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Toimittajien eettiset periaatteet 

 

QUANT on menettelyohjeensa mukaisesti sitoutunut noudattamaan tiukkoja lahjomattomuutta ja kestävää 
kehitystä koskevia standardeja. 

QUANT ei siedä lainkaan minkäänlaista epäeettistä liiketoimintakäyttäytymistä, kuten lahjontaa tai korruptiota. 
QUANT odottaa kaikkien toimittajiensa noudattavan samoja standardeja ja hoitavan liiketoimintansa eettisesti. 
Toimittajien pitää toimia kaikkien sovellettavien lakien ja säädösten, tässä QUANTin toimittajien 
menettelyohjeessa olevien ohjeiden sekä yrityksenne ja QUANTin välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. 

Näissä QUANTin toimittajien eettisissä periaatteissa määritetään pääperiaatteet, joita QUANTin toimittajien 
odotetaan noudattavan liiketoiminnassaan. Lisätietoa saa QUANTin yhteyshenkilöltä tai osoitteesta  
integrity@quantservice.com. 

 

1.1 Ihmisoikeudet 
QUANTin toimittajien pitää 

- kunnioittaa kaikkien henkilöiden arvokkuutta, yksityisyyttä ja oikeuksia 
- varmistaa, että ketään ei vaadita työskentelemään vastoin tahtoaan 
- olla sietämättä minkäänlaista seksuaalista, pakottavaa, uhkaavaa, loukkaavaa tai hyväksi 

käyttävää käytöstä, riippumatta siitä, onko kyseessä ele, kielenkäyttö tai fyysinen kosketus. 
 

1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima 
Toimittajien pitää tarjota työntekijöilleen oikeudenmukaiset työehdot. Toimittajien pitää erityisesti 

- olla syrjimättä ketään rekrytoinnin yhteydessä sukupuolen, iän, etnisen taustan, kansallisuuden, 
uskonnon, vamman, ammattiliiton jäsenyyden, poliittisen mielipiteen tai seksuaalisen 
suuntautumisen vuoksi 

- kunnioittaa työntekijöiden oikeutta järjestäytyä vapaasti ja ryhtyä työehtosopimusneuvotteluihin 
- olla käyttämättä tai sietämättä lapsityövoimaa missään toimintansa vaiheessa sovellettavien 

lakien ja säädösten mukaisesti 
- olla käyttämättä pakkotyövoimaa tai vastentahtoisesti työtä tekeviä vankeja sekä antaa kaikille 

työntekijöille mahdollisuus irtisanoutua työstään vapaasti kohtuullisella irtisanomisajalla 
- tarjota työntekijöille työstään kohtuullinen korvaus sekä noudattaa kaikkia paikallisia palkkaa 

koskevia säädöksiä ja/tai työehtosopimuksia, tai jos tällaisia säädöksiä tai sopimuksia ei ole, 
tarjota työntekijöille vähintään sellainen korvaus työstä, että se täyttää heidän perustarpeensa 

- varmistaa, että työaika ylityö mukaan lukien ei ylitä sovellettavissa laeissa määritettyjä rajoja tai 
jos tällaisia rajoja ei ole, QUANT suosittelee, että työaika ei saa ylittää, ylityö mukaan lukien, 60 
tuntia viikossa 

- varmistaa, että työntekijät saavat vähintään yhden kokonaisen vapaapäivän viikossa. 
 

1.3 Työturvallisuus ja ympäristöasiat 
Toimittajien pitää tarjota kaikille työntekijöilleen turvallinen työpaikka ja harjoittaa liiketoimintaansa 
ympäristöystävällisesti. Toimittajien pitää erityisesti 

- nimittää virallisesti pätevä henkilö hallinnoimaan työturvallisuus- ja ympäristöohjelmia ja -
parannuksia 

- ottaa käyttöön tehokkaaseen työturvallisuus- ja ympäristöriskien hallintaan tarvittavat 
organisaatiorakenteet ja menettelytavat 
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- varmistaa, että kaikki työntekijät ovat tietoisia näistä riskeistä ja ovat saaneet niiden hallintaan 
tarvittavan koulutuksen 

- todistaa riittävällä tavalla toimivansa paikallisten säädösten vaatimalla tavalla sekä QUANTin 
pyynnöstä todistaa alla mainitut asiat. 

