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JOHDANTO – 
MIKSI CODE OF CONDUCT?
SMA Mineralin pyrkimyksenä on olla kilpailukykyinen, oikeudenmukainen, 
luotettava ja vastuullinen kumppani asiakkailleen, henkilöstölleen, 
toimittajilleen ja muille sen kanssa tekemisissä oleville yrityksille ja henkilöille. 
Haluamme myös toimia hyvänä yhteiskunnan jäsenenä kaikissa 
toimipaikoissamme. Liiketoimintaperiaatteissamme määritellään periaatteet 
sille, miten meidän on toimittava päivittäisessä työssämme, jotta voimme 
saavuttaa nämä tavoitteet.

Liiketoimintaperiaatteet koskevat koko henkilöstöä: ne koskevat niin minua 
konsernijohtajana kuin kaikkia muitakin SMA Mineral -konsernin yhtiöiden 
työntekijöitä. Siksi on erittäin tärkeää, että luet ja ymmärrät 
liiketoimintaperiaatteidemme sisällön. Odotamme, ja tulemme myös 
työskentelemään sen eteen, että myös toimittajamme ja muut yrityksellemme 
toimeksiantoja suorittavat toimijat noudattavat liiketoimintaperiaatteitamme.

SMA Mineralin toiminta perustuu arvoihin, jotka tiivistyvät sanoihin 
Osaaminen, Luotettavuus, Joustavuus ja Innovatiivisuus. Tämä arvopohja on 
tärkeä osa yrityksen menestystä ja kuvaa yhteistä yrityskulttuuriamme.

Käymme jatkuvaa keskustelua näiden ydinsanojen merkityksestä, mikä ohjaa 
meitä myös päivittäisessä työssämme.

SMA Mineralin johtajilla ja esimiehillä on erityisen suuri vastuu toimia hyvänä 
esimerkkinä ja varmistaa, että heidän henkilöstöllään on tarvittavat 
edellytykset ymmärtää liiketoimintaperiaatteet ja niihin liittyvät säännöt.

Jos havaitset tapahtuman, jossa rikotaan liiketoimintaperiaatteitamme, tai jos 
et ole jossain tilanteessa varma oikeasta toimintatavasta, keskustele asiasta 
lähimmän esimiehesi tai yrityksen johtoon kuuluvan henkilön kanssa.

Daniel Juvél

Tj. ja konsernijohtaja
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 MARKKINAT

• Pyrimme toimittamaan tuotteemme ja palvelumme aina solmittujen 
sopimusten mukaisesti ja näin täyttämään tai ylittämään 
liikekumppaniemme odotukset.

• Ajattelemme, että kilpailu kehittää ja vie yritystämme eteenpäin.  
Meidän tulee noudattaa voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä kaikessa 
toiminnassamme ja kaikilla markkinoilla, joilla toimimme.

• Edistämme vastuullista kaupankäyntiä noudattamalla voimassa olevaa 
vienti- ja tuontilainsäädäntöä ja -säännöstöä. Nämä saattavat käsittää 
esimerkiksi alkuperäilmoituksia koskevia vaatimuksia, tavaroiden 
tulliluokittelun, kauppasaarron ja pakotteita, konfliktialueiden mineraaleja 
koskevia säännöksiä jne.

• Odotamme, ja tulemme myös työskentelemään sen eteen, että myös 
toimittajamme noudattavat toiminnassaan samaa eettistä tasoa kuin mitä 
ne odottavat meiltä ja että toimittajamme sitoutuvat noudattamaan 
ihmisoikeuksia, työoikeutta ja ympäristöä koskevia perusperiaatteita.

• Takaamme henkilötietojen ja liiketoiminnan kannalta kriittisten tietojen 
suojaamisen voimassa olevan lainsäädännön ja liikekumppaniemme 
kanssa solmimiemme sopimusten mukaisesti.

