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NSG Group 

Toimittajien toimintaohjeet 
Johdanto 

NSG Group pyrkii rakentamaan vahvan maailmanlaajuisen maineen ammattimaisten, 

lainmukaisten ja eettisten liiketapojen vaalijana NSG Groupin arvojen ja periaatteiden 

mukaisesti.  

Työntekijöiltä odotettava toiminta on dokumentoitu NSG Groupin toimintaohjeissa. Näissä 

toimittajien toimintaohjeissa on kuvattu käyttäytymistavat, prosessit ja käytännöt, joita 

toimittajien odotetaan noudattavan.  

Näiden toimintaohjeiden mukaan liiketoiminnassa on pyrittävä noudattamaan reiluja ja 

terveen järjen mukaisia menettelytapoja sekä asiaankuuluvaa lainsäädäntöä. 

Kaikkien toimittajien on noudatettava näitä toimintaohjeita sekä kaikkia sovellettavia lakeja 

ja määräyksiä voidakseen toimittaa materiaaleja ja palveluita NSG Groupille. Kaikkien 

toimittajien on myös suostuttava NSG Groupin esittämiin kohtuulliseksi katsottaviin 

tietopyyntöihin, joiden avulla voidaan varmistaa toimintaohjeiden noudattaminen. 

Hyvä hallintotapa 

Eettinen käyttäytyminen on olennainen osa kaikkea toimintaamme. Yhtiön jatkuvan 

menestyksen kannalta on olennaisen tärkeää, että toiminnassa noudatetaan aina lahjonnan 

ja korruptioon liittyvien riskien välttämiseen tähtääviä tiukkoja standardeja sekä yhtiön 

korkeita eettisiä normeja. Kansainvälisenä yrityksenä noudatamme menettelytapoja ja 

ohjeistusta, joita yrityksen sisällä pidetään voimassa. Samalla kunnioitamme paikallisia lakeja 

kaikilla yrityksen toiminta-alueilla ympäri maailmaa. 

Toimittajiemme on käyttäydyttävä päivittäisissä liiketoimissaan asiakkaiden, tavaran- ja 

palveluntoimittajien sekä muiden osapuolten kanssa tasapuolisesti ja rehellisesti.   

Odotamme, että toimittajamme:- 

 Ottavat henkilökohtaisen vastuun siitä, että toimivat ammattimaisesti, eettisesti, 

oikeudenmukaisesti ja rehellisesti. 

 Kieltävät kaiken vapaata kilpailua tai markkinoille pääsyä vääristävän tai haittaavan 

tai kilpailulakien puitteissa sovellettavia säädöksiä rikkovan toiminnan. 

 Eivät salli kenenkään heihin liittyvän henkilön tarjota, luvata, antaa, pyytää, 

vastaanottaa tai hyväksyä lahjuksia. 

 Ilmoittavat NSG Groupille välittömästi saadessaan tietoon, että jokin toimittajan 

johtajista, toimihenkilöistä tai työntekijöistä toimii julkisessa tehtävässä, jolla voi olla 

vaikutusta heidän suhteeseensa NSG Groupiin. 

 Ilmoittavat NSG Groupille välittömästi saadessaan tietoon, että jokin toimittajan 

johtajista, toimihenkilöistä tai työntekijöistä on sellaisessa suhteessa NSG Groupin 

työntekijään, että seurauksena voi olla eturistiriita. 
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 Noudattavat asetettuja taloudellisia velvoitteita kaikkialla missä toimivat. 

 Toteuttavat ja vaalivat työntekijöiden toimintaohjeita.  

Yhteiskuntavastuu 

Kansainvälisenä suuryrityksenä meillä on merkittäviä suhteita ympäri maailmaa niin 

työntekijöihimme, toimintaympäristöihimme kuin toimintojemme sidosryhmiin. Siksi otamme 

yrityksen yhteiskuntavastuun ja kansainväliset ihmisoikeudet vakavasti.  

Kaikkien toimittajien on noudatettava voimassaolevia Kansainvälisen työjärjestön ILO:n 

määrittämiä työoloja koskevia vähimmäisvaatimuksia.  

