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Yritysvastuun periaatteet 
palveluiden ja 
tavaroiden toimittajille 

Suomen Malmijalostus Oy on valtion eri-

tyistehtäväyhtiö, joka kehittää kotimaista 

kaivosteollisuutta ja akkuarvoketjua sekä 

näihin liittyviä kiertotaloushankkeita. 

Työmme kautta olemme osaltamme vie-

mässä Eurooppaa kohti sähköistä liikku-

mista ja kestävämpää tulevaisuutta.  

Noudatamme osakeyhtiölakia ja muuta 

lainsäädäntöä sekä sisäistä ohjeistus-

tamme, kuten eettisiä toimintaperiaattei-

tamme. Valtion erityistehtäväyhtiönä meitä 

sitoo lisäksi valtioneuvoston omistajapoliit-

tinen periaatepäätös, jonka mukaisesti yh-

teiskuntavastuu on yhtiömme perusarvo. 

Edellytämme myös palveluiden ja tavaroi-

den toimittajiltamme vahvaa sitoutumista 

vastuullisuuteen.  

Nämä periaatteet koskevat 
kaikkia toimittajiamme 

Olemme laatineet yritysvastuun periaatteet 

toimittajiamme varten. Niitä käytetään so-

pimusliitteenä ja ne pidetään nähtävillä 

Suomen Malmijalostus Oy:n verkkosivus-

tolla osoitteessa www.mineralsgroup.fi. Sa-

moja periaatteita sovelletaan myös Suo-

men Malmijalostus Oy:n kokonaan omista-

missa tytäryhtiöissä.  

Toimittaja vastaa siitä, että tämä doku-

mentti on sen organisaatiossa niiden ih-

misten tiedossa, joiden tehtäviin kuuluu 

huolehtia taloudellisesta, sosiaalisesta ja 

ympäristövastuusta.  

Huolehdi talous- ja 
veroasioista 

Suomen Malmijalostuksen hallinnoinnista 

sekä talous- ja veroasioista löytyy tietoa yh-

tiön verkkosivustolta. Edellytämme myös 

toimittajiltamme hyvää hallintotapaa sekä 

sitoutumista talous- ja verovastuuseen.  

Palveluiden tai tavaroiden toimittajan on 

• huolehdittava, että sen johtamisjärjes-

telmä vastaa lakia ja hyvää hallinnointia

• huolehdittava yhtiön taloudenhoidosta

sekä maksettava verot ja laskut

• toimittava rehellisesti kilpailutuksissa ja

yhteistyössä

• varmistettava luottamuksellisten tieto-

jen, kuten asiakas- ja henkilötietojen, la-

kien mukainen ja huolellinen käsittely

• torjuttava korruptio, kuten sellaisten lah-

jojen vastaanottaminen ja antaminen,

jotka voivat vaarantaa oman tai toisen

osapuolen riippumattomuuden päätök-

senteossa

• kieltäydyttävä rahanpesusta eli rikok-

sella hankitun rahan alkuperän häivyttä-

misestä

Varmista työyhteisösi 
hyvinvointi 

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmis-

oikeuksia YK:n ja ILOn periaatteiden mukai-

sesti ja edellytämme samaa toimittajil-

tamme. Toimittajien tulee varmistaa myös 

omien alihankkijoidensa toimintatapojen 

asianmukaisuus. 

Palveluiden tai tavaroiden toimittajan on 
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• noudatettava rekrytoinneissa ja työsuh-

teissa niitä koskevaa lainsäädäntöä   

• estettävä syrjiminen palkkaamisessa ja 

työsuhteessa 

• huolehdittava henkilöstön työtervey-

destä, -turvallisuudesta ja -hyvinvoin-

nista  

• torjuttava lapsityövoiman käyttö sekä 

pakkotyö sen kaikissa muodoissa 

• tehtävä aktiivisesti työtä työntekijöiden 

epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi ja 

poistamiseksi 

• järjestettävä henkilötietojen käsittely la-

kien mukaisesti  

• sallittava työntekijöille yhdistymisva-

paus ja oikeus neuvotella kollektiivisesti 

Toimi ympäristön ja  
luonnon hyväksi 

Teemme omalla alallamme työtä ympäris-

tövaikutusten minimoimiseksi, kiertotalou-

den edistämiseksi sekä hiilineutraalin Suo-

men kehittämiseksi. Arvostamme toimin-

nan laajuudesta riippumatta erityisesti sel-

laisia toimittajia, jotka kehittävät omaa työ-

tään ympäristön ja luonnon hyväksi.  

Teollisuuden palveluiden tai tavaroiden toi-

mittajan on  

• noudatettava ympäristölakeja ja sen toi-

minnalle määrättyjä lupaehtoja 

• minimoitava toiminnan ympäristövaiku-

tukset  

• edistettävä kiertotaloutta 

Tavoitteenamme on  
jatkuva parantaminen 

Teemme Suomen Malmijalostus Oy:ssä 

työtä jatkuvan parantamisen periaatteen 

pohjalta. Kehitämme omaa toimintaamme 

ja haluamme samalla edistää toimitta-

jiemme sitoutumista vastuullisuuteen.  

Otamme vastaan palautetta ja pyydämme 

ottamaan oman yhteyshenkilön kanssa 

esille meidän toimintaamme koskevan 

asian, jossa huomaatte korjattavaa. Verk-

kosivustomme yhteydenottokanavan 

kautta palautteen voi antaa myös nimeä il-

moittamatta. Vastaavasti odotamme, että 

yrityksenne ottaa oma-aloitteisesti kans-

samme esille vastuullisuusasiat, joissa 

teillä mahdollisesti on vaikeuksia noudattaa 

näitä periaatteita. 

Seuraamme ja arvioimme myös itse toimit-

tajiemme työtä ja pyydämme selvitystä tar-

peen vaatiessa. Jos havaittuja epäkohtia ei 

saada korjattua yhdessä sovitulla tavalla, 

meillä on oikeus purkaa sopimus, jonka liit-

teenä on tämä dokumentti. 
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