
“Integriteetti tarkoittaa 
asioiden tekemistä oikein, 
myös silloin kun kukaan ei 
ole näkemässä” 
C.S. Lewis

Eettiset 
Toimintaohjeet
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SUOJAA
henkilö- ja luottamukselliset tiedot.  
Turvaa yrityksen luotettavuus ja omaisuus.

NOUDATA
paikallisia ja kansainvälisiä lakeja  
ja asetuksia.

VÄLTÄ
eturistiriitoja, voitelurahoja ja korruptiota.

KUNNIOITA
ihmisoikeuksia ja yhtäläisiä  
mahdollisuuksia.

EDISTÄ
terveyden ja työturvallisuuden  
jatkuvaa kehitystä.
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Nammon nykyinen ja tuleva menestys perustuu siihen, että 
me kaikki toteutamme arvojamme – sitoutuminen, tarkkuus 
ja välittäminen – joka päivä ja kaikessa, mitä teemme.

Organisaationa olemme sitoutuneet noudattamaan korkeita 
eettisiä normeja ja kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä 
ja määräyksiä. Maineemme luotettavana yrityksenä 
testataan ja todennetaan päivittäisessä toiminnassamme.

Toimimme tiukasti säännellyllä teollisuudenalalla, jossa 
antamiemme lupausten täyttämättä jättäminen tai meille 
asetettujen vaatimusten noudattamatta jättäminen 
voi vahingoittaa konsernimme nimeä, mainetta ja 
uskottavuutta. Näin ollen emme voi koskaan päätöksiä 
tehdessämme tinkiä lainsäädännön noudattamisesta 
tai toimenpiteistä terveyden, ympäristön 
tai turvallisuuden suojelemiseksi.

Tämän saavuttamiseksi jokaisen 
nammolaisen on sitouduttava 
henkilökohtaisesti noudattamaan 
Eettisiä toimintaohjeita, politiikkoja ja 
menettelytapoja. Kaikilla johtajilla, 
minusta itsestäni lähtien, on vastuu 
sellaisen kulttuurin luomisesta, jossa 
näitä toimintaohjeita noudatetaan. 
Tämän on aina oltava kaiken 
toimintamme lähtökohtana. 

Kiitos kaikesta, mitä teet Nammon, 
kollegoittesi ja asiakkaidemme hyväksi.

Morten Brandtzæg

Konsernijohtaja

Marraskuu 2020

Viesti konsernijohtajalta 
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Olemme innostuneita ja 
luovia ja etsimme aina 
parhaita ratkaisuja.

SITOUTUMINEN TARKKUUS
Olemme osallistavia ja 
avoimia ja kannustamme 
aina ryhmähengen 
luomiseen ja yhteistyöhön.

VÄLITTÄMINEN
Olemme luotettavia 
ja tarkkoja niin 
teknologiassamme, 
prosesseissamme kuin 
liiketoimissammekin.
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Visiomme ja arvomme luovat perustan kaikelle toiminnallemme.

Visio  
Securing the future – Turvaamme tulevaisuuden

 � Suojelemme kansallisia ja liittoutuneiden joukkoja 
tuottamalla korkealaatuisia puolustusvälineitä.

 � Varmistamme ympäristöystävällisten 
tuotteiden, prosessien ja palveluiden 
kehittämisen tulevaisuudessa.

 � Varmistamme jatkuvan kasvun, joka perustuu 
vahvaan taloudelliseen tulokseen.

 � Kehitämme ja varmistamme kestävän ja 
pitkäkestoisen liiketoiminnan asiakkaidemme 
ja henkilöstömme hyväksi.

 � Tuleva kehityksemme riippuu turvallisesta 
ja terveellisestä työympäristöstä. Meidän on 
korostettava jokaisen työntekijän merkitystä.

Arvot 
Ydinarvomme sitoutuminen, tarkkuus ja 
välittäminen ovat perusta, joihin liiketoimintamme 
nojaa. Ydinarvomme määrittelevät tavat, joilla 
toimimme sisäisesti ja konsernista ulospäin. 
Ne ohjaavat toimintaamme, josta haluamme 
asiakkaidemme tunnistavan meidät.  

On tärkeää, että koko henkilöstö 
ymmärtää, miksi on tärkeää, että Nammo 
nähdään yhtenäisenä konsernina. 

Koko henkilöstömme on tunnettava arvot 
omikseen ja heillä on oltava luottamus 
ja vastuu toimia niiden mukaisesti.

Arvojen tulee kannustaa meitä Nammo-kulttuurin 
kehittämiseen osastoilla, toimipisteissä, tehtailla 
ja juridisissa yhtiöissä läpi koko konsernin. 

Visiomme ja arvomme
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“ Kaikki yhteistyö 
sidosryhmien 
ja yhteiskunnan 
kanssa tulee 
toteuttaa eettisesti ja 
asianmukaisesti”
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“ Kaikki yhteistyö 
sidosryhmien 
ja yhteiskunnan 
kanssa tulee 
toteuttaa eettisesti ja 
asianmukaisesti”
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Nammo edellyttää, että kaikki nammolaiset, mukaan lukien 
hallitusten jäsenet toimivat tinkimättömän rehellisesti 
ja lahjomattomasti ja huolellisesti, varovaisesti ja 
oikeudenmukaisesti kaikessa liiketoiminnassamme. 

Kaikki yhteistyö sidosryhmien ja yhteiskunnan kanssa tulee 
toteuttaa eettisesti ja asianmukaisesti. Menestyksemme riippuu 
siitä, että noudatamme Eettisiä toimintaohjeita ja kaikkia 
niitä tukevia käytäntöjä, lakeja ja määräyksiä niissä maissa, 
joissa toimimme, sekä kaikkia sovellettavia kansallisia ja 
kansainvälisiä sääntöjä.

8Eettiset toimintaohjeet

8Sitoutuminen

8Keitä Eettiset toimintaohjeet koskevat?

9Mitä sinulta odotetaan?

9Mitä tapahtuu, jos sääntöjä ei noudateta? 

10Ilmoitusvastuu

10Ilmoituksen tekeminen

12Kestävän kehityksen edistäminen 

Yhteenveto
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Sanalla “laki” tarkoitamme kansallisia lakeja ja 
asetuksia sekä sääntöjä ja hallinnollisia määräyksiä 
kansallisella ja paikallisella tasolla. Lisäksi 
odotamme, että noudatat omia sisäisiä ohjeitamme 
ja menettelytapojamme. Jos ohjeidemme ja 
sovellettavan paikallisen lainsäädännön välillä 
ei ole ristiriitaa, mutta käytäntömme asettavat 
toiminnallemme korkeammat normit ja tiukemmat 
vaatimukset, noudatamme omia ohjeitamme.

Vaatimusten noudattaminen edellyttää 
sitoutumista. Odotamme sinun pyytävän ohjeita 
ja neuvoja, jos joskus joudut tilanteeseen, jossa 
et tiedä, ovatko toimesi lainmukaisia.

Sinun ei tule toimia ”harmaalla alueella” ja altistaa 
itseäsi ja Nammoa tarpeettomille riskeille.

KEITÄ EETTISET TOIMINTAOHJEET 
KOSKEVAT?

Toimintaohjeita sovelletaan koko henkilöstöön, 
työntekijöistä johtoon sekä esimiehiin kaikilla tasoilla, 
heidän asemastaan tai vastuualueistaan riippumatta, ja 
ne ovat voimassa kaikissa Nammo-konsernin yrityksissä.

Nammo-konsernin muodostavat Nammo AS, sen 
kokonaan omistamat tytäryhtiöt ja tytäryhtiöt, jotka ovat 
suoraan tai välillisesti Nammo AS:n määräysvallassa. 
Näistä käytetään jäljempänä nimitystä Nammo.

Odotamme myös, että muut sidosryhmät, kuten 
liikekumppanit, tavarantoimittajat, alihankkijat, 
jakelijat ja palveluntuottajat, hyväksyvät 
Toimintaohjeet tai vastaavat eettiset standardit.

“Kaikki Nammon nykyiset ja uudet työntekijät 
saavat kopion Eettisistä Toimintaohjeista.”

“Eettiset toimintaohjeemme eivät voi 
sisältää ohjeita kaikkiin mahdollisiin 
tilanteisiin, joita saatat kohdata, siksi 
kehotamme sinua pyytämään neuvoja 
esimieheltäsi tai muilta organisaation 
henkilöiltä, jos olet epävarma oikeasta 
toimintatavasta.”

Nammon Eettiset toimintaohjeet asettavat 
eettiselle ja ammatilliselle käyttäytymisellemme 
standardin, joka ohjaa meitä, nammolaisia ja 

Nammon edustajia vuorovaikutuksessa toistemme, 
asiakkaidemme ja liikekumppaneidemme kanssa. Ne 
osoittavat sitoutumisemme rehellisyyteen kaikessa, 
mitä teemme. Näitä toimintaohjeita tukevat usein 
esitetyt kysymykset ja vastaukset sekä yhteenveto 
asiaankuuluvista sisäisistä menettelytavoista. Niissä on 
myös kerrottu, keneltä voimme pyytää apua ja neuvoja.

Nammon hallitus on hyväksynyt Eettiset toimintaohjeet.

SITOUTUMINEN

Sääntöjen noudattamisen kulttuuri on olennaisen tärkeä 
arvojemme ja maineemme suojelemiseksi markkinoilla. 
Sääntöjen noudattaminen tarkoittaa liiketoiminnan 
harjoittamista niiden maiden lainsäädännön mukaisesti, 
joissa toimimme. Olemme sitoutuneet noudattamaan 
kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia sekä toimimaan 
eettisellä, kestävällä ja vastuullisella tavalla. Tuemme ja 
edistämme Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact 
-aloitteen ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) ohjeita monikansallisille yhtiöille. 

Näiden Toimintaohjeiden tarkoituksena on auttaa meitä 
noudattamaan lakeja, saavuttamaan Nammolle tärkeitä 
tavoitteita ja mahdollistamaan hyvä tiimityöskentely.

Tavoitteenamme on täydellinen ja ehdoton 
sääntöjenmukaisuus. Emme tee eroa tärkeiden 
ja vähemmän tärkeiden lakien välillä.

Eettiset 
toimintaohjeet
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“Olet itse vastuussa tekemistäsi päätöksistä. 
Kenelläkään toisella, asemasta huolimatta, 
ei ole valtuuksia kehottaa sinua tekemään 
jotain laitonta tai epäeettistä.”

Kun olet haastavan päätöksen edessä tai 
joudut tilanteeseen, joka ei tunnu oikealta, 
voit käyttää apunasi Navigation Wheel 
-ohjauspyörän kysymyksiä ennen  
kuin toimit.

Eettisten päätösten tekeminen tarkoittaa 
myös sitä, että olet vastuussa neuvojen 
pyytämisestä tarvittaessa.

OHJAUSPYÖRÄ

Lähde: Kvalnes, Ø. & Øverenget, E.

TALOUS
Onko se sen 

arvoista?

LAKI
Onko se lain 
mukaista?

IDENTITEETTI
Onko se 

arvojemme 
mukaista?

MORAALI
Onko tämä oikein?

MAINE
Säilytämmekö 
uskottavuut-

tamme?

ETIIKKA
Voidaanko se 
perustella?
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“Meidän kaikkien vastuulla on lukea ja 
ymmärtää Nammon Eettiset toimintaohjeet 
ja toimia niiden mukaisesti.”

MITÄ SINULTA ODOTETAAN?
Nammon työntekijänä sinun vastuullasi on lukea 
ja ymmärtää Toimintaohjeet ja pysyä ajan tasalla 
Nammon toimintatavoista ja menettelyistä.

 �  Noudata Toimintaohjeissa esitettyjä vaatimuksia 
jokapäiväisessä työssäsi. Älä koskaan vaaranna 
sitoutumistasi lahjomattomuuteen.

 � Hanki opastusta ja koulutusta, jos sinulla on 
kysymyksiä tai olet epävarma siitä, miten voit 
parhaiten toimia Toimintaohjeiden mukaisesti.

 � Jaa oppimasi ja parhaat käytännöt muiden kanssa.

 � Kiinnitä huomiota sellaisten työntekijöiden 
tai kolmansien osapuolten toimiin, jotka 
eivät noudata Toimintaohjeitamme.

 � Ilmoita havaitsemistasi Toimintaohjeiden 
rikkomuksista. Käytä jotakin Nammon 
ilmoituskanavista kertoaksesi huolenaiheestasi.

 � Toimi yhteistyössä ja avoimesti kaikissa 
ohjeiden ja lakien noudattamiseen 
liittyvissä asioissa ja arvioinneissa.

 � Jos olet esimiesasemassa, odotamme 
sinun toimivan esimerkkinä alaisillesi.

MITÄ TAPAHTUU, JOS SÄÄNTÖJÄ 
EI NOUDATETA?
Nammo pitää Toimintaohjeiden noudattamatta 
jättämistä vakavana asiana, joka voi vahingoittaa 
merkittävästi Nammon taloudellisia etuja ja 
mainetta. Toimintaohjeiden rikkominen voi johtaa 
kurinpitomenettelyyn, joka voi ääritapauksessa 
tarkoittaa työsuhteen tai sopimussuhteen päättymistä.
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Raportointiohje ”Do the Right Thing”  
“Toimi oikein”

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Legal & Compliance -osasto

Nammossa henkilökohtainen vastuu tarkoittaa oikein toimimista. Meidän tulee aina olla 
rehellisiä, totuudenmukaisia ja luotettavia ja toimia ydinarvojemme mukaisesti.

Nammon työntekijänä sinun odotetaan 
ilmoittavan kaikesta toiminnasta, joka 
vilpittömässä mielessä on mielestäsi Eettisten 

toimintaohjeiden tai sovellettavien lakien tai asetusten 
vastaista. Laiminlyönneistä ilmoittaminen edistää 
liiketoimintamme ja maineemme suojelemista.

Jos uskot, että joku on tehnyt, tekee tai saattaa olla 
tekemässä jotain, mikä ei täytä Toimintaohjeiden 
vaatimuksia, on sinun vastuullasi tehdä asialle 
jotain. Voit ensin keskustella asiasta epävirallisesti 
lähimmän esimiehesi tai henkilöstöpäällikön 
kanssa. Vakavampien kysymysten osalta 
noudata ohjeita ilmoitusmenettelystämme.

