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Toimitusjohtajan viesti

PA-RI MATERIA OY – VASTUULLISTA 
KALUSTEKAUPPAA VUODESTA 1997
Jo yli 23 vuoden ajan me parilaiset olemme halunneet toimia vastuullisen 
kalustekaupan ja kiertotalouden pioneereina. Olen ylpeä katsoessani tätä ajanjaksoa 
ja sitä, mihin se on meidät tuonut.

Hyvä yhteishenki, välittäminen työntekijöistä, asiakkaista ja ympäristöstä ovat olleet 
toimintaamme ohjaavia arvoja yrityksen perustamisesta lähtien. Uskomme, että 
valitsemamme tie toimia omalla alallamme tiennäyttäjänä ympäristökuormituksen 
vähentämiseksi on meille oikea tie myös tulevaisuudessa. Investoimme myös 
tulevaisuudessa henkilöstömme hyvinvointiin, ammattitaitoon ja viihtyvyyteen sekä 
käymme avointa keskustelua asiakkaidemme kanssa.

Vuosi 2020 on ensimmäinen vuosi, jolloin laadimme julkisen vastuullisuusraportin. 
Tässä ensimmäisessä raportissa tuomme toimintamme arvoja ja 
vastuullisuusnäkökulmia kaikkien asiasta kiinnostuneiden saataville. Tulevina vuosina 
panostamme vastuullisuusraportin edelleen kehittämiseen ja julkaisemme sen 
vuosittain.

Hyviä lukuhetkiä!

Juha-Matti Ojala
toimitusjohtaja



1. VASTUULLINEN PA-RI MATERIA

OLEMME KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ
Pa-Ri Materia Oy tarjoaa korkealaatuisia ja ympäristöystävällisesti tuotettuja 
toimistokalusteita hyvällä hinta-laatusuhteella erikokoisten yritysten sekä 
kuluttajien tarpeisiin. Lisäksi huolehdimme vanhojen kalusteiden ohjauksesta 
uudelleenkäyttöön. Toimimme koko Suomessa, ja paikallisen toimintatapamme
ansiosta pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin nopeasti ja joustavasti. 
Olemme kiertotaloudessa alamme suurin yritys Suomessa.

Olemme olleet mukana toimistokalusteiden kiertotaloudessa vuodesta 1997. 
Alan pioneeriyrityksenä suhtaudumme intohimoisesti kalusteiden käyttöiän 
pidentämiseen, niiden valmistuksessa käytettävien resurssien säästämiseen ja 
kaatopaikkajätteen vähentämiseen. Omassa toiminnassamme tavoitteenamme on olla 
hiilineutraali yritys ja alamme vastuullisin toimija Suomessa. Autamme myös
asiakasyrityksiämme saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa tarjoamalla heille 
hiilijalanjälkeä pienentäviä kalusteratkaisuja.

Myymäläverkostomme kattaa koko Suomen

Paikallisen toimintatapamme
ansiosta pystymme vastaamaan 
asiakkaidemme tarpeisiin 
nopeasti ja joustavasti.

Huomioimme toimistokalusteiden koko elinkaaren

Uusiokäyttöön päätyvillä toimistokalusteillamme on historiaa ja tarina, joka 
tekee tuotteistamme ainutlaatuisia. Asiakkaamme arvostavat tuotteissamme ja 
palveluissamme niiden sisältämää mahdollisuutta säästää ympäristöä ja vähentää 
haitallisia ympäristövaikutuksia. Olemme ainoa suomalainen toimija, joka huolehtii 
laajamittaisesti myös vanhempien ja muodittomampien kalusteiden aidosta 
kiertotaloudesta.



Tuotamme laadukkaiden tuotteiden ympärille palveluja, jotka tuovat asiakkaillemme 
lisäarvoa ja kattavat tuotteidemme koko elinkaaren. Palvelutarjontamme kattaa 
kalusteiden kierrätyksen, uusien ja käytettyjen kalusteiden myynnin, suunnittelun, 
kuljetuksen, toimituksen ja asennuksen, huoltopalvelun sekä kalusteiden lyhyen ja 
pitkäaikaisen vuokrauksen.

