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Outokummun vastaus Finnwatchin raporttiin yhtiön arvoketjun vaikutuksista 

Brasilian Parán osavaltiossa  

Yli 9 000 toimittajaa 

Outokumpu ei salaile ostojaan tai toimittajiaan Brasiliasta. Pörssilistattuna yhtiönä 

raportoimme toiminnoistamme organisaatiorakenteemme mukaan, emme maittain. 

On selvää, että jokainen 9 000 toimittajastamme on tärkeä, ja edellytämme heidän 

noudattavan toimittajillemme asettamiamme korkeita standardeja ja vaatimuksia. 

Suurin osa (93 %) Outokummun toimittajayrityksistä sijaitsee Suomessa, Saksassa, 

Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa. 

20 suurimman toimittajan auditointi ensisijaista 

Outokummun 20 suurinta toimittajaa kattaa 80 % kaikista suorista materiaaliostoista. Vuonna 

2019 tästä ryhmästä kuusi toimittajaa sijaitsi korkean ESG-riskin maassa. Näiltä toimittajilta 

pyydettiin itsearviointi, johon kaikki vastasivat. Vastauksissa ei noussut esiin ympäristöön, 

sosiaaliseen vastuuseen tai hyvään hallintotapaan liittyviä ESG-riskejä. 

Outokummun periaatteena on, että emme julkista yksittäisiä toimittajia koskevia tietoja. 

Outokummun ruostumaton teräs koostuu yli 90-prosenttisesti kierrätysmateriaalista 

Raportissanne mainittu brasilialainen yhtiö toimittaa ferronikkeliä, joka on olennainen 

seosaine tiettyjen ruostumattoman teräslajien valmistuksessa. Outokummun ulkopuolisilta 

toimittajilta hankkima ferronikkeli muodostaa osan nikkelistä ruostumattoman teräksen 

tuotannossa, pääosa nikkelistä tulee kuitenkin kierrätysmetallien muodossa. 

Kierrätysmetallien käytön lisääntyessä Outokumpu on jatkuvasti voinut pienentää 

ferronikkelin käyttöä. Kierrätysmetallien osuus Outokummun ruostumattoman teräksen 

tuotannossa on jo yli 90 % (92,5 % vuonna 2020).  

Outokumpu ei käytä rautamalmia ruostumattoman teräksen tuotannossa eikä suunnittele 

tekevänsä niin myöskään jatkossa, eikä meillä täten ole mitään kytköksiä raportissa 

viitattuihin rautamalmikaivoksiin, joissa oli suuret onnettomuudet 2015 ja 2019.  

Valvomme toimittajiamme monin tavoin 

Valvomme toimittajiamme itsearvioinneilla, seulonnoilla ja auditoinneilla. Suurin osa 

toimittajistamme käy lisäksi läpi kuukausittaisen seulonnan, jotta voimme varmistua, että 

toiminta on soveltuvan regulaation mukaista.    
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Vuonna 2019 kutsuimme 11 toimittajaa itsearviointiin ja auditoimme 11 toimittajaa paikan 

päällä. Paikan päällä auditoidut toimittajat olivat osittain samoja, jotka kutsuttiin itsearviointiin. 

Auditoinneissa tunnistetut kehityskohteet käytiin läpi toimittajien kanssa. 

Toimittajien arviointi perustuu Outokummun toimittajille asetettuihin vaatimuksiin. 

Arvioinneissa keskitytään toimittajien sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen sekä 

työturvallisuuteen ja laadunvalvontaan. 

Oman toiminnan ESG-kriteerit 

Outokumpu noudattaa toiminnassaan ISO 26000 -standardia ja kaikki tuotantolaitokset on 

ISO 14001 sertifioituja. Näillä standardeilla arvioidaan yhtiön toimintaa ns. ESG-kriteereillä: 

ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmasta. 

COVID-19-pandemia lykkäsi auditointeja 

Vuodelle 2020 oli suunnitteilla 20 suurimman toimittajan auditointi ESG-kriteereillä. Kyseiset 

toimittajat on jo auditoitu Outokummun toimintaohjeiden ja toimittajille asetettavien yleisten 

vaatimusten osalta sekä ISO 9001-, 14001-, 45000- ja IATF 16949 -standardeja vasten. 

Valitettavasti COVID-19-pandemia esti vierailut paikan päällä, mihin Outokumpu ei 

luonnollisestikaan voinut vaikuttaa. 

Raportointikanava väärinkäytöksille 

Outokummulla on käytössä väärinkäytösten raportointikanava. SpeakUp-kanava on kaikkien 

sidosryhmien käytettävissä internet-sivuillamme kaikkialla maailmassa, ja sen kautta voi 

raportoida myös toimittajiemme toimista.  

SpeakUp-kanavalle voi raportoida luottamuksellisesti ja anonyymisti kaikissa niissä maissa, 

joissa paikallinen lainsäädäntö sen mahdollistaa. 

Sitoutuminen ihmisoikeuksiin 

Outokumpu on sitoutunut YK:n ihmisoikeuksien julistuksen arvoihin, kuten Outokummun 

eettisissä periaatteissa todetaan. Outokumpu on ollut YK:n Global Compact -aloitteen jäsen 

vuodesta 2009. 

