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1. Johdanto 
 

Hankintatoimissaan Consolis pyrkii ottamaan huomioon 
molempien osapuolten edut avoimesti ja oikeudenmukaisesti 
neuvotelluin sopimusehdoin. Consoliksen työtapa perustuu 
kolmeen periaatteeseen: vuoropuheluun, ammattimaisuuteen 
ja velvollisuuksien kunnioittamiseen. Pyrimme kehittämään 
pitkäaikaisia kumppanuuksia toimittajiemme kanssa 
muodostaaksemme yhteistyösuhteita, jotka ovat lainmukaisia, 
eettisiä ja molempia osapuolia hyödyttäviä. 
Sopimusprosessimme käytämme toimittajia valitessamme vain asiallisia liiketoimintaan liittyviä 
kriteerejä.  

Consolis-konsernissa toimimme rehellisesti, puolueettomasti ja kunnioittavasti toisiamme, 
asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja ympäristöämme kohtaan ja olemme sitoutuneet 
täyttämään velvollisuutemme vastuullisina kansalaisina. Odotamme samaa kaikilta toimittajiltamme.  
 

Odotamme toimittajiemme noudattavan toimittajien eettisiä ohjeita ja varmistavan, että heidän 
omat toimittajansa ja alihankkijansa noudattavat vastaavia periaatteita. 

1.1. Kenelle toimittajien eettiset ohjeet on tarkoitettu?  
Toimittajien eettisten ohjeiden tarkoituksena on määritellä vähimmäistaso, jota odotamme 
toimittajiltamme, heidän työntekijöiltään ja tytäryhtiöiltään, alihankkijoilta, jakelijoilta, 
jälleenmyyjiltä, edustajilta, välittäjiltä, konsulteilta, yhteistyökumppaneilta ja muilta sidosryhmiltään 
(jäljempänä yhteisesti ”toimittajat”).  

Lakien ja sopimusvelvoitteiden lisäksi toimittajien on noudatettava perusperiaatteitamme ja 
toimittajien eettisiä ohjeita. Toimittajien eettisten ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa 
muun muassa kaikkien Consolis-konsernin kanssa solmittujen liiketoiminta- ja/tai sopimussuhteiden 
irtisanomiseen, sekä Consolis-konsernin tai muiden osapuolten muihin mahdolliis oikeustoimiin.  

Toimittajien odotetaan pyydettäessä sallivan Consolis-konsernin tarkastaa, että ne noudattavat 
näitä toimittajien eettisiä ohjeita, kuten jäljempänä kohdassa 1.5 on tarkennettu. 

1.2. Toimittajien käytännesääntöjen perusta 
Toimittajien eettiset ohjeet perustuvat ydinarvoihimme, kestävän kehityksen sitoumuksiin sekä 
kansainväliseen ja kansalliseen lainsäädäntöön, ja ne tukevat ja vastaavat YK:n Global Compact -
yritysvastuualoitetta sekä muita kansainvälisiä eettisiä ohjeistuksia.  

Arvomme velvoittavat meidät toimimaan tiukkojen eettisten periaatteiden mukaisesti ja 
harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisella ja kestävällä tavalla. Odotamme samaa toimittajiltamme.   
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1.3. Epäkohdista ilmoittaminen 
Jos saat tietoosi tilanteen, johon saattaa liittyä näiden eettisten ohjeiden tai sovellettavien lakien tai 
määräysten rikkomista, voit ilmoittaa siitä Consolis Alert Channel-ilmoituskanavan kautta. 

 

Ilmoituskanavajärjestelmä 

Toimittajia kannustetaan ilmoittamaan kaikesta 
toiminnasta, jonka he uskovat rikkovan Consoliksen  
toimittajien eettisiä ohjeita, toimintaperiaatteita tai 
sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Mahdollisista 
ongelmista tulee ilmoittaa Consolis Alert Channel -
palvelun kautta. Se on kolmannen osapuolen tarjoama 
ilmoituskanava, joka on toimittajien käytettävissä kaikilla 
kielillä. 

Yhteystiedot löytyvät sivulta 13. 

 

Consolis käsittelee kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti siinä määrin kuin se on kohtuullista ja 
mahdollista, paikallisten lakien ja konsernin eettisten ohjeiden mukaisesti . Kaikki ilmoitukset 
tutkitaan viipymättä ja perusteellisesti sovellettavien lakien mukaisesti.  