 

1.4 Materiaalien vaatimustenmukaisuus ja konfliktialueiden mineraalit 
QUANT noudattaa kaikkia lakisääteisiä ja asiakkaiden vaatimuksia, jotka koskevat raaka-aineiden, kuten 
vaarallisten aineiden ja konfliktialueilta hankittujen mineraalien, käyttökieltoja ja -rajoituksia. Näin ollen 
toimittajien pitää varmistaa, että QUANTille toimitettavat tavarat ovat kaikkien sovellettavien säädösten 
vaatimusten mukaisia. Toimittajien pitää erityisesti 

- ilmoittaa QUANTille kaikki niiden QUANTille toimittamissa tavaroissa olevat aineet, jotka ovat 
QUANTin kiellettyjen ja rajoitettujen aineiden luettelossa (QUANT List of Prohibited and 
Restricted Substances)  

- ottaa käyttöön konfliktialueilta hankittuja mineraaleja koskeva menettelytapa ja selvittää 
tällaisten mineraalien alkuperä due diligence -tarkastuksen avulla 

- vastata viipymättä kaikkiin QUANTin tekemiin pyyntöihin todistaa näiden vaatimusten 
noudattaminen. 

 

1.5 Liiketoiminnan etiikka 
Toimittajien pitää harjoittaa liiketoimintaa eettisellä tavalla. Toimittajien pitää erityisesti 

- pidättäytyä kaikenlaisesta korruptiosta, kiristyksestä ja lahjonnasta ja varmistaa varsinkin se, 
että kaikki asiakkaille (mukaan lukien QUANTin työntekijät), viranomaisille ja muille kolmansille 
osapuolille annetut maksut, lahjat ja muut sitoumukset ovat sovellettavien lahjonnan estämistä 
koskevien lakien mukaisia 

- noudattaa kartellilakeja ja muita kilpailua koskevia lakeja 
- ilmoittaa QUANTille kaikki yrityksen QUANTin toimittajan ominaisuudessa suorittamaan 

toimintaan liittyvät mahdolliset eturistiriidat sekä ilmoittaa mahdolliset QUANTin työntekijöiden 
omistusosuudet toimittajayrityksessä 

- suojata kaikkia QUANTin ja QUANTin yhteistyökumppanien toimittajalle antamia 
luottamuksellisia tietoja 

- kunnioittaa muiden, mukaan lukien QUANTin, immateriaalioikeuksia 
- noudattaa kansainvälisiä elinkeinosäännöksiä ja viennin rajoitusta koskevia säädöksiä. 

 

1.6 Turvallinen liiketoiminta 
Toimittajien pitää harjoittaa liiketoimintaa turvallisella tavalla. Toimittajien pitää erityisesti 

- minimoida kaikin tarvittavin kohtuullisin keinoin QUANTiin kohdistuvat terrorismin, rikosten, 
pandemioiden ja luonnonkatastrofien aiheuttamat uhat 

- noudattaa QUANTin toimipaikoissa vieraillessaan QUANTin turvallisuusmenettelytapoja ja 
raportoida kaikki turvallisuuteen liittyvät havainnot sopivaa QUANTin kommunikaatiokanavaa 
hyväksi käyttäen. 