Ymmärrämme, että epäillyistä Toimintaohjeiden 
rikkomuksista ilmoittaminen vaatii rohkeutta. 
Yksikään työntekijä ei joudu kostotoimien 
kohteeksi, jos hän on ilmaissut huolensa tai 
ilmoittanut Nammon Eettisten toimintaohjeiden, 
sovellettavien lakien tai asetusten rikkomisesta.

Nammon johdon odotetaan korostavan, miten tärkeää 
on ilmoittaa huolenaiheista nopeasti sekä edistää 
avointa ja omaehtoista raportointia läpinäkyvän 
ja ratkaisukeskeisen kulttuurin edistämiseksi.

Puhu asianomais(t)en kanssa. 
Nammo kehottaa sinua käsittelemään 
asian suoraan asianomais(t)en kanssa.

TAI jos se ei ole mahdollista tai se 
tuntuu sinusta vaikealta...

TAI jos se ei ole mahdollista tai se 
tuntuu sinusta vaikealta...

TAI jos epäilet, että on tapahtunut rikkomus 
ja olet vilpittömästi sitä mieltä, että et 
voi käsitellä asiaa edellä mainittujen 
kommunikointikanavien kautta…

Puhu esimiehesi kanssa. 
Rikkomuksista ilmoittaessasi sinun tulee 
ensin ottaa yhteyttä lähimpään esimieheesi.

Ilmoita huolestasi luottamuksellisesti tai 
nimettömästi SpeakUp -palvelun kautta.

Keskustele henkilöstöhallinnon, 
luottamushenkilön tai paikallisen 
Compliance-osaston kanssa.

Kaikki Nammon yhtiöt eri maissa ovat saaneet 
oman kansallisen puhelinnumeronsa sekä 
verkko-osoitteen palveluun. Lisätietoja on 
annettu Nammon intranetissä kohdassa 
“SpeakUp” tai toimipaikallasi  
olevissa julisteissa.

ILMOITUKSEN TEKEMINEN

“Nammo ei hyväksy kostotoimia sellaista 
työntekijää vastaan, joka hyvässä uskossa 
ilmoittaa huolensa sääntöjen rikkomisesta.”

Ilmoitusvastuu 
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K:  Olen huolissani kollegani toiminnasta. 
Kuinka minun pitäisi ilmoittaa tästä?

V:  Tärkeintä on, että ilmaiset huolesi. Jos haluat 
keskustella asiasta esimiehesi kanssa, tee 
niin. Esimiehesi tukee sinua ja auttaa sinua 
valitsemaan oikean toimintatavan. Jos tämä 
ei tunnu sinusta sopivalta menettelytavalta, 
noudata Nammon menettelyohjetta 
huolenaiheen ilmoittamiseksi.

K:    Mikä on Nammon SpeakUp -palvelu? 
Voinko käyttää sitä nimettömänä?

V:   Nammon SpeakUp -palvelu on puhelin- 
ja internet-pohjainen vuorovaikutteinen 
raportointijärjestelmä, joka on käytettävissä 
24 tuntia vuorokaudessa ja jota ylläpitää 
ulkopuolinen palveluntarjoaja. Kuten 
ohjeessamme “Toimi oikein” on 
kerrottu, työntekijät voivat ilmoittaa 
nimettömänä väärinkäytöksistä ja 
ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen 
voimme käynnistää työntekijän kanssa 
viestinnän, jossa nimettömyys on taattu.
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Nammon kestävän kehityksen 
vuosittainen raportti

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Legal & Compliance -osasto,  
HESS-osasto, Henkilöstöhallinto

Kestävä kehitys tarkoittaa nykyisten tarpeidemme 
täyttämistä vaarantamatta tulevien sukupolvien 
kykyä täyttää omat tarpeensa. Kestävä kehitys 

perustuu kolmeen pilariin: ihmiset, planeetta ja voitot.

Nammossa tämä tarkoittaa sitä, että meidän 
on toimittava eettisesti, sosiaalisesti ja 
ympäristövastuullisesti säilyttäen samalla 
taloudellisen tuloksen ja hyvän hallintotavan. 

Tuemme maailmanlaajuisia aloitteita, kuten YK:n 
Global Compact -aloitetta ja noudatamme OECD:n 
monikansallisille yrityksille antamia ohjeita.

Liiketoiminnan integriteetti 
Nammo pyrkii kehittämään ja turvaamaan 
pitkäaikaisen ja kestävän liiketoiminnan 
asiakkaillemme ja työntekijöillemme. 
Uskomme, että liiketoiminnan 
integriteetin varmistaminen yrityksessä ja 
arvoketjussamme on avain menestykseen.

Arvoketjun integriteetti 
Nammolla arvoketjun integriteetti tarkoittaa 
sitä, että kaikki liikekumppanimme 
toimivat eettisesti siten, että taataan 
ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet 
samalla kun suojellaan ympäristöä.

Työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi
Nammon menestys on riippuvainen 
yrityksessämme työskentelevistä 
ammattitaitoisista henkilöistä. Työntekijöidemme 
turvallisuuden, hyvinvoinnin ja osaamisen 
kehittymisen varmistaminen on meille tärkeää. 

Ympäristöstä huolehtiminen
Nammon toiminnalla on välittömiä vaikutuksia 
ympäristöön tuotteidemme valmistuksen ja 
testauksen, paperin- ja energiankulutuksen, 
jätehuollon, hankintojen ja kuljetusten 
kautta. Pyrimme jatkuvasti vähentämään 
ympäristöjalanjälkeä mittaamalla ja 
vähentämällä jätteitä tai energiankulutusta 
sekä käyttämällä tehokkainta tekniikkaa.

Tuotevastuu
Nammo katsoo, että vastuu tuotteesta alkaa sen 
kehitysvaiheessa. Keskitymme voimakkaasti 
ympäristöystävällisten materiaalien käyttöön 
tuotantolinjoissamme ja prosesseissamme. 
Varmistamme, että järjestelmien ja tuotteiden 
turvallisuus täyttävät asiaankuuluvat 
kansainväliset standardit ja asiakkaiden 
odotukset, samalla kun varmistamme resurssien 
ja materiaalien tehokkaan ja taloudellisen 
käytön vastuullisella jätteiden käsittelyllä. 

VIISI ENSISIJAISTA KESTÄVÄN 
KEHITYKSEN ALUETTAMME OVAT: 

5

Kestävän kehityksen 
edistäminen
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NAMMON PRIORITEETTI

NAMMON PRIORITEETTINAMMON PRIORITEETTI

NAMMON PRIORITEETTINAMMON PRIORITEETTI

NAMMON PRIORITEETTI

NAMMON PRIORITEETTI NAMMON PRIORITEETTI

EI 
NÄLKÄÄ

TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA

HYVÄ 
KOULUTUS

SUKUPUOLTEN 
TASA-ARVO

EI 
KÖYHYYTTÄ

PUHDAS VESI 
JA SANITAATIO

EDULLISTA 
JA PUHDASTA 
ENERGIAA

IHMISARVOISTA 
TYÖTÄ JA 
TALOUSKASVUA

KESTÄVÄÄ 
TEOLLISUUTTA 
INNOVAATIOITA JA 
INFRASTRUKTUUREJA

ERIARVOISUUDEN 
VÄHENTÄMINEN

KESTÄVÄT 
KAUPUNGIT 
JA YHTEISÖT

VASTUULLISTA 
KULUTTAMISTA

ILMASTOTEKOJA

VEDENALAINEN 
ELÄMÄ

MAANPÄÄLLINEN 
ELÄMÄ

RAUHA, OIKEUDEN- 
MUKAISUUS JA 
HYVÄ HALLINTO

YHTEISTYÖ JA
KUMPPANUUS
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“Emme koskaan 
tee kompromisseja 
terveyden ja 
turvallisuuden 
suhteen”
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18Oikeudenmukaiset työsuhteet ja yhtäläiset mahdollisuudet
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21Turvallisuus ja työsuojelu

22Tuoteturvallisuus

24Ihmisoikeuksien suojelu

Ihmisten ja 
ympäristön 
turvaaminen
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
People Policy

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Esimiehesi, henkilöstöhallinto

STANDARDIMME
Nammon esimiehille, kaikilla tasoilla, on ominaista delegointi, osallistuminen ja ryhmätyö,  
selkeä ja johdonmukainen viestintä, tiivis seuranta ja ihmisten kehittäminen.

SINUN TULEE AINA
 � asettaa terveys, turvallisuus ja ympäristö 

(HESS) kannattavuuden edelle

 � asettaa Nammon tarpeet omien tarpeittesi edelle

 � suunnata tulevaisuuteen, asettaa tavoite ja 
näyttää mallia omalla käyttäytymiselläsi

 � tehdä oikea-aikaisia, harkittuja, tosiasioihin 
perustuvia, määrätietoisia ja selkeitä päätöksiä

 � delegoida vastuuta ja valtaa strategioiden 
ja tavoitteiden toteuttamiseksi

 � kommunikoida tarkasti, suoraan ja rehellisesti

 � käydä rohkeaa keskustelua

 � ryhtyä toimiin, kun asiat menevät pieleen

 � kannustaa jatkuvaan kehittymiseen 
ja kasvattaa osaamista 

 � hyväksyä muut sellaisina kuin he ovat 
ja tunnustaa heidän vahvuutensa

 � edistää avointa ja osallistavaa kulttuuria 
työryhmässäsi — kuuntele enemmän kuin puhut

 � jakaa näkemyksiä ja tietoja

 � olla valmis tekemään ylimääräisiä ponnisteluja 
kollegoidemme, asiakkaidemme ja omistajien hyväksi

 � olla avoin, läpinäkyvä ja vastuuntuntoinen.

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � tehdä päätöksiä oman etusi perusteella

 � levittää huhuja, mustamaalata tai 
vähätellä kollegojesi työtä

 � jättää käsittelemättä vaikeita asioita 
esimiestesi tai kollegoidesi kanssa.

Johtajuus
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
People Policy

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Esimiehesi, henkilöstöhallinto, 
Legal & Compliance -osasto
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STANDARDIMME
Olemme kansainvälinen konserni, joka tuo yhteen ihmisiä, joilla on erilainen tausta,  
alkuperä, kokemukset ja kulttuuri. Meidän kaikkien vastuulla on edistää   
osallistavan työympäristön luomista, jossa jokainen tuntee arvostusta ja jossa  
arvostetaan henkilöstön monimuotoisuutta. 

SINUN TULEE AINA
 � kohdella kollegoitamme, asiakkaitamme ja 

sidosryhmien edustajia arvostavasti ja kunnioittavasti

 � kommunikoida avoimesti ja suoraan: 
antaa palautetta ja pyytää sitä

 � olla ennakkoluuloton, kuunnella ja 
kunnioittaa muiden mielipiteitä

 � olla osallistava ja edistää 
monimuotoisuutta työpaikalla

 � toimia arvojemme mukaisesti, tukea 
toisia ja toimia osana tiimiä

 � ilmoittaa, jos havaitset tai koet 
syrjintää, häirintää tai väkivaltaa

 � noudattaa Eettisiä toimintaohjeitamme ja 
kaikkia liiketoimintaamme ja toimintojamme 
koskevia käytäntöjä, sääntöjä ja määräyksiä.

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � syrjiä työtovereitasi tai muita henkilöitä 

liiketoiminnassamme 

 � käyttäytyä loukkaavasti, nöyryyttävästi 
tai uhkaavasti muita kohtaan

 � hyväksyä tai jättää huomiotta tällainen 
syrjintä tai käyttäytyminen

 � hyväksyä huumeita, alkoholia, aseita 
tai väkivaltaa työpaikalla tai

 � esiintyä ainoana, joka voi suorittaa 
tehtävän tai ratkaista haasteen.

Käyttäytyminen työpaikalla 
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STANDARDIMME
Nammo on sitoutunut noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksia, OECD:n 
ohjeita monikansallisille yrityksille ja Euroopan yritysneuvostoa koskevaa direktiiviä (EWC).
Nammon People Policy (Henkilöstöpolitiikka) perustuu tasa-arvon ja monimuotoisuuden 
periaatteisiin – syrjinnän poistaminen työpaikalla edistää tuottavuutta ja suorituskykyä, samalla 
se mahdollistaa henkilöstön osaamisen paremman hyödyntämisen.

SINUN TULEE AINA
 � tunnustaa työntekijöiden oikeudet perustaa, liittyä 

ja toimia ammattiliitoissa ja yhteistoimintaelimissä 
kansallisen lainsäädännön, työehtosopimusten 
ja paikallisten tapojen mukaisesti

 � ilmoittaa ja kuulla henkilöstön edustajia asioissa, 
jotka voivat vaikuttaa työsuhteeseen tai työoloihin

 � tarjota kaikille työntekijöille yhtäläiset 
mahdollisuudet ilman syrjintää tai ennakkoluuloja

 � edistää tasa-arvoa työpaikalla maksamalla palkkoja, 
jotka perustuvat kansallisiin työehtosopimuksiin 
tai muihin relevantteihin viitekehyksiin

 � luoda osallistava työympäristö, jossa kaikki 
työntekijät tuntevat kunnioitusta ja arvostusta, 
ja jossa he voivat hyödyntää taitojaan parhaalla 
mahdollisella tavalla ilman syrjintää tai häirintää

 � varmistaa, että liikekumppanimme ja toimittajamme 
eivät toimi sopimattomasti työntekijöitään kohtaan

 � sitoutua nykyaikaisen orjuuden torjuntaan.

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � puuttua tai vaikuttaa työntekijöiden 

oikeuteen perustaa heidän etujaan 
ajava elin tai liittyä sellaiseen

 � kohdella ammattiliittojen jäseniä eri 
tavalla kuin muita työntekijöitä

 � ylentää tai alentaa työntekijöitä 
henkilökohtaisen mielipiteesi perusteella.

“Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, 
häirintää tai kiusaamista.”

