys kattaa koko toimitusketjun raaka-aineen hankinnasta loppukäyttäjiimme. Haluamme
olla kestävän kehityksen edelläkävijä lämpöpuun tuotannossa. Uskomme todella, että voimme yhdistää
luonnon ja kaupunkiympäristön uudelleen. Toimimme arvojemme mukaisesti kaikkialla – iloisesti,
vastuullisesti ja yhdessä tuloksia saavuttaen.
Lunawoodin 3. osapuolten eettinen ohjeistus perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Global
Compactin kymmeneen periaatteeseen, jotka perustuvat seuraaviin maailmalaajuisiin periaatteisiin:
• YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat pääperiaatteet
• Kansainvälisen Työjärjestön (ILO) julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista
• YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi, Rion julistus 1992
• YK:n korruption vastainen yleissopimus
Me Lunawoodilla olemme täysin sitoutuneita näihin periaatteisiin. Noudatamme myös EU:n puutavaraasetusta, joka vastustaa puun tai puutuotteiden laitonta korjuuta.

Odotamme myös toimittajiemme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme noudattavan näitä periaatteita.
Priorisoimme ne tavarantoimittajat ja asiakkaat, jotka noudattavat meidän kolmannen osapuolen
eettistä ohjeistusta ja jakavat näin ollen arvomme.
Seuraamme näitä ehtoja. Jos Lunawoodin kolmannen osapuolen eettistä ohjeistusta rikotaan, niin
yhteistyö voidaan lopettaa.

1.

Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää

Lunawoodissa kaikki työntekijät ja tavarantoimittajat saavat oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen
kohtelun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteiden ja paikallisen lainsäädännön
mukaisesti. Emme hyväksy minkäänlaista häirintää, uhkailua, syrjintää tai hyväksikäyttöä työpaikalla tai
sen ulkopuolella, mukaan lukien sosiaalisessa mediassa. Odotamme kumppaneiltamme ja
tavarantoimittajiltamme, että he noudattavat ihmisoikeuksia ja kunnioittavat sukupuolten välistä tasaarvoa. Puutumme näihin asioihin viipymättä.
Kuka tahansa sidosryhmistämme voi ottaa meihin yhteyttä nimettömästi ja ilmoittaa tapauksista, joissa
epäillään, että Lunawoodin kolmannen osapuolen toimintaohjeistusta on rikottu. Lunawoodilla on
whistle blowing-järjestelmä (eettinen ilmoitusjärjestelmä), jossa voi ilmoittaa epäilyistä nimettömästi
ilman pelkoa vastatoimista tai negatiivisista seurauksista. Whistle blowing ja siihen liittyvät ohjeet ovat
saatavilla Lunawoodin verkkosivuilla. Kaikki hyvässä uskossa ilmoitetut tapaukset tutkitaan
puolueettomasti ja luottamuksellisesti ilmoittajan valitsemaa nimettömyyden tasoa noudattaen.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Emme hyväksy
epäoikeudenmukaista
kohtelua, häirintää,
hyväksikäyttöä emmekä
lapsityövoimaa.

Emme hyväksy sukupuolten
välistä syrjintää.

Whistle blowing-järjestelmän
kautta voi tehdä myös
nimettömästi ilmoituksen
epäillystä kolmannen
osapuolen eettisen
toimintaohjeen
rikkomuksesta.

2. Edistämme työturvallisuutta
Työturvallisuus ja hyvät työolot ovat meille tärkeitä. Turvallisuus syntyy oikeanlaisesta asenteesta ja
turvallisuuslähtöisestä lähestymistavasta. Kehitämme yhdessä turvallisuutta, puutumme vaarallisiin
tilanteisiin ja pyrimme minimoimaan työhön liittyviä riskejä.
Kaikkien Lunawoodissa työskentelevien tai vierailevien on noudatettava turvallisuusohjeita, käytettävä
vaadittuja suojavaatteita ja -varusteita sekä ilmoitettava esimiehille tai vierailun isännälle havaituista
ongelmista. Kaikki vaaratekijät on otettava huomioon ennen työn aloittamista ja ohjeita on
noudatettava.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Turvallisuushavaintoja voivat
tehdä kaikki Lunawoodilla
työskentelevät ja vierailevat
henkilöt.

Turvallisuusohjeita on
noudatettava.
Työskentelemme kaikki
turvallisen työympäristön
puolesta.

