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1. VASTUULLISEN LIIKETAVAN PERIAATTEET 

 
Perheyrityksenä haluamme kasvattaa ja kehittää liiketoimintaamme pitkäjänteisesti ja kestävän kehi-
tyksen periaatteiden mukaisesti. Menestyminen edellyttää, että teemme työmme vastuullisesti ja 
otamme huomioon asiakkaittemme, henkilöstömme ja muiden sidosryhmiemme meihin kohdistamat 
odotukset.  
 
Toimintamme perustuu ”Niemiläisyyteen” – yhteisiin arvoihin. Olemme perheyritys, jolle tärkeintä 
ovat asiakkaat ja henkilöstö. Myös ympäristönsuojelu on tärkeä osa ”Niemiläisyyttä”. Toimintamme 
tulee olla arvojemme ja lupaustemme mukaista.  
 
Nämä vastuullisen liiketavan periaatteet määrittävät Niemi Palvelut Oy:n työntekijöiden, toimihenkilöi-
den ja johtajien tavan toimia. Kaikkien yhtiössämme työskentelevien tulee noudattaa näitä periaatteita 
työssään. Täydennämme tätä yleistä toimintaohjettamme tarpeellisilta osin yksityiskohtaisemmilla pe-
riaatteilla ja ohjeilla. 
 
Periaatteemme ovat nähtävillä internet-sivuillamme osoitteessa www.niemi.fi. 

1.1 Lakien noudattaminen  

Noudatamme tinkimättä voimassaolevaa lainsäädäntöä ja meitä sitovia sopimuksia niin Suomessa kuin 
muualla työskennellessämme. 
 
Jokaisen meistä on tunnettava erityisesti omaa työtämme koskevat lait, säännökset ja ohjeet ja sitou-
duttava noudattamaan niitä. Meidän kannaltamme tärkeimpiä ovat tieliikennettä, työaikaa ja työsopi-
muksia koskevat säädökset. Esimiehet vastaavat tarvitsemastamme perehdyttämisestä ja valvonnasta. 

1.2 Vastuullinen taloudenpito 

Huolehdimme siitä, että talouttamme hoidetaan täsmällisesti ja säännösten mukaisesti. Pidämme 
huolta yhtiön omaisuudesta emmekä käytä sitä luvattomiin tarkoituksiin. Turvaamme niin oman yhti-
ömme kuin muiden haltuumme uskottujen aineistojen luottamuksellisuuden.  

1.3 Kilpailun edistäminen 

Kehitämme toimialamme yleisiä toimintaedellytyksiä ja -käytäntöjä alan järjestöissä yhteistyössä mui-
den toimijoiden kanssa. Noudatamme voimassaolevaa kilpailulainsäädäntöä emmekä hyväksy min-
käänlaisia kilpailunrajoituksia. 

1.4 Eturistiriidat 

Henkilökohtaiset etumme eivät saa olla ristiriidassa yhtiön etujen kanssa.  
 

Emme osallistu yhtiömme kanssa kilpailevaan yritystoimintaan tai yhtiöömme liikesuhteessa olevan 
tahon yritystoimintaan emmekä tavoittele liikesuhteissa henkilökohtaista hyötyä.  
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Emme maksa emmekä ota vastaan lahjuksia tai muita laittomia maksuja.  

 
Emme tarjoa emmekä ota vastaan sellaista vieraanvaraisuutta, lahjoja tai etuja, joiden voitaisiin olet-
taa vaikuttavan päätöksentekoon liikesuhteissamme tai joiden voitaisiin katsoa ylittävän tavanomaisen 
vieraanvaraisuuden rajat.  
 
Yhtiömme lahjoitusten, sponsorointitoiminnan ja muun sidosryhmäyhteistyön tulee olla linjassa liike-
tapaperiaatteittemme kanssa ja tukea tavoitteittemme saavuttamista. 
 
Noudatamme toiminnassamme kansainvälisen muuttoyritysten allianssin FIDI:n korruption ja lahjon-
nan vastaista ohjeistusta (FIDI ABC Charter). 

1.5 Asiakassuhteet 

Menestyksemme perustuu tyytyväisiin asiakkaisiin ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Olemme tutki-
musten mukaan jo pitkään olleet asiakkaitten mielestä toimialan paras yritys. Tavoitteenamme on säi-
lyttää tämä asema ja vahvistaa sitä edelleen. Siksi on ehdottoman tärkeää, että tekomme vastaavat 
antamiamme lupauksia.   

