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LIITE 4 – TOIMITTAJIEN CODE OF 
CONDUCT 
Hangon Satama on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa 

rehellisesti ja luotettavasti, noudattamaan lainsäädäntöä ja 

varmistamaan, että jokaista työntekijää ja liikekumppania 

kohdellaan kunnioittavasti. Edellytämme toimittajiemme toimivan 

samoin. 

Näissä toimittajien säännöissä selitetään Hangon Sataman 

eettisen käyttäytymisen sääntöinä käytettävät 

liiketoimintastandardit ja -periaatteet sekä määritellään, mitä 

Hangon Satama edellyttää toimittajiltaan. 

Toimittajamme ovat olennainen osa vastuullista 

liiketoimintastrategiaamme. 

1. LIIKETOIMINNAN INTEGRITEETTI 
1.1 Lainsäädännön noudattaminen 
Toimittajiemme edellytetään noudattavan kaikkia heidän 

liiketoimintaansa sovellettavia (paikallisia) lakeja ja määräyksiä. 

1.2 Reilu kilpailu 
Toimittajiemme on kilpailtava reilusti ja noudatettava 

sovellettavia kilpailu- ja kilpailunrajoituslakeja. Edellytämme, että 

kilpailijamme eivät tee sopimuksia tai sovi käytännöistä, joilla on 

kilpailua rajoittava vaikutus, kuten hinnoista sopiminen, 

markkinoiden jakaminen tai määräävän aseman väärinkäyttö. 

1.3 Vientivalvonta 
Edellytämme, että toimittajamme eivät riko mitään kansallisia tai 

kansainvälisiä vientivalvontasäännöksiä tai heihin sovellettavia 

kauppa-, taloudellisia tai rahoituksellisia pakotteita tai 

kauppasaartoja. Toimittajamme tunnistavat liiketoimintaansa 

sovellettavat kaupan rajoitukset ja suoriutuvat niistä, mukaan 

lukien pakotteiden kohteena olevien maiden ja osapuolten 

rajoitukset. 

1.4 Petosten torjunta 
Toimittajiemme edellytetään tekevän työnsä luotettavasti ja 

rehellisesti. Toimittajillamme on oltava käytössä sisäiset 

valvontajärjestelmät petosten ja rahanpesun havaitsemiseksi, 

estämiseksi ja torjumiseksi. Mahdollisista petoksista, joilla voi 

olla vaikutuksia Hangon Satamaan, on ilmoitettava meille 

välittömästi. 

1.5 Ei korruptiota tai lahjontaa 
Edellytämme toimittajiltamme nollatoleranssia korruption 

suhteen. Toimittajamme eivät anna, tarjoa tai valtuuta lahjuksia, 

eivät harjoita minkäänlaisia epäeettisiä liiketoimintakäytäntöjä 

eivätkä maksa voitelurahoja. Edellytämme, että toimittajamme 

eivät tarjoa tai ota vastaan sellaisia lahjoja ja viihdettä, jotka 

eivät ole kohtuullisia ja oikeasuhteisia tai joiden tarkoituksena on 

saada henkilö toimimaan tehtävässään epäasianmukaisesti 

liiketoimintaedun turvaamiseksi. 

1.6 Vältä eturistiriitoja 
Edellytämme, että meidän ja toimittajiemme välisissä 

liiketoimissa toimittajamme tekevät päätöksensä vain 

objektiivisten kriteerien perusteella. Kaikki tekijät, jotka voivat 

vaikuttaa toimittajiemme päätöksiin yksityisten, liiketoimintaan 

liittyvien tai muiden eturistiriitojen vuoksi, on estettävä alusta 

alkaen. Sama koskee sukulaisia ja muita lähipiiriin kuuluvia 

osapuolia. Jos toimittajan työntekijä on sukua Hangon Sataman 

työntekijälle ja tämä voi aiheuttaa mahdollisen eturistiriidan 

liiketoimissa tai liikesuhteessa, toimittajan on ilmoitettava asiasta 

Hangon Satamalle tai varmistettava, että Hangon Sataman 

työntekijä tekee niin. 

 

2. VASTUULLINEN TYÖYMPÄRISTÖ 
2.1 Terveys ja turvallisuus 
Hangon Satama pyrkii luomaan kaikille työntekijöilleen 

tapaturmattoman, turvallisen ja terveellisen työympäristön ja 

edellyttää samaa toimittajiltaan. Toimittajiemme on noudatettava 

kaikkia sovellettavia turvallisuussääntöjä ja -määräyksiä, ja 

heillä on oltava käytössä vaaratilanteiden raportointi- ja 

hallinnointimenettely. 

2.2 Ei lapsi- tai pakkotyötä 
Edellytämme toimittajiltamme, että he noudattavat lasten ja 

nuorten työskentelyä koskevaa sovellettavaa lainsäädäntöä ja 

määräyksiä ja ehdotonta pidättäytymistä vähimmäisikää 

nuorempien lasten palkkaamisesta. Toimittajiemme työntekijät 

eivät saa olla työntekijöitä vasten tahtoaan, hyväksikäyttöä 

varten maahan tuotuja tai orjuudessa tai pakkotyössä 

työskenteleviä, eikä heiltä saa riistää heidän oikeuksiaan. 