K:   Kollegani on rekrytoimissa tiimiin uutta 
jäsentä. Olen huolestunut siitä, että he 
saattavat syrjiä raskaana olevaa, mutta työstä 
kiinnostunutta naiskollegaani. Mitä voin tehdä?

V:   Toimit oikein ilmaistessasi huolesi, sillä Nammo 
ei hyväksy minkäänlaista syrjintää. Sinun tulisi 
ensin kehottaa kollegaasi keskustelemaan 
valintaperusteista henkilöstöpäällikön 
kanssa. Jos asiassa ei tapahdu muutosta, 
tulee sinun puhua tästä esimiehesi tai toisen 
ylemmän esimiehen kanssa. Jos sinusta 
tuntuu epämukavalta toimia paikallisia 
kanavia käyttäen, voit kommunikoida Nammon 
raportointikäytäntöihin kuuluvien kanavien kautta.

Oikeudenmukaiset 
työsuhteet ja yhtäläiset 
mahdollisuudet 
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
People Policy, Modern Slavery Act 
Statement, Supplier Conduct Principles 

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Esimiehesi, henkilöstöhallinto, henkilöstön 
edustajat, Legal & Compliance -osasto
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
HESS-tarkastukset ja raportointi

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
HESS-päällikkö, työsuojeluvaltuutettu, 
tuotannon esimiehet, 
tuotantopäällikkö, HESS-osasto

STANDARDIMME
Nammo on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa ympäristövastuullisella tavalla ja 
tarjoamaan kaikille työntekijöilleen turvallisen ja terveellisen työpaikan.

SINUN TULEE AINA
 � noudattaa ja mahdollisuuksien mukaan ylittää, 

kaikki ympäristölaissa, -käytännöissä ja 
-menettelyissä asetetut vaatimukset ympäristön 
ylläpitämiseksi ja parantamiseksi kaikille niille 
sidosryhmille, joihin toimintamme vaikuttaa

 � minimoida jätteen määrä, kierrättää tai 
käyttää uudelleen ylimääräiset materiaalit ja 
hävittää kaikki jätteet niiden maiden lakien ja 
käytäntöjen mukaisesti, joissa Nammo toimii

 � pyrkiä valitsemaan suunnitteluvaiheessa materiaaleja 
ja aineita, jotka minimoivat tuotteidemme 
ympäristöjalanjäljen koko tuotteen elinkaaren 
ajan ja joista ei aiheudu haittaa työntekijöillemme, 
asiakkaillemme tai muille sidosryhmille

 � ilmoittaa välittömästi ympäristölakien tai 
ohjeidemme rikkomisesta esimiehellesi.

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 �  hyväksyä ympäristölakien, -käytäntöjen tai 

-menettelyjen rikkomuksia ilmoittamatta 
niistä ja jättää toimimatta ennakoivasti 
ongelman korjaamiseksi

 � valita suunnitteluvaiheessa tarkoituksellisesti 
materiaaleja ja aineita, jotka voivat vahingoittaa 
työntekijöitä, asiakkaita tai muita sidosryhmiä

 � sekoittaa jätteitä hävittäessäsi materiaaleja, 
jotka vaativat erillistä hävittämistä tai jotka 
voidaan kierrättää tai käyttää uudelleen

 � säilyttää yhdessä kemikaaleja tai materiaaleja, 
jotka voivat lisätä henkilöstön altistumista 
tai ympäristövahinkojen riskiä.

Terveys ja ympäristö
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
HESS-politiikka ja -direktiivi, säännölliset 
tarkastukset ja raportointi

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Toimipaikan HESS-päällikkö, 
työsuojeluvaltuutettu, tuotannon esimies, 
tuotantopäällikkö, HESS-osasto

21

SINUN TULEE AINA
 � raportoida kaikista onnettomuuksista tai 

läheltä piti -tilanteista oppimisen edistämiseksi 
kaikkialla Nammossa ja työntekijöiden 
loukkaantumisriskin vähentämiseksi 

 � vaatia henkilösuojainten käyttöä sen 
varmistamiseksi, että työntekijöitämme suojellaan 
tuotantoon tai kunnossapitoon liittyviltä vaaroilta

 � käyttää aktiivisesti työohjeita ja päivittää 
niitä tarvittaessa, jotta sekä kokeneet, 
että uudet työntekijät pystyvät tuottamaan 
laadukkaita tuotteita joka kerta

 � ilmoittaa kaikista epäillyistä 
turvallisuusrikkomuksista sen varmistamiseksi, 
että työntekijät, omaisuus ja teknologia 
suojataan kaikkina aikoina.

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � hyväksyä työsuojelu- ja työturvallisuuslakien, 

-käytäntöjen tai -menettelyjen rikkomuksia 
ilmoittamatta niistä eteenpäin ja laiminlyödä 
työskentelyä yhdessä esimiehesi kanssa 
ongelman ratkaisemiseksi

 � aloittaa mitään toimintaa tai huoltotoimia 
tarkistamatta riskianalyysia tai työskennellä 
ilman vaadittuja henkilösuojaimia

 � seurata sivusta toisen työntekijän joutumista 
vaaraan, koska hän ei noudata työohjeita tai ei käytä 
vaadittuja henkilösuojaimia ja jättää ilmoittamatta 
asiasta ja korjaamatta ongelmaa välittömästi

 � unohtaa raportoida läheltä piti -tilanteista 
tai vaarallisista olosuhteista, jotka 
voisivat estää työtapaturman, materiaali-, 
kone- tai ympäristövahingon.

STANDARDIMME
Toimimme räjähdysvaarallisia teollisuudessa, jossa käsittelemme säännöllisesti energeettisiä 
materiaaleja. Tämän lisäksi tuotantoomme sisältyy mm. mekaanista valmistusta, lämpökäsittelyä, 
kemiallista pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Turvallisuus ja työsuojelu on Nammossa etusijalla ja 
yrityksen johto auditoi turvallisuutta säännöllisesti kaikilla tasoilla.

Turvallisuus ja työsuojelu 
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
HESS-politiikka, kestävän 
kehityksen raportti

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Tuotepäällikkö tai Program Manager, 
tuotekehityspäällikkö, L6S Black Belt 
-asiantuntija, HESS-osasto, viestintäosasto

STANDARDIMME
Uskomme, että vastuu tuotteesta alkaa tuotekehitysprosessin aikana. Keskitymme voimakkaasti 
ympäristöystävällisten materiaalien käyttöön tuotteissamme ja prosesseissamme.
Teemme yhteistyötä asiakkaiden kanssa varmistaaksemme, että tiedot ovat luotettavia ja että 
tuotteidemme turvallisuus on vaaditulla tasolla koko tuotteen elinkaaren ajan.

SINUN TULEE AINA
 � analysoida kaikki terveys- ja 

turvallisuusnäkökohdat tuotteen koko 
elinkaaren aikana ongelmien tunnistamiseksi 
ja poistamiseksi mahdollisimman laajasti

 � tarkistaa olemassa olevien tuotteiden ja 
suunnitteluvaiheessa olevien tuotteiden 
materiaaliluokitus, jotta se olisi erityistä 
huolta aiheuttavia aineita (SVHC) koskevien 
REACH-vaatimusten mukainen

 � noudattaa kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä 
tuoteturvallisuutta ja laatua koskevia standardeja

 � suorittaa kaikki vaaditut tarkastukset ja testaukset 
(mukaan lukien erän hyväksymistestit) tarkasti 
ja ajallaan varmistaen, että kaikki asiakirjat 
ovat ajan tasalla, tarkkoja ja täydellisiä

 � ilmoittaa kaikista turvallisuuteen 
liittyvistä huolenaiheista

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � laiminlyödä asiakkaan osallistamista 

käyttöohjeiden kehittämiseen, sillä niiden avulla 
varmistetaan tuotteen käyttöturvallisuus 

 � jättää ilmoittamatta  seuraaville käyttäjille, jos 
erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) 
määrä ylittää REACH-asetuksissa annetut arvot.

K:  Kuulin eräältä asiakkaalta, että heillä 
oli ongelma tuotteemme käytössä. 
Miten minun tulisi toimia?

V:   Onnettomuuksiin tai tuotehäiriöihin liittyy 
monimutkaisia tekijöitä, jotka edellyttävät 
perusteellista analyysiä ja huolellisia tutkimuksia 
sekä asiakkaan, että meidän puoleltamme. 
Varmista aina, että asiasta ilmoitetaan yrityksessä 
oikeille henkilöille. Kenenkään ei pidä koskaan 
kommentoida onnettomuuksia, tuotevikoja tai 
muita tilanteita, ellei hänellä ole siihen valtuuksia. 
Tällä tavalla toimiminen voi vahingoittaa 
konsernin mainetta ja altistaa Nammon 
tarpeettomaan oikeudelliseen vastuuseen.

Tuoteturvallisuus 
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STANDARDIMME
Työntekijämme ovat arvokkain resurssimme. Velvollisuutemme on varmistaa, että tarjoamme 
pysyvän työympäristön ja oikeudenmukaiset ehdot ja olosuhteet kaikille työntekijöillemme.
Kunnioitamme ja toimimme kansainvälisesti julistettujen ihmisoikeuksien mukaisesti ja 
varmistamme, ettemme loukkaa mitään ihmisoikeusperiaatteiden osaa.
Toiminnassamme ja toimitusketjuissamme meillä on nollatoleranssi kaikenlaisten 
ihmisoikeusloukkausten suhteen, ihmiskauppa ja lapsityövoima mukaan lukien.
Tuemme YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta ja ponnistelemme toimiaksemme 
OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden mukaisesti.
Maineemme perustuu luottamukseen ja työntekijöidemme henkilökohtaiseen käyttäytymiseen 
kaikkialla maailmassa. Meidän kaikkien on ymmärrettävä nämä periaatteet ja noudatettava niitä.

SINUN TULEE AINA
 � pyrkiä pitämään kiinni kaikista kansainvälisesti 

tunnustetuista ihmisoikeuksista kaikkialla, 
missä harjoitamme toimintaa

 � kehittää ja valmistaa tuotteita kansainvälisesti 
tunnustettujen yleissopimusten mukaisesti

 � vaatia tavarantoimittajiamme noudattamaan 
toimittajille asettamiemme toimintaohjeita

 � toimia ilman syrjintää tai ennakkoluuloja

 � luoda ympäristö, jossa ei esiinny häirintää

 � edistää tasa-arvoa työpaikalla

 � kohdella muita ihmisiä arvostavasti ja kunnioittavasti

 � toimia ja ilmoittaa, jos joku on mielestäsi 
välittömässä vaarassa suorittaessaan työtään.

SINUN EI TULE KOSKAAN
 � harjoittaa tai tukea pakkotyövoiman 

käyttöä omassa toiminnassamme tai 
tavarantoimittajiemme toiminnassa

 � pelätä ilmoittaa mitään, mikä mielestäsi 
rikkoo jonkun ihmisoikeuksia

 � ostaa seksuaalisia palveluja työtehtävissä tai 
suorittaessasi toimeksiantoa Nammolle. Tämä 
on kielletty laissa useissa maissa ja se edistää 
ihmiskauppaa, joka rikkoo ihmisoikeuksia.

Ihmisoikeuksien suojelu
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Human Rights Policy, People Policy, 
Supplier Conduct Principles 

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Esimiehesi, Henkilöstöhallinto, 
Legal & Compliance -osasto
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K: Vierailin hiljattain toimittajan 
tuotantolaitoksessa ja panin merkille useita 
työntekijöitä, jotka vaikuttivat alaikäisiltä. 
Ainakin kaksi heistä vaikutti noin 13-vuotiaalta. 
Isäntäni vakuutti, että he ovat vanhempia 
kuin miltä näyttävät ja että kaikkia kohdeltiin 
hyvin. Pitäisikö minun viedä asiaa eteenpäin?

V:   Nammo ei hyväksy lapsityövoimankäyttöä 
missään toimitusketjun osassa. Saattaa olla, 
että isäntäsi on oikeassa nuorten työntekijöiden 
iästä. Mutta mitä jos myöhemmin käy ilmi, että 
työntekijät ovat alaikäisiä ja että tiesimme tästä, 
mutta emme tehneet asialle mitään? Olisimme 
näin ollen epäonnistuneet vastuullisessa 
liiketoiminnassamme ja maineemme kärsisi, 
jos yhtiömme yhdistettäisiin väärinkäyttöä 
harjoittaneeseen toimittajaan. Sinun täytyy 
ilmoittaa huolenaiheestasi Legal & Compliance 
–osastolle, jotta he voivat tutkia asiaa.
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“Turvaamme Nammon 
koskemattomuuden 
harjoittamalla 
liiketoimintaa vastuullisesti 
ja sovellettavien lakien 
mukaisesti”
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Liiketoiminnan  
ja koskematto- 
muuden  
varmistaminen 
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Anti-Bribery and Corruption Policy 

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Legal & Compliance -osasto

STANDARDIMME
Korruptio on henkilökohtaiseen tai yritystoimintaan liittyvän vallan väärinkäyttöä. 
Nammolla on nollatoleranssi korruptioon ja lahjontaan.
Emme maksa voitelumaksuja, emmekä anna muiden tehdä sitä puolestamme. 
Kanssakäymiseen viranomaisten tai valtion organisaatioiden kanssa liittyy erityisiä riskejä, 
jotka tulee huomioida asianmukaisesti.
Nammon henkilöstön tai kenenkään, joka toimii Nammon puolesta, ei tule tarjota, maksaa 
tai hyväksyä lahjuksia. Käteisen lisäksi tämä koskee myös muiden etujen antamista ja 
vastaanottamista.

