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Assemblinin toimittajien vastuullisuusohje 
Assemblinin toimittajien vastuullisuusohjeessa (jäljempänä ”vastuullisuusohje”) kuvataan eettiset ja 
liiketoiminnalliset perusperiaatteet, joiden noudattamista Assemblin vaatii toimittajiltaan ja muilta 
liikekumppaneiltaan. Vastuullisuusohje koskee Assemblinin kaikkia palveluntoimittajia (esim. aliurakoitsijat, 
konsultit ja vuokrausyritykset) sekä tavarantoimittajia (esim. tukkurit ja valmistajat).   
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1 Johdanto 
Assemblinin liiketoiminnan on oltava tervettä ja eettisesti kestävää. Assemblinille on olennaisen tärkeää, että 
toimittajamme ymmärtävät vastuullisuusohjeen sisällön ja noudattavat sitä joka tilanteessa.  

Assemblin on lisäksi päättänyt noudattaa YK:n Global Compact -periaatteita, jotka ovat olleet 
vastuullisuusohjeen sisällön tärkeä lähtökohta. 

2 Tärkeitä lähtökohtia 
Toimittajan toiminnan on aina ja joka tilanteessa oltava voimassa olevan lainsäädännön mukaista, 
liiketaloudellisesti ja eettisesti kestävää sekä muutenkin vastuullisuusohjeen mukaista. Toimittajan on 
varmistettava, että myös sen oman toimitusketjun kaikki toimijat täyttävät nämä vaatimukset. 

Vastuullisuusohje ilmaisee vähimmäistason. Ohjetta on toisin sanoen noudatettava silloinkin, kun sen 
vaatimukset ovat lainsäädäntöä tiukemmat. 

Vastuullisuusohje koskee Assemblinin kaikkia toimittajia: palveluntoimittajia (esim. aliurakoitsijat, konsultit ja 
vuokrausyritykset) sekä tavarantoimittajia (esim. tukkurit ja valmistajat).   

3 Työympäristö 
Toimittajan ja sen alihankkijoiden henkilöstölle on taattava lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaiset 
työehdot. Kaikille työntekijöille on taattava turvalliset työolot, jotka ovat vähintään alan yleisen käytännön 
mukaisia.  

Työympäristössä ei saa esiintyä syrjintää ja häirintää, joka liittyy esimerkiksi rotuun, sukupuoleen, uskontoon, 
vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai etniseen taustaan. Assemblin edellyttää toimittajalta myös 
nollatoleranssia seksuaalista häirintää ja kiusaamista kohtaan. Lapsi- ja pakkotyö on luonnollisesti 
ehdottomasti kiellettyä, ja toimittajan on tältä osin ja vastuullisuusohjeen muiden velvoitteiden osalta 
huolehdittava siitä, että myös niiden alihankkijat täyttävät samat vaatimukset. 

Edellytämme toimittajan pyrkivän aktiivisesti lisäämään tasa-arvoa ja monimuotoisuutta.  

  



Assemblin Financing AB 
Västberga Allé 1 | 126 30 Hägersten | Vaihde +46 10 472 6000 | www.assemblin.se 
Organisaationumero 559077-5952 3 / 5 
 

4 Hyvä liiketoimintatapa 
Toimittaja sitoutuu aina noudattamaan itseään ja omaa toimintaansa koskevia lakeja ja määräyksiä. 
Vastuullisuusohje ilmaisee vähimmäistason, joten sitä on noudatettava silloinkin, kun paikalliset lait ja 
määräykset ovat vähemmän tiukkoja. 

Toimittaja ei saa koskaan antaa, ottaa vastaan, luvata tai vaatia lahjuksia suoraan tai jonkun toisen välityksellä. 

Toimittaja ei saa koskaan ryhtyä kilpailunrajoitustoimiin tai osallistua kilpailunrajoitusyhteistyöhön tai edistää 
sitä. Yhteistyö, jota tehdään vapaan kilpailun estämiseksi tai vääristämiseksi, on laitonta. Kaikki kilpailijoiden 
välinen yhteistyö, joka liittyy hintoihin, markkinoihin, tarjousten jättämiseen ja vastaaviin asioihin, on niin 
ikään laissa kiellettyä. 

Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan Assemblinille mahdollisista eturistiriidoista (esim. sukulaisten, 
perheenjäsenten tai läheisten ystävien työskentelystä Assemblinissa) ja ryhtymään toimenpiteisiin (esim. yksi 
yli yhden -periaatteen noudattaminen) välttyäkseen epäilyiltä, joiden mukaan Assemblin-liikesuhteeseen 
vaikuttaisivat mitkään muut kuin puhtaasti liiketoiminnalliset periaatteet. 

Toimittaja sitoutuu käsittelemään Assemblinin hintoja ja ehtoja koskevia tietoja ehdottoman 
luottamuksellisesti. Sama koskee kaikkia tietoja, jotka liittyvät tuleviin tai meneillään oleviin neuvotteluihin ja 
kilpailutuksiin. Liikesalaisuuslaki rajoittaa myös tapaa, jolla toimittaja saa käyttää tietoa. 

