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Kestävä kehitys on kaiken toimintamme
ytimessä
● Mondin tavoitteena on valmistaa pakkauksia ja
paperia, jotka ovat luonnostaan
ympäristöystävällisiä
● Mondi Way kokoaa yhteen 26 000 kollegaamme
kaikkialta maailmasta ja yhdistää strategiamme ja
kulttuurimme jaettuun tarkoitukseemme.
● Menestynyt kasvavan vastuun mallimme on
näyttänyt suuntaa kestävän kehityksen
lähestymistavallemme, ja meillä on syytä olla
ylpeitä saavutuksistamme
● Mondi Action Plan 2030 (MAP2030) sanelee,
mihin meidän tulee ryhtyä seuraavien 10 vuoden
aikana kunnianhimoisten vuoden 2030 uusien
kestävän kehityksen lupauksiemme täyttämiseksi
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Esittelyssä MAP2030, meidän suunnitelmamme paremman
maailman toteuttamiseksi

Perusteet

● MAP2030-suunnitelman
kehittäminen on ollut tiivis
kaksivuotinen prosessi, jossa
on ollut mukana kollegoita
koko liiketoiminnan laajuudelta
● Uskomme, että kykenemme
vaikuttamaan parhaiten
keskittymällä kiertotalouteen
pohjautuviin ratkaisuihin,
jotka syntyvät
voimaantuneiden
ihmisten toimiessa ilmaston
hyväksi
● Olemme päättäneet vaikuttaa,
vaikka meillä ei olekaan vielä
kaikkia vastauksia
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3 toimintaaluettamme
Sitoutumiset ja tavoitteet
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

Kiertotalouteen perustuvat ratkaisut
Innovatiiviset pakkaus- ja paperiratkaisut, jotka pitävät materiaalit kierrossa ja ennaltaehkäisevät
jätteiden muodostumista
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Sitoutumiset

Tavoitteet

Teemme pakkaus- ja paperiratkaisuistamme
uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä tai
kompostoitavia

o

100 % tuotteistamme voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai
kompostoida vuoteen 2025 mennessä

Vältämme jätettä pitämällä materiaalin kierrossa

o

Poistamme kaatopaikkajätettä tuotantoprosesseistamme

Teemme yhteistyötä kestämättömien
pakkausten poistamiseksi

o

Edistymme kumppanuuksiemme ja sidosryhmien osallistumisen
voimin joka vuosi

Koskee Yk:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG:itä)

Voimaantuneiden ihmisten luoma
Voimaantunut ja osallistava tiimi, joka tekee osansa paremman
maailman hyväksi
Sitoutumiset
Pitkän aikavälin työllistyvyyttä tukevien kykyjen
luominen

o

Antaa työntekijöillemme mahdollisuuksia osallistua kykyjä
kehittäviin ohjelmiin.

Tarjota merkityksellistä työllisyyttä meille
kaikille monimuotoisilla ja osallistavilla
työpaikoilla

o
o
o

Saavuttaa 90 %:n tulos tarkoitukseen tyytyväisyyttä mittaavassa työntekijäkyselyssä.
Saavuttaa 90 %:n tulos osallistumista mittaavassa työntekijäkyselyssä.
Saavuttaa naisten 30 %:n osuus Mondilla.

o
o
o

Ei kuolemantapauksia eikä elämää mullistavia tapaturmia.
15 % vähemmän kirjattavia tapaturmia yhteensä.
Auttaa työntekijöitämme pääsemään työn ja elämän tasapainoon,
joka edistää hyvinvointia.
Toimintamme lisää terveyden ja henkisen hyvinvoinnin tietoisuutta ja edistää niitä
konkreettisesti.