SINUN TULEE AINA
 � harjoittaa liiketoimintaa lahjonnan vastaisten lakien 

sekä sisäisten toimintaohjeidemme mukaisesti

 � ilmoittaa, jos saat tietoosi, että asiakas, 
tavarantoimittaja tai muu osapuoli on esittänyt 
pyynnön tai tarjouksen sopimattomasta maksusta

 � kysyä esimieheltäsi, jos olet epävarma, voidaanko 
jokin määritellä sopimattomaksi maksuksi, 
korruptioksi tai lahjonnaksi, ja varmistaa, että 
tehdään läheltä piti –ilmoitus, joka raportoidaan

 � ilmoittaa voitelurahan maksamista 
koskevista pyynnöistä

 � osallistua pakolliseen koulutukseen, joka 
on räätälöity työtehtäväsi mukaisesti 

 � toimia avoimesti ja rehellisesti 

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � pyytää, hyväksyä, vastaanottaa, 

tarjota tai antaa lahjusta

 � tarjota, valtuuttaa, luvata tai antaa mitään 
arvokasta kenellekään saadaksesi 
sopimattomia liiketoimintaetuja

 � toimia kolmannen osapuolen kautta antaaksesi 
sellaisia lupauksia tai maksuja, joita emme voi 
antaa sisäisten toimintaohjeidemme mukaisesti

 � tarjota tai ottaa vastaan ylellisiä 
lahjoja tai vieraanvaraisuutta.

Lahjonnan ja  
korruption välttäminen
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Voiteluraha on arvoltaan vähäinen summa 
(tai lahja), joka annetaan (yleensä valtion 
virkamiehelle) jonkin menettelyn nopeuttamiseksi 
tai sellaisen toteutumiseksi. Voitelurahoja 
pidetään lahjontana niiden maiden lakien ja 
säännösten mukaisesti, joissa Nammo toimii. 

VOITELURAHA 

Voitelurahoja voidaan suorittaa vain 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten 
kiristystapauksissa, joissa henki, turvallisuus 
tai terveys on uhattu. Jos joudut tällaiseen 
tilanteeseen, älä koskaan aseta itseäsi tai 
muita vaaraan. Sinun tulee ilmoittaa asiasta 
välittömästi Legal & Compliance –osastolle 
ilmoitusmenettelymme mukaisesti.

KIRISTYS  
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K:  Epäilen, että eräs Nammon jälleenmyyjä/
myyntiedustaja on suorittanut loppuasiakkaalle 
sopimattomia maksuja. En usko kenenkään 
Nammon työntekijän osallistuneen toimintaan. 
Pitääkö minun ilmoittaa asiasta?

V:   Ehdottomasti. Sekä Nammo, että sen työntekijät 
voidaan asettaa vastuuseen kolmansien 
osapuolten toimista, vaikka emme olisi 
suoraan osallistuneet asiaan. Ilmoita asiasta 
välittömästi Legal & Copliance -osastolle. 

K:  Yksi asiakkaistamme osallistuu kaksipäiväiseen 
eränhyväksymistestiin (LAT). Asiakas kertoi, 
että he suunnittelevat varaavansa useita päiviä 
ympäristöön tutustumiseen ennen testiä ja sen 
jälkeen. Vaikuttaa siltä, että he olettavat meidän 
kattavan kaikki kulut. Sopimuksemme mukaan, 
me maksamme kaikki erähyväksymistestiin 
osallistumisesta asiakkaalle aiheutuvat 
kulut. Onko minun syytä huolestua asiasta? 

V:   Kyllä. Liiketoiminnassa edustaminen voi olla 
sopiva tapa harjoittaa liiketoimintaa, mutta 
vain oikeissa olosuhteissa. Asiakkaalle tulee 
ilmoittaa, että katamme vain erähyväksymistestin 
aikaiset kulut. Ole yhteydessä esimieheesi 
tai Law & Compliance –osastoon saadaksesi 
tukea asiakkaan odotusten selventämiseksi. 

K:  Paikallisen entisen hallituksen jäsen 
tarjoutuu suorittamaan konsultointitehtävän 
Nammolle ja ilmoittaa voivansa käyttää 
suhteitaan hallitukseen, jotta Nammo 
saisi kehitystoimenpiteisiin tarvittavat 
hallinnolliset luvat. Mitä minun pitäisi tehdä?

V:   Tämä pyyntö tulee käsitellä äärimmäisen 
varovasti, koska kyseinen henkilö voi käyttää 
vaikutusvaltaansa laittomilla tavoilla. 
Nammon suojaamiseksi on aina pyrittävä 
varmistamaan, että operaatio on lain mukainen, 
lisäksi on noudatettava asianmukaista 
taustaselvitysmenettelyä, ennen kuin henkilö 
osallistuu viranomaisten tai asiakkaiden kanssa 
käytävään vuorovaikutukseen. Ota yhteys Legal 
& Compliance –osastoon, joka voi aloittaa 
asianmukaisen taustaselvitysmenettelyn, jonka 
avulla voidaan varmistaa konsultin luotettavuus 
ja hänen palkkaamisensa laillisuus. 
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Anti-Bribery and Corruption 
Policy, Travel Policy

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Esimiehesi, Legal & Compliance -osasto

STANDARDIMME
Tarjoamme tai hyväksymme lahjoja ja vieraanvaraisuutta vain silloin, kun se on asianmukaista 
avoimella ja läpinäkyvällä tavalla. 
Ennen lahjojen tai vieraanvaraisuuden tarjoamista tai vastaanottamista meidän on varmistettava, 
että niiden arvo on kohtuullinen ja sisäisten toimintaohjeidemme ja lainsäädännön mukainen.
Emme koskaan tarjoa, anna tai vastaanota mitään arvokasta, lahjat ja vieraanvaraisuus mukaan 
lukien, vaikuttaaksemme viranomaisiin tai muihin liikesuhteisiin joko suoraan tai kolmannen 
osapuolen välityksellä.

SINUN TULEE AINA
 � harjoittaa liiketoimintaa ammattimaisesti ja rehellisesti

 � olla tietoinen asiakkaidemme eettisistä ohjeista

 � huolehtia siitä, että Nammo maksaa 
henkilöstönsä matkakulut

 � varmistaa, että vieraanvaraisuudesta 
aiheutuvat kustannukset ovat laillisia ja että 
ne pysyvät kohtuullisuuden rajoissa

 � hankkia ennakkotietoa lahjasta tai 
vieraanvaraisuudesta sekä saada 
ennakkohyväksyntä ja ohjeistusta sekä varmistaa, 
että lahja tai vieraanvaraisuus kirjataan lahja- 
ja vieraanvaraisuusrekisteriin (G&H).

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � asettaa asiakkaitamme epämiellyttävään tilanteeseen

 � hyväksyä, suoraan tai välillisesti, 
vieraanvaraisuutta tai muita liiketoiminnan 
huomionosoituksia, jotka voivat vaikuttaa tai 
joiden voidaan katsoa vaikuttavan päätöksiisi

 � maksaa asiakkaan matka- ja majoituskuluja, 
jos niitä ei ole sovittu sopimuksessa

 � tarjota tai ottaa vastaan lahjoja 
käteisenä tai muina suorituksina

 � tarjota tai ottaa vastaan lahjoja viranomaisilta, 
asiakkailta, tavarantoimittajilta tai muilta 
kolmansilta osapuolilta, lukuun ottamatta 
vähäarvoisia myynninedistämistuotteita

 � tarjota, antaa tai ottaa vastaan liikekumppaneilta 
lahjoja tai vieraanvaraisuutta omissa nimissäsi 
välttääksesi sisäisten toimintaohjeidemme rajoitukset 

 � tarjota tai vastaanottaa lahjoja ja 
vieraanvaraisuutta, jotka ovat loukkaavia 
tai sopimattomia (esim. aikuisviihde).

K:  Sain liiketapaamisen yhteydessä kalliin 
lahjan ja tiedän, että kulttuuriperinteiden 
vuoksi olisi ollut loukkaavaa lahjoittajaa 
kohtaan kieltäytyä siitä. Mitä minä teen?

V:   Lahjasta tulee ilmoittaa ja kirjata se Lahjat ja 
vieraanvaraisuus (G&H) -rekisteriin. Kysy neuvoa 
Legal & Compliance -osastolta. Nammo voi pyytää 
sinua palauttamaan lahjan tai lahjoittamaan sen.

K:  Asiakkaani yöpyy toimitilojemme läheisyydessä 
kaksipäiväisen kokouksen ajan. Voinko 
kutsua heidät illalliselle iltapäivällä ja 
pyytää heitä katsomaan jääkiekko-ottelua 
kanssamme. Onhan Nammo yksi paikallisen 
jääkiekkojoukkueen sponsoreista. 

V:   Ensin sinun tulee varmistaa, että asiakas saa 
vastaanottaa illallisen vierailunsa aikana, eikä 
sitä tulkita siten, että yrittäisit vaikuttaa heihin. 
Jos pääsy jääkiekko-otteluun on maksuton, voit 
kysyä asiakkailta, haluaisivatko he tulla mukaasi. 
Mikäli otteluun on pääsymaksu, tulee sinun kertoa 
asiakkaalle, että heidän on maksettava se itse.

Lahjat ja vieraanvaraisuus
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Lahja tarkoittaa mitä tahansa aineellista 
esinettä sen arvosta riippumatta.

Nammo on asettanut enimmäisarvoksi 300 NOK/SEK 
tai 30 €/USD/GBP. Myynninedistämistuotteet, joiden 
arvo on vähäinen ja joissa on logo, ovat hyväksyttäviä.

Vieraanvaraisuudeksi määritellään ateriat, majoitus 
ja kaikenlaiset tapahtumat tai viihde (mukaan lukien 
urheilutapahtumat, juhlat, näytelmät ja vastaanotot).

 

LAHJAT JA 
VIERAANVARAISUUS

31
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Tietyissä maissa (Yhdysvalloissa) laki sallii 
työntekijöiden antamat lahjoitukset poliittisille 
kampanjoille PAC:n kautta. Kannustamme 
henkilöstöä osallistumaan PAC:n toimintaan, 
mikä on vapaaehtoista. Vain ne Nammon 
henkilökunnan jäsenet, jotka ovat Yhdysvaltojen 
kansalaisia voivat osallistua PAC:n toimintaan. 

POLIITTINEN 
TOIMINTAKOMITEA (PAC)

STANDARDIMME
Noudatamme tiukkaa poliittista uskonnollista ja filosofista puolueettomuutta. Emme lahjoita 
rahaa poliittisille ehdokkaille, vaaleilla valituille edustajille, poliittisille puolueille tai uskonnollisille 
instituutioille.
Kunnioitamme henkilöstömme oikeutta henkilökohtaiseen poliittiseen kantaan ja henkilökohtaisiin 
lahjoituksiin. Tällainen sitoutuminen ei saa vaikuttaa Nammon toimintaan tai imagoon, eikä se saa 
vaikuttaa yhtiön poliittiseen puolueettomuuteen.

SINUN TULEE AINA
 � kunnioittaa toisten vakaumusta

 � esiintyä poliittisessa toiminnassa omalla 
nimelläsi ja työn ulkopuolella

 � välttää henkilökohtaisia eturistiriitoja, jos poliittiset 
päätöksentekoprosessit koskevat Nammoa

 � toteuttaa mielipiteenvapautta ja harjoittaa poliittista 
toimintaa työsi ulkopuolella, omalla kustannuksellasi 
ja yksinomaan henkilökohtaisesta näkökulmasta

 � ilmaista selvästi, että edustat vain 
omaa henkilökohtaisia näkemystäsi 
osallistuessasi poliittiseen toimintaan

 � hankkia ennakkohyväksyntä ennen Nammon 
nimen mainitsemista viranomaisten 
kanssa poliittisissa asioissa

 � ajatella Nammon mainetta ja sitä, 
miten julkisuudessa tulkittaisiin 
vuorovaikutuksesi viranomaisten kanssa 

 � ilmoittaa esimiehellesi, jos viranomainen 
ottaa sinuun yhteyttä työn ulkopuolella.

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � käyttää Nammon tiloja, laitteita tai muita 

varoja poliittiseen toimintaan

 � antaa poliittista lausuntoa Nammon puolesta 
tai yhdistää Nammoa henkilökohtaisiin 
poliittisiin näkemyksiisi

 � käyttää asemaasi Nammossa kehottaaksesi 
ketään antamaan poliittisia lausuntoja 
tai tukemaan poliittista puoluetta

 � käyttää Nammon yhteisöille antamia 
lahjoituksia poliittisen tuen piilottamiseen

 � harjoittaa toimintaa, joka voi 
vaarantaa Nammon maineen.

Yksilöllinen poliittinen 
toiminta ja lahjoitukset
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Anti-Bribery and Corruption Policy 

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Esimies, Legal & Compliance -osasto, 
Corporate Communication
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K:  Aion asettua ehdolle paikallisissa vaaleissa. 
Pitääkö minun ilmoittaa asiasta Nammolle?

V:   Sinulla on oikeus osallistua politiikkaan 
tällä tavoin. Asiasta on hyvä informoida 
Nammoa, etenkin jos tulee valituksi. Sekä 
sinun, että Nammon on huomioitava asia 
mahdollisten eturistiriitojen välttämiseksi.

K:  Tunnen erään henkilön, joka on ehdokkaana 
tulevissa vaaleissa. Uskon, että tästä henkilöstä 
voisi olla hyötyä Nammolle. Sopiiko, että liimaan 
tietokoneeseeni yhden heidän tarroistaan, ja 
puhun asiasta vain, jos minulta kysytään siitä?

V:   Tietty määrä henkilökohtaista poliittista 
keskustelua on normaalia ja arvokasta 
työpaikalla. On kuitenkin tärkeää, että 
kollegasi eivät koe, että heitä painostetaan 
tukemaan tiettyjä ehdokkaita tai osallistumaan 
poliittisiin keskusteluihin työpaikalla. On 
parasta käydä poliittiset keskustelut, joiden 
voitaisiin mieltää pyrkivän vaikuttamaan 
toisiin, työajan ja toimiston ulkopuolella.
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Anti-Bribery and Corruption Policy 

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Esimiehesi, Business Development 
-osasto, Legal & Compliance -osasto

STANDARDIMME
Olemme sitoutuneet siihen, että lobbaustoiminta tai poliittinen tuki 
suoritetaan kaikkien lakien ja asetusten mukaisesti.
Nammo voi osallistua julkiseen keskusteluun, jos se on konsernin 
edun mukaista ja se tapahtuu avoimesti ja läpinäkyvästi. 

