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Nouryonin liiketoimintasäännöt liikekumppaneille 
 
Eettiset liiketoimintatavat ovat Nouryonin kasvu- ja menestysstrategian ytimessä, ja ne on 
integroitu yhtiömme arvoihin: "Tähtäämme korkealle, Olemme sitoutuneita ja Toimimme 
oikein".  Odotamme myös kaikkien liikekumppaneidemme noudattavan kaikkia sovellettavia 
lakeja ja säädöksiä ja sitoutuvan näissä liikekumppanien liiketoimintasäännöissä määritettyihin 
eettisiin periaatteisiin. Liikekumppaneiden vaatimukset:  
 
1. Sovellettavien lakien noudattaminen: Liikekumppanien on oltava tietoisia kaikista 

toimintamaissaan sovellettavista laeista ja säädöksistä ja noudatettava niitä, mukaan 
lukien (soveltuvin osin) korruptionvastaiset lait, tullimääräykset, vientilait ja kaupan 
ohjaus, kilpailuun, kartelleihin ja reiluun kaupankäyntiin liittyvät lait, tietosuojalait, 
paikallinen työvoima- ja työlainsäädäntö sekä kansainväliset oikeudenmukaisen 
työelämän standardit. 

 
2. Eettiset liiketoimintatavat: Liikekumppanit eivät saa käyttää käteistä, lahjoja tai 

muunlaisia korvauksia liiketoiminnan hankkimiseen tai säilyttämiseen.  Liikekumppanit 
eivät myöskään saa lahjoittaa Nouryonin työntekijöille mitään arvoa omaavaa (mukaan 
lukien ateriat, lahjat ja viihde) saadakseen tai säilyttääkseen liiketoimintaa tai 
vaikuttaakseen liiketoimintapäätöksiin. Nouryonin työntekijät voivat vastaanottaa 
arvoltaan pieniä (alle 50 €) liiketoimintaan liittyviä huomaavaisuudenosoituksia, mutta 
vain, jos ne ovat Nouryonin aterioita, lahjoja ja viihdytystä koskevan käytännön mukaisia. 
Liikekumppanien on kirjattava ja säilytettävä tarkasti tiedot kaikista aterioista, lahjoista, 
viihteestä ja niihin liittyvistä maksuista. 

 
3. Kilpailunvastaisen toiminnan välttäminen: Liikekumppanien on poikkeuksetta 

noudatettava sovellettavaa kilpailulainsäädäntöä ja muun muassa oltava jakamatta 
liikekumppanin tai muiden kolmansien osapuolten kaupallisesti arkaluonteista tietoa 
tarpeettomasti Nouryonille. 

 
4. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen: Liikekumppanien on edistettävä kunnioittavaa ja 

sallivaa työympäristöä, jossa ei ole syrjintää tai häirintää. Niiden on myös varmistettava, 
että ne noudattavat kaikkia sovellettavia paikallisia työvoima- ja työlakeja sekä 
kansainvälisiä oikeudenmukaisen työelämän standardeja ja että niiden toimitusketjut eivät 
salli tai edistä lapsityötä, pakkotyötä tai ihmiskauppaa.  

 
5. Turvallisen työympäristön tarjoaminen: Liikekumppanien on tarjottava turvallinen, 

puhdas ja terveellinen työympäristö, jossa pyritään kohtuullisin keinoin estämään 
työtapaturmia ja -onnettomuuksia. 
 

6. Ympäristön suojelu: Liikekumppanien on noudatettava kaikkia sovellettavia 
ympäristölakeja ja -säädöksiä ja pyrittävä parhaansa mukaan noudattamaan parhaita 
käytäntöjä ja alan ympäristönsuojelustandardeja. Liikekumppanien on varmistettava 
mahdollisuuksien mukaan, että raaka-aineet hankitaan tavalla, joka minimoi jätteen 
määrän, metsäkadon ja muut haitalliset vaikutukset ympäristöön ja paikallisyhteisöihin. 
 

7. Vastuullisen hankinnan standardien noudattaminen:  Liikekumppanien on 
noudatettava konfliktimineraaleihin, moderniin orjuuteen ja muihin vastuullisen hankinnan 
hankkeisiin liittyviä lakeja ja säädöksiä ja tuettava Nouryonia niiden noudattamisessa. 
Liikekumppanien on myös noudatettava parhaita käytäntöjä tutkimuksessa ja 
kehityksessä, kuten vältettävä mahdollisuuksien mukaan eläinkokeita, sekä riskiraaka-
aineiden, kuten palmuöljyn, hankinnassa. Mittaamme toimittajiemme toiminnan 
kestävyyttä ja hankinnan eettisyyttä toimittajien EcoVadis-pisteytyksen perusteella. 

https://www.nouryon.com/globalassets/nouryon/4.-company/4.-sustainability/downloads/nouryon---rspo-statement-2021.pdf
https://ecovadis.com/
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Tuloksia seurataan EcoVadis-palvelussa. Jos toimittajan pistemäärä on 45 tai vähemmän 
tai sillä ei ole lainkaan EcoVadis-pistemäärää, siltä voidaan edellyttää 
parannussuunnitelmia, joissa osoitetaan, miten toimittaja on kehittämässä toimintansa 
kestävyyttä ja eettisiä hankintakäytäntöjä. 
 

8. Tietojen hallinta ja suojaus: Liikekumppanien on suojeltava asianmukaisin keinoin 
Nouryonin omistusoikeudellisia tai luottamuksellisia tietoja, kuten työntekijä- ja 
asiakastietoja, immateriaalioikeuksia ja liikesalaisuuksia. 
 

9. Mahdollisista rikkomuksista ilmoittaminen: Liikekumppanien on tarjottava 
työntekijöilleen ja kolmansille osapuolille nimetön kanava, jonka kautta voi tehdä 
ilmoituksia mahdollisista lakien, säädösten, käytäntöjen tai näiden liiketoimintasääntöjen 
rikkomuksista.  Liikekumppanien on kiellettävä kaikki kostotoimet sellaisia työntekijöitä tai 
kolmansia osapuolia kohtaan, jotka tekevät vilpittömin aikein ilmoituksen mahdollisesta 
rikkomuksesta. 

 
Jos epäilet liikekumppanin tai Nouryonin edustajan rikkovan näitä liiketoimintasääntöjä, tee 
ilmoitus SpeakUp!-raportointijärjestelmämme kautta. Tarjoamme tätä varten maksuttoman 
puhelinnumeron 36 maassa ja useilla kielillä. Katso lisätietoja SpeakUp!-verkkosivustosta.  
 
Voit myös lähettää viestin Nouryonin Compliance-tiimille osoitteeseen 
nouryoncompliance@nouryon.com tai: 
 

Nouryon  
Attn: Chief Compliance Officer 
100 Matsonford Road 
Building 5, Suite 550 
Radnor, PA 19087 
United States of America

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/74611/index.html
mailto:nouryoncompliance@nouryon.com


 

  

 

 