Suojavaatteita tulee käyttää
tehdasalueilla ja annettuja
ohjeita on noudatettava.

3. Välitämme ympäristöstä
Lunawoodin tuotteet valmistetaan vastuullisesti korkealaatuisista PECF-sertifioiduista raaka-aineista.
Takaamme tuotteillemme korkean laadun ja pitkän käyttöiän. Seuraamme säännöllisesti
ympäristövaikutuksiamme ja olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen ja
ympäristöjärjestelmämme periaatteisiin.
Koulutamme työntekijämme tunnistamaan ympäristövaikutukset ja tapoja vähentää niitä erilaisissa
työtehtävissä. Koulutamme myös yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme tuotteidemme oikeaan
käyttöön ja huoltoon varmistaaksemme niiden pitkän käyttöiän.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Otamme huomioon
ympäristönäkökulmat.

Ostamme suomalaista
sertifioitua puuta.

Edellytämme, että
sahatavaratoimittajamme on
hankkinut puutavaran
vastuullisesti hoidetuista
metsistä.

4. Toimimme avoimesti ja oikeudenmukaisesti
Olemme sitoutuneet noudattamaan sovellettavaa kilpailulakia kaikessa toiminnassamme. Toimintamme
markkinoilla perustuu avoimeen kilpailuun. Noudatamme kilpailulainsäädäntöä.
Lunawood tai sen työntekijät eivät saa antaa tai ottaa vastaan suoria tai epäsuoria lahjoja tai muita
etuja, joita voidaan pitää lahjuksena tai muuna korruptiona. Emme maksa tai lupaa maksaa lahjuksia tai
laittomia maksuja viranomaisille tai muille osapuolille, emmekä rohkaise, yllytä tai kehota ketään
tekemään niin. Lunawoodilla työskentelevien odotetaan välttävän tilanteita, jotka voivat olla
ristiriidassa tai joiden voidaan katsoa olevan ristiriidassa heidän henkilökohtaisten ja liiketoimintaan
liittyvien etujensa kanssa.
Yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden tai tavarantoimittajien kanssa asioidessa asiakirjojen tulee olla
tarkkoja ja kuvata tapahtuma totuudenmukaisesti ja rehellisesti. Odotamme kumppaneidemme ja
sidosryhmiemme toimivan sen mukaisesti ja samanlaisten arvojen pohjalta.
Me Lunawoodilla emme hyväksy rahanpesua ja teemme parhaamme estääksemme sen. Teemme
liiketoimintaa vain hyvämaineisten asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, jotka harjoittavat laillista
liiketoimintaa. Pyrimme rakentamaan pitkäaikaisia kumppanuuksia ja tutkimaan huolellisesti
asiakkaidemme ja kumppaneidemme taustoja.
Lunawood on arvokas brändi, jossa yhdistyvät vastuullisuus, laatu ja arvojemme noudattaminen.
Liikelahjat ja vieraanvaraisuus ovat kohteliaisuuksia, jotka rakentavat yhteistyökumppaneiden välistä
hyvää tahtoa. On kuitenkin tärkeää, että nämä kohteliaisuudet eivät vaaranna – tai edes näytä
vaarantavan – kykyämme tehdä oikeudenmukaisia liiketoimintapäätöksiä. Voimme antaa tai ottaa
vastaan henkilökohtaisen lahjan, jos sillä on pieni rahallinen arvo. Sama koskee yritystoimintamme
vieraanvaraisuutta.
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Asiakkaillemme annettavan tai
saamamme lahjan arvo saa
olla korkeintaan 100 €.

Lahjukset eivät kuulu meidän
liiketoimintakulttuuriimme.

Lainsäädäntö ohjaa
kirjanpitoamme.

5. Tietoturvallisuus
Kaikkien Lunawoodin työntekijöiden odotetaan pitävän kaikki luottamukselliset tiedot yrityksen
toiminnasta, henkilöstöstä, asiakkaista ja kumppaneista salassa. Luottamuksellisia tietoja käsitellään
lakien ja määräysten mukaisesti. Lunawoodin IT-yhteyksiä päivitetään ja valvotaan jatkuvasti, jotta
voimme suojata tietomme mahdollisilta tietovuodoilta tai kyberhyökkäyksiltä.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Asiakassuhteemme ovat
luottamuksellisia.
Asiakkaisiimme liittyvät tiedot
ovat luottamuksellisia.

Olemme luotettava
kumppani.

Kunnioitamme pitkiä
asiakassuhteitamme.