SINUN TULEE AINA
 � olla avoin lobbaustoimintamme 

suhteen, jos siihen ryhdymme

 � varmistaa, että sinulla on asianmukainen sisäinen 
hyväksyntä ennen lobbaustoiminnan aloittamista

 � olla läpinäkyvä sitoutumisestamme 
poliittiseen keskusteluun aiheista, jotka 
ovat perusteltuja huolenaiheita Nammon, 
työntekijöidemme, asiakkaidemme ja 
tuotteidemme loppukäyttäjien kannalta sekä 
niiden yhteisöjen kannalta, joissa toimimme

 � noudattaa lakien ja määräysten vaatimuksia 
rekisteröinnistä ja raportoinnista Nammon 
puolesta lobbaavien työntekijöiden tai muiden 
puolestamme toimivien osapuolten osalta 

 � vaatia myyntiedustajiamme noudattamaan lobbausta 
koskevia lakeja niissä maissa, joissa he toimivat.

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � käyttää Nammon varoja ja resursseja tukeaksesi 

poliittista kampanjaa, poliittista puoluetta, 
poliittista ehdokasta tai näiden sidosjärjestöjä 
(lukuun ottamatta poliittisia toimintakomiteoita 
(PAC) Yhdysvalloissa, katso edellinen kohta)

 � käyttää epäasianmukaista vaikutusvaltaa valtion 
virastoon, virkamieheen tai lainsäätäjään Nammolle 
suotuisan lopputuloksen saavuttamiseksi

 � käyttää hyväntekeväisyyslahjoituksia 
poliittisten maksujen korvikkeena.

Lobbaus ja  
poliittinen tuki 
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ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Human Resource Guidelines, 
Sponsor and Charity Policy 

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Esimiehesi, paikallinen 
sponsorointikomitea, Legal & Compliance 
-osasto, Corporate Communication
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STANDARDIMME
Yhteiskuntavastuumme ilmenee panostuksessamme yhteiskunnan taloudelliseen kehitykseen ja 
sosiaalisen hyvinvointiin paikallisesti niissä yhteisöissä, joissa toimimme ja asumme.
Teemme yhteistyötä paikallisten sidosryhmien, kuten urheiluseurojen, koulujen ja paikallisten 
hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa.
Tuemme paikallista toimintaa, joka hyödyttää erityisesti lapsia ja nuoria.
Toimiaksemme oikeudenmukaisesti sponsoroinnin ja hyväntekeväisyyslahjoitusten suhteen, 
olemme perustaneet paikallisia sponsorointikomiteoita varmistamaan, että täytämme 
sponsorointi- ja hyväntekeväisyyskriteerit.

SINUN TULEE AINA
 � pyrkiä tukemaan kestävään kehitykseen liittyviä 

asioita toteuttaessamme yhteiskuntavastuuta 

 � varmistaa, että kaikki hyväntekeväisyyslahjoitukset 
ja sponsorointi dokumentoidaan ja 
kirjataan asianmukaisesti

 � tukea työntekijöitämme, jotka haluavat tehdä 
vapaaehtoistyötä omassa yhteisössään 
sisäisten käytäntöjemme mukaisesti

 � myötävaikuttaa paikallisesti yhteiskuntaan 
investoimalla henkilöstöömme edistämällä 
koulutusta sekä osaamisen ja teknologian siirtoa.

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � tehdä lahjoituksia tai antaa sponsoritukea ilman 

paikallisen sponsorointikomitean hyväksyntää

 � tukea sellaisen yhteisön toimintaa, 
joka ei toimi arvojemme tai paikallisten 
lakien ja asetusten mukaisesti

 � tehdä hyväntekeväisyyslahjoituksia siinä 
aikomuksessa tai sillä tarkoituksella, että niistä 
koituisi Nammolle liiketoiminnallista etua.

K:  Miten järjestöt voivat hakea Nammon 
lahjoituksia tai sponsorointia?

V:   Hakemukset tulee lähettää sähköpostitse 
osoitteessa www.nammo.com.

K:  Minulta on kysytty, sponsoroisiko Nammo 
tapahtumaa koulussa, joka on lähellä 
toimipaikkaamme. Pitäisikö minun sponsoroida 
tapahtumaa paikallisyhteisön tukemiseksi?

V:   Sinun tulee ohjata pyyntö paikalliselle 
sponsorointikomitealle. Komitea arvioi pyynnön 
Sponsorointi- ja hyväntekeväisyyspolitiikkamme 
kriteerien mukaisesti.

Yhteisöllinen osallistuminen 
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STANDARDIMME
Henkilökohtaiset edut eivät saa vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan kykyymme tehdä 
oikeudenmukaisia ja objektiivisia päätöksiä, kun teemme työtämme Nammon etuja ajaen.
Eturistiriita ei välttämättä ole ongelma sinänsä, mutta jos siitä ei ilmoiteta tai sitä ei käsitellä 
asianmukaisesti, siitä voi aiheutua kielteisiä seurauksia työntekijälle ja Nammolle.
Meidän on oltava erityisen valppaita palkatessamme nykyisiä tai entisiä sotilaita ja 
virkamiehiä. Meidän on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja riippumatta siitä, ovatko he 
palkkalistoillamme, toimivatko he konsultteina tai alihankkijoina.
Käsittelemme eturistiriidat yrityksen sisällä asianmukaisesti ja rehellisesti.

SINUN TULEE AINA
 � keskustella esimiehesi kanssa 

henkilökohtaisista tai ammatillisista suhteista, 
jotka voivat aiheuttaa eturistiriidan

 � hakea ennakkolupa sellaisen suhteen solmimiselle, 
joka saattaa vaikuttaa kykyysi tehdä objektiivisia 
ja puolueettomia liiketoimintapäätöksiä

 � varmistaa, että eturistiriidoista ilmoitetaan 
ja ne käsitellään ja kirjataan.

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � jättää huomioimatta eturistiriitatilanne, jos 

omistat osuuden yrityksestä tai sinulla on 
muuta henkilökohtaista intressiä yrityksessä, 
jonka kanssa Nammo harjoittaa liiketoimintaa 
etenkin, jos yritys on yksityinen yritys

 � työskennellä vapaa-aikanasi kolmannelle 
osapuolelle, jonka kanssa Nammo harjoittaa 
liiketoimintaa tai joka on Nammon kilpailija

 � osallistua toimintaan, joka on ristiriidassa 
Nammon liiketoiminnan etujen kanssa

 � käyttää Nammon omaisuutta työn suorittamiseen 
tai palvelujen tarjoamiseen kolmannelle 
osapuolelle henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi

 � ottaa lainaa sellaiselta osapuolelta, joka on 
Nammon liikekumppani, muutoin kuin kaupallisilla 
ehdoilla ja että liikekumppanuus ei vaikuta asiaan

 � asettaa itseäsi asemaan, jossa palkkaat työhön 
perheenjäsenen tai läheisen henkilökohtaisen 
ystävän tai toimit tämän esimiehenä.

K:  Ystäväni työskentelee toimitusjohtajana 
yrityksessä, jota harkitaan Nammon 
uudeksi tavarantoimittajaksi. Tiedän, 
että hänen yrityksensä tekee erinomaista 
työtä ja todella tarvitsee tämän 
sopimuksen. Miten minun tulisi toimia?

V:   Eturistiriitojen välttämiseksi sinun on välittömästi 
ilmoitettava esimiehellesi, että sinulla on läheinen 
henkilökohtainen yhteys toimittajaan eikä sinun 
pitäisi osallistua ystäväsi yrityksen arviointiin.

K:  Pitkän hankkeen päätteeksi urakoitsija 
on tarjonnut minulle osa-aikatyötä 
yrityksessä. Työ koskee palveluja, joita 
Nammo ei tarjoa. Onko tämä eturistiriita?

V:   Kyllä, kyseessä voi olla eturistiriita. 
Työsuhteen solmiminen tämän toimittajan 
kanssa voisi antaa vaikutelman, että voit 
suosia tätä toimittajaa tulevissa Nammon 
kanssa käytävissä neuvotteluissa. Et voi 
hyväksyä tätä tarjousta ottamatta huomioon 
mahdollisia eturistiriitatilanteita.

Eturistiriitojen  
käsittely
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Eturistiriidat ovat tilanteita, joissa kilpailevat 
intressit voivat heikentää kykyämme 
tehdä objektiivisia ja puolueettomia 
liiketoimintapäätöksiä Nammon puolesta.

Nämä eturistiriitatilanteet voivat aiheutua 
esimerkiksi läheisen ystävän tai perheenjäsenen 
palkkaamisesta, Nammon ulkopuolisesta 
työstä, toimimisesta tavarantoimittajan 
yrityksessä tai jonkun yrityksen hallituksen 
jäsenenä. Joissakin näistä tapauksista voit 
tarvita Nammon suostumuksen, tarkista asia 
henkilöstöhallinnosta.  Osallistuminen kilpailevan 
yrityksen toimintaan tai kilpailevaan toimintaan, 
ei ole sallittua ilman Nammon hyväksyntää.

Toimiminen yhteiskunnallisissa  
luottamustehtävissä, koulutus- ja 
kansalaisjärjestöjen tai muiden voittoa 
tavoittelemattomien järjestöjen hallituksissa 
ei yleensä aiheuta eturistiriitaa. Toisaalta 
osallistumisen tulisi tapahtua siten,  
että se ei vaikuta velvollisuuksiemme 
täyttämiseen työntekijöinä.

ETURISTIRIIDAT 

TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Anti-Bribery and Corruption 
Policy, People Policy

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Esimiehesi, henkilöstöpäällikkö, 
Legal & Compliance -osasto
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Supplier conduct principles, 
Asianmukainen taustaselvitysprosessi 
Due Diligence 

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Esimiehesi, Business Development, 
Legal & Compliance -osasto,  
Contracts & Procurement -osasto

Nammo katsoo, että asiakkaidemme ja 
tavarantoimittajiemme taustan tarkastaminen  
voi pienentää riskiä ryhtyä liiketoimiin osapuolen 
kanssa, jonka tausta olisi sopimaton tai 
joka olisi tuomittu rikollisesta toiminnasta. 
Yhteistyökumppaniin liittyvä riskienhallinta 
on lisääntynyt maailmanlaajuisesti, mikä 
tarjoaa Nammolle tehokkaita sovelluksia 
tietojen hankintaan ja arviointiin sekä 
edellytykset vaatimusten noudattamiselle 
suojellessamme Nammon koskemattomuutta.

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
RISKINHALLINTA 

STANDARDIMME
Toimimme yhteistyössä ulkopuolisten toimijoiden kanssa päivittäin. Näihin kuuluvat asiakkaat, 
tavarantoimittajat, jakelijat, jälleenmyyjät, edustajat ja konsultit sekä muut henkilöt tai yhteisöt, 
jotka eivät ole Nammon työntekijöitä tai yrityksiä.
Heidän käyttäytymisensä ja toimintatapansa voivat vaikuttaa päivittäiseen toimintaamme ja 
maineeseemme. Ennen yhteistyösuhteen aloittamista ulkopuolisen toimijan kanssa, meidän on 
suoritettava riskiperusteinen taustaselvitysprosessi, jota seuraa jatkuva seuranta. Odotamme, 
että muut toimijat, kuten Nammokin, suhtautuvat korruptioon nollatoleranssilla ja hyväksyvät 
samat eettiset ja turvallisuusvaatimukset tai vastaavat standardit kuin mitä Nammon Eettisissä 
toimintaohjeissa ja Tavarantoimittajien toimintaperiaatteissa on määritetty.

SINUN TULEE AINA
 � varmistaa, että yhteistyökumppanin 

tausta on tarkastettu asianmukaisesti 
sisäisten käytäntöjemme mukaisesti

 � varmistaa, että yhteistyökumppanimme 
työskentelevät Nammolle voimassa olevan 
ja hyväksytyn sopimuksen perusteella

 � ilmoittaa kaikista sellaisista tiedoista, jotka viittaavat 
siihen, että toimijaan liittyy eettisiä riskejä

 � varmistaa, että noudatamme omia 
ohjeitamme ja toimimme kunnioittavasti 
muiden kanssa työskennellessämme

 � valvoa työsuoritusta tavaroiden tai palvelujen 
toimittamiseksi, jotta se tapahtuu sopimuksen 
mukaisesti, oikea-aikaisesti ja ammattimaisesti

 � ilmoittaa asiasta, jos tiedät jonkun 
osapuolen mahdollisesti rikkoneen 
näitä ohjeita, lakeja tai asetuksia.

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � harjoittaa liiketoimintaa sellaisten 

osapuolten kanssa, joita ei ole tarkastettu 
taustaselvitysprosessimme mukaisesti

 � ohittaa taustaselvitysprosessia 
määräaikojen noudattamiseksi

 � käyttää ulkopuolista toimijaa sellaisten 
maksujen tai järjestelyjen suorittamiseen, joiden 
suorittaminen suoraan olisi arveluttavaa

 � maksaa voitelurahoja muille osapuolille.

Työskentely yhteistyökump-
paneiden kanssa
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K:  Miten suoritamme liikekumppanin 
asianmukaisen taustaselvitysprosessin?

V:   Noudata asianmukaista taustaselvitysmenettelyä 
osapuolen kategorian mukaisesti. Nammossa 
on käytössä hyviä käytäntöjä, jotka koskevat 
taustaselvitystä ja tarkkailulistojen seurantaa, 
auditointien suorittamista ja liiketoiminnan 
avoimuutta koskevien tietojen pyytämistä. 

K:  Mitä teen, jos luen uutisotsikon, 
jossa kerrotaan liikekumppanimme 
olleen osallisena skandaalissa?

V:   Ota välittömästi yhteyttä esimieheesi ja 
ilmoita asiasta sitten Legal & Compliance 
-osastolle, joka voi auttaa sinua mahdollisen 
liiketoimintariskin arvioimisessa.

K:  Minulla on tiukka määräaika nimittää 
konsultti, joka voisi olla tärkeä suuren 
sopimuksen syntymiselle uusilla markkinoilla. 
Onko hyväksyttävää tehdä suullinen 
sopimus, jonka mukaan asiaa koskevat 
tarkistukset tehdään myöhemmin? 

V:   Ei, toimintaperiaatteemme edellyttävät, että 
taustaselvitys suoritetaan etukäteen, ja että 
konsultti otetaan palvelukseen virallisen 
kirjallisen sopimuksen mukaisesti. Kokeneet 
konsultit tietävät, että tämä on välttämätöntä.

