TOIMITTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT

1. Johdanto
1.1 Nesteen visiona on luoda vastuullisia vaihtoehtoja joka päivä. Sen lisäksi,
että tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia ratkaisuja, visiomme tarkoittaa
myös sitä, että Neste harjoittaa liiketoimintaansa aina rehellisesti ja Nesteen
Eettisissä Säännöissä määriteltyjen standardien mukaisesti. Vastuullisella
hankinnalla on merkittävä rooli tämän vision saavuttamisessa.
Sitoumuksemme vastuulliseen ja eettiseen liiketoimintaan riippuu paitsi omista
ihmisistämme myös suhteiden luomisesta sellaisten liikekumppaneiden kanssa,
jotka jakavat sitoumuksemme.
1.2 Näissä Toimittajan Eettisissä Säännöissä ("Säännöt") tuodaan esille ne
vaatimukset, joita Nesteen Toimittajien ("Toimittaja") on noudatettava
liiketoimissaan Nesteen kanssa sekä liikesuhteissaan omien työntekijöidensä,
toimittajiensa ja muiden sidosryhmiensä kanssa. Oppaassa Nesteen
Toimittajille (Guide for Neste Suppliers) on lisäohjeita näiden Sääntöjen
tulkinnasta ja soveltamisesta.
1.3 Näissä Säännöissä "Toimittaja" tarkoittaa luonnollista henkilöä tai
oikeushenkilöä, joka toimittaa Nesteelle tuotteita, komponentteja, materiaaleja
tai palveluita. Määritelmä "Toimittaja" sisältää myös Toimittajan omat
ensimmäisen portaan toimittajat, sopijakumppanit ja liikekumppanit, jotka
osallistuvat tuotteiden, komponenttien, materiaalien tai palveluiden
toimittamiseen Nesteelle.
1.4 Toimittajan tulee varmistaa, että sen omat ensimmäisen portaan toimittajat,
sopijakumppanit ja muut liikekumppanit, jotka osallistuvat tuotteiden,
komponenttien, materiaalien tai palveluiden toimittamiseen Nesteelle,
noudattavat näiden Sääntöjen vähimmäisvaatimuksia, sekä toimittaa nämä
Säännöt kyseisille tahoille.
1.5 Näitä Sääntöjä voidaan muuttaa ajoittain. Sääntöjen uusin versio on aina
saatavilla Nesteen verkkosivuilla osoitteessa
https://www.neste.com/fi/konserni/vastuullisuus/vastuullisuudenjohtaminen/vastuullisuuspolitiikat-ja-periaatteet/nesteen-eettiset-saannottoimittajille
2. Lakien ja määräysten noudattaminen
Toimittajan tulee noudattaa kaikkia sen toimintaan soveltuvia lakeja ja
määräyksiä. Mikäli näiden Sääntöjen vaatimus on ristiriidassa kansallisen
lainsäädännön kanssa, Toimittajan on noudatettava tiukempia vaatimuksia.
3. Liiketoimintatapa
3.1 Nollatoleranssi korruptiolle
Neste odottaa, että sen Toimittajalla on nollatoleranssi lahjonnan ja korruption
suhteen. Neste edellyttää, että sen Toimittajalla on standardit ja menettelytavat
sen varmistamiseksi, että Toimittajan johtajat, työntekijät ja Toimittajan
puolesta toimivat kolmannet osapuolet eivät tarjoa, lupaa, anna tai hyväksy
lahjuksia tai suorita taikka hyväksy sopimattomia maksuja (kuten voitelurahoja
”facilitation payments” tai lahjusmaksuja ”kickbacks”) saadakseen uutta
liiketoimintaa, säilyttääkseen olemassa olevan liiketoiminnan tai turvatakseen
minkä tahansa muun sopimattoman edun. Toimittaja ei saa tarjota Nesteen
työntekijöille lahjoja tai vieraanvaraisuutta tilanteessa, jossa mainitut lahjat tai
vieraanvaraisuus saattavat vaikuttaa tai näyttävät vaikuttavan työntekijän
päätökseen Toimittajaa kohtaan.
3.2 Rehellinen kilpailu
Toimittajan on kilpailtava oikeudenmukaisesti noudattaen kaikkia sovellettavia
kilpailulakeja ja -määräyksiä ja varmistettava omilla standardeillaan ja
menettelytavoillaan, että sen johtajat ja työntekijät eivät osallistu
kilpailunvastaisiin käytäntöihin.
3.3 Rahanpesua ja henkilötietosuojaa koskevien sääntöjen sekä
kauppapakotteiden noudattaminen
Toimittajan on noudatettava kaikkia rahanpesua ja henkilötietosuojaa koskevia
lakeja ja määräyksiä sekä kaikkia sovellettavia talous- ja kauppapakotteita.
3.4 Eturistiriitojen välttäminen
Toimittajan tulee välttää tilanteita, joissa Toimittajan ja Nesteen välillä
vallitsee eturistiriita mukaan lukien vuorovaikutustilanteet Nesteen työntekijän
kanssa, jotka voisivat luoda työntekijälle eturistiriidan toimia Nesteen parhaan
edun mukaisesti. Toimittajan on ilmoitettava Nesteelle kaikki mahdolliset tai
olemassa olevat eturistiriitatilanteet suhteessa Nesteeseen.