Pa-Ri Materia Oy:n organisaatiorakenne

TUOTEHALLINTA JA KEHITYS

HANKINTA

KIERTOTALOUSPALVELUT

ASIAKKUUKSIEN HALLINTA

SUUNNITTELUPALVELU

LOGISTIIKKAMYYNTI

HALLINTO JA TALOUSHALLINTO

ARVOMAAILMAMME
Pa-Ri Materia Oy:n toiminnan alusta lähtien yhtiön pyrkimyksenä on ollut tehdä ja 
tukea eettisesti kestäviä valintoja. Toimintatapamme perustuvat liiketoimintamme 
ja yrityskulttuurimme olennaisimpiin tekijöihin eli kiertotalouteen, vastuulliseen 
liiketoimintaan, ympäristönäkökulmien kattavaan huomiointiin, inhimillisyyteen sekä 
taloudellisen vastuun kantamiseen.

Mielestämme eettisyys ei ole nykyisessä toimintaympäristössä enää valinta vaan 
välttämättömyys. Pitkän aikavälin menestyksemme yrityksenä, työnantajana ja osana 
yhteiskuntaa riippuu siitä, miten me Pa-Ri Materia Oy:n työntekijät edistämme 
vastuullisia toimintatapoja.



Meille kaikille on tärkeää toimia oikein ja me kaikki olemme vastuussa Pa-Ri Materia 
Oy:n liiketoiminnan ja maineen suojelemisesta. Uskomme voimakkaasti siihen, että 
yhdessä asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme kanssa saamme aikaan 
parhaita tuloksia niin liiketoiminnassamme kuin kiertotalouden edistämisessä.

LAINSÄÄDÄNNÖN JA MUIDEN 
SITOUMUSTEN NOUDATTAMINEN
Noudatamme paikallisia lakeja ja säännöksiä kaikkialla missä toimimme ja 
edellytämme samaa myös yhteistyökumppaneiltamme. Sen lisäksi noudatamme 
yleisesti tunnustettuja hyviä liiketoimintaperiaatteita. Eettiset toimintaohjeemme 
auttavat oikean toimintatavan valinnassa silloin, kun ulkoista tai sisäistä sääntöä ei ole 
tai ne ovat epäselviä.

Meillä kaikilla on velvollisuus perehtyä omia tehtäviä ja Pa-Ri Materiaa koskevaan 
lainsäädäntöön, sitoumuksiin ja sisäisiin ohjeistuksiin sekä toimia niiden 
edellyttämällä tavalla. 

Pa-Ri Materia Oy on Suomen Tilaajavastuun (Vastuu Group) tunnustama Luotettava 
Kumppani.

EETTISET TOIMINTAOHJEET 
(CODE OF CONDUCT)
Pa-Ri Materialla on yhtiön ohjausryhmän hyväksymät Eettiset periaatteet, joissa 
määritellään ne yleiset periaatteet, joiden mukaan parilaiset kohtelevat toisiaan ja 
toimivat asiakkaiden, toimittajien, kumppanien, yhteisöjen sekä julkisten tahojen 
kanssa. Lisäksi ne määrittelevät, miten yhtiön omaisuudesta huolehditaan.

Pa-Ri Materia Oy:n johdon ja esimiesten vastuulla on luoda positiivinen työilmapiiri, 
jossa työntekijät uskaltavat kysyä ja ilmoittaa huolenaiheistaan sekä tilanteista, 
joihin tulisi puuttua. Epäselvissä tilanteissa henkilöstömme voi olla yhteydessä 
omaan esimieheen ja yhteistyökumppanimme omaan yhteyshenkilöönsä tai tämän 
esimieheen.

Toimintaohjeet koskevat kaikkia Pa-Ri Materia Oy:n ja sen tytäryhtiöiden 
hallituksia, työntekijöitä, yksiköitä ja toimintoja. Edellytämme, että myös kaikki 
tavarantoimittajamme noudattavat Toimintaohjeita.



2. YMPÄRISTÖVASTUU – 
HUOLEHDIMME YMPÄRISTÖSTÄMME

TOIMINTAMME SÄÄSTÄÄ LUONNONVAROJA JA 
PIENENTÄÄ PÄÄSTÖJÄ
Kiertotalouden keskeisenä ajatuksena on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät 
pitkään talouden käytössä, materiaalien arvo säilyy ja haittavaikutukset ympäristön 
kuormitukselle vähenevät. Jätettä ei enää synny, kun ylijäämämateriaalit ovat raaka-
ainetta muille ja tuotteet suunnitellaan käytettäviksi yhä uudelleen.

