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ENERSENSEN TOIMITTAJIEN VASTUULLISEN 
TOIMINTATAVAN OHJE  

(SUPPLIER CODE OF CONDUCT) 
 

1 Johdanto 

 
1.1 Tausta ja tarkoitus 

 
Enersense International Oyj ja sen konserniyhtiöt 
(yhdessä ”Enersense”) ovat sitoutuneet 

noudattamaan korkeimpia lainsäädännön 
vaatimuksia sekä eettisiä periaatteita kaikessa 
toiminnassaan.  
 
Tässä toimittajien vastuullisen toimintatavan 
ohjeessa määritellään ne periaatteet, joita 
Enersensen toimittajien tulee noudattaa 
toiminnassaan. Ohjeet määrittävät Enersensen 
lähestymistavan eettisiin liiketoimintatapoihin, ihmis- 
ja työoikeuksiin sekä ympäristöarvoihin.  Yhteisesti 
sovituilla toimintaperiaatteilla edistetään tuloksellista 
liiketoimintaa ja vastuullisuuden ja rehellisyyden 
kulttuuria, ehkäistään lainvastaista ja epäeettistä 
menettelyä ja vahvistetaan luottamusta 
sidosryhmiimme.   
 
Jokaisen Enersensen toimittajan tulee aina noudattaa 
tätä ohjetta ja tämä ohje on erottamaton osa kaikkia 
toimittajan ja Enersensen välisiä sopimuksia. Tämän 
ohjeen lisäksi tulee aina huomioida paikallisen 
lainsäädännön vaatimukset kuitenkin siten, että tämä 
ohje muodostaa aina vähimmäisvaatimukset 
Enersensen toimittajien toiminnalle.  
 

1.2 Soveltamisala 
 

Tätä ohjetta sovelletaan Enersensen toimittajiin 
kaikissa maissa, joissa Enersense toimii.  
 
Toimittajalla tarkoitetaan tässä ohjeessa kaikkia niitä 
tahoja, jotka toimittavat tuotteita tai palveluja 
Enersenselle suoraan tai välillisesti tai jotka tarjoavat 
tuotteita tai palveluita Enersensen nimissä. 
Toimittajan tulee varmistaa, että sen omat toimittajat 
ja alihankkijat noudattavat tätä ohjetta tai toimittajan 
omia vastaavia toimintatavan ohjeita toimittaessaan 
tuotteita tai palveluita Enersenselle.  
 

2 Liiketoiminta 

 
2.1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen 

 
Kaikessa liiketoiminnassa tulee noudattaa tarkasti 
kaikkia soveltuvia lakeja, säädöksiä, määräyksiä ja 
viranomaisohjeita sekä eettisiä 
liiketoimintaperiaatteita. Paikallisia lainsäädännön 
asettamia vaatimuksia on noudatettava silloinkin, kun 
niiden vaatimukset ovat tiukempia kuin tässä 
ohjeessa mainitut vaatimukset.  

Toimittajan tulee noudattaa huolellisuutta 
ehkäistäkseen ja havaitakseen lainvastaista toimintaa 
ja edistää kulttuuria, joka rohkaisee eettistä toimintaa 
ja lakien noudattamista.  
 
Jos Toimittajan liiketoiminnassa havaitaan 
lainvastaisia tai epäeettisiä toimia, tulee toimittajan 
ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin reagoidakseen 
toimiin asiankuuluvalla tavalla sekä ehkäistäkseen 
vastaavien toimien tapahtumisen jatkossa. 
 
Toimittajalla tulee olla asianmukainen 
johtamisjärjestelmä ja sisäiset ohjeistukset, 
riskienhallinnan menettelyt sekä niihin liittyvät 
koulutukset ja resurssit. Näiden tulee olla oikeassa 
suhteessa toimittajan liiketoiminnan laajuuteen ja 
luonteeseen. 
 

2.2 Reilu kilpailu 
 
Toimittajan tulee edistää toiminnassaan 
markkinoiden vapaata ja reilua kilpailua ja noudattaa 
soveltuvaa kilpailulainsäädäntöä. Toimittajan ei tule 
osallistua toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua. Toimittajan ei 
tule olla mukana sopimassa keinotekoisen korkeista 
tai alhaisista hinnoista, markkinoiden tai asiakkaiden 
jakamisesta, eikä sen tule vaihtaa luottamuksellisia 
tietoja kilpailijoiden kanssa kielletyllä tavalla. 
 