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4. Ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet
Neste kunnioittaa ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa
vahvistettuja oikeuksia ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kahdeksassa
keskeisessä
yleissopimuksessa vahvistettuja perusoikeuksia, jotka
muodostavat perustan Nesteen Ihmisoikeussitoumukselle. Toimittajien
odotetaan kunnioittavan samoja oikeuksia ja Toimittajien tulee vähintään:
4.1 noudattaa työaikaa, vähimmäispalkkaa, ylityötä, riittäviä taukoja ja
lepoaikaa, sairaus-, vuosi- ja vanhempainlomaa sekä pakollisia etuuksia (muun
muassa sosiaaliturvaa) koskevia sovellettavia lakeja sekä pitää näistä
asianmukaista kirjaa;
4.2. varmistaa, että kaikille työntekijöille ilmoitetaan heidän työsuhteidensa
keskeiset ehdot ennen työhön sitoutumista;
4.3 olla palkkaamatta alle 15-vuotiaita työntekijöitä, suojella 15-17-vuotiaita
työntekijöitä sellaiselta työltä, joka luonteeltaan tai olosuhteiltaan on omiaan
vahingoittamaan heidän terveyttään, turvallisuuttaan tai moraaliaan, ja perustaa
järjestelmiä, joilla varmistetaan näiden vaatimusten täyttäminen ja seuranta;
4.4 olla käyttämättä pakkotyötä ja varmistaa, että työntekijät eivät maksa
rekrytoinneistaan palkkioita tai niihin liittyviä kustannuksia;
4.5 tarjota yhtäläiset mahdollisuudet ja yhtäläisen kohtelun työssä riippumatta
työntekijän rodusta, ihonväristä, uskonnosta, sukupuolesta, poliittisesta
mielipiteestä, kansallisesta tai sosiaalisesta alkuperästä, taikka muusta
vastaavasta erottelusta, joka ei perustu työn luontaisiin vaatimuksiin;
4.6. olla suvaitsematta minkäänlaista työntekijöiden välitöntä tai välillistä,
fyysistä tai sanallista häirintää; ja
4.7 tunnustaa ja kunnioittaa työntekijöiden oikeutta järjestäytyä vapaasti ja
neuvotella työsuhteidensa ehdoista kollektiivisesti.
5. Työterveys, henkilöturvallisuus ja yritysturvallisuus
Toimittajan on tarjottava työntekijöilleen terveellinen ja turvallinen työpaikka
kaikkien sen toimintaan sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.
Toimittajan tulee vähintään:
5.1 noudattaa Nesteen Turvallisuuden Pääsääntöjä (Life Saving Rules)
työskenneltäessä
Nesteen
toimipaikassa,
saatavilla
osoitteessa
https://www.neste.com/fi/konserni/vastuullisuus/turvallisuus
5.2 noudattaa terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, jos ja siinä määrin kuin niistä
on erikseen sovittu Nesteen kanssa;
5.3 varmistaa, että työntekijöille ja urakoitsijoille toimitetaan
tarkoituksenmukaiset heidän terveyttään tai turvallisuuttaan koskevat tiedot ja
välineet; ja
5.4 järjestää työntekijöille ja urakoitsijoille juomavesi, puhtaat wc-tilat, riittävä
ilmanvaihto, hätäuloskäynnit, asianmukainen valaistus sekä pääsy
ensiapuvälineisiin tai muuten huolehtia heidän ensiavustaan hätätilanteissa.
6. Ympäristövaikutukset ja ilmastonmuutos
Toimittajan
tulee
tukea
ennalta
varautuvaa
lähestymistapaa
ympäristöhaasteisiin ja sitoutua aloitteisiin edistää ympäristövastuun
lisäämistä. Toimittajaa kannustetaan perustamaan ja toteuttamaan menettelyjä,
joilla minimoidaan toiminnan ympäristölle aiheutuvia haittoja, ja osoittamaan
jatkuvaa parantamista siinä. Toimittajan on toiminnassaan vähintään:
6.1 täytettävä soveltuvat ympäristövaatimukset, jotka on vahvistettu
Toimittajan
toimintaan
sovellettavissa
laeissa,
määräyksissä
ja
ympäristöluvissa sillä toimialueella, jossa Toimittaja toimii;
6.2 tarkkailtava, kontrolloitava ja käsiteltävä asianmukaisesti toiminnastaan
syntyviä jätevesiä, päästöjä ilmaan ja jätteitä mukaan lukien sovellettavan
lainsäädännön ja prosessivalmistajan ohjeiden mukainen ongelmajätteiden
käsittely; ja
6.3
harkittava
toimintansa
ilmastovaikutuksia
ja
ryhdyttävä
kasvihuonekaasujen vähentämistoimenpiteisiin mahdollisuuksiensa mukaan.
7. Raportointi
7.1 Toimittajan tulee ilmoittaa kaikista näiden Sääntöjen vastaisista toimista
Nesteen Chief Compliance Officerille, P.O. Box 95, 00095 NESTE, Suomi.
7.2 Nesteen liikekumppanit ja muut sidosryhmät voivat raportoida epäillyistä
loukkauksista (nimettömästi ja luottamuksellisesti) käyttäen Nesteen Ethics
Onlinea osoitteessa: www.speakupfeedback.eu/web/c3ubru