Vuonna 2019 Outokumpu liittyi Responsible Steel -aloitteeseen, joka on useiden 

sidosryhmien muodostama globaali terästeollisuuden standardisointi- ja sertifiointialoite. 

Aloitteen puitteissa kehitetään riippumatonta sertifiointistandardia, jonka avulla 

terästeollisuus voi paremmin kuvata toimintojensa ja tuotteidensa hiilijalanjälkeä sekä 

vastuullisuutta asiakkaille ja muille sidosryhmille. 
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Kuten Finnwatchin raportissa todetaan, Outokumpu ei toistaiseksi ole raportoinut 

sitoutumista YK:n Guiding Principles on Business and Human Rights -periaatteisiin. Tämä 

asia meidän on syytä ottaa työn alle. 

Outokummun toimittajille asetetut vaatimukset 

Kaikkien Outokummun toimittajien on sitouduttava ja noudatettava seuraavia vaatimuksia 

• Code of Conduct -toimintaohje: Kaikkien toimittajien ja alihankkijoiden odotetaan 

noudattavan toimintaohjetta tai samansisältöisiä standardeja 

• Toimittajavaatimukset: Toimittajien on toimittava soveltuvien lakien ja säännösten 

mukaisesti 

• Laadunhallintajärjestelmä: Toimittajien on pidettävä yllä laadunhallintajärjestelmää 

• Outokummun yleiset sopimusehdot 

• Toimitusketjun ja tuotannon valvonta: toimittajien on selvästi määriteltävä, 

dokumentoitava ja jaettava prosessinsa, ml. materiaalien jäljitettävyys 

Yritysvastuuarvioinnit todentaneet toimintamme vastuullisuuden 

Outokumpu on mukana useissa yritysvastuuarvioinneissa. Näiden tutkimusyhtiöiden 

tekemien arviointien mukaan Outokummun toiminta täyttää näiden asettamat vastuullisen 

toiminnan kriteerit. Toisaalta arviointien perusteella on voitu tunnistaa yritysvastuun osa-

alueita, joilla meillä on vielä parantamisen varaa. 

EcoVadis-arvioinnissa Outokumpu saavutti vuonna 2020 platinatason, mikä tarkoittaa, että 

Outokumpu on terästeollisuuden parhaimman prosentin (1 % kaikista arvioiduista 

terästeollisuuden yrityksistä) joukossa.  EcoVadis arvioi yrityksiä ympäristöasioiden, työ- ja 

ihmisoikeuksien ja vastuullisen hankinnan osalta. EcoVadis on johtava 

vastuullisuusarviointien tuottaja, joka on arvioinut yli 30 000 yrityksen vastuullisuutta 

ympäristön, työ- ja ihmisoikeuksien sekä eettisen ja vastuullisen hankinnan näkökulmasta. 

Marraskuussa 2020 Outokumpu sai ISS ESG:n vastuullisuusarvioinnissa Prime-tuloksen, 

mikä vahvistaa, että Outokummun vastuullisuustyö täyttää ISS ESG:n tiukat vaatimukset 

toimialallaan, ja osoittaa yhtiön hallinnollisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun laadun.  

Outokumpu kuuluu terästeollisuuden parhaimpiin yrityksiin myös muiden arviointien mukaan. 

SAM Corporate Sustainability Assessment (CSA) on arvioinut Outokummun kuudenneksi (6.) 

parhaaksi terästeollisuuden yritykseksi. Globaalisti toimiva SAM on johtava kestävän 

kehityksen ja vastuullisuuden arviointiorganisaatio.  
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S&P Globalin julkaisemassa Sustainability Yearbook 2021 -vuosikirjassa Outokumpu 

arvioitiin alan parhaimman 15 prosentin joukkoon. Vuosikirja perustuu S&P Globalin 

yritysvastuuarviointiin.  

Carbon Disclosure Project (CDP) arvioi vuonna 2020 Outokummun ilmastotoimet 

arvosanalla B. Arvosana on korkeampi kuin Euroopan keskiarvo C ja metallinjalostusalan 

keskiarvo D. Outokumpu saavutti lisäksi Supplier Engagement Leader -tason, jonka mukaan 

Outokumpu on alansa paras toimitusketjua sitouttavissa ilmastotoimissa. 

Seuraavat askeleet 

Sidosryhmiltämme, asiakkailtamme, toimittajiltamme ja kansalaisjärjestöiltä saatu palaute on 

arvokasta arvioidessamme jatkuvasti toimittajiamme. Käymme läpi raportoitujen toimittajien 

toimintaa saatujen tietojen valossa.  

Selvitämme myös mitä YK:n Guiding Principles on Business and Human Rights -

periaatteiden sisällyttäminen Outokummun yleisiin sopimusehtoihin merkitsisi. Tämä on 

globaalisti toimivalle yritykselle mittava hanke jokaisen toimintamaan erilaisen lainsäädännön 

vuoksi. 

Lisäksi jatkamme toimittajiemme auditointeja heti, kun COVID-19-pandemiatilanne sen sallii. 

 

 

 

 


