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Postin yritysvastuun periaatteet
Posti on luotettava ja avoin vastuunkantaja.

Posti on sitoutunut vastuulliseen yritystoimintaan, ja Posti toteuttaa vastuutaan
yhteiskunnan, ympäristön ja kaikkien sidosryhmiensä osalta.

Postin yritysvastuun periaatteiden pohjana ovat Postin arvot. Kaikille Posti-konsernin
työntekijöille suunnattu Työntekijän toimintaohje (Code of Conduct) käsittelee tarkemmin
lakien ja säädösten noudattamista, noudatettavia hyviä liiketoimintaperiaatteita,
tasavertaisuutta ja syrjimättömyyttä koskevia periaatteita, eturistiriitojen välttämistä,
epäeettisten kauppatapojen kieltoa sekä vastuuta ympäristöstä. Työntekijän
toimintaohjeessa kuvataan tarkemmin myös periaatteet ohjeiden vastaisen toiminnan
seurauksista.

Postin vastuullisuuslinjauksissa on huomioitu YK:n Global Compactin periaatteet,
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet sekä YK:n kestävän
kehityksen tavoitteet (SDGs). Global Compact -periaatteet sisältävät ihmisoikeuksia,
ympäristöä ja korruptiota koskevaa itsesääntelyä. YK:n ohjaavat periaatteet täsmentävät
yrityksen ihmisoikeusvastuuta edellyttäen yritykseltä ihmisoikeuksien kunnioittamista. YK:n
kestävän kehityksen tavoitteet sisältävät linjauksia kestävän kehityksen turvaamiseksi.

Jos kansallinen lainsäädäntö eroaa Postin yritysvastuun periaatteista, noudatetaan näistä
tiukempaa sääntelyä.

Edellytämme konsernin yhteistyökumppanien noudattavan Postin linjaamia yritysvastuun
periaatteita.

Seuraamme yritysvastuutyömme tuloksia ja raportoimme niistä yritysvastuuraportissamme
sekä GRI:n mukaisilla mittareilla.

Postin yritysvastuu jaetaan yhteiskunnalliseen vastuuseen, henkilöstövastuuseen,
ympäristövastuuseen ja taloudelliseen vastuuseen. Postin olennaisuusanalyysin pohjalta
tärkeimmiksi osa-alueiksi on määritelty vastuullisena palveluntarjoajana toimiminen,
kestävä liiketoiminta, arvon tuottaminen asiakkaille ja sitoutuneet moniosaajat. Osa-alueet
eivät ole erillisiä, vaan niillä on myös keskinäisiä yhtymäkohtia.

Yhteiskunnallinen vastuu

Luotettavuus on ollut Postin toiminnan keskeinen periaate koko sen historian ajan.
Yhteiskunnallinen vastuu on osa jokapäiväistä toimintaamme.

Postin toimiva ja tehokas infrastruktuuri tuottaa kaikille asiakasryhmille luotettavat palvelut.

Posti käsittelee kaikkia tieto- ja tuotevirtoja luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti.

Posti tuottaa asiakkailleen Suomessa koko maan kattavat palvelut tieto- ja tuotevirtojen
hallintaan.

Posti toimii eettisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi kaikkien sidosryhmiensä kanssa.

Posti ei tue suorasti tai epäsuorasti poliittisia puolueita tai organisaatioita eikä yksittäisiä
poliitikoita.
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Henkilöstövastuu

Posti haluaa olla toimialansa paras työnantaja, joka noudattaa yhteisiä arvoja kaikessa
toiminnassaan.

Posti on suuri työnantaja, jolla on monipuolisia työtehtäviä. Työyhteisönä Posti on
tasavertainen, kansainvälinen, monimuotoinen ja erilaisia ihmisiä arvostava.

Postissa johtaminen perustuu konsernin yhteisiin arvoihin. Hyvä johtaminen tukee yrityksen
tavoitteiden saavuttamista ja positiivista ilmapiiriä.

Posti edistää aktiivisesti henkilöstönsä työssä jaksamista ja hyvinvointia. Työhyvinvointiin
panostetaan työuran kaikissa vaiheissa

Ympäristövastuu

Posti tunnistaa, arvioi ja hallitsee ympäristöön vaikuttavia osa-alueita toiminnoissaan ja on
ympäristöpolitiikassaan sitoutunut vähentämään oman toimintansa negatiivisia
ympäristövaikutuksia. Posti myös auttaa asiakkaita ja koko yhteiskuntaa vähentämään
ympäristökuormitusta palvelujensa kautta.

Posti vähentää määrätietoisesti kuljetustensa ja kiinteistöjensä energiankulutusta ja
päästöjä.

Posti tarjoaa hiilineutraaleita palveluja kaikissa jakelutuotteissaan.

Postin kehittämät uudet sähköiset palvelut vähentävät ympäristökuormitusta.

Taloudellinen vastuu

Posti noudattaa vastuullisia liiketoimintatapoja kaikessa toiminnassaan.

Posti haluaa kasvaa kannattavasti, koska vain taloudellisesti terve yritys voi toteuttaa
yritysvastuutaan.

Posti suunnittelee talouttaan pitkäjänteisesti ja ennakoiden muutoksia markkinoissa,
asiakastarpeissa ja riskikuvassaan sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Posti kehittää innovatiivisia ja tehokkaita ratkaisuja sekä fyysisiin että sähköisiin
palveluihin.

Posti-konserni noudattaa talousraportoinnissaan IFRS-tilinpäätöskäytäntöä.
Talousviestinnän politiikassa (Disclosure Policy) on kuvattu, kuinka Posti täyttää
talousraportointia koskevan tiedonantovelvollisuutensa. Postin hallinnon läpinäkyvyys
taataan noudattamalla Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Postin hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 25.11.2016.