Consolis-konsernin toimittajana teidän odotetaan ylläpitävän vastaavaa ilmoitusjärjestelmää 
omassa organisaatiossanne sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.  

1.4. Consolis ei hyväksy epäasiallisia vastatoimia 
Consolis ei ryhdy rankaiseviin vastatoimenpiteisiin ketään vastaan, joka vilpittömästi ilmaisee 
huolensa mahdollisesta toimittajien eettisen ohjeiden tai sovellettavien lakien tai määräysten 
rikkomisesta.  

Consoliksen toimittajana ette myöskään saa ryhtyä  rankaiseviin vastatoimenpiteisiin tai hyväksyä 
epäasiallista kohtelua ketään kohtaan, joka vilpittömästi ilmoittaa epäillystä tai tiedossa olevasta 
väärinkäytöksestä.  

1.5. Auditointi 
Toimittajan on annettava Consolis-konsernille (tai konsernin valtuuttamalle kolmannelle 
osapuolelle) mahdollisuus suorittaa auditointi varmistuakseen että toimittaja  noudattaa eettisten 
ohjeiden vaatimuksia luovuttamalla tietoja tai, jos Consolis katsoo sen tarpeelliseksi, 
auditointikäynnillä toimittajan tiloissa tai toimipaikalla. Kaikissa tällaisissa tarkastuksissa on otettava 
huomioon toimittajan toiminnan jatkuvuus, eivätkä ne saa olla ristiriidassa toimittajan lakisääteisten 
ja sopimusvelvoitteiden kanssa. 
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Jos Consolis havaitsee, että toimittaja ei toimi toimittajien eettisten ohjeiden mukaisesti, Consolis 
tarkentaa mitä on korjattava tai parannettava. Toimittajan on tämän jälkeen ryhdyttävä viipymättä 
korjaaviin toimenpiteisiin ja toimitettava asianmukainen näyttö parannuksista. Consolis pidättää 
oikeuden peruuttaa keskeneräiset tilaukset, keskeyttää tulevat tilaukset ja/tai irtisanoa toimittajan 
kanssa solmitun sopimuksen, jos toimittaa syyllistyy vakavaan rikkomukseen  näistä eettisiä ohjeita 
vastaan tai jos toimittaja kieltäytyy ryhtymästä korjaaviin toimiin. Nämä toimittajien eettiset ohjeet 
ovat erottamaton osa Consolis-konsernin ja toimittajan välisestå sopimusta(liitteenä tai 
viittauksena). Vaikka sellaisessa sopimuksessa olisi erillisiä irtisanomista koskevia määräyksiä, 
molemmat osapuolet ymmärtävät, että toimittajien eettisten ohjeiden rikkominen voidaan katsoa 
pääsopimuksen vakavaksi rikkomiseksi, joka voi oikeuttaa Consolis-konsernin irtisanomaan 
pääsopimuksen. 

Vastaavasti teidän on arvioitava toimitusketjunne varmistaaksenne että sen toimijat noudattavat 
toimittajien eettisiä ohjeita ja niiden periaatteita, ja suoritettava toimitusketjun 
toiminnantarkastuksia, sekä osana liiketoimintarutiinejanne ja Consolis-konsernin pyynnöstä.  

2. Lakien noudattaminen 
 

Toimittajiemme on pysyttävä ajan tasalla ja noudatettava kansallista lainsäädäntöä sekä 
asiaankuuluvia ja sovellettavia kansainvälisiä määräyksiä ja sopimuksia, jotka liittyvät toimittajien 
eettisten ohjeiden tarkentamaan aihepiiriin ja joita sovelletaan toimittajan toimintaan. Jos 
toimittajien eettisten ohjeiden vaatimukset ovat paikallista lakia tiukemmat, toimittajien eettisten 
ohjeiden vaatimuksia sovelletaan. Jos toimittajien eettisten ohjeiden ja sovellettavien lakien ja 
asetusten välillä on ristiriitoja, toimittajan on ilmoitettava asiasta Consolis-konsernille. 

3. Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi 
 

Liiketoimintaa harjoittaessamme olemme sitoutuneet nollan 
työtapaturman visioomme, jonka mukaan työntekijöillemme, 
alihankkijoillemme, tavarantoimittajillemme tai 
asiakkaillemme ei tapahdu työtapaturmia. Ottamalla terveys- 
ja turvallisuusnäkökohdat huomioon kaikilla liiketoimintamme 
osa-alueilla suojelemme työntekijöitämme, saamme aikaan 
kestävää kasvua, parannamme tuottavuutta, edistämme 
vaatimustenmukaisuutta sovellettavien säädöksien avulla ja 
kehitämme teknologioita, jotka edistävät kestävää kehitystä.  

Toimittajiemme on noudatettava kaikkia työterveys- ja 
turvallisuuslakeja ja rajoitettava työntekijöiden altistumista 
mahdollisille terveys- ja turvallisuusriskeille ottamalla käyttöön asianmukaiset järjestelmät ja 
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valvontatoimet, mukaan lukien asianmukainen suunnittelu, tekniset ja hallinnolliset valvontatoimet, 
ennaltaehkäisevä kunnossapito, turvalliset työmenetelmät, helpot ja helposti saatavilla olevat 
raportointi-, viestintä- ja tukikanavat sekä tällaisten järjestelmien ja valvontakeinojen aktiivinen 
seuranta. Terveys- ja turvallisuuskysymysten vastuut on määriteltävä kunkin toimittajan 
organisaatiossa. 

Toimittajiemme edellytetään tekevän yhteistyötä kanssamme terveellisen ja turvallisen 
työympäristön varmistamiseksi ja kouluttavan riittävästi koko henkilöstöään ja muita asiaankuuluvia 
kolmansia osapuolia niin, että he pystyvät työskentelemään turvallisesti. Toimittajien on 
varmistettava, että toimipaikkojen vaatimukset ymmärretään täysin vierailujen aikana. 
Toimittajiemme työntekijöillä on oltava oikeus kieltäytyä työtilanteesta, jos he perustellusti uskovat, 
että se aiheuttaa välittömän ja vakavan vaaran heidän terveydelleen ja turvallisuudelleen.  

Toimittajiemme on ilmoitettava meille välittömästi, jos työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntöä 
rikotaan tai epäillään rikottavan tavalla, joka vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa sen toimintaan 
Consolis-konsernin kanssa tai näihin toimittajien eettisiin ohjeisiin. Kaikista projektikohteisiin ja 
työpaikkoihimme liittyvistä terveys- ja turvallisuuspoikkeamista on myös ilmoitettava Consolis-
konsernille välittömästi.  

4. Oikeudenmukaiset työehdot 
 

Consolis-konsernin tavoitteena ovat sitoutuneet ja 
motivoituneet työntekijät, joilla on yhdenmukaiset 
mahdollisuudet ja oikeudenmukaiset työehdot. 
Monimuotoisuutta ja tasa-arvoa priorisoidaan koko 
organisaatiossa aina rekrytointiprosesseista 
kehityskeskusteluihin ja urakehitykseen.  

Olemme sitoutuneet tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet 
rodusta, etnisestä alkuperästä, kansallisesta alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, 
sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta, 
iästä, toimintarajoitteesta, siviilisäädystä tai perhetilanteesta tai muista ominaisuuksista 
riippumatta. Toimittajiemme on sitouduttava tekemään samoin. 

Toimittajiemme on oltava tietoisia kaikista ihmisoikeuksiin kohdistuvista kielteisistä vaikutuksista, 
joita ne aiheuttavat tai joihin ne vaikuttavat tai jotka liittyvät suoraan niiden toimintaan, tuotteisiin 
tai palveluihin, ja puututtava niihin. Consolis ei hyväksy lapsityövoimaa tai alaikäisen työvoiman 
käyttöä. Toimittajien on pyrittävä estämään lapsityövoiman tai alaikäisen työvoiman käyttö 
toiminnassaan ja toimitusketjussaan ja varmistettava nuorten työntekijöiden lainmukaiset 
työehdot. 
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Consolis-konsernin toimittajana sinun on: 

• varmistettava, ettei toiminnassasi käytetä pakkotyövoimaa, velkaorjuutta tai 
tahdonvastaista työvoimaa 

• tunnustettava ja kunnioitettava työntekijöiden oikeutta järjestäytymisvapauteen, 
ammattiyhdistykseen kuulumiseen ja työehtosopimusneuvotteluihin 