• Sitoudumme harjoittamaan liiketoimintaamme rehellisesti ja luotettavasti, 
ja meillä on nollatoleranssi lahjusten ja korruption suhteen.
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 HENKILÖSTÖ

• Meillä on oltava oikeudenmukaiset ja terveelliset työolot, joissa kaikille 
työntekijöille annetaan mahdollisuus suoriutua työtehtävistä 
mahdollisimman hyvin.

• Emme hyväksy lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöä missään olosuhteissa.

• Työajoissa on noudatettava lainsäädäntöä, voimassa olevia sopimuksia ja 
toimialan standardeja.

• Palkkojen ja työsuhde-etujen on noudatettava sopimuksia ja toimialan 
standardeja.

• Kunnioitamme henkilöstömme oikeutta yhdistymisvapauteen ja 
työehtosopimusneuvotteluihin.

• Pyrimme johtamisen ja toimintatapojemme avulla luomaan kulttuurin, jossa 
kaikki kantavat vastuunsa vammojen ja sairauksien ehkäisemisestä. 
Katsomme, että tämä on meille kilpailuetu.

• Visiomme on, ettei kukaan vahingoitu työssä.

• Henkilöstöllemme on annettava mahdollisuus henkilökohtaiseen 
kehittymiseen. Tunnistamme osaamisen kehittämistarpeita yksilöllisten ja 
säännöllisten kehityskeskustelujen kautta.
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 HENKILÖSTÖ JATKUU.

 • Uskomme, että monimuotoisuus ja integraatio luovat pohjan 
innovaatioille, edistävät yrityksen kehittymistä ja vahvistavat 
mahdollisuuksiamme täyttää asiakkaidemme odotukset. Annamme 
yhtäläiset mahdollisuudet etnisestä alkuperästä, 
kansallisuustaustasta, uskonnosta, sukupuolesta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, iästä, toimintarajoitteisuudesta, siviilisäädystä tai 
perhesuhteista riippumatta tai muusta lakien ja asetusten 
suojaamasta ominaisuudesta riippumatta.

• Emme hyväksy minkäänlaista uhkaavaa tai epäkunnioittavaa 
käyttäytymistä, kiusaamista, häirintää tai lainvastaista syrjintää.

• Suojelemme huolella yrityksemme aineellista ja aineetonta 
omaisuutta. Aineellista omaisuutta ovat esimerkiksi kiinteistöt, 
esineet, tuotteet, koneet ja henkilökohtaiset varusteet. 
Aineettomaan omaisuuteen kuuluvat esimerkiksi tavaramerkit, 
patentit, tietotaito, liikesalaisuudet, tekijänoikeudet, liikearvo ja 
tiedot. Yrityksen omaisuutta ei saa viedä pois yrityksestä ilman 
lupaa tai käyttää henkilökohtaisen hyödyn tavoitteluun.

• Rekisterimme, jotka koskevat sopimuksia, tilinpäätöksiä, 
henkilöstöresursseja, turvallisuutta, ympäristöä ja tuotetietoja, ovat 
täsmällisiä ja täydellisiä sekä noudattavat sovellettavia lakeja ja 
toimialan standardeja.
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 TALOUS JA RAHOITUS
• Varmistamme, että laskentatoimi hoidetaan 

asianmukaisesti ja että kirjanpitomme noudattaa 
sovellettavia lakeja.

• Sitoudumme verojen tehokkaaseen ja virheettömään 
hallintaan sekä täyttämään sosiaalisen ja oikeudellisen 
velvoitteemme maksaa veroja lain edellyttämällä 
tavalla.

 YMPÄRISTÖ
• Työskentelemme aktiivisesti toimintamme 

ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.

• Ympäristövastuu tarkoittaa meille sitä, että 
harjoitamme toimintaamme tavalla, joka minimoi 
ympäristövaikutukset ja edistää kestävän yhteiskunnan 
rakentamista.