Toimittajan tulee noudattaa soveltuvaa 
kilpailulainsäädäntöä, muuta soveltuvaa 
kilpailuoikeudellista ohjeistusta ja kieltäytyä 
keskustelemasta ja sopimasta kilpailijoiden kanssa 
hinnoista, markkinaosuuksista tai muusta toiminnasta, 
joka estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua markkinoilla. 
 

2.3 Lahjonnan ja korruption kielto 
 
Enersense noudattaa ehdotonta nollatoleranssia 
lahjonnan ja korruption suhteen. Lahjonta ja korruptio 
on lainvastaista ja voi aiheuttaa vakavia oikeudellisia 
seuraamuksia sekä vahingoittaa Enersensen 
mainetta ja niitä arvoja, joita edustamme.  
 
Toimittajan ei tule hyväksyä tai harjoittaa 
minkäänlaista suoraa tai kolmannen osapuolen tai 
välikäsien kautta tapahtuvaa lahjontaa tai korruptiota 
missään liiketoiminnassaan. Toimittajan ei missään 
tilanteissa tule itse tai kolmannen osapuolen kautta 
antaa, luvata tai tarjota rahaa tai mitään muuta arvoa 
sisältävää etuutta kenellekään tarkoituksenaan 
oikeudettoman liiketoimintahyödyn tavoittelu tai 
päätökseen vaikuttaminen, eikä myöskään tässä 
tarkoituksessa pyytää, hyväksyä tai vastaanottaa 
rahaa tai muuta arvoa sisältävää etuutta muilta. 
Liikelahjojen, muistamisten ja kestityksen  
tarjoamisessa ja vastaanottamisessa tulee noudattaa 
läpinäkyvyyden, kohtuullisuuden ja 
riippumattomuuden periaatteita.  
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2.4 Eturistiriidat 

 
Eturistiriidasta on kyse silloin, kun toimittajan tai 
tämän työntekijän taloudelliset tai muut 
henkilökohtaiset seikat vaikuttavat tai saattavat 
vaikuttaa kyseisen tahon lojaalisuuteen, 
ammatilliseen harkitaan tai työtehtävien hoitamiseen.  
Toimittajan tulee välttää sellaisia liiketoimia ja 
tilanteita, jotka voivat aiheuttaa eturistiriitoja. 
Toimittajan ei tule tavoitella henkilökohtaista etua 
käyttämällä hyväksi asemaansa tai Enersenselle 
kuuluvaa omaisuutta, tietoa tai liiketoiminnan 
mahdollisuuksia.  
 

2.5 Omaisuuden ja yksityisyyden suojaaminen 
 
Enersensen tietotaito ja muut immateriaalioikeudet 
sekä luottamukselliset tiedot (mukaan lukien 
liikesalaisuudet) ovat yhtiön arvokasta omaisuutta ja 
niitä on on suojeltava. Enersensen menestykselliselle 
liiketoiminnalle ja maineelle on myös erittäin tärkeää, 
että asiakkailtamme ja muilta sidosryhmiltämme 
saatu luottamuksellinen tieto suojataan riittävällä 
tavalla.  
 
Toimittajan tulee käsitellä saamaansa 
luottamuksellista tai arkaluontoista tietoa ehdottoman 
luottamuksellisesti sekä kunnioitettava muiden 
immateriaalioikeuksia. Toimittajan tulee noudattaa 
käytäntöjä ja ohjeita, jotka suojaavat Enersensen 
omaisuutta vahingoittumiselta ja muilta ulkopuolisilta 
uhilta sekä huolehtia siitä, etteivät Enersensen ja 
kolmansien osapuolten luottamukselliset tiedot 
paljastu luvatta. Toimittajan tulee varautua 
toimintaansa liittyviin tietoturvallisuusuhkiin riittävillä 
suojaustoimilla. 
 
Henkilötietojen keräämisellä ja käsittelyllä tulee aina 
olla lain sallima tarkoitus, ja niiden on tapahduttava 
sovellettavien lakien mukaisesti luottamuksellisesti. 
 
Toimittajalla tulee olla asianmukainen liiketoiminnan 
jatkuvuussuunnitelma. 
 