Haluamme tarjota asiakkaillemme toimistokalusteiden toimivimman ja 
kustannustehokkaimman kiertotalouspalvelun. Olemme sitoutuneet edistämään 
kestävää kehitystä pidentämällä toimistokalusteiden elinkaarta, ja näin toimien 
minimoimaan sekä materiaalikierrätykseen että energiahyödyntämiseen päätyvän 
materiaalin määrän. Kierrätetyn tuotteen uudelleenkäytöstä syntyy huomattava 
ympäristösäästö, kun vältytään uuden tuotteen valmistamiselta.

Vuonna 2019 kiertotaloustoimintamme säästi
joka päivä noin 26 000 kg kiinteitä luonnonvaroja
– tämä vastaa noin 17 henkilöauton massaa.

Vuonna 2019 kiertotaloustoimintamme ympäristösäästö oli merkittävä. Kiinteitä
luonnonvaroja säästyi noin 9 600 tonnia. Joka päivä kiertotaloustoimintamme säästi 
noin 26 000 kg kiinteitä luonnonvaroja – tämä vastaa noin 17 henkilöauton massaa. 
Lisäksi kiertotaloustoimintamme ansiosta syntyi noin 4 500 tonnia vähemmän 
hiilidioksidipäästöjä (CO2) verrattuna siihen, jos toimistokalusteet olisi hankittu 
uutena. Kaikista vastaanotetuista käytetyistä kalusteista ohjasimme vuonna 2019
uudelleenkäyttöön 78 prosenttia.

Laskenta tehdään yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa. 
Laskentamalli ja -menetelmät on ulkoisesti auditoitu (VTT & HSY).



Prosessimme kalusteiden käyttöiän pidentämiseksi ja 
ympäristövaikutusten pienentämiseksi

Prosessimme mukaisesti tarkistamme ja huollamme asiakkaidemme käytöstä 
poistuvat kalusteet, jonka jälkeen ne dokumentoidaan, valokuvataan ja varastoidaan 
uudelleenmyyntiä varten. Valtaosa toimistokalusteiden materiaaleista on 
käyttökelpoista vuosien, jopa kymmenien vuosien käytön jälkeen. Materiaalien 
puhdistaminen, korjaaminen, uudistaminen tai vanhojen kalusteosien yhdistäminen 
uusiin vastuullisesti tuotettuihin komponentteihin mahdollistaa kalusteiden käyttöiän
jatkamisen. Korjauskelvottomat kalusteet puramme varaosiksi, ja hyötykäyttöön 
kelpaamattomat osat kierrätämme vastuullisesti ja jätelain mukaisia sääntöjä 
noudattaen. Metalliosat toimitamme metallinkeräykseen, puuosat toimitamme joko 
kierrätykseen tai energiajakeeseen jne.

Toimintamme kohdistuu pääasiassa jätehuollon etusijajärjestyksen (ks. kuva 
alla) kohdan 2. Uudelleenkäyttö mukaiseen toimintaan. Etusijajärjestys kuvaa 
hierarkiaa, jonka mukaan EUlainsäädännössä pyritään vaikuttamaan jätteen määrän 
ja haitallisuuden vähentämiseen, jätteen kierrätyksen ja muun hyödyntämisen 
lisäämiseen sekä jätteen kaatopaikkakäsittelyn vähentämiseen.

Jätehuollon etusijajärjestys: Pa-Ri Materian toiminta 
kohdistuu pääasiassa uudelleenkäyttöön

1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen

2. Uudelleenkäyttö

3. Materiaalin uusiokäyttö

4. Hyödyntäminen 
energiana

5. Loppukäsittely



Olemme ohjanneet toimintahistoriamme aikana lähes miljoona kalustetta 
uudelleenkäyttöön. Kierrätämme kaikki pakkausmateriaalit. Muoviset materiaalit 
joko kierrätetään tai käytetään energian tuotantoon, pahviset materiaalit 
kierrätetään asianmukaisesti voimassaolevien säännösten mukaisesti. Suurin osa 
pakkausmateriaaleista on valmistettu kierrätysmateriaalista.

