Vaatimus toimittajien vastuullisen toiminnan periaatteista
Tarkoitus
MSK Group -konsernin (”MSK”) keskeisenä haluna on olla aito, suoraselkäinen ja rehti yhteistyökumppani
niin henkilöstölleen, asiakkailleen kuin sidosryhmilleenkin. Toiminnallamme haluamme lisätä taloudellista
hyvinvointia yhteiskuntaan ja pienentää ympäristövaikutuksia. Tuemme globaaleja sopimuksia, jotka koskevat
ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption vastaisuutta.
Toimintamme positiivisten päämäärien mahdollistamiseksi on käytössämme vastuullisen toiminnan
periaatteet, joita edellytämme myös toimittajiltamme. Näiden periaatteiden tarkoituksena on varmistaa se, että
kehitämme toimintaamme yhteistyössä sellaisten toimijoiden kanssa, jotka jakavat yhteiset toiminnan
periaatteet ja päämäärät kanssamme. Odotamme toimittajiemme noudattavan omassa
liiketoiminnassaan vähintään MSK:n vastuullisuuden periaatteita. Tämä on edellytys ja lähtökohta
liiketoiminnalliselle yhteistyölle kanssamme.
Soveltuvuus
Vaatimus käsittää MSK-konsernin kokonaisuudessaan ja koskee kaikkia toimittajia tuotteista ja/tai palveluista
riippumatta.
Toimittajien työntekijöiden edellytetään olevan toimittajalle työskenteleviä henkilöitä. He voivat olla
toimittajan omia työntekijöitä, alihankintasuhteessa tai vuokratyösuhteessa. MSK edellyttää toimittajan
varmistavan omilta toimittajiltaan vastuullisuusperiaatteiden noudattamisen.
Ohjeidenmukaisuus
MSK seuraa toimittajien vastuullisuustyötä. Toimittajia voidaan pyytää vastaamaan kirjallisesti kysymyksiin
koskien heidän yhteiskunta- ja ympäristövastuutaan. MSK:lla on oikeus joko itse tai pyytämänsä kolmannen
osapuolen toimesta katselmoida tai auditoida toimittajan vastuullisuustoimintaa. Toimittaja myöntyy
yhteistyöhön vastuullisuuteen liittyvien katselmusten tai auditointien osalta.
Lisätietoja MSK:n arvoista, toimintaperiaatteista ja vastuullisuudesta on löydettävissä verkkosivuilta
www.msk.fi.
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Vastuullisen toiminnan periaatteet toimittajille
Yleistä
Toimittaja noudattaa toimintaansa koskevaa lainsäädäntöä ja sopimuksia.
Työvoimaa ja ihmisoikeuksia koskevat oikeudet
Toimittaja ei käytä toiminnassaan lapsityövoimaa. Toimittaja ei teetä alle 18-vuotiailla työntekijöillä vaarallisia
töitä.
Toimittaja ei itse käytä eikä missään muodoissa tue pakkotyövoimaa tai laitonta työvoimaa. Työ perustuu
vapaaehtoisuuteen. Toimittaja ei takavarikoi missään muodoissa työntekijän henkilökohtaisia asiakirjoja tai
omaisuutta työhön pakottamiseksi.
Toimittaja maksaa työsuorituksesta vähintään lakisääteisen palkan ja noudattaa työaikaa koskevaa
lainsäädäntöä.
Työntekijöillä on oikeus järjestäytyä tai olla järjestäytymättä ammattiyhdistykseksi ja ajaa yhteisiä asioita
yhdistyksenä.
Työntekijöitä ei syrjitä sukupuolen, iän, etnisen taustan, siviilisäädyn, seksuaalisen suuntautuneisuuden,
uskonnon, poliittisten mielipiteiden tai terveydentilan takia.
Terveys ja turvallisuus
Toimittaja tarjoaa turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet ja tekee tarvittavat toimet työtapaturmien
ehkäisemiseksi. Työtapaturmat dokumentoidaan ja mitataan tarvittavalla tavalla. Työtapaturmien käsittelyssä
pyritään siihen, että tapaturmasta opitaan eikä se toistu.
Toimittaja varmistuu siitä, että kaikki työntekijät perehdytetään ja työhön sisältyy ilman erillistä veloitusta
tarvittavat suojavälineet.
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Korruption vastaisuus
Toimittaja ei hyväksy korruptiota tai lahjontaa missään muodoissa. Toimittaja toimii korruptiota vastaan
kaikissa muodoissa, esimerkiksi sisältäen, mutta ei rajoittuen, kiristyksen, petoksen, rahanpesun ja
rahasuoritukset.
Ympäristö
Toimittaja toimii systemaattisesti, tavoitteellisesti ja ennakoiden vähentääkseen toimintansa
ympäristövaikutuksia.
Liiketoiminnan prosessit pyrkivät minimoimaan vakavat maahan, veteen ja ilmaan kohdistuvat päästöt ja
vuodot.
Konfliktimineraalit
Konfliktimineraalit-termiä käytetään sellaisilta alueilta louhituista mineraaleista, joilla on laajoja sisäisiä
selkkauksia ja joilla mineraalien louhinta saattaa edesauttaa konfliktin jatkumista ja ihmisoikeuksien
loukkaamista tai toimia niiden rahoituslähteenä. Toimittaja ei tietoisesti hanki konfliktimineraaleja tai niiden
johdannaisia konfliktialueilta, ellei niitä ole sertifioitu ”konfliktivapaiksi”.

Kauhavalla 6.2.2018

Timo Lehtioja
Konsernijohtaja

MSK Group Oy
Pohjanmaanväylä 1661
FI-62375 Ylihärmä
tel. +358 (0)10 480 2000
VAT: FI02925058
msk@msk.fi
www.msk.fi