• maksettava elämiseen riittävä palkka eli lakisääteinen vähimmäispalkka tai alan standardi 
(sen mukaan, kumpi on korkeampi), joka on laskettava suhteessa tuloihin, joita yksilö 
tarvitsee peruselintason ylläpitämiseen ja osallistuakseen täysipainoisesti yhteiskunnan 
toimintaan  

• varmistettava, että työaika ei ole kohtuuton, että se on sovellettavien lakien ja 
työehtosopimusten mukainen ja että ylityökorvaukset maksetaan asianmukaisesti lakien ja 
työehtosopimusten perusteella 

• varmistettava, että kaikki eettiset ohjeet ja muut toimintaperiaatteet laaditaan kirjallisesti 
ja että kaikki näiden ohjeiden ja toimintaperiaatteiden nojalla toteutetut toimet tai 
kurinpitotoimenpiteet tallennetaan kirjallisesti 

• kunnioitettava kaikkia ihmisoikeuksia ja noudatettava asianmukaista huolellisuutta 
mahdollisten kielteisten vaikutusten välttämiseksi ja käsittelemiseksi 

5. Ei syrjintää tai häirintää  
 

Toimittajiemme on kunnioitettava jokaisen työntekijän ihmisarvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia, 
eivätkä toimittajat saa hyväksyä minkäänlaista fyysistä tai henkistä häirintää tai väkivaltaa, 
suullisesti tai muutoin. Toimittajiemme on toiminnassaan ja toimitusketjuissaan kiellettävä kaikki 
seksuaalinen, pakottava, uhkaava, loukkaava tai hyväksikäyttävä käytös, kielenkäyttö ja fyysinen 
kontakti.  

Toimittajamme eivät saa aktiivisesti tai passiivista tukea osoittamalla syrjiä ketään 
rekrytointiprosessissa tai työsuhteen aikana iän, kansallisuuden tai etnisen alkuperän, uskonnon, 
poliittisen vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen 
ilmaisun, fyysisen kyvyn tai minkään muun lailla tai Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksilla 
suojatun ominaisuuden perusteella.  
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6. Ilmasto ja ympäristö 
 

Consolis-konsernille kestävä kehitys on pitkäaikainen sitoumus. 
Olemme vakuuttuneita siitä, että kasvumme ja 
kilpailukykymme ovat erottamattomasti sidoksissa elinolojen 
laatuun toimintapaikoissamme ja että kestävää talouskehitystä 
ei ole ilman ympäristön huomiomista. 

Toimittajiemme on noudatettava ympäristölainsäädäntöä ja 
laadittava, pantava täytäntöön ja ylläpidettävä riskiperusteista 
lähestymistapaa toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa haitallisten ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi tai minimoimiseksi.  

Toimittajiemme on käytettävä resursseja tehokkaasti ja varmistettava toiminnan riittävä valvonta, 
jolla minimoidaan haitalliset ympäristövaikutukset.  

Toimittajiemme on ryhdyttävä varotoimenpiteisiin heti, kun on syytä uskoa, että jokin toiminta voi 
vahingoittaa ympäristöä tai kansanterveyttä. Toimittajien on pyrittävä kehittämään ja tukemaan 
ympäristöystävällisiä menetelmiä tuotteissaan, prosesseissaan, suunnittelussaan ja 
materiaalivalinnoissaan.  

Consolis-konsernin toimittajana sinun on: 

• määritettävä organisaatiossasi vastuut vaatimustenmukaisuuden valvonnasta ja muiden 
ympäristökysymysten käsittelystä sekä varmistettava, että työntekijöilläsi on 
asianmukainen osaaminen ja resurssit ympäristökysymysten hallintaan  

• pyrittävä edistämään ja kehittämään kiertotaloutta liiketoimintamalleissa, 
tuotesuunnittelussa ja toiminnassa 

• käsiteltävä järjestelmällisesti ympäristörikkomukset ja valitukset, ilmoitettava niistä 
asianomaisille elimille ja tallennettava kirjallisesti kaikki sovellettavien lakien ja 
käytännesääntöjen mukaisesti toteutetut toimet tai kurinpitotoimenpiteet 

 

