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Staples haluaa auttaa organisaatioita ja kuluttajia tekemään arjestaan entistä parempaa 
mahdollisimman vähäisellä ympäristökuormituksella ja vaikuttamalla myönteisesti globaaliin 
yhteiskuntaan. Kansainvälisenä yrityksenä olemme sitoutuneet tavoittelemaan pitkän aikavälin 
visiotamme tarjoamalla kestävän kehityksen mukaisia ja asiakaslähtöisiä ympäristöratkaisuja ja 
palveluja, minimoimalla jätteen määrän sekä maksimoimalla energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energian hyödyntämisen. Ymmärrämme, että tämän vision toteuttaminen tarkoittaa jatkuvaa työtä ja 
että se vaihtelee yhtiön paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Visiomme toteutuu yhteistyön, 
tinkimättömyyden ja avoimuuden kautta. Ympäristön puolesta työskenteleminen kuuluu jokaisen 
työntekijän vastuisiin.  

Kestävien ratkaisujen tarjoaminen  
Staples etsii jatkuvasti tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin laadun, toiminnan ja 
lisäarvon luomisen osalta niin, että ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset ovat 
mahdollisimman pieniä. Tämä saavutetaan  

avaintekijät 

palveluja ja pakkauksia, jotka ovat lain vaatimusten mukaisia ja joilla on mahdollisimman vähän 
ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia 

vaikutukset ihmisten terveyteen 

isten menettelytapojen noudattamista ja ohjelmien toteuttamista, jotka tukevat 
tavarantoimittajien ympäristöllisen ja sosiaalisen vastuun huomioon ottavaa toimintaa.  

Asiakaslähtöisten ympäristöratkaisujen tarjoaminen  
Staples haluaa auttaa asiakkaitaan kierrättämään vastuullisesti Staplesin myymät tuotteet. Niiden 
tuotteiden osalta, joita asiakkaat eivät voi itse kierrättää, Staples haluaa tarjota palveluja, jotka 
mahdollistavat asiakkaille jätteen käsittelyn entistä ympäristötietoisemmin. Tämä saavutetaan  

luomaan kumppanuuksia sellaisten kierrätyksestä huolehtivien tahojen kanssa, jotka on sertifioitu 
kolmansiksi osapuoliksi tai todettu tarkastuksin sopiviksi materiaalin vastuullisiksi käsittelijöiksi  

toimistojensa toimintaa aiempaa ympäristötietoisemmin ja kestävämmän kehityksen mukaisesti. 

Jätteen vähentäminen  
Staples haluaa minimoida toimintansa tuottaman jätteen. Tämä saavutetaan 

- ja toimitusprosesseissa syntyvää
jätettä 

ierrätykseen 

Energiatehokkuuden maksimointi ja uusiutuvan energian käyttö  
Staplesin energiaohjelman tavoitteena on vähentää energiankulutusta ja lisätä uusiutuvan energian 
osuutta yrityksen aiheuttaman hiilidioksidikuormituksen vähentämiseksi. Tämä saavutetaan  
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energian osuutta energiavalikoimassa (rakennukset ja autokanta) 

Staplesin vision ja tavoitteiden mukaisten sitoumusten saavuttaminen vaatii 
yhteistyötä, tinkimättömyyttä ja avoimuutta. Tämä saavutetaan  

muita vaatimuksia sekä tukemalla saastumista ehkäisevää työtä ympäristön ja työntekijöidemme 
terveyden vaalimiseksi  

– asiakkaat, työntekijät, tavarantoimittajat, omistajat, kansalaisjärjestöt ja
muut – kertomaan, miten menettelytapojemme ja ohjelmiemme toteutus ja kehitys sujuvat. Odotamme 
työntekijöidemme suorittavan työtehtävänsä ympäristönäkökulmasta käsin, ja koulutamme heitä 
aktiivisesti kestävyysohjelmissamme ja kerromme niiden mahdollisuuksista. Sitoudumme tuote- ja 
palvelutarjonnassamme pysyvään ympäristökuormituksen vähentämiseen hankintaprosessimme 
kautta. Osallistamme sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita keskittymään alallamme oleviin 
kestävyyteen liittyviin haasteisiin. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja kuuntelemme heidän 
näkemyksiään, jotta pystymme vastaamaan heidän kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja palveluja 
koskeviin tarpeisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla.  

vähentää jatkossakin kielteisiä ympäristövaikutuksia. Tavoitteet riippuvat ympäristövaikutuksista, ja ne 
voivat olla globaaleja, kansallisia ja/tai paikallisia. Tämän osalta mittaamme ja valvomme 
kehitystämme sekä raportoimme siitä avoimesti.  

tavoitteitamme säännöllisesti sen varmistamiseksi, että tavoitteet ja ohjelma vastaavat toimintamme ja 
alamme trendejä.  
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