
We make waterproofing easy



MARKKINOILLA:Miksi tarvitsemme
eettiset toimintaohjeet?
Haluamme, että Nordic Waterproofing Group on suurenmoinen
yritys – työnantajana, sijoituskohteena ja toimittajana.
Nämä toimintaohjeet antavat suuntaviivat sille, miten meidän
kaikkien Nordic Waterproofing Groupissa ja sen
tytäryhtiöissä on käyttäydyttävä. Ohjeiden tukena ovat
lisäksi konserni- ja tytäryhtiötasoilla voimassa olevat
yksityiskohtaisemmat toimintaperiaatteet ja menettelytavat.

Korkeat eettiset standardit ovat olennaisen tärkeitä
jatkuvalle menestyksellemme, ja haluamme olla luotettava
kumppani työntekijöille, sijoittajille, asiakkaille, kumppaneille
ja muille sidosryhmillemme.

Nordic Waterproofing Group on allekirjoittanut YK:n
Global Compact -aloitteen. Eettisissä toimintaohjeissamme
annamme tukemme YK:n Global Compact -aloitteen
kymmenelle periaatteelle.

Toimintaohjeet koskevat kaikkia työntekijöitä, hallituksen
jäseniä, konsultteja, edustajia ja muita meille tai meidän
kanssamme työskenteleviä, aina ja kaikilla markkinoilla.
Haluamme myös alihankkijoidemme toimivan
toimintaohjeidemme hengessä ja, erityisesti, noudattavan
toimittajien eettisiä toimintaohjeita.

Hyväksytty Nordic Waterpoofing Groupin hallituksessa lokakuussa 2021

Avoin ja rehellinen viestintä

• Vain tehtävään erityisesti nimetyt henkilöt voivat 
antaa lausuntoja Nordic Waterproofingin puolesta. 
Tämä varmistaa ammattimaiset, yhtenäiset,  juridi-
sesti pätevät ja rehelliset vastaukset median, analyy-
tikkojen ja sijoittajien kyselyihin. Kaikki lausunnot on 
hyväksytettävä ennen niiden  julkistamista.

• Kaikkien antamiemme tietojen on pidettävä  paik-
kansa eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia.



MARKKINOILLA:

Tuotteiden laatu ja turvallisuus 

• Tuotteemme täyttävät asiakkaiden terveyttä ja  tur-
vallisuutta koskevat sovitut ja lakisääteiset  standar-
dit ja ne on merkittävä asianmukaisesti ja varustet-
tava niiden turvallista käyttöä koskevilla ohjeilla. 

• Jos asiakas esittää valituksen, pyrimme  käsittele-
mään sen läpinäkyvästi ja tehokkaasti ja etsimään 
yhdessä oikeudenmukaisen ratkaisun.

• Kehittäessämme tuotteita huomioimme aina  ter-
veys- ja turvallisuusvaikutukset tuotteiden koko 
elinkaaren aikana.

Korruption torjuminen

• Harjoitamme liiketoimintaamme äärimmäisen re-
hellisesti emmekä salli minkäänlaista lahjontaa ja 
korruptiota. 

• Ellei sitä ole katsottu hyväksyttyjen  liiketoiminta-
käytäntöjen mukaiseksi,  esimerkiksi edustamiseksi 
tai kohtuulliseksi kestitykseksi, emme saa koskaan 
tarjota, pyytää, antaa tai hyväksyä minkäänlaista 
henkilökohtaista etuutta tai hyötyä miltään kolman-
nelta osapuolelta.



MARKKINOILLA:

Rehellinen kilpailu

• Noudatamme huolellisesti kilpailulainsäädäntöä 
kaikissa toiminnoissamme ja pyrimme  turvaamaan 
vapaan kilpailun markkinoilla. 

• Emme tee kilpailijoiden kanssa minkäänlaisia jär-
jestelyjä, jotka voisivat rajoittaa kilpailua.

• Emme keskustele tai vaihda arkaluonteista kaupal-
lista tietoa kilpailijoiden kanssa.