 

2.3. Työehdot 
Toimittajiemme on noudatettava kaikkia sovellettavia laki 

sääteisiä ja sääntelyvaatimuksia, ja he ovat yleisesti sitoutuneet 

soveltamaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) periaatteita. 

Työajat, palkat ja edut ovat oikeudenmukaisiaja lakien ja alan 

standardien mukaisia, mukaan lukien vähimmäispalkkoja, 

ylityötä, muita korvauksia ja laissa määrättyjä etuja koskevat lait 

ja alan standardit. Edellytämme, että toimittajamme 
kunnioittavat yksilöllisiä mielipiteen- ja yhdistymisvapautta 

koskevia oikeuksia, mukaan lukien oikeus 

työehtosopimusneuvotteluihin. 

2.4 Ei häirintää tai syrjintää 
Toimittajamme eivät suvaitse minkäänlaista häirintää 

esimerkiksi rodun, ihonvärin, uskonnon, sukupuolen, 

seksuaalisen suuntautumisen, kansallisen alkuperän, iän tai 

vammaisuuden perusteella eivätkä minkään muunlaista 

vihamielistä, epäkunnioittavaa, loukkaavaa ja/tai nöyryyttävää 

käyttäytymistä. 

2.5 Yhtäläiset mahdollisuudet 
Edellytämme, että toimittajamme pyrkivät tarjoamaan 

työntekijöilleen yhtäläiset mahdollisuudet. 

3. YMPÄRISTÖ 
Toimittajamme noudattavat kaikkia asiaankuuluvia 

ympäristölakeja ja varmistavat, että tarvittavat luvat ovat 

olemassa. Toimittajamme ovat sitoutuneet raaka-aineiden, 

energian ja muiden luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön sekä 

jätteiden, päästöjen ja melun minimoimiseen. 

4. IMMATERIAALIOMAISUUS JA 
VIESTINTÄ 
Edellytämme, että toimittajamme kunnioittavat 

immateriaalioikeuksia, Hangon Sataman immateriaalioikeudet 

mukaan lukien. Heidän saatavillaan olevien Hangon Sataman 

luottamuksellisten tietojen paljastamisen tai luvattoman käytön 

estämiseksi käytössä on oltava asianmukaiset toimenpiteet. 

Toimittajamme eivät viesti millään ulkoisella tavalla 

liikesuhteestaan Hangon Sataman kanssa, mukaan lukien muun 

muassa Hangon Satamaa koskevat lehdistötiedotteet ilman 

kirjallista etukäteishyväksyntää. 

Toimittajamme suojaavat Hangon Sataman työntekijöiden ja 

asiakkaiden henkilötietoja ja käyttävät näitä tietoja vain laillisiin 

ja valtuutettuihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Toimittajiemme 

on oltava selvillä siitä, milloin ja miten he keräävät, käyttävät tai 

jakavat henkilötietoja. Kaikkia henkilötietoja käsitellään vain 

sovellettavien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti. Jos 

tapahtuu tietoturvaloukkaus, toimittajiemme on ilmoitettava siitä 

välittömästi Hangon Satamalle sovellettavien lakien ja 

määräysten mukaisesti. 

5. TOIMITTAJIEN SUHTEET 
Hangon Satama edellyttää, että toimittajat tiedottavat tässä 

asiakirjassa määritellyistä liiketoimintastandardeista 

alihankkijoilleen ja aliurakoitsijoilleen ja ottavat nämä 

liiketoimintastandardit huomioon valitessaan alihankkijoita ja 

aliurakoitsijoita. Edellytämme, että toimittajamme kannustavat 

alihankkijoitaan ja aliurakoitsijoitaan noudattamaan 

sopimusvelvoitteitaan täyttäessään toimittajasääntöjen 

ihmisoikeuksien suojelua, työoloja, väärinkäytöksiä, lahjonnan 

torjuntaa ja kieltämistä, vientivalvontaa ja pakotteita koskevia 

vähimmäisvaatimuksia. 

6. TOIMITTAJASÄÄNTÖJEN 
NOUDATTAMINEN 
Toimittajiemme on noudatettava toimittajasäännöissä kuvattuja 

periaatteita ja valvottava niiden noudattamista. Ilmoittamalla 

asiasta ennakkoon Hangon Satama voi suorittaa kohtuullisia 

tarkastuksia varmistaakseen, että toimittajamme noudattavat 

toimittajasääntöjä. 

 

 



 

 

VAHVISTUS 
 

Vahvistamme noudattavamme näissä toimittajien säännöissä esitettyjä 

liiketoimintastandardeja ja -periaatteita. 

Yrityksen nimi:     ______________________________________ 

Nimi:   ______________________________________ 

Asema:  ______________________________________ 

Allekirjoitus:   ______________________________________ 

   ______________________________________ 

 


