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RIIPPUMATTOMAN VARMENTAJAN
VARMENNUSRAPORTTI
(Käännös alkuperäisestä englanninkielisestä raportista)
Outotec Oyj:n johdolle
Ecobio Oy (jäljempänä Ecobio) on suorittanut Outotec Oyj (jäljempänä Outotec) pyynnöstä ulkoisen
rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena on ollut Outotecin Selvitys muista kuin
taloudellisista tiedoista 2018 -raportti.
Raportoidut ei-taloudelliset tiedot
Varmennustoimeksiannon kohteena olivat seuraavat ei-taloudelliset tiedot, jotka Outotec raportoi
Selvityksessä muista kuin taloudellisista tiedoista (jäljempänä raportoidut ei-taloudelliset tiedot) ajanjaksolta
1. tammikuuta 2018 – 31 joulukuuta 2018:
Ympäristövastuu
• Vältetyt päästöt, Outotecin teknologioita käyttämällä saavutettu CO2-päästöjen vähennys (%)
• Ympäristötuotteiden ja -palveluiden osuus (%) tilauskertymästä
Sosiaalinen vastuu ja henkilöstö
• Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä (Lost-Time Injury Rate, LTIR)
• Henkilöstön sitoutuneisuusindeksi (%)
Ihmisoikeudet
• Tärkeimpien toimittajien auditointi (%)
Korruption ja lahjonnan torjunta
• Eettiseen ohjeistoon liittyvän koulutuksen suorittaminen (% vakituisesta henkilöstöstä, jolla
päivittäinen pääsy tietokoneelle)
Outotecin velvollisuudet
Outotec on vastannut raportoitujen ei-taloudellisten tietojen keräämisestä, laatimisesta ja esittämisestä,
kuten kirjanpitolaki velvoittaa, sisäisten ohjeistuksien, raportointiperiaatteiden ja raportointikriteerien
mukaan. Outotec Oyj:n johto on hyväksynyt raportoidut ei-taloudelliset tiedot. Ecobio ei riippumattomana
varmentajana osallistunut tiedon keruuseen tai valmisteluun lukuun ottamatta riippumattoman
varmennuksen suorittamista.
Varmentajan velvollisuudet
Ecobion velvollisuutena on esittää suorittamansa rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon
johtopäätökset. Toimeksianto sisälsi Outotecin Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista -raportissa
ilmoitettujen tietojen kattavuuden ja oikeellisuuden varmentamisen.
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Menetelmä
Ecobion varmennusprosessi perustuu seuraaviin ohjeisiin ja standardeihin: Global Reporting Initiative raportointiperiaatteet (GRI), kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin (ISAE) 3000 (uudistettu)
”Muut varmennustoimeksiannot kuin menneitä kausia koskevaan taloudelliseen informaatioon kohdistuva
tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus”, ja Outotecin sisäiset raportointiohjeet. Rajoitetun varmuuden
antavassa toimeksiannossa evidenssin hankkimistoimenpiteet ovat rajoitetumpia kuin kohtuullisen
varmuuden antavassa toimeksiannossa, minkä vuoksi siinä saadaan vähemmän varmuutta.
Varmennusprosessi sisälsi muun muassa seuraavat toimenpiteet:
•
•
•
•
•

Raportoitujen ei-taloudellisten tietojen keruusta ja raportoinnista vastaavien henkilöiden
haastattelut konsernitasolla.
Raportoitujen ei-taloudellisten kvantitatiivisten tietojen keräämiseen, analysointiin ja koostamiseen
käytettävien menettelyjen arviointi.
Raportoitujen ei-taloudellisten kvantitatiivisten tietojen ristiintarkistus ja uudelleenlaskenta
otospohjaisesti, jotta varmistetaan tietojen tarkkuus ja oikeellisuus.
Tiedon keruun sisäisen ohjeistuksen tarkistus ja käyttö.
Tiedonkeruuprosessin dokumentoinnin riittävyyden arviointi.

Rajoitetun varmennuksen johtopäätös
Tässä raportissa kuvattujen toimenpiteiden ja varmennustoimeksiannon aikana hankitun evidenssin
perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei Outotec Oyj:n Selvitys muista
kuin taloudellisista tiedoista 2018 -raportti ole kaikilta olennaisilta osiltaan laadittu asianmukaisesti
raportointikriteeristön perusteella.
Varmentajan riippumattomuus ja pätevyys
Ecobio on riippumaton ympäristöjohtamiseen erikoistunut konsultointiyritys, jolla on 30 vuoden kokemus
kestävän kehityksen, vastuullisuuden ja turvallisuuden palveluista. Ecobion ulkopuolisesta varmennuksesta
vastaavat asiantuntijat ovat päteviä ja kokeneita ympäristötiedon varmentamisessa ja heillä on hyvä tietämys
teollisuuden kestävän kehityksen kysymyksistä. Itsenäisenä konsulttiyrityksenä Ecobiolla ei ole sellaista
taloudellista riippuvuussuhdetta Outoteciin tämän toimeksiannon ulkopuolella, joka vaarantaisi
toimeksiannon riippumattomuuden. Ecobio on suorittanut toimeksiannon itsenäisesti, objektiivisesti ja ilman
eturistiriitoja.
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