Luoda ympäristö, joka mahdollistaa myönteisen
työelämäkokemuksen ja vaalii
turvallisuuttamme, terveyttämme ja henkistä
hyvinvointiamme
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Tavoitteet

Koskee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

o

Toimet ilmaston hyväksi
Ilmaston resilienssi metsiemme ja planeetan tulevaisuuden hyväksi tekemiemme toimien avulla
Sitoutumiset

Tavoitteet
o

Kasvihuonekaasupäästöjemme vähentäminen
tieteeseen perustuvien tavoitteiden mukaisesti

o
o

Metsien hävittämisen estäminen
puun toimituksissamme ja puiden hankkiminen
terveistä
ja resilienteistä metsistä

Biodiversiteetin ja vesiresurssien takaaminen
tuotantotoiminnassamme ja sen ulkopuolella
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Koskee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

o
o
o

o
o

Scope 1- ja 2 -luokan päästöjemme vähentäminen 34 % tonnia kohden
myyntikelpoisesta tuotannosta vuoteen 2025 mennessä ja 72 % vuoteen 2050 mennessä
vuoteen 2014 verrattuna
Scope 2 -luokan kasvihuonekaasupäästöjemme vähentäminen 39 % MWh:ta kohden
vuoteen 2025 mennessä ja 86 % vuoteen 2050 mennessä vuoteen 2014 verrattuna
Tieteeseen perustuvan Scope 3 -luokan vähennystavoitteen asettaminen vuoteen 2025
mennessä
Omistuksessamme olevien metsien 100 %:n FSC®-sertifioinnin säilyttäminen
100-prosenttisesti vastuullisesti hankittu kuitu 75-prosenttisesti sertifioiduista
FSC®-/ PEFC™ -kuidusta vuoteen 2025 mennessä hankittuna ja loput valvottua puuta
Johtavien metsänhoitotoimien toteuttaminen metsien tuottavuuden, terveyden ja resilienssin
takaamiseksi

Vesienhoitoarvioiden suorittaminen tehtaillamme ja metsätoiminnassamme vuoteen 2025
mennessä sekä tarvittaviin toimiin ryhtyminen tulosten perusteella vuoteen 2030 mennessä
Biodiversiteettiarvioiden suorittaminen tehtaillamme ja metsänhoitotoiminnassamme ja
biodiversiteetin toimintasuunnitelmien käyttöönotto tarvittaessa vuoteen 2025 mennessä

Vastuulliset
liiketoimintakäytän
nöt
Sitoutumiset ja tavoitteet

Liiketoiminnan etiikka ja hallinto

9

Sitoutumiset

Tavoitteet

Tarkistettu kestävän kehityksen koulutus- ja
tarkastusohjelma otetaan käyttöön
sääntöjenmukaisuuden varmistamiseksi

o
o

Hallinnollisen toimintaohjeiston käyttöönotto vuonna 2021
Tarkastajien koulutus vuoteen 2022 mennessä

Sääntöjenmukaisuuden tarkistukset
tehtaillamme vuoteen 2025 mennessä ja
kaikissa jalostustoiminnoissamme vuoteen
2030 mennessä

o
o
o

Sääntöjenmukaisuuden tarkastukset tehtaillamme vuoteen 2025 mennessä
Sääntöjenmukaisuuden tarkastukset jalostustoiminnassamme vuoteen 2030 mennessä
Johtamisen tarkastaminen ja toimet tarkastustulosten parantamiseksi vuoteen 2022 mennessä,
mikä jatkuu tämän jälkeenkin

Työntekijät saavat koulutusta asianmukaisista
kestävän kehityksen aiheista

o
o

Koulutus tulee määrittää vuoteen 2022 mennessä
Vastaava koulutus kehitetään ja otetaan käyttöön jatkuvana prosessina

Kestävän kehityksen arviointikriteerit kehitetään
vuoteen 2021 mennessä ja toteutetaan 100prosenttisesti CAPEX-sijoituksissamme >500
000 euroa vuodesta 2022 lähtien

o

Asianmukaisten mittareiden määrittäminen (esim. kasvihuonepäästöt, kaatopaikkajäte,
vesi)
Sijoituksen päätöksentekoon integroitavien prosessien käyttöönotto