Valtakunnallisissa runkokuljetuksissa suosimme Posti Green -kotimaan rahti- ja 
pakettipalvelua, jossa kaikki kuljetukset ovat hiilineutraaleja. Tämän lisäksi 
jakeluautojemme kuljetusreitit optimoidaan aina päiväkohtaisesti ja otamme samalla 
aina asiakkaan käytetyt kalusteet tarvittaessa mukaan, jotta kuljettamisesta aiheutuvat 
kustannukset sekä päästöt voidaan minimoida.

HANKIMME VASTUULLISESTI
Luotettavat ja laadukkaat kumppanit ovat tärkeä osa toimintaamme, minkä vuoksi 
niiden vastuullinen toiminta on meille merkityksellistä. Sopimuskumppaneiltamme 
edellytämme kansainvälisten ja paikallisten lakien noudattamista sekä sitoutumista 
tämän Toimintaohjeen keskeisiin periaatteisiin.

Pyrimme varmistamaan, että toimittajiemme käyttämät materiaalit on tuotettu ja 
hankittu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Suosimme vastuullisia 
toimittajia, joilla on käytössään esimerkiksi ISO 9001 ja ISO14001 standardien 
mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät tai jotka toimivat niiden mukaisella tavalla.

Toimimme tasapuolisesti ja läpinäkyvästi sopimuskumppaneidemme kanssa, ja 
toteutamme kilpailutukset ennalta laadittuihin valintaperusteisiin pohjautuen. 
Haluamme tuntea sopimuskumppanimme ja siksi selvitämme huolellisesti heidän 
taustansa. Tavoitteenamme ovat pitkäaikaiset kumppanuudet valitsemiemme 
kumppaneiden kanssa.

SEURAAMME OMAN TOIMINTAMME JA 
TOIMITUSKETJUMME YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA
Olemme tunnistaneet omaan toimintaamme liittyvät ympäristönäkökohdat ja 
asettaneet niihin liittyviä tavoitteita, joiden toteutumista seuraamme säännöllisesti. 
Pyrimme minimoimaan haitalliset ympäristövaikutuksemme. Käytämme 
tuotteissamme joko kierrätettyjä tai ympäristöystävällisesti tuotettuja materiaaleja. 
Hankinta- ja jakeluketjuissamme suosimme kumppaneita, jotka toimivat kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti.



Seuraamme toimintamme ympäristövaikutusten toteutumisen mittarina esimerkiksi 
kierrätettyjen kalusteiden määrää sekä niiden vaikutus hiilijalanjälkeen sekä 
raaka-aine ja materiaalitarpeisiin (uusi kaluste vs. kierrätyskaluste). Esimerkiksi 
10 kiloa painavan tuolin kierrättäminen uudelleen käyttöön säästää noin 70 kiloa 
luonnonvaroja (metallit, puut, vesi, sähkö jne.) uuden tuolin valmistukseen ja
asiakkaalle toimittamiseen verrattuna.

Seuraamme sopimuskumppaniemme vastuullisuutta sopimuskauden aikana ja 
auditoimme kaikki merkittivät tuotteiden valmistajat. Haluamme varmistaa, että 
yhteistyökumppaneiden toiminta, tuotteet ja palvelut noudattavat vaatimuksiamme.

3. SOSIAALINEN VASTUU – 
VÄLITTÄEN JA YHTEISTYÖSSÄ

VÄLITÄMME TOISISTAMME JA 
TYÖYHTEISÖSTÄMME
Kunnioitamme Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien julistuksessa 
määriteltyjä ihmisoikeuksia sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksissa 
määriteltyjä kansainvälisiä työelämän normeja työntekijöiden oikeuksista. Emme 
hyväksy lapsityövoiman tai minkään pakkotyövoiman muodon käyttöä omassa 
toiminnassamme emmekä hankintaketjussamme.

Arvostamme erilaisuutta ja edistämme tasa-arvoista kohtelua ja yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia rekrytoinnissa ja palkkauksessa sekä henkilöstön kehittämisessä 
ja urakehityksessä. Emme hyväksy syrjintää sukupuolen, kansallisuuden tai etnisen 
alkuperän, iän, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, henkisen tai fyysisen haitan, 
poliittisten tai muiden näkemysten, yhteiskunnallisen aseman, perhesuhteiden tai 
muun henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella.