Toimittajan laskujen ja erittelyjen on oltava kattavia ja paikkansapitäviä, ja niiden on vastattava täsmällisesti 
kaikkia liiketapahtumia. 

Toimittaja sitoutuu aina käsittelemään henkilötietoja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Toimittaja ei saa osallistua rahanpesuun tai ylläpitää liikesuhteita toimijoihin, joihin kohdistetaan 
kansainvälisiä pakotteita tai jotka osallistuvat rahanpesuun. 

Toimittajalla on oltava Assemblinin toimeksiantojen ja oman toimintansa edellyttämät luvat ja sertifikaatit. 
Elleivät toimittaja ja Assemblin ole muuta sopineet, aliurakoinnissa noudatetaan rakennusurakan yleisiä 
sopimusehtoja (YSE1998) soveltuvin osin. Minimivaatimuksena oman toiminnan vastuuvakuutus. 
Konsultoinnissa sovelletaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 13. Tavarantoimituksiin sovelletaan 
Teknisen Kaupan yleisiä sopimusehtoja. 
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5 Ympäristö 
Assemblin pyrkii ehkäisemään ja jatkuvasti vähentämään yhtiön toiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia. 
Vaadimme samaa myös toimittajalta. Toimittajan on toimittava ekologisesti kestävästi ja pienennettävä 
ilmaan, maaperään ja veteen joutuvia päästöjä vähintään laeissa, asetuksissa ja kansainvälisissä sopimuksissa 
määriteltävän vähimmäistason mukaisesti.  

Toimittajan toiminta ja palvelut on suunniteltava siten, että energian, luonnonvarojen ja raaka-aineiden käyttö 
on tehokasta ja että jätettä ja jäännöstuotteita syntyy mahdollisimman vähän. Toimittajan tulee välttää 
testaamattomia tai ympäristön kannalta riskialttiita materiaaleja ja menetelmiä, jos saatavilla on muita sopivia 
vaihtoehtoja. 

6  Vastuullisuusohjeen noudattamisen valvonta 
Assemblinilla on oikeus tarkastaa, noudattaako toimittaja vastuullisuusohjetta. Toimittajalla ei ole oikeutta 
esittää tarkastuksiin liittyviä korvausvaatimuksia. Toimittaja sitoutuu näin ollen vastaamaan Assemblinin 
pyynnöstä kysymyksiin (suullisesti tai kirjallisesti, esim. vakiomuotoisella kyselylomakkeella) ja toimittamaan 
pyydetyt dokumentit. Toimittaja sitoutuu myös avustamaan Assemblinia toimittajan tiloissa tehtävissä 
tarkastuksissa.  

Assemblin avustaa toimittajaa tämän toiminnan (ja Assemblinin oman toiminnan) parannustyössä, joka liittyy 
vastuullisuusohjeessa käsiteltäviin asioihin. Assemblin tarjoaa näin ollen mahdollisuuksien mukaan sparraus- ja 
keskusteluapua ajankohtaisissa asioissa. 

7 Vastuullisuusohjeeseen kohdistuvat rikkomukset 
Vastuullisuusohjeeseen kohdistuvat vakavat tai toistuvat rikkomukset oikeuttavat Assemblinin lopettamaan 
kaikki liikesuhteet toimittajan kanssa. Jos kyse on vähemmän vakavasta rikkomuksesta, kumoamista tulee 
edeltää oikaisupyyntö.  

Kuten edeltä ilmenee, Assemblin on valmis tekemään parannustoimenpiteisiin liittyvää yhteistyötä. 
Vähemmän vakavien rikkomusten ilmettyä toimittaja voi myös vaihtoehtoisesti ja mahdollisuuksien mukaan 
yhdessä Assemblinin kanssa laatia toimenpidesuunnitelmia, joihin sisältyy seurantamahdollisuuksia. 

8 Rikkomusepäilyistä ilmoittaminen 
Assemblin kehottaa ilmoittamaan vastuullisuusohjeeseen kohdistuvista rikkomusepäilyistä Assemblinille. 
Ilmoituksen voi tehdä Assemblin-yhtiöiden yhteyshenkilöille, hankintapäälliköille, kulloisenkin Assemblin-
yhtiön toimitusjohtajalle, talousjohtajalle tai Assemblinin päälakimiehelle.  

Kaikki ilmoitukset otetaan erittäin vakavasti ja selvitetään. Henkilölle, joka ilmoittaa rikkomusepäilystä 
vilpittömin mielin, ei saa koitua ilmoituksesta mitään kielteisiä jälkiseurauksia.  
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9 Tarkistaminen ja jakelu 
Assemblinin päälakimies huolehtii siitä, että vastuullisuusohje tarkistetaan ja että sitä korjataan vuosittain, 
jotta ohje olisi Assemblinin liiketoimintavaatimusten mukainen. Korjatun ohjeen tarkistaa ja hyväksyy 
vuosittain Assemblinin konsernijohto. 
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