2.6 Hankinnat ja suhteet yhteistyökumppaneihin 
 
Toimittajan tulee asioida vain hyvämaineisten ja 
luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Toimittajan tulee selvittää alihankkijoidensa ja muiden 
yhteistyökumppaneidensa taustat ja heidän 
liiketoimintansa ennen yhteistyön aloittamista. 
 
Toimittajan ei tule missään muodossa osallistua 
rahanpesuun, terroristien rahoittamiseen tai 
rikolliseen toimintaan ja toimittajan tulee noudattaa 
kaikkia sovellettavia pakoteohjelmia.  
 
 
 

3 Ihmiset 

 
3.1 Turvalliset ja terveelliset työolosuhteet  

 
Enersense on sitoutunut tarjoamaan kaikille 
työntekijöilleen ja toimittajilleen turvallisen ja 
terveellisen työympäristön. Uskomme, että jokainen 
työtapaturma on estettävissä. Periaatteemme on, että 
emme tee kompromisseja työturvallisuuden suhteen.  
 
Jokaisella toimittajalla on velvollisuus huolehtia 
omasta ja muiden turvallisuudesta ja havaituista 
työturvallisuuspuutteista tulee raportoida välittömästi. 
 
Toimittajan tulee noudattaa työturvallisuutta koskevia 
lakeja, Enersensen työturvallisuutta koskevia 
vaatimuksia ja muita turvallisuus- ja terveysohjeita. 
Toimittajan tulee ilmoittaa Enersenselle kaikista 
havaituista puutteista, jotka liittyvät turvallisuus- ja 
terveysohjeisiin tai suojatoimenpiteisiin.  
 
Toimittajan tulee määritellä, ketkä organisaatiossa 
ovat vastuussa työterveys ja -turvallisuusasioista. 
 
Toimittajan tulee edistää ennakoivaa 
työturvallisuuskulttuuria sekä huolehtia 
perehdyttämisestä ja ehdottomasta 
työturvallisuuslainsäädännön ja turvallisuusohjeiden 
noudattamisesta sekä niihin liittyvästä koulutuksesta. 
Lisäksi toimittajan tulee varmistaa, että mahdollisten 
tapaturmatilanteiden jälkeen suoritetaan 
asianmukaiset toimenpiteet analysoimalla, 
identifioimalla ja jalkauttamalla ennaltaehkäiseviä ja 
korvaavia toimenpiteitä.  
 

3.2 Työehdot 
 
Toimittajan työntekijöiden työehtojen tulee täyttää 
vähintään sovellettavan kansallisen 
työlainsäädännön, työehtosopimuksien ja 
kansanvälisten sopimusten vähimmäisvaatimukset. 
Työntekijöiden palkkaus ja työehdot ovat 
oikeudenmukaiset ja kohtuulliset.  
 

3.3 Ihmis- ja työoikeuksien kunnioittaminen  
 
Toimittajan tulee kunnioittaa kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmis- ja työoikeuksia kaikessa 
toiminnassaan ja edistää niiden toteutumista. 
Enersense ei hyväksy ihmis- ja työoikeuksien 
loukkauksia missään muodossa.  
 
Toimittajan tulee kunnioittaa työntekijöiden oikeutta 
järjestäytyä, liittyä tai olla liittymättä yhdistyksiin ja 
ammattijärjestöihin sekä neuvotella kollektiivisesti 
työnantajan kanssa.  
 
Toimittajan ei tule hyväksyä minkäänlaista pakkotyötä 
tai lapsityövoiman käyttöä.  
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3.4 Tasapuoliset mahdollisuudet, syrjimättömyys ja 
epäasiallisen kohtelun torjunta  

 
Kaikkien työntekijöiden tasapuolinen kohtelu on 
Enersensen keskeisiä periaatteita. Pyrimme 
edistämään avointa, suoraa ja toisia kunnioittavaa 
viestintää kaikkien työntekijöiden keskuudessa.  
 
Toimittajan ei tule syrjiä ketään etnisen alkuperän, iän, 
sukupuolen, perhetilanteen, seksuaalisen 
suuntauksen, vakaumuksen, toimintarajoitteiden tai 
poliittisten näkemysten tai muiden vastaavien 
seikkojen perusteella. Toimittajan ei myöskään tule 
hyväksyä minkäänlaista kiusaamista tai ahdistelua, 
kuten väkivaltaa, seksuaalista häirintää, asiattomia 
rangaistuksia tai minkäänlaista hyväksikäyttöä. 
Toimittajan tulee sitoutua takaamaan työntekijöilleen 
häirinnästä ja väkivallasta vapaa ilmapiiri. 
 

