
ISKU-YHTYMÄN VASTUULLISEN 
LIIKETOIMINNAN TOIMINTAOHJE  

-CODE OF CONDUCT
Tämä on Isku-Yhtymän vastuullisen liiketoiminnan toimintaohje, joka perustuu Isku-
Yhtymän arvoihin ja kuvaa yrityskulttuuriamme. Toimintaohje tukee kestävää kehitystä ja 
liiketoiminnan menestystä, sillä vastuullinen liiketapa herättää luottamusta kaikissa sidos-
ryhmissämme. Tällä toimintaohjeella viestitetään sidosryhmille vastuulliseen liiketapaan 
liittyvät tavoitteemme. Vastuullinen liiketapa on yleisesti hyväksyttyjen eettisten toimintape-
riaatteiden ja lainsäädännön noudattamista. Vastuullisen liiketoiminnan toimintaohje kos-
kee kaikkia Isku-Yhtymän yhtiöitä. Kaikkien yhtiöidemme työntekijöiden tulee noudattaa 
näitä ohjeita.

1. Eettiset periaatteet ja lainsäädännön noudattaminen
Sitoudumme noudattamaan kaikkia toimintaamme liittyviä lakeja ja säädöksiä sekä näitä 
vastuullisen liiketoiminnan toimintaohjeita (Code of Conduct) kaikissa maissa, joissa 
toimimme. Kaikkien työntekijöidemme on tunnettava omaa työtä koskeva lainsäädäntö ja 
määräykset ja noudatettava niitä.  

2. Ihmisoikeudet
Haluamme edistää ihmisoikeuksia. Kunnioitamme ja tuemme YK:n ihmisoikeuksien julis-
tukseen ja Global Compact:n kirjattuja periaatteita. Työnantajana tunnustamme Kansain-
välisen työjärjestön (ILO) määrittelemät työntekijöiden perusoikeudet; yhdistymisvapaus, 
järjestäytymisoikeus, oikeus työsopimusneuvotteluihin, pakkotyön kielto ja työntekijöiden 
tasa-arvoiset mahdollisuudet sekä kohtelu.

3. Tasa-arvo ja tasapuolinen kohtelu
Tarjoamme kaikille yhtäläiset mahdollisuudet työhönotossa, palkkauksessa, koulutusmah-
dollisuuksissa, ylennyksissä tai eläkejärjestelyissä rotuun, sukupuoleen, kansallisuuteen, 
uskontoon tai muuhun erityispiirteeseen katsomatta. Emme salli työpaikkahäirintää tai 
-kiusaamista. 

4. Ympäristö
Otamme huomioon kaikessa liiketoiminnassa ympäristövaikutukset. Tavoitteenamme 
on vähentää jatkuvan parantamisen periaatteella toimintamme ympäristövaikutuksia. 
Tarjoamme asiakkaille palveluita, jotka kattavat tuotteidemme koko elinkaaren, jolloin 
saavutetaan ympäristön kannalta paras tulos. Panostamme tuotteiden korkeaan laatuun 
ja muotoiluun. Ajattomasti muotoiltu ja hyvin valmistettu kaluste kestää aikaa, kulutusta 
ja käyttöä. Tuotteidemme pitkällä elinkaarella ja materiaalivalinnoilla säästämme sekä 
vähennämme luonnonvarojen käyttöä ja syntyvää jätettä.
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5. Tuotteiden ja palvelun laatu
Tuotteidemme ja palveluidemme lähtökohtana on korkea laatutaso. Panostamme laadun 
kehitystyöhön sen kaikilla osa-alueilla. Seuraamme toimintamme laatua jatkuvasti ja ym-
märrämme asiakaspalautteen tärkeyden.

6. Rehellisyys ja reilu kilpailu
Noudatamme lupauksiamme ja sitoumuksiamme. Rehellisyys on toimintamme perus-
lähtökohta. Tuemme reilua kilpailua ja vapaita markkinoita. Emme keskustele tai sovi 
kilpailijoiden kanssa hinnoitteluun, markkinaosuuksiin tai muuhun vastaavaan liittyvistä 
asioista. Noudatamme toiminta-alueidemme kilpailulainsäädäntöä. 

7. Eturistiriidat
Emme ota liikekumppaneilta vastaan tavanomaista vieraanvaraisuutta ylittäviä lahjoja. 
Emme maksa lahjuksia liiketoimintamme edistämiseksi tai hanki laittomin keinoin itsel-
lemme suotuisia viranomaispäätöksiä tai palveluita. 

8. Henkilöstö ja työolosuhteet
Arvostamme henkilökuntaamme. Asiantunteva ja ammattitaitoinen henkilöstö on 
toimintamme kivijalka. Varmistamme ammattitaidon säilymisen ja kehittymisen koulut-
tamalla henkilöstöämme sekä tukemalla työssäoppimista. Edellytämme henkilöstömme 
käyttäytyvän rehellisesti ja arvojemme mukaisesti sekä pyrkivän hyvään yhteistyöhön niin 
oman henkilökuntamme kuin yhteistyökumppaneidemme kanssa. Emme suvaitse ihmi-
soikeuksia loukkaavia työolosuhteita. Pyrimme järjestämään kaikille turvallisen ja terveel-
lisen työympäristön. Ennaltaehkäisemme tapaturmia ja loukkaantumisia toimintaohjeilla 
sekä toimenpiteillä, jotka vähentävät niiden riskiä.

9. Tavarantoimittajat
Pyrimme vaikuttamaan siihen, että tavarantoimittajamme noudattavat näitä vastuullisen 
liiketoiminnan periaatteita. Haluamme kehittää ja ylläpitää toimittajaverkostoa, joka on 
valmis aktiivisesti edistämään eettisesti kestävää kehitystä. Tuemme ja kannustamme 
yhteistyökumppaneitamme vastuulliseen toimintaan. Edellytämme myös, että toimittajat 
noudattavat kaikessa toiminnassaan paikallista lainsäädäntöä. 

Lahdessa 27.6.2012

Seppo Vikström   Arto Tiitinen
Hallituksen puheenjohtaja  Toimitusjohtaja
Isku-Yhtymä Oy   Isku-Yhtymä Oy
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