Noudatamme työntekijöidemme järjestäytymisvapautta, yksityisyyden suojaa,
työehtosopimustoimintaa, henkilöstöedustusta, työaikoja sekä palkanmaksua koskevia 
lakeja ja sopimuksia.



Huolehdimme toistemme hyvinvoinnista aidosti välittäen ja ihmisiä yksilöinä 
arvostaen. Vaikutamme omilla toimillamme siihen, että työympäristömme on 
turvallinen ja terveellinen. Meillä kaikilla on vastuu avoimesta keskustelusta ja 
toiminnan ja työyhteisön jatkuvasta kehittämisestä. 2019 henkilöstön lähtövaihtuvuus 
oli 2,7 prosenttia.

Pa-Ri Materia Oy:ssä investoimme jatkuvasti työntekijöidemme henkilökohtaiseen ja 
ammatilliseen oppimiseen ja kehittymiseen ja kannustamme tasapainoiseen työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamiseen.

Odotamme samojen periaatteiden ohjaavan myös yhteistyökumppaneidemme 
toimintaa.

TOIMIMME ASIAKASLÄHTÖISESTI
Tuotteemme ja palvelumme ovat asiakkaille räätälöityjä kokonaisuuksia, joten 
perustamme toimintamme asiakaslähtöiseen tekemiseen. Keskeisiä palvelutavoitteita 
toiminnassamme ovat kustannustehokkuus, oikea-aikaisuus, kiertotalous, nopeus, 
joustavuus ja kalusteiden soveltuvuus.

Asiakaslähtöisessä toiminnassamme palvelukokonaisuuksia on yhtä monta kuin on 
asiakkaita. Mikään asiakkaan palvelutarve tai -pyyntö ei ole meille liian pieni tai suuri.

Olemme määrittäneet tuotteillemme ja palveluillemme vaatimustason, joka 
on oleellinen hyvään laatuun pyrittäessä. Tavoitteenamme on, että tuotteita ja 
palveluja koskevat vaatimukset määritetään ja otetaan huomioon tuotetta ja palvelua 
toimittaessa ja arvioitaessa.

Suuren keskusvarastomme ja paikallisten aluemyyntivarastojemme ansiosta 
pystymme reagoimaan asiakkaiden tarpeisiin nopeasti.

Dokumentoimme kaikki tuotteiden ja palvelujen tilauksiin ja toimituksiin liittyvät 
tapahtumat. Päätoiminnot on prosessoitu ja niistä on laadittu prosessikuvaukset. 
Näin pystymme varmistamaan, että toiminta on systemaattista, nopeaa ja laadukasta. 
Jokainen tilaus on jäljitettävissä tilauslähetteessä olevan numeron perusteella koko 
prosessin aikana tilausvahvistuksesta tuotteen luovuttamiseen saakka.

Myymämme kalusteet ovat turvallisia ja niissä on huomioitu ergonomian asettamat 
vaatimukset. Pyrimme varmistamaan, että kaikki myymämme kalusteet ovat testattuja, 
ja vastaavat julkitilakalusteille tarkoitettuja laatunormeja.



Käytössämme on myös jatkuvan parantamisen malli, jota ylläpitävä ohjausryhmä 
kokoontuu säännöllisesti. Pa-Ri Materia Oy:n ohjausryhmä analysoi ja arvioi dataa 
sekä tietoja esille tulleen informaation pohjalta.

VALITSEMME YHTEISTYÖKUMPPANIMME 
HUOLELLA
Toimimme erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Edellytämme 
yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista Pa-Ri Materia Oy:n Eettisten 
toimintaperiaatteiden mukaiseen toimintaan myös niiden omassa toiminnassa siltä 
osin, kun kuin ohjeet soveltuvat niiden toimintaan.