7. Varojen, omaisuuden ja laitteiden suojaaminen 
 

Consolis-konsernilla on omaisuutta monessa eri muodossa – fyysisessä, sähköisessä, rahallisessa ja 
jopa aineettomassa muodossa. Odotamme kaikkien, toimittajamme mukaan lukien, pitävän hyvää 
huolta omaisuudestamme, olipa kyseessä sitten konsernille kuuluva kannettava tietokone, 
tuotemerkkimme tai toimipaikka tai rakennus. 
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Toimittajiemme odotetaan kunnioittavan Consolis-konsernin ja sen sidosryhmien omaisuutta. 
Toimittajat saavat käyttää Consolis-konsernin tai muiden kolmansien osapuolien omaisuutta vain 
asianmukaisin valtuuksin, eivätkä ne saa sallia omaisuuden varastamista. 

8. Luottamuksellisuus 
 

Kuten kaikki organisaatiot, olemme riippuvaisia tietojen 
vaihdosta liiketoiminnassamme ja päivittäisessä työssämme. 
Vaihdamme tietoja toimittajiemme kanssa. Meidän on 
varmistettava, että luomme, käytämme vastuullisesti ja 
suojaamme näitä tietoja. Tämä on erityisen tärkeää kun kyse on 
henkilötiedoista (alla olevan osion 9.5 mukaisesti), kaupallisesti 
arkaluonteisistatiedoista ja immateriaalioikeuksien kaltaisista 
tiedoista – sekä omista että muiden tiedoista.  

Odotamme, että toimittajamme kunnioittavat Consolis-konsernia ja sen sidosryhmiä koskevia 
luottamuksellisia tietoja ja ryhtyvät kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin estääkseen 
luottamuksellisten tietojen luovuttamisen henkilöille, joilla ei ole perustellutta tarvetta eikä ole 
oikeutta saada kyseisiä tietoja osakseen. . 

9. Liiketoiminnan ettiisyys 
 

9.1. Korruption ja lahjonnan torjunta 
Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaamme ehdottoman rehellisesti. Kaikki korruption ja 
lahjonnan muodot ovat ehdottomasti kiellettyjä. Toimittajiemme on liiketoimintaa harjoittaessaan 
varmistettava, että kaikki heidän toimitusketjuihin kuuluvat henkilöt harjoittavat liiketoimintaa 
rehellisesti, eivätkä hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai korruptiota. 

Consolis-konsernin toimittajana sinä: 

• et saa missään olosuhteissa pyytää, hyväksyä, maksaa, tarjota tai sallia lahjuksia suoraan 
tai välillisesti. Et saa koskaan yrittää lahjoa Consolis-konsernin työntekijää, asiakasta tai 
virkailijaa (mukaan lukien ulkomaiset virkailijat) tai muuta yksityishenkilöä tai yhteisöä tai 
yrittää vaikuttaa heihin epäasiallisesti.  

• et saa tarjota tai antaa voitelurahoja etkä sallia muiden tarjoavan tai suorittavan tällaisia 
maksuja puolestasi  

• varmistat, että käytössä on järjestelmiä, valvontatoimia ja selkeitä menettelyjä korruption 
ja lahjonnan riskien tunnistamiseksi yrityksissänne ja toimitusketjuissanne, ja toteutat 
kaikki tarvittavat toimet korruption tai lahjonnan estämiseksi. Ennaltaehkäiseviin 
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toimenpiteisiin kuuluvat (muun muassa) riittävä koulutus, selkeät viestintä- ja 
raportointikanavat sekä järjestelmien ja valvonnan aktiivinen seuranta. 

9.2. Vieraanvaraisuus ja lahjat 
Emme pyydä, hyväksy, tarjoa, tai salli vieraanvaraisuutta tai lahjoja, jotka voivat epäasiallisesti 
vaikuttaa – tai luoda vaikutelman epäasiallisesta vaikuttamisesta – liikepäätöksiimme tai 
asiakkaidemme tai muiden yhteistyökumppaneidemme päätöksiin.  

Consolis-konsernin toimittajana et saa: 

• tarjota tai ottaa vastaan vieraanvaraisuutta tai lahjoja, jotka voivat vaikuttaa 
epäasiallisesti, tai luoda vaikutelman epäasianmukaisesta vaikuttamisesta, sinun tai 
Consolis-konsernin liikepäätöksiin  

• maksaa Consolis-konsernin edustajien matka- tai majoituskuluja heidän vieraillessaan 
luonasi etkä tarjota heille lahjoja, vieraanvaraisuutta tai viihdettä, lukuun ottamatta 
kohtuullisia tarjoiluja, jotka liittyvät suoranaisesti liiketoimintaan. 