Työskentely yhteistyökump-
paneiden kanssa
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Monenväliset vientivalvontajärjestelmät ovat 
kansainvälisiä organisaatioita, jotka organisoivat 
monikansallisia vientijärjestelmiä. Tällaisia ovat 
esimerkiksi Yhdistyneet Kansakunnat, the Missile 
Technology Control Regime (Ohjusteknologian 
valvontajärjestelmä) tai Wassenaar Arrangement 
(Wassenaarin järjestely), jotka tarjoavat 
yhdenmukaisen globaalin menettelyn, 
jonka avulla arkaluonteisia teknologioita 
suojataan luvattomalta loppukäytöltä.

MONENVÄLISET  
VIENTIVALVONTA- 
JÄRJESTELMÄT 

STANDARDIMME
Olemme sitoutuneet noudattamaan relevantteja kansainvälistä kauppaa ja vientivalvontaa 
koskevia lakeja. 
Vientivalvontaa, seuraamuksia ja muita kaupan rajoituksia hallinnoidaan kansallisten turvallisuus- 
ja ulkopoliittisten etujen suojelemiseksi ja sen hallitsemiseksi, miten ja kenen kanssa käymme 
kauppaa muissa maissa.
Kansalliset ja kansainväliset viranomaiset sekä monenväliset vientivalvontajärjestelmät ovat 
asettaneet lisävaatimuksia. Tällaiset vaatimukset voivat liittyä useimpiin teknologioihin, joiden 
parissa työskentelemme, kuten laitteistoihin, teknisiin tietoihin ja asiakkaillemme tarjoamiin 
puolustusvälineisiin.
On erittäin tärkeää, että jatkamme huippuosaamisen rakentamista ja että meidät jatkossakin 
tunnustetaan valtuutetuksi ja luotettavaksi puolustus- ja ilmailualan yritykseksi. Kauppaa 
koskevien velvoitteidemme noudattamatta jättämisestä voisi aiheutua vakavia seurauksia, 
kuten liiketoiminnan keskeytyminen ja sakot, luottamuksen menettäminen asiakkaidemme, 
lupaviranomaisten ja tavarantoimittajien keskuudessa sekä Nammon maineen vahingoittuminen.

SINUN TULEE AINA
 � noudattaa kaikkia tuonti- ja vientivalvontalakeja, joita 

sovelletaan maihin, joissa harjoitamme liiketoimintaa

 � varmistaa, että meillä on kaikki tarvittavat luvat 
tuotteiden, palveluiden, teknologian ja tietojen siirtoon

 � antaa tarkkoja ja totuudenmukaisia 
tietoja tuonnistamme ja viennistämme 
asianomaisille osapuolille

 � varmistaa, että lopullinen käyttötarkoitus, 
loppukäyttäjä ja määränpää ovat sallittuja

 � ottaa yhteyttä organisaatiosi vientilupia käsitteleviin 
henkilöihin mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa saadaksesi ohjeita, jos työskentelet 
viennin, jälleenviennin tai siirtojen parissa

 � noudattaa kansainvälisiä ja kansallisia pakotteita

 � luokitella tuotteemme vientihyödykkeiden 
lainkäyttöalueiden mukaisesti helpottaaksesi luvan 
määrittämistä ja hakemista. 
 

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � unohtaa sisällyttää hankkeen kokonaisaikatauluun 

vientiluvan hankkimiseen tarvittavaa aikaa

 � olettaa, että vientirajoituksia ja/tai 
pakotteita sovelletaan ainoastaan 
puolustustarvikkeiden myyntiin

 � olettaa, että kaikki kolmansien osapuolten 
toimittamat tiedot ovat oikeita varmistamatta 
viennin kannalta keskeisiä tietoja.

Viennin valvonta ja 
kansainvälinen kauppa
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Maasi vienti- ja tuontipolitiikka, 
asiaan liittyvät vientilait ja -asetukset 
sekä sisäiset toimintaohjeet.

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Esimiehesi, Compliance-henkilö/
osasto, luvista vastaava henkilö
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K:  Mistä tiedän, mitkä vientilait ja 
-määräykset säätelevät liiketoimiani?

V:   Nammo-yrityksessäsi on asiantuntijoita, 
jotka voivat auttaa sinua selvittämään, miten 
liiketoimia valvotaan ja mitkä lait ja säädökset 
asettavat teknologialle lupavaatimuksia. Pyydä 
lisätietoja Legal & Compliance –osastolta. 

K:  Mitä teen, jos uskon, että vientilakia 
tai -järjestelmää on rikottu?

V:   Ota yhteys esimieheesi ja toimipaikan johtajaan  
ja ilmoita asiasta Compliance-henkilölle/
osastolle, jotta he voivat auttaa sinua vientiä 
koskevien lakien ja asetusten analysoinnissa. 
Useilla mailla on säädöksiä rikkomuksista 
ilmoittamiseen ja niiden tutkimiseen liittyen, 
joten on tärkeää, että ilmoitat mahdollisesta 
vientisääntöjen rikkomisesta paikallisen 
ilmoitusmenettelyn mukaisesti.
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Nammo Fair Competition Policy

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Legal & Compliance -osasto

Kilpailulainsäädäntö on laadittu 
kaupankäynnin suojelemiseksi laittomilta 
rajoituksilta ja monopoleilta tai epäreiluilta 
liiketoimintakäytännöiltä.

Näitä lakeja sovelletaan maailmanlaajuisesti 
liiketoimintaamme kilpailijoiden, toimittajien 
ja asiakkaiden kanssa ja rikkomuksista voi 
seurata (rikos)oikeudellisia seuraamuksia.

KILPAILULAINSÄÄDÄNTÖ

STANDARDIMME
Arvostamme avointa ja reilua kilpailua ja käyttäydymme aina eettisesti kilpaillessamme 
asiakkaiden tilauksesta ja toimiessamme asiakkaiden, viranomaisasiakkaiden, tavarantoimittajien 
tai muiden yhteistyökumppanien kanssa.

SINUN TULEE AINA
 � noudattaa kilpailulainsäädäntöä 

kaikessa liiketoiminnassamme

 � edellyttää kaikkia kilpailijan, asiakkaan tai 
toimittajan palveluksesta Nammoon tulleita 
työntekijöitä kunnioittamaan edellisen 
työnantajansa tietojen luottamuksellisuutta

 � ilmoittaa tietoosi tulleesta mahdollisesta 
tai todellisesta kilpailu- tai 
kilpailunrajoituslainsäädännön rikkomistapauksesta.

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � hankkia tai käyttää kilpailijoita, asiakkaita ja 

tavarantoimittajia koskevia tietoja, jotka on 
saatu laittomalla tai sopimattomalla tavalla

 � keskustella hinnoittelu- tai tarjousstrategioistamme 
kilpailijoidemme kanssa

 � keskustella kilpailijoiden kanssa markkinoillepääsyn 
jakamisesta tai rajoittamisesta

 � yrittää asettaa rajoituksia asiakkaillemme ja 
jakelijoillemme koskien tuotteidemme hinnoittelua 
kolmansille osapuolille suuntautuvassa myynnissä.

K:  Kansainvälisessä puolustusalan näyttelyssä 
olin yhteydessä kilpailijan työntekijöihin ja 
aloimme puhua yleisesti markkinaympäristöstä 
ja käynnissä olevista kampanjoista. Mitä 
minun tulisi varoa tällaisessa tilanteessa?

V:   Keskusteleminen yleisesti markkinaympäristöstä 
kilpailijoidemme kanssa ei suoraan aiheuta 
mitään ongelmia. On kuitenkin olemassa raja, 
jota ei tulisi ylittää ja se koskee kaupallisesti 
arkaluontoisista tiedoista keskustelemista ja 
niiden jakamista. Tähän sisältyvät kaikki tiedot, 
jotka eivät ole julkisia tai tiedot, jotka julkistettuina 
voivat aiheuttaa haittaa Nammon kaupallisille 
eduille kilpailijoihin nähden. Jos olet epävarma, 
ovatko käsittelemäsi aiheet kaupallisesti 
arkaluonteisia, poistu keskustelutilanteesta 
tai vaihda keskusteluaiheita.

Reilu kilpailu
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TYÖKALUPAKKI
 

OHJEITA JA NEUVOJA:  
US Director of Ethics & Compliance, 
US Facility Security Officer, Corporate 
Legal & Compliance -osasto
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Nammo osallistuu Yhdysvaltojen kansalliseen teollisuuden turvallisuusohjelmaan (National 
Industrial Security Program). NISP ja NISP:n toimintakäsikirja (NISP Operating Manual) luotiin, 
jotta yksityinen sektori voisi saada arkaluonteisia tai turvaluokiteltuja tietoja Yhdysvaltain 
hallitukselta voidakseen työskennellä tiettyjen sopimusten parissa. NISPia ja NISPOMia tukevat 
Yhdysvaltain liittovaltion lait ja toimeenpanomääräykset. Jotta voimme säilyttää kykymme jatkaa 
ja täyttää Yhdysvaltain hallituksen kanssa tehdyt sopimukset, NISPOMia on noudatettava kaikkien 
Nammo Groupin työntekijöiden eikä ainoastaan yhdysvaltalaisten työntekijöiden osalta.

NISPOMin lisäksi tiettyihin Nammon toimipaikkoihin 
sovelletaan myös erityistä turvallisuussopimusta 
(Special Security Agreement, SSA). SSA on käytetty 
työkalu riskien vähentämiseksi, kun Yhdysvalloissa 
toimiva yritys (jolla on yritysturvallisuustodistus) 
on Yhdysvaltojen ulkopuolisen yrityksen tai 
hallituksen, kuten Norjassa sijaitsevan Nammo 
AS:n omistuksessa tai määräysvallassa. Tällaisen 
yrityksen pääsyä tiettyihin turvaluokiteltuihin tietoihin, 
joita säätelee Yhdysvaltojen vientivalvonta, kuten 
ITAR:n ja EAR, valvoo ja seuraa tarkkaan Defense 
Counterintelligence and Security Agency (DCSA).

Erityistä turvallisuussopimusta koskevia vaatimuksia 
sovelletaan Yhdysvaltojen toimintoihimme 
ja Yhdysvaltojen kanssa suorittamiimme 
toimintoihin eri tavoin. Ne esimerkiksi

 � määräävät huomattavista teollisuuden 
turvallisuus- ja vientivalvontatoimenpiteistä 
tietyissä Nammon toimipaikoissa, mukaan 
lukien yrityksen hallinto ja toimintatavat

 � vaativat ylempää johtoa ja tiettyjä hallituksen jäseniä 
osallistumaan aktiivisesti turvallisuusasioihin

 � muodostavat hallituksen turvallisuuskomitean 
(Government Security Committee, GSC), joka 
valvoo turvaluokiteltuja ja vientivalvottuja tietoja

 � mahdollistavat Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevan 
Nammon edustajien oikeuden olla edustettuina 
yhtiön hallituksessa ja vaikuttaa liiketoimintaan, 
samalla kun ne kieltävät luvattoman pääsyn 
turvaluokiteltuihin ja vientivalvottuihin tietoihin.

Erityisen turvallisuussopimuksen noudattaminen 
Yhdysvaltain hallituksen kanssa antaa meille 
mahdollisuuden toimia täysimääräisesti ja palvella 
sotilas- ja tiedusteluasiakkaita sekä sisäisen 
turvallisuuden asiakkaita. Nammon politiikkaan 
kuuluu, että Nammo-konsernin työtekijät ja 
johto pitävät kiinni SSA-sopimuksen hengestä ja 
määräyksistä tärkeän liiketoiminnan suojaamiseksi 
maasta tai liiketoimintayksiköstä riippumatta.

Nammon liiketoiminta 
Yhdysvalloissa
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“ Käytämme 
omaisuuttamme 
ja tietojamme 
huolellisesti ja 
kommunikoimme 
säilyttäen 
liikesalaisuutemme”
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Immateriaaliomaisuudella tarkoitetaan keksintöä, 
kirjallisuutta, taideteosta, designia, symbolia, 
nimeä tai mielikuvaa, josta voidaan käydä kauppaa. 
Immateriaalioikeus suojataan lainsäädännössä 
esimerkiksi patentilla, tekijänoikeudella tai 
tavaramerkillä, jonka avulla ihmiset voivat 
saada tunnustusta tai taloudellista hyötyä 
siitä, mitä he ovat keksineet tai luoneet.

IMMATERIAALIOMAISUUS 
(INTELLECTUAL 
PROPERTY) 

Tekijänoikeuden loukkaus, immateriaalioikeutemme 
menettäminen toiselle osapuolelle voi tapahtua, 
jos emme merkitse asiakirjoja, tuotteita, esityksiä 
tai kaavoja. Tästä voi aiheutua Nammolle vakavia 
taloudellisia seurauksia. Immateriaalioikeuksien 
rikkominen saattaa altistaa Nammon 
tietotaidon menettämiselle ja mahdollisille 
oikeuskäsittelyille immateriaalioikeuksien 
omistajuuden määrittämiseksi. On ratkaisevan 
tärkeää ymmärtää, minkä tyyppistä 
immateriaaliomaisuutta on olemassa ja miten 
sitä suojellaan lailla ja sopimuksilla.

MERKITSEMÄTÖN 
IMMATERIAALIOIKEUS 

STANDARDIMME
Immateriaalioikeutemme (IP) on kaiken sen kovan työn ydin, josta saamme hyötyä vuodesta toiseen. 
Tämä on perintömme, ja kuten kaikki arvokkaat salaisuudet, se on turvattava. Meidän on merkittävä 
ja suojeltava immateriaalioikeuksiamme asianmukaisesti.
Lisäksi meidän on suojattava liikekumppaneittemme, asiakkaittemme ja tavarantoimittajiemme 
immateriaalioikeuksia sopimuksissa, sovellettavissa laeissa ja asetuksissa olevien vaatimusten 
mukaisesti.

SINUN TULEE AINA
 � tietää immateriaalioikeuden omistaja

 � suojata immateriaalioikeus asianmukaisesti 
ulkoisen ja sisäisen tiedon luokittelun mukaisesti

 � varmistaa, että muut eivät pääse käsiksi 
immateriaalioikeuksiimme.