 
Seuraamme asiakastyytyväisyyttämme säännöllisesti toteutettavien tutkimusten ja asiakaspalautejär-
jestelmän avulla ja käytämme saamaamme tietoa palvelujemme jatkuvaan kehittämiseen.  

1.6 Suhteet alihankkijoihin ja muihin yhteistyökumppaneihin 

Tarvitsemme työssämme alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita. Yhteistyö on varmimmin tulok-
sellista niin meille kuin kumppaneillemme silloin, kun kanssakäymisemme on avointa, luotamme toi-
siimme ja pidämme kiinni sopimuksista.  

 
Edellytämme kumppaneiltamme lakien ja säännösten noudattamista. Myös kumppaniemme toiminta-
tapojen, luotettavuuden, laadun, hinnan ja toimituskyvyn on oltava yhtiömme vaatimusten mukaisia. 
Henkilökohtaiset syyt eivät saa vaikuttaa kumppanivalintoihimme. 

 
Esittelemme omat periaatteemme kumppaneillemme ja edistämme niiden soveltamista keskinäisessä 
yhteistyössämme.   

1.7 Hyvä työyhteisö 

Haluamme, että ”Niemiläisyys” takaa hyvän, innostavan ja turvallisen työympäristön. Esimiestemme 
tulee edistää arvojemme ja näiden periaatteiden mukaista johtamiskulttuuria. Kannustamme henkilös-
töämme osallistumaan työyhteisömme kehittämiseen mm. aloitetoiminnalla ja kyselyihin vastaamalla.  
 
Työyhteisömme kehittämisessä kiinnitämme huomiota erityisesti työhyvinvointiin ja työturvallisuu-
teen. Tähtäämme kaikessa tekemisessämme korkeaan laatuun, jolla varmistamme niin asiakkaittemme 
tyytyväisyyden kuin toimintamme taloudellisuuden. 
 
Kohtelemme yhtiössämme työskenteleviä ja palvelukseemme hakeutuvia henkilöitä tasapuolisesti 
työntekoon ja työhönottoon liittyvissä periaatteissamme ja menettelyissämme. Sitoudumme kaikissa 
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työsuhteissamme henkilöstön tasa-arvoiseen kohteluun, emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää, häi-
rintää tai kiusaamista.  
 
Osallistumme työmarkkinajärjestöjen toimintaan ja kunnioitamme työntekijöittemme järjestäytymis-
vapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta. 

1.8 Ympäristövastuu 

Haluamme olla ympäristötoimenpiteillämme oman toimialamme suunnannäyttäjä. Jokainen meistä on 
omalta osaltaan vastuussa ympäristömme tilasta. Vaikka ympäristövaikutuksemme ovatkin suuryrityk-
siin verrattuna vähäiset, meillä on sekä velvollisuus että mahdollisuus jatkuvasti pienentää ympäristö-
kuormaamme ja edistää kestävää kehitystä toimialallamme. Otamme ympäristönäkökohdat huomioon 
päätöksissämme ja käytännön työssämme ja käytämme ympäristöosaamistamme kilpailukeinona.  

 
Ympäristöpäämäärämme ja -tavoitteemme on kirjattu yhtiömme ympäristöpolitiikkaan. Kehitämme 
ympäristöjärjestelmiämme, -käytäntöjämme ja -mittareitamme jatkuvan parantamisen periaatteella.  
 
Henkilöstömme saa ympäristöasioihin tarpeellista koulutusta ja opastusta. Viestimme tavoitteis-
tamme, toimintatavoistamme ja tuloksistamme sidosryhmillemme avoimesti ja odotamme yhteistyö-
kumppaneittemme tukevan omilla toimenpiteillään tavoitteittemme saavuttamista.  

1.9 Vastuullisen liiketavan periaatteiden toimeenpano 

Esimiesten tehtävänä on perehdyttää nykyiset ja uudet työntekijät periaatteisiin. Yhtiön johto seuraa 
periaatteiden toteutumista. Henkilöstön tulee ottaa yhteyttä esimiehiin, johtoon tai muihin asiaa tun-
teviin henkilöihin aina, kun periaatteiden noudattamiseen liittyy epäselvyyttä.  

 
Periaatteiden rikkomuksista tulee ilmoittaa omalle esimiehelle. Rikkomusten tutkimisesta ja mahdolli-
sista jatkotoimenpiteistä vastaavat lähimmät esimiehet ja tarvittaessa ylin johto. Rikkomusten ilmoit-
tajille ei koidu kielteisiä seurauksia. 