9.3. Reilu kilpailu 
Reilu kilpailu luo terveet markkinat. Se varmistaa, että parhaat ja innovatiivisimmat tuotteet ja 
palvelut ovat saatavilla markkinoilla edullisimpaan hintaan. Jotta Consolis voi kilpailla laillisesti ja 
rehellisesti, valvomme toimintaamme jatkuvasti emmekä hyväksy kilpailua haittaavaa toimintaa.  

Consolis-konsernin toimittajana sinun on: 

• noudatettava reilun kilpailun periaatteita ja kilpailulainsäädäntöä, varmistettava niiden 
noudattaminen toimitusketjuissanne ja pidättäytyvä tekemästä minkäänlaisia sopimuksia 
hintojen sopimisesta tai markkinoiden jakamisesta. 

• vältettävä osallistumista tarjousten manipulointiin tarjouksista pidättäytymisen, näennäis- 
tai peitetarjousten, tarjousten vuorottelun tai muiden sellaisten menetelmien avulla, jotka 
rajoittavat reilua kilpailua tarjouskilpailuissa. 

9.4. Eturistiriidat 
Osana velvollisuuttamme ylläpitää mainettamme meidän on vältettävä epäasiallisia eturistiriitoja ja 
toimittava ja tehtävä päätöksiä aina työnantajamme edun mukaisesti. Eturistiriita syntyy silloin, kun 
henkilökohtaiset edut haittaavat tai näyttävät haittaavan kykyämme suorittaa työtämme 
puolueettomasti. Eturistiriita voi syntyä vieraanvaraisuudesta ja lahjoista, 
hyväntekeväisyyslahjoituksista, poliittisista lahjoituksista, sponsoroinnista tai henkilökohtaisista 
suhteista johtuen.  

Edellytämme, että toimittajamme toimivat samalla tavalla kuin Consolis ja välttävät eturistiriitoja 
liiketoiminnassaan.  
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Pyydämme toimittajiamme ilmoittamaan Consolis-konsernille kaikista havaitsemistaan tilanteista, 
jotka muodostavat tai saattavat muodostaa eturistiriidan suhteessa Consolis-konserniin.  

9.5. GDPR 
Toimittajiemme on noudatettava kaikkia tietosuojalakeja ja käytettävä henkilötietoja vain silloin, 
kun se on laillista ja liiketoiminnan kannalta perusteltua.  

Consolis-konsernin toimittajana sinun on: 

• varmistettava, että henkilötietojen suojaa, siirtoa, saatavuutta ja säilytystä koskevia lakeja 
ja direktiivejä noudatetaan. Tämä kattaa erityisesti ne sovellettavat standardit, jotka on 
määritelty yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) (EU-asetus 2016/679).  

• varmistettava asianmukaiset sähköiset, hallinnolliset, fyysiset ja tekniset yksityisyyden ja 
tietoturvan valvontamekanismit kaikenlaisten henkilötietojen käsittelyssä ja noudatettava 
kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä henkilötietoja millään tavalla käytettäessä 
(mukaan lukien henkilötietojen käsittely, siirtäminen, tallentaminen, säilyttäminen, 
rekisteröinti ja poistaminen). 

Toimittajiemme on ilmoitettava meille kaikista tällaisten lakien rikkomuksista tai epäillyistä 
rikkomuksista, jotka koskevat  Consolis-konsernin tai sen työntekijöiden tietoja. 

9.6. Kansainvälisen ja kotimaankaupan vaatimustenmukaisuus – 
pakotteet 

Kansainvälisen ja kotimaankaupan vaatimustenmukaisuus kattaa tavaroiden ja palvelujen tuontia, 
vientiä ja kotimaankauppaa koskevat säännökset sekä kansainväliset pakotteet ja rajoittavat 
kaupankäyntikäytännöt. 

Consolis-konserni on täysin sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa kaikkien sovellettavien lakien 
ja määräysten mukaisesti, mukaan lukien kaupan rajoitukset, taloudelliset tai rahalliset pakotteet tai 
kauppasaarrot, joita Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto, Euroopan unioni ja/tai muut 
kansalliset ja ylikansalliset, toimivaltaiset viranomaiset maissa, joissa Consolis toimii, ovat kulloinkin 
asettaneet, hallinnoineet tai panneet täytäntöön. 
 