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � jakaa immateriaalioikeuksia 

asiaankuulumattomien osapuolten kanssa

 � käyttää Nammon tai liikekumppanin 
immateriaalioikeutta henkilökohtaisen 
hyödyn saavuttamiseen

 � jakaa Nammon teknisiä tietoja, joissa 
omistusoikeuttamme ei ole mainittu 
painetussa tai sähköisessä muodossa.

K:  Miten voin merkitä immateriaaliomaisuuden, 
jonka parissa työskentelen Nammolla?

V:   Ota yhteyttä esimieheesi tai tiiminvetäjään ja 
mahdollisesti myös sopimuksista vastaavaan 
henkilöön/osastoon varmistaaksesi 
immateriaalioikeuksia koskevat sopimusehdot. 
Compliance tai lakimies voi auttaa sinua 
määrittämään, mitä lakeja ja asetuksia kyseiseen 
immateriaaliomaisuuteen voidaan soveltaa.

K:  Mitä tapahtuu, jos unohdamme merkitä 
Nammon immateriaaliomaisuuden?

V:   Useimmissa liiketoimintasopimuksissa, 
salassapitosopimuksissa on ehto, jonka 
mukaan voimme ottaa yhteyttä vastapuoleen 
ja pyytää lisäämään immateriaaliomaisuuden 
suojaamiseen liittyvät merkinnät. Jos 
tarvitset apua tässä asiassa, ota yhteyttä 
sopimuksista vastaavaan henkilöön/osastoon. 

Immateriaalioikeudet
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Nammon ohjeet tietotekniikan 
käyttäjälle, HESS-ohjeet, kansallinen 
vientivalvontalaki ja vientimääräykset, 
paikalliset tietoturvaohjeet

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Esimiehesi, Contracts- tai Compliance-
osasto, HESS- tai IT-osasto
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Tarkalla kirjanpidolla tarkoitetaan kaikkia 
tallentamiamme ja raportoimiamme 
taloudellisia ja muita liiketoimintaamme 
koskevia tietoja. Tämä on tehtävä rehellisesti, 
tarkasti, tyhjentävästi ja objektiivisesti 
uskottavuutemme ja maineemme suojelemiseksi. 
Tämä käsittää myös lainsäädännölliset 
velvoitteemme ja vastuumme osakkeenomistajia 
ja muita sidosryhmiä kohtaan sekä tukee 
liiketoimintapäätöksiämme ja toimintaamme.

TARKKA  
KIRJANPITO

TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Accounting Manual 

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Oma esimies, taloushallinto 

STANDARDIMME
Olemme sitoutuneet varmistamaan, että liiketoimintamme tulokset kirjataan oikein sekä 
raportoidaan oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti. Meillä kaikilla on henkilökohtainen vastuu 
siitä, että ymmärrämme tehtäväämme koskevat raportointi- ja dokumentointivaatimukset ja 
varmistamme tietojen täsmällisen kirjaamisen.
Kirjanpidon tehtävät koskettavat eniten talous-, varainhallinta-, kirjanpito-, palkanlaskenta-, 
vero- ja valvontaosastoja. Jokainen on vastuussa taloudellisten tietojemme tarkasta ja riittävästä 
käsittelystä

SINUN TULEE AINA
 � varmistaa, että kaikki kirjanpito ja raportointi on 

suoritettu hyväksyttyjen tilinpäätösstandardien 
ja lainsäädännön mukaisesti

 � olla tietoinen käsittelemiesi taloudellisten 
tietojen luottamuksellisuudesta

 � varmistaa, että kaikki tapahtumat ovat 
asianmukaisesti hyväksyttyjä ja että ne kirjataan 
käytäntömme edellyttämällä tavalla 

 � varmistaa, että Nammon suorittamat maksut 
välittää pankki ja ainoastaan sellaisille 
toimijoille, jotka on asianmukaisesti varmennettu 
ja rekisteröity järjestelmäämme.

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � antaa yrityksen luottamuksellisia 

tietoja ulkopuolisille tai käyttää niitä 
henkilökohtaisen hyödyn saavuttamiseksi

 � tietoisesti salata tietoja sisäisiltä ja/
tai ulkoisilta tarkastajilta

 � tehdä mitään, mikä voisi vaarantaa taloustietojemme 
ja raporttiemme totuudenmukaisuuden

 � suorittaa maksuja ilman asianmukaista 
oikeellisuustarkistusta

 � myydä, siirtää tai luovuttaa yrityksen 
omaisuutta ilman asianmukaisia asiakirjoja

 � estää tai vaikuttaa viranomaisen toimintaan, 
esim. salata, muuttaa tai tuhota tietoa.

Tarkka  
kirjanpito 
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Veropetos on laiton teko, jonka seurauksena 
henkilö tai yhteisö välttyy maksamasta verojaan.

RAHANPESU

VEROPETOS

TYÖKALUPAKKI
 

OHJEITA JA NEUVOJA:  
Talouspäällikkö, Nammo Treasury 
Manager, Legal & Compliance -osasto

Rahanpesu on prosessi, jossa laittomat tulot 
ohjataan lailliseen talouteen. Rahanpesu on 
laitonta ja tukee muuta rikollista toimintaa, 
kuten lahjontaa, huumekauppaa, terrorismia, 
ihmisoikeusloukkauksia ja veronkiertoa. Rikolliset 
menettelyt eivät liity pelkästään rahaan, vaan 
myös kaikenlaisiin sopimuksiin, omaisuuteen, 
kiinteistöihin ja immateriaalioikeuksiin.  
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STANDARDIMME
Noudatamme kaikkia sovellettavia rahanpesun torjuntaa (Anti Money Laundering, AML) koskevia 
lakeja ja olemme sitoutuneet täyttämään vaatimukset, joita sovelletaan viranomaisten työhön eri 
puolilla maailmaa.
Noudatamme kaikkia eri lainkäyttöalueilla sovellettavia verolainsäädäntöjä (esim. tulovero, 
arvonlisävero, kiinteistövero) sekä tulleja koskevia lakeja. Kieltäydymme harjoittamasta 
liiketoimintaa tavalla, joka edesauttaa tai helpottaa veronkiertoa.

SINUN TULEE AINA
 � varmistaa että rahanpesun torjunta ja 

vastapuolen Due Diligence –selvitys toteutuu 
kaikkien liikesuhteiden kohdalla

 � varmistaa, että kaikki suoritetut ja 
vastaanotetut maksut täyttävät taloushallintoon 
liittyvät menettelyohjeet ja vaatimukset, 
jotta voimme varmistaa kirjanpitomme 
oikeellisuuden ja läpinäkyvyyden

 � varmistaa, että kaikki maksut alihankkijoille, 
tavarantoimittajille, konsulteille ja edustajille 
suoritetaan Nammon ohjeiden mukaisesti, 
mm. maksu suoritetaan siihen maahan, 
jossa työ on suoritettu (ei kierrätetä)

 � kiinnittää huomiota signaaleihin, jotka 
voivat viitata veronkiertoon, mukaan lukien 
maksun saajan pankkitilien sijainti 

 � ilmoittaa epäillyistä vilpillisistä tai 
laittomista liiketoimista.

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � suostua maksamaan palautusta pankkitilille, joka ei 

ole se pankkitili, jolta alkuperäinen maksu suoritettiin

 � tutkia epäilyttäviä liiketoimia ilman, että ilmoitat 
ja noudatat sisäistä tutkintamenettelyämme.

Rahanpesun ja veronkierron 
vastaiset toimet 
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Privacy Policy, GDPR (Yleinen 
tietosuoja-asetus), Nammon ohjeet 
tietotekniikan käyttäjälle

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Tietosuojavastaava, henkilöstöhallinto, 
IT-osasto, Legal & Compliance -osasto

STANDARDIMME
Sitoudumme käyttämään, säilyttämään ja jakamaan henkilötietoja tietosuojavelvoitteiden 
mukaisesti.

SINUN TULEE AINA
 � kunnioittaa työntekijöiden yksityisyydensuojaa 

sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti

 � tiedostaa, että työntekijöillä ja muilla osapuolilla 
on oikeuksia henkilötietojensa käsittelyyn liittyen

 � varmistaa kaikkien henkilötietojen asianmukainen 
käsittely, yksilöiden yksityisyydensuoja ja 
kaikkien asiaankuuluvien sisäisten ohjeiden 
ja sovellettavien tietosuojalainsäädäntöjen ja 
-asetusten, erityisesti Euroopan Unionin yleisen 
tietosuoja-asetuksen (GDPR), noudattaminen

 � kerätä, säilyttää ja käsitellä henkilötietoja ainoastaan 
siinä määrin kuin on ehdottoman välttämätöntä 
laillisen tai oikeutetun tarkoituksen saavuttamiseksi 
niiden maiden lakien mukaisesti, joissa toimimme

 � ilmoittaa kaikista henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksista 
tietosuojamenettelyjemme mukaisesti

 � käsitellä sähköisiä henkilötietoja eettisesti oikein 
ja tavalla, joka mahdollistaa henkilötietojen 
suojaamisen ja teknologian käytön

 � varmistaa tietojen käsittelyä koskevat sopimukset 
toimittajien ja muiden ulkopuolisten kanssa, 
jos henkilötietojen siirto on tarpeen.

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � siirtää henkilötietoja kenellekään Nammossa 

tai ulkopuoliselle ilman asianmukaista lupaa ja 
laillista tai liiketoimintaan liittyvää tarkoitusta

 � kerätä arkaluonteisia tietoja (esim. terveystietoja), 
jos rekisteröity ei ole antanut siihen suostumustaan 
tai siihen ei ole muuta lainsäädännöllistä vaadetta

K:  Voinko kerätä työryhmäni terveyteen liittyviä 
tietoja hyvinvointiin liittyviin tarkoituksiin?

V:   Tämän tyyppisiä tietoja pidetään “arkaluonteisina” 
tietoina. Arkaluonteisten tietojen — mukaan lukien 
terveystiedot tai geneettiset tiedot, biometriset 
tiedot, poliittista, uskonnollista tai filosofista 
vakaumusta, seksielämää tai seksuaalista 
suuntautumista, ammattiliiton jäsenyyttä, 
rotua tai etnistä alkuperää tai rikosrekisteriä 
koskevat tiedot — käsittely ei ole sallittua, ellei se 
perustu lainsäädännölliseen velvollisuuteen tai 
rekisteröidyn antamaan ennakkosuostumukseen.

K:  Joka kuukausi saan henkilötietoja 
käytettäväksi työssäni. Kollegani ovat 
kysyneet, voisivatko he saada kopion tiedoista, 
suorittaakseen tehtävän toisessa projektissa. 
Tiedän, että tämä on oikeutettu pyyntö, 
voinko jakaa tiedot heidän kanssaan?

V:   Et voi. Henkilötietoja ei saa koskaan 
siirtää eteenpäin tai käyttää sellaiseen 
tarkoitukseen, josta ei ole etukäteen sovittu.

Yksityisyys ja 
henkilötiedot
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Nammon ohjeet tietotekniikan 
käyttäjälle, HESS-politikka 

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Esimiehesi, Nammon IT-osasto, 
Nammon HESS-osasto
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STANDARDIMME
Tietotekniikka (IT) tukee käytännöllisesti katsoen lähes kaikkia liiketoimintaprosessejamme. 
Käytämme tietojärjestelmiä varmistamaan, että yhtiömme toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti. 
Tietotekniikan käyttöönotto on suunniteltava ja koordinoitava asianmukaisten ratkaisujen 
aikaansaamiseksi.
Olemme sitoutuneet käyttämään tietotekniikkaa asianmukaisesti ja vastuullisesti. Tietokoneet, 
älypuhelimet ja muut tietoteknisest työvälineet on suojattava katoamiselta, julkistamiselta ja 
väärinkäytöltä. Tietojen suojaaminen on etusijalla fyysisten laitteiden kustannuksiin nähden.

SINUN TULEE AINA
 � lukea kaikki asiaankuuluvat IT-ohjeet ja -käytännöt 

ja noudattaa niitä ymmärtääksesi miten tietovälineitä 
ja niihin tallennettuja tietoja tulee käyttää

 � osallistua pakollisiin koulutusohjelmiin

 � ilmoittaa välittömästi kaikista vaaratilanteista, 
jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen, kuten 
laitteiden katoamisesta, luvattomasta 
pääsystä järjestelmiin tai tietovarkaudesta 

 � tallentaa yrityksen tietoja vain yrityksen 
omistamille ja hyväksymille laitteille

 � noudattaa varovaisuutta avatessasi 
sähköpostiviestejä ja käyttäessäsi internetiä.

SINUN EI TULE KOSKAAN  
 � käyttää Nammon sähköpostiosoitetta 

yksityisasioissa tai yhdistää omia henkilökohtaisia 
laitteita Nammon IT-järjestelmiin

 � tallentaa yrityksen tietoja julkisiin 
tallennuspalveluihin, joita Nammo ei ole hyväksynyt

 � hankkia mitään IT-resursseja tai -järjestelmiä 
noudattamatta sisäisiä ohjeita tai ilman 
tietotekniikkaosaston hyväksyntää tai

 � käyttää Nammon tietoteknisiä järjestelmiä 
toimintaan, joka voi olla laitonta tai 
jota voidaan pitää häirintänä.

Tietotekniikan  
käyttö
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Nammon ohjeet tietotekniikan käyttäjälle, 
HESS-politiikka ja -direktiivi, sopimukset 
jotka liittyvät koneisiin tai laitteisiin 

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Esimiehesi, Sopimuksista vastaava 
henkilö tai osasto, IT-osasto, HESS-
osasto, Legal & Compliance -osasto

STANDARDIMME
Omaisuuttamme ja resurssejamme on käytettävä vain Nammon liiketoimintaan, ei 
henkilökohtaisten hyödyn saavuttamiseksi tai vilpillisiin tarkoituksiin.
Meidän kaikkien vastuulla on varmistaa, että sekä Nammon että viranomaisten ja 
liikekumppaneidemme meille lainaamaa omaisuutta ja teknologiaa huolletaan säännöllisesti, 
ja että niitä suojellaan asianmukaisesti sisäisten ohjeidemme, sopimusten tai laissa asetettujen 
vaatimusten mukaisesti.