Koskee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

o

Ihmisoikeudet

Sitoutumisen

Hallinnollisten järjestelmien voimistaminen
ihmisoikeusrikkomusten välttämiseksi ja
haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi
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Koskee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Tavoitteet
o

Due diligence- ja riskinarviointimetodologian ja ohjeiden kehittäminen
Tanskalaisen ihmisoikeusinstituutin (Danish Institute for Human Rights, DIHR)
tuella vuoden 2021 loppuun mennessä

o

Tuotantotoiminnassa suoritetaan 100-prosenttinen due diligence- ja
riskinarviointi, ja toimintasuunnitelma on käytössä tulosten pohjalta
toimimiseksi vuoteen 2025 mennessä

o

100 % tuotantotoiminnasta on arvioinut ihmisoikeusvaikutuksensa (tulevien
tapahtumien tutkimus ja ennaltaehkäisy ja haitallisten vaikutusten
poistaminen) vuoteen 2030 mennessä

Yhteisöt

Sitoutumisen
Vähintään 1 prosentti tulosta ennen veroa
kohdistetaan sosiaalisiin sijoituksiin vuosittain,
ja erityisesti tieteen, teknologian, tekniikan ja
matematiikan (STEM) alan koulutukseen,
ympäristönsuojeluun, yritystukeen ja
työpaikkojen luomiseen
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Koskee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Tavoite

o

Konserni käyttää vuosittain %:n tuloksesta ennen veroja yllä mainittuihin
strategisiin kohteisiin (tavoite: >1 % vuosittain konsernille)

Hankinta
Sitoutumiset

Vähennämme riskejä ja lisäämme
tuotantoketjujemme läpinäkyvyyttä vastuullisen
hankintaprosessimme avulla

Tavoitteet

o

suuren riskin toimittajien kokonaismäärä
Toimittajan riskisuhde = Jäljelle jäävien
Tutkittujen toimittajien kokonaismäärä

o

Sen varmistaminen, että puukuitu vastaa edelleen 100-prosenttisesti luotettavia standardeja
(FSC, PEFC tai valvottu puu)

o

Sen varmistaminen, että suuren riskin maista peräisin oleva kuitu on 100-prosenttisesti FSCsertifioitua

Sen varmistaminen, että kaikki puukuitumme
(pyöreä puu, puulastut ja markkinamassa)
hankitaan ainoastaan luotettavista lähteistä
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Koskee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Minimoimme toimittajan riskisuhteen vuosittain

Poikkeus: maat, joissa Mondilla on paikallista tuotantotoimintaa ja asiantuntemusta (esim.
Venäjä ja Bulgaria)
o

100-prosenttisesti PEFC- tai FSC-sertifioitua markkinamassaa

o

Selluloosa- ja paperitehtaidemme 100-prosenttinen PEFC- tai FSC-alkuperäketjusertifiointi.

o

Jatkamme yhteistyötä sertifiointitahojen kanssa varmistaaksemme sertifioinnin luotettavuuden
ja valvotut puujärjestelmät

Ympäristövaikutus

Sitoutumisen

Työskentelemme jatkuvasti parantaaksemme
toimintamme ympäristöystävällisyyttä ja
vähentääksemme ympäristöön kohdistuvia
vaikutuksia
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Koskee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Tavoitteet
o

Kaatopaikkajätteen vähentäminen 20 %:lla vuoteen 2025 mennessä vuoteen
2020 verrattuna

o

100 % toiminnastamme sertifioidaan ISO 14001 -standardin mukaisten
maailmanlaajuisesti hyväksyttyjen ympäristöstandardien mukaan vuoteen
2025 mennessä

o

Selluloosa- ja paperitehtaidemme Nox-päästöjen vähentäminen 5 %:lla
vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2020 verrattuna

o

Ympäristöön joutuvien jätevesien vähentäminen (kemiallisen hapentarpeen
mittaus) 5 %:lla vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2020 verrattuna

o

Selluloosa- ja paperitehtaidemme vedenkulutuksen vähentäminen 5 %:lla
vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2020 verrattuna

www.mondigroup.com/sustainability