 
Periaatteiden vastaiset menettelytavat tulee korjata viipymättä. Vakavissa rikkomuksissa joudutaan 
turvautumaan kurinpitotoimiin ja jopa työsuhteen päättämiseen.  

1.10 Päivittäminen 

Niemi Palvelut Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä vastuullisen liiketavan periaatteet 11.5.2016. Ohje 
katselmoidaan kerran vuodessa johdon katselmuksessa, jotta se vastaa kulloinkin voimassaolevia sää-
döksiä ja yhtiön tavoitteita.   
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2. YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 

 
Alamme markkinajohtajana haluamme toimia ympäristönsuojelun edelläkävijänä ja suunnannäyttä-
jänä alan muille yrityksille. Seuraamme tarkkaan työmme keskeisiä ympäristövaikutuksia, koulutamme 
henkilökuntaamme ja kehitämme toimintatapojamme jatkuvan parantamisen periaatteilla niin, että 
aiheuttamamme ympäristökuormitus jää mahdollisimman pieneksi. 
 
Ympäristöpäämäärämme ja -tavoitteemme ovat: 
 

 Mittaamme liiketoimintamme keskeisiä ympäristövaikutuksia (energiankulutus, päästöt, jätteet...), 
raportoimme ympäristötyömme tuloksista ja asetamme niille vuosittain uusia haastavia tavoitteita 

 Pidämme kuljetuskalustomme mahdollisimman uutena ja hyödynnämme uuden teknologian tuo-
mat mahdollisuudet polttoainekulutuksen ja päästöjen vähentämiseen 

 Huollamme kuljetuskalustoamme säännöllisesti polttoainekulutuksen ja päästöjen  
minimoimiseksi 

 Suunnittelemme kuljetuksiamme niin, että asiakkaitten kuormia voidaan myös yhdistellä, jolloin 
ympäristövaikutukset vähenevät ja asiakkaat säästävät kustannuksia lyhentyneen ajomatkan vaiku-
tuksesta 

 Huollamme ja kehitämme käyttämiämme kiinteistöjä energian ja veden kulutuksen 
vähentämiseksi 

 Noudatamme asiakkaiden irtaimiston kierrätyksessä jätelain mukaista etusijajärjestystä, jonka mu-
kaan pyrimme ensisijaisesti vähentämään syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Rakenta-
mamme kierrätysjärjestelmän tavoitteena on ensisijaisesti hyödyntää materiaali uusiokäytössä ja 
toissijaisesti energiana. Tavoitteemme on 0 prosenttia kaatopaikalle. 

 Kannustamme asiakkaitamme käyttämään kierrätettäviä pakkausmateriaaleja 

 Koulutamme henkilökuntaamme tuntemaan ympäristövaikutuksemme ja vaikuttamaan omassa 
työssään niiden vähentämiseen 

 Koulutamme omia alihankkijoitamme tukemaan ympäristöpäämääriämme ja                     
-tavoitteitamme 

 
Näin toimien voimme osoittaa, että tunnemme tarkkaan omat ympäristövaikutuksemme ja paneu-
dumme niiden vähentämiseen palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman vastuullisesti ja kus-
tannustehokkaasti.  
 
Nämä ympäristöpolitiikan periaatteet on hyväksytty Niemi Palvelut Oy:n hallituksessa 11.5.2016 ja ne 
arvioidaan kerran vuodessa johdon katselmuksessa. 
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3. HENKILÖSTÖPERIAATTEET 

 
Henkilöstöjohtamisemme perustuu yhtiömme arvoihin ja hyvän liiketavan periaatteisiin. Palveluyrityk-
senä menestymisemme riippuu ratkaisevasti työntekijöittemme motivaatiosta, työtyytyväisyydestä, 
ammattitaidosta ja palveluhengestä. Panostamme johtamisessamme näiden menestystekijöittemme 
jatkuvaan kehittämiseen. Mittaamme tuloksiamme ja asetamme niille vuosittain uusia haastavia ta-
voitteita. Hyvän työyhteisön edistäminen kuuluu jokaisen yhtiössämme työskentelevän tehtäviin. 
 
Henkilöstöperiaatteemme ja -tavoitteemme ovat: 
 

 Noudatamme tinkimättä kaikkia henkilöstötoimintoihimme liittyviä lakeja ja sopimuksia. Henkilös-
töllämme on järjestäytymisvapaus. 