TOIMINTAMME PERUSTUU LUOTTAMUKSEEN 
JA LÄPINÄKYVYYTEEN
Annamme selkeää ja oikeaa tietoa asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme, 
medialle sekä suurelle yleisölle. Sisäinen viestintä on tärkeää 
Toimintaperiaatteidemme jalkauttamisessa ja kehittämisessä. Käytämme 
sananvapauttamme sosiaalisessa mediassa ja muissa viestimissä vastuullisesti ja 
kunnioittavasti sekä noudattaen lakeja ja sisäisiä ohjeitamme. Tarvittaessa tarjoamme
omaa asiantuntijuutta sidosryhmiemme käyttöön.

Kunnioitamme muiden oikeuksia, emmekä hyväksy toisen osapuolen varojen 
tai aineettoman pääoman laitonta käyttöä. Sitoudumme pitämään salassa niin 
yhtiön omat kuin liikekumppaneidenkin luottamukselliset tiedot, ja huomioimme 
tietoturvaan liittyvät lainsäädännölliset vaatimukset toimintamme vähimmäistasona.



4. TALOUDELLINEN VASTUU – 
KANNATTAVAA LIIKETOIMINTAA 
PITKÄLLÄ AIKAJÄNTEELLÄ

TALOUDELLISEN LISÄARVON LUONTI
Pa-Ri Materian hyvä taloudellinen kehitys luo perustan muille vastuullisuuden osa-
alueilla. Sen ansiosta voimme kasvaa yrityksenä, työllistää useampia ihmisiä, palvella 
suurempaa asiakasjoukkoa, innovoida uusia kiertotalouden palveluita ja luoda 
hyvinvointi ympäristömme ja yhteiskuntamme hyväksi.

Taloudellisesta menestyksestä huolehtiminen merkitsee meille siis vastuunkantamista 
kaikista sidosryhmistämme. Menestystämme mitataan taloudellisen tuloksen lisäksi 
pitkän aikavälin arvonluonnilla – haluamme, että toiminnastamme jää jälki, jonka 
myös tulevat sukupolvet voivat hyväksyä.

Meille on myös tärkeä varmistaa, että asiakkaamme ja työntekijämme voivat luottaa 
toimintamme jatkuvuuteen, vakauteen ja vastuullisuuteen.

Pa-Ri Materia on kasvanut voimakkaasti ja kannattavasti viime vuosina, mikä 
on mahdollistanut myös uusien työtekijöiden työllistämisen. Vuonna 2019 
liikevaihtomme kasvoi edellisestä vuodesta 25 prosenttia 13,3 miljoonaan euroon ja 
henkilöstön määrä vuoden lopussa nousi 74 prosenttia 73:een.

Henkilöstön määrä 
2017 - 2019

Liikevaihdon kehitys 
2017 - 2019 (M€)



EMME HYVÄKSY KORRUPTIOTA 
TAI LAHJONTAA
Korruptio on toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan liiketoimintaan tai 
päätöksentekoon asiattomasti ja jonkun osapuolen perusteettomaksi eduksi. 
Pa-Ri Materia Oy:ssa on nollatoleranssi korruptioon ja lahjontaan kaikissa 
muodoissaan.

Meille on tärkeää tavata, kuunnella ja olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa 
asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tarjotessamme tai 
vastaanottaessamme vieraanvaraisuutta tai lahjoja toimimme huolellisesti. Emme 
koskaan anna tai ota vastaan lahjaksi rahaa tai mitään siihen rinnastettavaa.

Kunnioitamme kilpailijoitamme ja haluamme edistää reilua kilpailua. 
Liiketoimien, joissa Pa-Ri Materia Oy on osallisena, on oltava rakenteeltaan 
läpinäkyviä ja taloudellisesti perusteltuja. Henkilökohtaiset suhteet eivät vaikuta 
päätöksentekoomme, vaan päätökset tehdään aina asiakkaan ja 
Pa-Ri Materia Oy:n parhaaksi.

Pa-Ri Materia Oy on sitoutunut noudattamaan rahanpesun vastaista lainsäädäntöä, 
estämään veronkiertoa ja harjoittamaan liiketoimintaa vain sellaisten toimittajien ja 
liikekumppaneiden kanssa, jotka noudattavat soveltuvaa lainsäädäntöä. Liiketoimien, 
joissa Pa-Ri Materia Oy on osallisena, on oltava rakenteeltaan läpinäkyviä ja 
taloudellisesti perusteltuja.
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