4 Ympäristö  

 
Enersense osallistuu energiasektorin elinkaaren 
kaikkiin vaiheisiin ja uskomme, että palveluillamme on 
suuri merkitys yhteiskunnan matkalla entistä 
kestävämpää kehitystä kohti.  
 
Toimittajan tulee yhteistyössä työntekijöidensä, 
asiakkaidensa ja toimittajiensa kanssa pyrkiä 
vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia ja 
toimimaan ympäristöasioissa proaktiivisesti muun 
muassa mittaamalla ja arvioimalla 
ympäristövaikutuksia jatkuvasti.  
 
Toimittajan tulee jatkuvasti parantaa palveluidensa 
ympäristöystävällisyyttä etsimällä aktiivisesti keinoja, 
joilla haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan 
vähentää palvelujen koko elinkaaren aikana. 
Ympäristövaikutuksia vähennetään muun muassa 
asianmukaisella materiaalien valinnalla ja käytöllä, 
prosesseilla sekä minimoimalla toiminnassa 
syntyvien jätteen ja päästöjen määrää.  
 
Toimittajien tulee noudattaa ympäristöön liittyvää 
lainsäädäntöä, ympäristölupia ja muita 
sovellettavaksi tulevia määräyksiä ja Enersensen 
ohjeita. Toimittajien tulee pyrkiä vähentämään tai 
poistamaan syntyvän jätteen määrää tai muuta 
ympäristölle aiheutuvaa haitallista vaikutusta, 
esimerkiksi materiaalia tai jätettä kierrättämällä.  
 
Toimittajan tulee varmistaa, että sen henkilöstö on 
tietoinen ja koulutettu ympäristövaatimuksiin liittyen. 
 
Toimittajan tulee pyrkiä aktiivisesti ehkäisemään 
ympäristövahinkoja sekä käsitellä mahdolliset 
ympäristörikkomukset ja -valitukset systemaattisesti 
ja tiedottaa niistä kaikille asianosaisille, mukaan 
lukien Enersenselle, mikäli vaikutukset ulottuvat 
Enersenseen. 
 

5 Rikkomukset ja raportointi 

 
Enersensellä tai Enersensen nimeämällä kolmannella 
taholla on oikeus valvoa tämän ohjeen noudattamista 
sekä auditoida toimittajaa niihin liittyen.  
 
Jos Enersense havaitsee, että toimittaja ei noudata 
tätä ohjetta, Enersense ilmoittaa asiasta toimittajalle. 
Toimittajan tulee tehdä Enersensen ohjeistuksen 
mukaiset korjaavat toimenpiteet viipymättä ja osoittaa 
niiden toteuttaminen riittävällä tavalla. Enersensellä 
on kuitenkin oikeus peruuttaa tekemänsä tilaukset, 
keskeyttää tulevat tilaukset ja/tai purkaa sopimus 
toimittajan kanssa, mikäli toimittaja on rikkonut tätä 
ohjetta. Vaikka sopimus, jonka osa tämä ohje on, 
sisältäisi ehtoja sopimuksen päättämisestä, toimittaja 
ymmärtää, että tämän ohjeen rikkominen voidaan 
katsoa olennaiseksi sopimusrikkomukseksi, joka 
oikeuttaa Enersensen päättämään toimittajan 
sopimuksen. 
 
Jos toimittaja havaitsee, että tässä ohjeessa 
mainittuja sääntöjä rikotaan tai hän epäilee sellaista, 
hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi 

Enersensen eettiseen yhteydenottokanavaan 
(whistleblowing-kanava) osoitteeseen 
ethics@enersense.com tai postitse osoitteeseen 
Enersense International Oyj, lakiasiainjohtaja, 
Konepajanranta 2, 28100 Pori tai Enersensessä 
kulloinkin käytössä olevaan muuhun eettiseen 
yhteydenottokanavaan.  
 
Toimittajan tulee lisäksi huolehtia, että sen 
työntekijöiden, toimittajien ja muiden keskeisten 
sidosryhmien käytössä on ilmoituskanava, jonka 
kautta voi ilmoittaa eettisten ohjeiden ja sääntöjen 
mahdollisista rikkomuksista.  
 

mailto:ethics@enersense.com