SINUN TULEE AINA
 � suojella kiinteistöjämme ja fyysistä 

infrastruktuuriamme sekä kaikkea muuta meille 
uskottua omaisuutta sekä koneita ja laitteita

 � käyttää laitteita ainoastaan asiaankuuluvien 
sopimusten, lakien ja asetusten mukaisesti 
hyväksyttyihin tarkoituksiin

 � varmistaa, että sinulla on oikeus käyttää 
ko. välinettä tai omaisuutta

 � varmistaa, että elektronisilla laitteilla, kuten 
tietokoneilla, älypuhelimilla, tableteilla 
ja kannettavilla tallennusvälineillä 
on tarvittava salauksen taso

 � arvioida, onko Nammon myöntämän sähköisen 
laitteen mukana kuljettaminen sallittua niissä 
maissa, joissa matkustamme, koska laitteella 
oleva tieto voi vaarantua mikäli meillä ei ole 
vientilupaa maahan, johon matkustamme

 � pitää luetteloa omaisuudesta (inventaari). 

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � viedä Nammon omaisuutta pois 

Nammon tiloista ilman lupaa

 � keskustella Nammon omaisuudesta 
asiaankuulumattomien henkilöiden kanssa tai

 � hävittää Nammon omaisuutta noudattamatta 
yhtiön ohjeita ja sopimusvaatimuksia.

K:  Mistä löydän Nammon ohjeet fyysisen 
omaisuuden sallittuun käyttöön?

V:   Nammon ohjeet tietotekniikan käyttäjälle 
ja Nammon HESS-ohjeet muodostavat 
perusohjeet, mutta sinun on otettava 
huomioon myös toimipaikkasi tai yrityksesi 
säädökset ja sellaiset sopimukset, jotka 
koskevat tiettyjä koneita ja laitteita.

K:  Mitä tapahtuu, jos tiedän, että Nammon 
omaisuutta on käytetty väärin?

V:   Ilmoita asiasta välittömästi esimiehellesi 
tai IT-osastollesi ja/tai HESS-päällikölle. 
On tärkeää, että tunnet Nammon käytännöt 
koskien työpaikkaasi tai yritystä, jotta 
voit fyysisen omaisuuden väärinkäytön tai 
virheellisen käytön yhteydessä ilmoittaa ja 
raportoida mahdollisesta rikkomuksesta.

Nammon  
omaisuuden käyttö
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Fyysistä omaisuutta kutsutaan myös aineelliseksi 
omaisuudeksi ja sillä viitataan yleensä kiinteistöön, 
koneisiin ja laitteisiin, sekä varastoihin. Tähän 
sisältyy myös Nammon sähköinen infrastruktuuri. 
Fyysinen omaisuus on vastakohta aineettomalle 
omaisuudelle, joita ovat esimerkiksi tuotemerkit, 
patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet, 
vuokrasopimukset, tieteelliset kaavat, 
tekniset spesifikaatiot, liikekumppaniluettelot, 
verkkotunnukset ja liikesalaisuudet.

FYYSINEN OMAISUUS
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TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Nammo Brand Book, Nammo Design 
Manual, CA:n Brändi-ohjeet  

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Brand Manager, markkinointi, 
Corporate Communication
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STANDARDIMME
Tuotebrändäyksessä ja markkinoinnissa on kyse muustakin kuin suunnittelusta ja ulkoasusta. 
Kyse on siitä, keitä me olemme ja millaista arvoa luomme omasta ja asiakkaidemme mielestä. 
Meidän tulee olla tietoisia siitä, keitä haluamme olla ja miten haluamme muiden mieltävän 
meidät ja että kaikki sanomamme ja tekemämme on tunnistettavissa Nammoksi. Tämä edellyttää 
johdonmukaisuutta ja tietoisuutta meiltä kaikilta.

SINUN TULEE AINA
 � ottaa huomioon arvomme: sitoutuminen, tarkkuus ja 

välittäminen sekä Nammo-brändimme “luotettava 
kilpailuetu”, kun asetat asioita tärkeysjärjestykseen 
ja toimit vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa

 � noudattaa kunkin brädin Desing Manualia, jonka 
avulla varmistamme ao. brändin tunnistettavuuden

 � ottaa yhteyttä konsernin viestintäosastoon tai 
markkinointiin, kun tarvitset tukea brändi- tai 
markkinointimateriaalien, tuotteiden yms. 
kehittämisessä tai päivittämisessä.

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � maksaa korvausta toimituksellisesta näkyvyydestä, 

esim. artikkelista (ns. ”play for pay” -palveluksista)

 � hyväksyä mitään Nammon sponsoroimaa 
toimituksellista näkyvyyttä, ilman että ne on 
selkeästi merkitty ostoilmoitukseksi, suoraksi 
taloudelliseksi kompensaatioksi tai vastaavaksi 

 � hyväksyä mitään Nammoa koskevaa toimituksellista 
sisältöä ilman konsernin viestintäosaston 
hyväksyntää ennen sisällön julkaisemista 

 � valmistaa tai ostaa markkinointimateriaaleja 
tai -tuotteita, jos ne eivät ole brändin Designin 
Manualin ja toimintaohjeiden mukaisia.

Tuotebrändäys ja 
markkinointi



TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Nammon ohjeet tietotekniikan 
käyttäjälle, HESS-politiikka, Data 
Privacy Policy, Nammo Group Non-
Disclosure Agreement Template 

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Esimiehesi, sopimuksista vastaava 
henkilö/osasto, IT-osasto, HESS-
osasto, Legal & Compliance -osasto
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STANDARDIMME
Aina kun käsitellemme tietoa varmistamme, että tiedot jaetaan vain niiden kanssa, joilla on 
perusteltu tarve tietoon. Lisäksi suojaamme tiedon sen luokituksen mukaisesti huomioiden 
ulkopuolisten omistamat tiedot.  
Teemme aina kaikki tarvittavat toimenpiteet tietojen suojaamiseksi ja varmistaaksemme, että niitä 
ei käytetä henkilökohtaisen edun tavoittelemiseen tai mihinkään laittomaan tarkoitukseen.

SINUN TULEE AINA
 � siirtää, säilyttää ja tallentaa tiedot yrityksemme 

sisäisten ohjeiden mukaisesti

 � arvioida, onko tarpeen laatia 
salassapitosopimus (NDA)

 � arvioida, onko tiedot vastaanottavalla henkilöllä 
tarve tietää ja varmistaa, että hänellä on tarvittava 
turvallisuusluokitus tai turvallisuusselvitys

 � ottaa huomioon, mikä vaikutus tietojen jakamisella 
tai julkistamisella voisi olla Nammolle, asiakkaille, 
liikekumppaneille, tavarantoimittajille tai kollegoillesi

 � ottaa huomioon, mihin vastaanottaja tallentaa tiedot

 � ilmoittaa luottamuksellisten tietojen 
joutumisesta asiaankuulumattoman haltuun.

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � paljastaa Nammon luottamuksellisia tietoja 

ulkopuoliselle ilman salassapitosopimusta

 � jakaa vientivalvottuja tietoja ilman 
tarvittavia vientilupia

 � ryhtyä julkisiin keskusteluihin, joissa käsitellään 
Nammon tai muun osapuolen salassa 
pidettävää tietoa, jos et ole saanut tähän 
tarvittavaa ohjeiden mukaista hyväksyntää.

K:  Onko Nammolla salassapitosopimusta (NDA), 
jota voin käyttää liikekumppanieni kanssa?

V:    Kyllä, Nammo Legal & Compliance -osasto 
on laatinut salassapitosopimuksen, jota 
Nammon yhtiöt käyttävät toimiessaan Nammon 
puolesta/lukuun. On tärkeää, että ennen kuin 
allekirjoitamme liikekumppanin laatiman 
salassapitosopimuksen (NDA), sopimus 
tarkistetaan sen varmistamiseksi, että Nammon 
omistama tieto on suojattu tehokkaasti.

K:  Mistä tiedän, onko meillä vientilupa 
Nammon tietojen jakamiselle toisessa 
maassa olevan liikekumppanin kanssa?

V:   Ota yhteyttä siihen toimipaikkasi osastoon, 
joka hakee vientiluvat ja joka on vastuussa 
vientilupien arkistoinnista. Jos tarvitset 
vientiluvan Nammon tietojen jakamiseen eikä 
yritykselläsi ole voimassa olevaa vientilupaa, 
vientilupa voidaan yleensä hakea.

Tietojen jakaminen
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Hiiren napsautuksella tai napauttamalla 
näyttöä voimme jakaa tietoa kansainvälisten 
liikekumppanien kanssa käyttämällä tieto- ja 
viestintätekniikkaa, kuten sähköpostia, internetiä, 
intranettiä/ekstranettiä, verkkoja, jaettuja 
tietokantoja, verkkoneuvotteluja ja pikaviestintää. 
Toisella napsautuksella tai napautuksella 
Nammon tiedot voidaan välittää asiaankuuluville 
tai asiaankuulumattomille osapuolille.

Opi tuntemaan asiakkaasi ja tavarantoimittajasi. 
Voimme valvoa tahatonta tietojen jakamista 
varmistamalla, että tiedämme kenen kanssa 
teemme kauppaa. Jaa tietoja vain tarpeen mukaan.

SÄHKÖINEN  
TIEDONJAKO 

57



58



IH
M

ISTEN
 JA YM

PÄR
ISTÖ

N
 

TU
R

VA
AM

IN
EN

LIIK
ETO

IM
IN

N
AN

 JA KO
SK

EM
ATTO

- 
M

U
U

D
EN

 VAR
M

ISTAM
IN

EN
YH

TEEN
VETO

 
TU

O
TTEID

EN
, O

M
AISU

U
D

EN
 

JA TIETO
JEN

 SU
O

JA
AM

IN
EN

TYÖKALUPAKKI
 

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT:  
Intranet, Nammon www-sivut, 
Design Manual and Photo Archive

 
OHJEITA JA NEUVOJA:  
Esimies, paikallinen viestintäosasto, 
konsernin viestintäosasto
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STANDARDIMME
Nammo on sitoutunut kommunikoimaan avoimesti, rehellisesti ja luotettavasti.
Meillä kaikilla on rooli ulkoisessa viestinnässä ja velvollisuus toimia yrityksemme hyvinä 
lähettiläinä. Aina kun keskustelemme työstämme tai Nammoon liittyvistä asioista ulkopuolisten 
henkilöiden kanssa luomme kuvaa itsestämme ja tiimistämme. Olipa kyseessä sitten 
kommunikointimme asiakkaidemme, liikekumppaneidemme, tavarantoimittajiemme, perheemme 
ja ystäviemme kanssa tai konferensseissa tai lentokentällä tapaamiemme ihmisten kanssa tai 
sosiaalisessa mediassa tekemämme julkaisu — kaikki tämä vaikuttaa siihen, miten ympäröivä 
maailma suhtautuu meihin.

SINUN TULEE AINA
 � varmistaa, että jakamasi tiedot on hyväksytty 

julkistettaviksi. Liiketoimintamme on riippuvainen 
siitä, että yhteistyökumppanimme luottavat 
siihen, että pystymme suojaamaan salassa 
pidettäviä tietoja. Auta meitä todistamaan, 
että ansaitsemme heidän luottamuksensa

 � varmistaa, että tiedät, kenelle puhut. Huomaa, että 
monessa tapauksessa Nammo-konsernissa on 
henkilöitä, jotka ovat vastuussa yhteydenpidosta 
johonkin tiettyyn henkilöön tai organisaatioon tai 
oikeutettuja keskustelemaan tietyistä asioista 

 � muistaa, että jotkin tiedot, mukaan lukien 
valokuvat ja kuvat voivat olla toisten omaisuutta. 
Tarkista aina, onko sinulla oikeus käyttää tai jakaa 
näitä tietoja tai materiaaleja muiden kanssa.

SINUN EI TULE KOSKAAN 
 � valehdella, kiertää totuutta tai johtaa 

ketään harhaan. Älä koskaan toimi 
spekulaatioiden tai huhujen lähteenä

 � vastata lehdistön esittämiin kysymyksiin, 
ellet ole saanut siihen erityistä lupaa. Koska 
organisaatiomme on monimutkainen, meidän on 
varmistettava, että viestimme ovat koordinoituja 

 � olettaa, että toimittajalle antamasi kommentit 
ovat epävirallisia tai että sosiaalisessa mediassa 
tms. antamiasi kommentteja pidetään yksinomaan 
omana yksityisenä mielipiteenäsi. Muista, että 
kaikki kommenttisi mistä tahansa aiheesta voivat 
päätyä viittaamaan Nammoon ja kollegoihisi.

K:  Miten voin varmistaa, että jokin asia on 
hyväksytty julkiseen levitykseen?

V:   Tarkista Nammon verkkosivustolta – jos tiedot 
ovat saatavilla verkkosivustolla, ne voidaan 
julkaista. Jos epäilet, kysy viestintäosastolta.

K:  Mistä löydän materiaaleja ja kuvia 
esimerkiksi esityksiini?

V:   Nammolla on materiaalipankki, joka sisältää 
valokuvia, joita meillä on lupa käyttää 
esityksissä tai markkinointimateriaaleissa. 
Ota yhteyttä konsernin viestintäosastoon 
saadaksesi pääsyn arkistoon.

Viestintä 



Tämä asiakirja on käännös asianmukaisesti 
hyväksytystä englanninkielisestä 
asiakirjasta. Jos tämän käännöksen 
tekstin ja alkuperäisen englanninkielisen 
asiakirjan tekstin, jota käännöksen on 
tarkoitus heijastaa, välillä on ristiriita, 
etusijalla on alkuperäisen englanninkielisen 
asiakirjan teksti. Erot johtuvat paikallisesta 
lainsäädännöstä. 

Lisätietoja Nammon etiikasta sähköpostitse 
ethics@nammo.com 

Nammo AS
P.O.Box 142
NO-2831 Raufoss 
Norja

www.nammo.com 

Marraskuu 2020