Odotamme, että myös toimittajamme noudattavat (ja varmistavat, että heidän toimitusketjunsa 
noudattavat) kaikkia tällaisia lakeja ja määräyksiä. 

Consolis-konsernin toimittajana sinä:  

• ymmärrät, että Consolis-konsernin on tunnettava toimintaan liittyvät ulkopuoliset 
osapuolet, ja toimit läpinäkyvästi niiden todellisten edunsaajien suhteen, joiden kanssa 
Consolis harjoittaa liiketoimintaa. 
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• ymmärrät, että Consolis valvoo tarkasti maita ja/tai ulkoisia osapuolia, jotka voivat olla 
pakotelistalla tai joilla voi olla yritys pakotteiden kohteena olevassa maassa. 

Toimittajiemme on ilmoitettava meille kaikista tällaisten lakien tai toimittajien käytännesääntöjen 
rikkomuksista tai epäillyistä rikkomuksista. 

9.7. Rahanpesun torjunta 
Rahanpesua tapahtuu, kun rikoksen tuottama hyöty kätketään laillisiin liiketoimiin tai kun laillisia 
varoja käytetään rikollisen toiminnan, kuten terrorismin, tukemiseen.  

Toimittajamme eivät saa harjoittaa minkäänlaista rahanpesutoimintaa, ja niiden on aina 
noudatettava kaikkia sovellettavia rahanpesun vastaisia lakeja.  
 
Consolis-konsernin toimittajana sinun on: 

• noudatettava kaikkia lakisääteisiä asianmukaisen huolellisuuden vaatimuksia 
liikekumppaneidesi suhteen. 

• varmistettava, että suorittamasi liiketoimet eivät liity rikollisilla menetelmillä saatujen 
rahojen tai omaisuuden hankkimiseen, käyttämiseen tai hallussapitoon. 

• ilmoitettava viipymättä, jos sinulla on tietoa tai epäilyksiä siitä, että vastapuoli syyllistyy 
rahanpesuun Consolis-konsernin kanssa toteutettavan liiketoimen yhteydessä. 

• kirjattava ja julkistettava avoimesti ja tarkasti liiketoimintaa, yritysrakennetta, taloudellista 
tilannetta ja tulosta koskevat tiedot sovellettavien lakien mukaisesti. 
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10. Yhteyshenkilöt ilmoituksia varten 
 

 

 Konsernin pääjuristi:  
Emmanuelle Cochard 
emmanuelle.cochard@consolis.com 

 

Consolis-ilmoituskanavan verkkosivustot: 

• https://consolis.ethicspoint.com (desktop) 

• https://consolismobile.ethicspoint.com (mobiiliversio) 

Consolis-ilmoituskanavan puhelinnumerot: 

Tanska: 80 83 06 56 Egypti: ks. huomautus 1 Viro: 8000 044 629 

Suomi : 0800 416154 Ranska: 0 805 98 55 36 Saksa: 0800 1803960 

Unkari: 80088550 Indonesia: 0800 1401897 Latvia: 80205327 

Liettua: 8 800 30 435 Alankomaat: 0800 0232878 Norja: 80062435 

Puola: 800005047 Romania: 0800 890 421 Espanja: 900876288 

Ruotsi: 020-088 00 15 Tunisia: ks. huomautus 2  

 

Huomautus 1: Egyptin osalta soita: 2510-0200 (Kairo), 02-2510-0200 (Kairon ulkopuolella), 02-2510-
0200 (matkapuhelinverkko koko Egyptissä). Englanninkielisessä kehotteesta valitse: 844 979-4904 

Huomautus 2: Tunisia: Ulkopuoliselta linjalta ota yhteys paikalliseen operaattoriin. Pyydä käänteistä 
maksua tai vastapuhelun soittamista Yhdysvaltoihin alla olevaan numeroon. Yhteyskeskus ottaa 
vastaan kaikki käänteisesti maksulliset tai vastapuhelut automaattisella englanninkielisellä viestillä. 
Valitse kehotteesta: +1 704-526-1125 

mailto:emmanuelle.cochard@consolis.com
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