Tämä tarkoittaa, että toimittajien on pyrittävä noudattamaan työsuhteissa standardeja, jotka 

tukevat ihmisoikeuksien toteutumista. Tietoinen syrjintä rodun, ihonvärin, vakaumuksen, 

kansallisuuden, iän, perhesuhteen, raskauden, äitiyden, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, 

seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, uskonnollisen vakaumuksen, etnisyyden, 

kansalaisuuden, invaliditeetin, ammattiliiton jäsenyyden, poliittisen vakaumuksen tai muun 

lailla suojatun seikan perusteella työhönoton, ylennyksen, sisäisen siirron, irtisanomisen tai 

muun työsuhteeseen liittyvän toimen yhteydessä on kielletty.  

Paikallista ikäsyrjintää koskevaa lainsäädäntöä on noudatettava. Hyväksikäyttöä, ahdistelua 

ja uhkailua ei suvaita missään olosuhteissa eikä myöskään ahdistelusta ilmoittaneeseen 

henkilöön kohdistuvaa painostusta tai kostoa.  

NSG Group on sitoutunut hankkimaan komponentit ja raaka-aineet yrityksiltä, joilla on samat 

ihmisoikeuksia, etiikkaa ja ympäristövastuuta koskevat arvot kuin meillä itsellämme. Näin 

ollen NSG Group on sitoutunut hankkimaan mineraalit ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla. 

NSG Group on sitoutunut huolehtimaan siitä, ettei toimitusketjuissamme eikä missään 

muualla liiketoiminnassamme esiinny orjuutta eikä ihmissalakuljetusta. 

Odotamme, että toimittajamme:- 

 Tarjoavat henkilöstölle turvallisen ja terveellisen työympäristön rajoittamalla 
työympäristön vaaratekijät mahdollisimman vähäisiksi. 

 Ehkäisevät altistumista vaarallisille materiaaleille, laitteille ja toiminnoille.  

 Toteuttavat ja vaalivat tehokkaita turvallisuusohjeita. 
 Noudattavat kansallisen työlainsäädännön työaikaa koskevia määräyksiä. NSG Group 

ei käytä toimittajia, jotka käyttävät pakkotyövoimaa tai hyväksyvät sen. Palvelukseen 
ei oteta alle 15-vuotiaita tai kansallisen lainsäädännön mukaista vähimmäisikää 
nuorempia henkilöitä.  

 Noudattavat huolellisuusvelvoitetta hankittaessa mineraaleja konfliktialueilta ja 

auttavat asiakkaitamme noudattamaan konfliktimineraaleja koskevia 

raportointivelvoitteita.  

 Noudattavat orjuutta ja ihmissalakuljetusta koskevaa lainsäädäntöä. 
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 Noudattavat paikallisen NSG-yhtiön työterveys- ja työturvallisuuskäytäntöjä, alkoholin 

ja huumausaineiden väärinkäyttöä koskevat käytännöt mukaan lukien, kun he 

työskentelevät tai vierailevat NSG:n toimitiloissa.  

Ympäristövastuu 

NSG Group on täysin sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin ympäristöasioissa. Yhtiön 

käytännöt korostavat ainutlaatuista panosta, jonka tuotteemme voivat antaa 

ilmastonmuutoksen torjumiseen, sekä haasteita, joita kohtaamme tehostaessamme omaa 

energian käyttöämme ja omien resurssiemme hallintaa. Kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti NSG Group pitää yllä viestintäyhteyttä ja tekee rakentavaa yhteistyötä 

toimittajien, hallitusten, sääntelyviranomaisten, tiedeyhteisön ja muiden asiaankuuluvien 

sidosryhmien kanssa tavoitteenaan kehittää ja edistää liiketoiminnan ja yhteiskunnan 

käytäntöjä, jotka tukevat kestävää kehitystä. 

Siksi myös yhtiön toimittajien on tunnistettava oman roolinsa tärkeys ympäristövaikutusten 

vähentämisessä.  

Toimittajiemme on omalta osaltaan edistettävä hyvinvoinnin säilymistä ja kestävää kehitystä 

pyrkimällä jatkuvasti toimimaan parhaiden ympäristönsuojelukäytäntöjen mukaisesti.  

Odotamme, että toimittajamme:- 

 Noudattavat sovellettavaa ympäristölainsäädäntöä. 