Eturistiriita

• Liiketoimintapäätöstemme on oltava yrityksemme 
intressien mukaisia eivätkä henkilökohtaiset suhteet 
saa vaikuttaa niihin. Emme hyödy liiketoimintapää-
töksistä henkilökohtaisesti, eivätkä myöskään suku-
laisemme tai ystävämme.



MARKKINOILLA:

Arkaluonteinen tieto

• Käsittelemme tietoja yrityksestämme,  asiakkais-
tamme ja muista liiketoimintamme  osapuolista 
huolellisesti ja suojaamme tarvittaessa liiketoimin-
nan kannalta kriittiset tiedot. 

• Varmistamme, että työntekijät ovat tietoisia  osak-
keilla ja muilla rahoitusinstrumenteilla käytävää 
kauppaa koskevista rajoituksista.

Taloudellinen raportointi ja 
täsmällinen kirjanpito

• Hoidamme kirjanpitomme hyvin ja tarkasti 
ja annamme taloudellista tilaa koskevat  tietomme 
oikea-aikaisesti. 

• Käytämme valvontajärjestelmiä ja varmistamme 
kirjanpitomme ja taloudellisten tietojemme oikeelli-
suuden. 

• Noudatamme kansainvälisiä ohjeita ja  kansallisia 
määräyksiä siirtohinnoittelussa.



TYÖPAIKALLA:

Kunnioitus ja huomioiminen 

• Nordic Waterproofingin palveluksessa  työskentele-
vää on kohdeltava kunnioittavasti. Emme koskaan 
jätä huomiotta yhteenkään henkilöön iän, etnisyy-
den, kansallisuuden tai sosiaalisen taustan, uskon-
non, sukupuolen, seksuaalisen suuntautuneisuu-
den, siviilisäädyn tai perhesuhteiden, raskauden, 
vammaisuuden tai vakavan sairauden, ammattiliiton  
jäsenyyden tai minkään muun syyn vuoksi kohdistu-
nutta syrjintää. 

• Emme hyväksy minkäänlaista uhkaavaa tai epäkun-
nioittava käyttäytymistä, fyysistä,  seksuaalista tai 
sanallista ahdistelua tai  mitään laitonta kohtelua. 

• Haluamme sinun tuntevan, että sinulla on tasaver-
taiset mahdollisuudet menestyä  työssäsi pätevyyte-
si, kokemuksesi ja  suorituskykysi perusteella.

Terveys ja turvallisuus

• Asetamme turvallisuuden kaiken muun edelle kai-
kissa toiminnoissamme. 

• Tunnistamme, edistämme ja jaamme hyviä terveys- 
ja turvallisuuskäytäntöjä kaikessa toiminnassamme.

• Tunnistamme ja arvioimme terveysriskit ja pyrimme 
selvittämään mahdollisten onnettomuuksien  perim-
mäisen syyn. 

• Emme hyväksy esiintymistä alkoholin tai  huumaa-
vien aineiden vaikutuksen alaisena työpaikalla.



TYÖPAIKALLA:

Oikeudenmukaiset työehdot 

• Maksamme työstä kilpailukykyisen palkan, 
joka vastaa teollisuuden palkkaustasoa  toiminta-
maissamme. 

• Tunnustamme työntekijöidemme järjestäytymis- ja 
neuvotteluoikeuden ja kunnioitamme sitä.

• Varmistamme, että työntekijöitä ei pakoteta  työs-
kentelemään heidän työskentelymaassaan säännöl-
liselle ja ylityöajalle asetettujen rajoitusten vastai-
sesti. 

• Maksamme ylityöstä lain mukaisen korvauksen. 

• Tarjoamme kaikille työntekijöille sopimukset, joissa 
määritellään heidän työsuhteensa ehdot. 

• Rohkaisemme johtoa ja työntekijöitä käymään avoin-
ta keskustelua keskenään. 

Yrityksen omaisuuden ja tietojen 
suojelu

• Odotamme kaikkien työntekijöiden harkitsevan tar-
kasti, miten he käyttävät yrityksen omaisuutta. Tämä 
koskee aineellista omaisuutta, kuten kiinteistöjä, 
materiaaleja, tuotteita ja  henkilökohtaisia laittei-
ta, sekä aineetonta  omaisuutta kuten brändejä, 
patentteja ja  teollisoikeuksia. Yrityksen omaisuus 
on  suojeltava haitoilta, menetyksiltä, asiattomalta 
kulutukselta tai rikollisilta toimilta. 