 

1.7 Toimittajan hankintatoimi 
Toimittajan pitää ostaa tavaroita ja palveluita vastuullisella tavalla. Toimittajien pitää erityisesti 

- valita ne toimittajansa, jotka osallistuvat suoraan tai epäsuorasti QUANTille toimitettavien 
tavaroiden tai palveluiden valmistukseen, sillä perusteella, että nämä noudattavat näitä 
QUANTin toimittajien eettisiä periaatteita vastaavia standardeja 

http://www.quantservice.com/


www.quantservice.com Sivu 5 / 6  

 

Yrityksen ympäristöpolitiikka Toimittajien eettiset periaatteet  
 

 
 
 

Ympäristöpolitiikan numero 
CP-SCM-1.0 

Politiikan omistaja Group SCM Manager 

Hyväksynyt CEO 

Voimaantulopäivä 1.1.2015 

 
 

- QUANTin toimistossa, työpajassa tai asiakastiloissa työskennellessään käyttää alihankkijoita 
vain, jos asiasta on etukäteen sovittu QUANTin kanssa. 

 

1.8 Tarkastukset ja korjaavat toimenpiteet 
Voidakseen todistaa sen, että ne noudattavat näitä QUANTin toimittajien eettisiä periaatteita, toimittajien 
täytyy pitää kirjaa kaikista asiaan liittyvistä toiminnoista ja toimittaa asiaan liittyviä asiakirjoja QUANTille 
pyynnöstä. 

QUANT pidättää oikeuden auditoida ja tarkastaa toimittajien toiminta ja tilat omalla kustannuksellaan ja 
ilmoitettuaan siitä etukäteen riittävän aikaisin joko ilman kolmannen osapuolen tukea tai kolmannen 
osapuolen kanssa varmistaakseen, että toimittaja noudattaa näitä periaatteita. Jos QUANT on tällaisen 
auditoinnin tai tarkastuksen jälkeen sitä mieltä, että toimittaja ei ole toiminut näiden QUANTin 
toimittajien eettisten periaatteiden mukaisesti, toimittaja on velvollinen suorittamaan viipymättä 
QUANTin määrittämät tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Jos toimittaja ei noudata näitä QUANTin 
toimittajien eettisiä periaatteita, QUANTilla on oikeus ryhtyä toimittajan vastaisiin toimenpiteisiin, joita 
voivat olla esimerkiksi toimittajasopimuksen purkaminen määräajaksi tai pysyvästi. 

 

1.9 Oikaisuoikeus 
Jos toimittaja tai toimittajan työntekijä on sitä mieltä, että näitä QUANTin toimittajien eettisiä periaatteita 
ei ole noudatettu liiketoimintasuhteen yhteydessä tai että QUANT ei itse ole toiminut omien toimittajien 
eettisten periaatteidensa mukaisesti, toimittajaa kehotetaan ilmoittamaan asiasta jonkin QUANTin 
sidosryhmien raportointikanavan kautta, kuten esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
integrity@quantservice.com. 

 
 

 
QUANT kiittää kaikkia toimittajia näiden halukkuudesta osallistua QUANTin kanssa huollon täyden 
potentiaalin saavuttamiseen. 

 
 

Ystävällisin terveisin 
 

 
CEO 

Quant AB 

 
 
 
Sabrina Vilhena 

http://www.quantservice.com/
mailto:integrity@quantservice.com


www.quantservice.com Sivu 6 / 6  

 

Yrityksen ympäristöpolitiikka Toimittajien eettiset periaatteet  
 

 
 
 

Ympäristöpolitiikan numero 
CP-SCM-1.0 

Politiikan omistaja Group SCM Manager 

Hyväksynyt CEO 

Voimaantulopäivä 1.1.2015 

 

2 QUANTin yhteystiedot 

QUANT AB 
PO Box 1090 
101 38 Stockholm 
Sweden 
www.quantservice.com 

 

3 Liitteet 
 

3.1 Vastaavat valtuutusrajat (tarvittaessa) 
Ei sovellettavissa. 

 

3.2 Liitteet 
CS-OHSE-6.2 Quant Guide for Suppliers to the List of Prohibited and Restricted Substances CT-

OHSE-6.2 Quant List of Prohibited and Restricted Substances 

3.3 Liitteet 
Ei sovellettavissa. 
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