 Soveltavat liiketoiminnan ympäristöriskeihin suhteutettuja ympäristöperiaatteita. 

 noudattavat vaarallisten aineiden käsittelyssä asiaankuuluvia lakeja, säädöksiä ja 

standardeja sekä yrityksen sisäisiä sääntöjä ja käytäntöjä. Toimittajien on kaikin 

keinoin pyrittävä estämään vaarallisten aineiden joutuminen ympäristöön, tulipalot, 

räjähdykset ja muut huomattavat vahingot, joista voi olla vakavia haittoja 

työntekijöille, kiinteistöille, ympäröiville yhteisöille ja ympäristölle.  

 Pyrkivät varmistamaan, että olemassa olevien tuotantolaitosten ja laitteiden käytössä 

ympäristövaikutukset pyritään rajoittamaan mahdollisimman vähäisiksi. 

 Parantavat työntekijöiden tietoisuutta heidän omasta vastuustaan ympäristön 

suojelussa tarjoamalla koulutusta ja tarvittavia resursseja.  

Toimittajiemme on noudatettava samoja standardeja sekä omien toimittajiensa että 

alihankkijoidensa kanssa ja oltava valmiita esittämään siitä todisteita pyydettäessä. 

Riskienhallinta 

Yhtiön toiminnan laajuus aiheuttaa potentiaalisia riskejä liiketoiminnalle, mikä edellyttää 

meiltä tehokasta riskien hallintaa. Vastuullisen riskienhallinnan ansiosta voimme huolehtia 

niin työntekijöille kuin osakkaille antamistamme sitoumuksista.  

Toimittajiemme on suhtauduttava riskeihin vastuullisesti ja odotettava samaa myös omilta 

toimittajiltaan. 
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Odotamme, että toimittajamme:- 

 Johtavat liiketoimintaansa vastuullisesti ja viisaasti, jotta taloudellisilta vahingoilta 

voidaan välttyä. 

 Tiedottavat NSG Groupille mahdollisista ongelmista tai kehityskuluista, jotka lisäävät 

huomattavasti NSG Groupin toimitusketjuun kohdistuvaa riskiä. 

 Ylläpitävät omia toimittajien riskinarviointiprosessejaan.  

Toimittajien kehitys 

NSG Group arvioi tavaran- ja palveluntoimittajiensa toiminnan odotuksiinsa nähden. Tämä 

tapahtuu sekä valintaprosessin aikana että sen jälkeen keskeisten suorituskykymittareiden 

(Key Performance Indicator, KPI) avulla. Tavoitteena on tarjota työkalut toiminnan 

jatkuvaan parantamiseen.  

Odotamme toimittajiemme noudattavan nykyisiä vaatimuksia sekä samalla tiedostavan 

tulevaisuuden vaatimukset ja valmistautuvan niihin. Vaatimuksia asettavat esimerkiksi NSG 

Group, sen asiakkaat ja hallitusten säätämät lait, ja niillä tähdätään ihmisten ja 

elinympäristön hyvinvoinnin edistämiseen.  

NSG Group pyrkii kehittämään näitä aloitteita ja parantamaan nykyisiä ratkaisuja 

yhteistyössä toimittajiensa kanssa. Yhteisenä päämääränä on teknisten innovaatioiden 

tukeminen ja toiminnan tehostaminen. 

 
 
 

 

  

Document Reference NSGCOC 

Issue Number 4 

Issued Date 6th June 2017 



NSG Group Supplier Code of Conduct 

Document Reference: NSGCOC Issue Number: 4 Issued Date: 6th June 2017 

 

 

5 
 

Hyväksyminen 

Jos allekirjoitat useamman kuin yhden juridisen henkilön tai yhtiön puolesta, ilmoita alla 

kaikki juridiset henkilöt tai yhtiöt, joita allekirjoitus koskee. 

Alla olevan yhtiön puolesta vahvistan, että se sitoutuu noudattamaan oheisia 

NSG Groupin toimittajien toimintaohjeita 

Tiedot toimittajasta 

Toimittajan nimi  

Toimittajan osoite  

Henkilötiedot 

Etunimi  

Sukunimi  

Tehtävänimike  

S-posti  

Päiväys  

Allekirjoitus ja/tai yrityksen virallinen leima 

 

 

 