• Käytämme yrityksen omaisuutta ainoastaan liiketoi-
mintatarkoituksiin, ellei yrityksen johto ole valtuut-
tanut sille muuta käyttöä. 

• Emme koskaan käytä yrityksen omaisuutta omaksi 
hyödyksi tai laittomiin toimiin.

• Käsittelemme Nordic Waterproofingia kaikessa vies-
tinnässämme varoen ja kunnioittaen.



YHTEISKUNNASSA:

Ympäristövastuu  

• Varmistamme, että kaikki tuotanto-  
ja kehitysyksiköt ottavat käyttöön  ympäristöjohta-
misjärjestelmän ja pitävät sen ajan tasalla. 

• Pyrimme lisäämään resurssitehokkuuttamme vä-
hentämällä energian ja raaka-aineiden  kulutusta 
tuotannossamme ja etsimällä  menetelmiä parantaa 
materiaalien ja energian talteenottoa tuotantojät-
teestä, jota ei voida vähentää tai välttää.

• Viestimme ympäristövaatimukset  toimittajillemme 
ja suosimme toimittajia, jotka ovat sitoutuneet sääs-
tämään ympäristöä. 

• Suunnittelemme tuotteemme ja prosessimme 
pitäen mielessä niiden mahdolliset  ympäristövaiku-
tukset ja arvioimme  vaihtoehtoisia ratkaisuja tuot-
teen elinkaaren kannalta.

Tuki paikallisille yhteisöille

• Pyrimme palkkaamaan ja kehittämään paikallisia 
työntekijöitä. 

• Asetamme etusijalle sponsorointisopimukset, jotka 
hyödyttävät toimintapaikkakuntiamme.



YHTEISKUNNASSA:

Poliittinen osallistuminen  

• Voimme ottaa kantaa ajankohtaisiin poliittisiin kysy-
myksiin, jotka ovat elintärkeitä yrityksemme menes-
tykselle ja jotka vaikuttavat toimialaamme.

• Emme anna lahjoituksia poliittisille puolueille tai 
komiteoille tai yksittäisille poliitikoille.

• Velvollisuutemme on olla tietoisia kaikista  asiaan-
kuuluvista laeista ja noudattaa niitä. Toimimme 
rehellisesti yhteyksissämme hallituksiin, niiden 
virastoihin ja edustajiin.

Miten Nordic Waterproofingin 
eettistä kanavaa käytetään:

Voit aina olla varma, että henkilöllisyytesi on suojattu.

• Voit ottaa yhteyttä Nordic Waterproofing Groupin 
talousjohtajaan, 

• tai Moll Wendéniin soittamalla numeroon 
+46 42 33 40 80

• tai sähköpostitse  
whistleblower@nordicwaterproofing.com.

Vilpittömin mielin epäilynsä ilmoittaneeseen  työnteki-
jään tai kehenkään muuhun ei kohdisteta minkäänlaisia 
kostotoimia.
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Tehokkaampi ja 
vähähiilisempi 
rakentaminen?
Kyllä hoituu!

Meiltä saat kaiken mitä 
tarvitset kiinteistösi 
vedeneristykseen – sekä 
paljon muuta.



1. Kattorakentaminen, mm. vähähiiliset 

Kerabit Nature -bitumikatteet

2. Aurinkosähköjärjestelmät

3. Puurunkoiset katto- ja tukiseinäelementit 

4. RipRap-räystäsrakenteet

5. RipRap-turvakaiteet

6. Kattorakentaminen, myös pelti- ja tiilikatot

7. Ruiskutettavat vedeneristykset ja -pinnoitteet

8. Julkisivurakentaminen

9. Viherkatot, viherrakentamisen ratkaisut

10. Pihakannet, myös viherkannet

11. Perusmuurien ja pihakansien vedeneristykset

Elinkaarta pidentämään: kattohuollot ja -korjaukset.