 Kunnioitamme jokaisen työntekijämme ihmisarvoa ja oikeutta yksityisyyteen. 

 Työyhteisömme on tasa-arvoinen, emmekä hyväksy syrjintää missään muodossa. Emme suvaitse 
työntekijöihimme kohdistuvaa uhkailua tai häirintää. 

 Panostamme työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen. 

 Laadimme työterveyshuollon kanssa työpaikkaselvityksiä ja kehitämme työergonomiaa, työssä jak-
samista, sekä työ-, perhe- ja muun elämän yhteensovittamista. 

 Seuraamme työtyytyväisyyttä ja -hyvinvointia vuosittaisten tutkimusten avulla. 

 Järjestämme vuosittain kehityskeskustelut koko henkilöstölle.  

 Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden kouluttautua ja edetä urallaan  
yrityksemme sisällä.  

 Palkkausjärjestelmämme kannustaa omaehtoiseen työssä kehittymiseen ja 
laadukkaaseen johtamiseen. 

Näin toimien varmistamme työyhteisömme ja asiakastyytyväisyytemme jatkuvan myönteisen kehitty-
misen ja turvaamme yhtiömme tulevaisuutta ja työpaikkoja.  
 
Nämä henkilöstöperiaatteet on hyväksytty Niemi Palvelut Oy:n hallituksessa 11.5.2016 ja ne arvioidaan 
kerran vuodessa johdon katselmuksessa.  
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4. LAATUPOLITIIKKA 

 
Niemi on perheyritys, jolle tärkeintä ovat asiakkaat ja henkilöstö. Toimintamme perustana on aina ollut 
tyytyväinen asiakas. Jokaisen yrityksemme palveluksessa olevan henkilön on ymmärrettävä asiakaspal-
velun merkitys ja sitouduttava hoitamaan tehtävänsä ammattitaidolla, palveluhenkisesti ja yrityskult-
tuurimme mukaisesti.  
 
Tavoitteenamme on olla erittäin laadukas palvelualan yritys. Sen varmistamiseksi kehitämme jatku-
vasti palveluitamme, toimintaamme, ammattitaitoamme, työolojamme, välineistöämme ja yrityskult-
tuuriamme. Tyytyväinen, ammattitaitoinen, ahkera, luotettava ja palveluhenkinen henkilöstö tuottaa 
parhaan asiakaspalvelun. 
 
Laatuperiaatteemme ja -tavoitteet ovat: 
 

 Tuotamme toimialallamme markkinoiden laadukkainta palvelua asiakkaillemme.  

 Varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden palvelunlaatuun jatkuvalla asiakastyytyväisyysky-

selyllä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään palvelun kehittämisessä ja henkilöstömme koulutuksessa. 

 Pyrimme aina pitkiin asiakassuhteisiin, joiden perustana on molemmin puolinen luottamus  

 Käsittelemme viipymättä ja oikeudenmukaisesti palvelun laadussa esiintyvät poikkeamat. Poikkea-

mista saatu oppi hyödynnetään palvelun laadun kehittämisessä.  

 Toimimme systemaattisesti sovittujen prosessien ja toimintaohjeiden mukaisesti.  

 Varmistamme henkilökunnan pätevyyden tarjoamalla koulutuksen kaikilla henkilöstötasoilla.  

 
Näin toimien varmistamme asiakastyytyväisyytemme jatkuvan myönteisen kehittymisen ja turvaamme 
yhtiömme tulevaisuutta ja työpaikkoja.  
 
Nämä laatupolitiikan periaatteet on hyväksytty Niemi Palvelut Oy:n hallituksessa 11.5.2016 ja ne arvi-
oidaan kerran vuodessa johdon katselmuksessa 
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5. TIETOSUOJAPOLITIIKKA 

 
Me Niemellä koemme, että tarjoamamme palvelut ovat luottamustehtäviä. Tämän vuoksi suhtau-
dumme suurella vakavuudella kaikkeen, mikä voisi vaarantaa meidän asiakkaidemme tai henkilös-
tömme tietosuojan. Tässä tietosuojapolitiikassa määritellään, kuinka Niemen toiminnoissa pyritään 
varmistamaan kaikkien henkilötietojen lainmukainen käsittely ja tietosuojan korkea taso. Tavoit-
teemme on, että asiakkaiden tai henkilökunnan tietosuoja ei vaarannu missään vaiheessa.  
 
Tietojen keruu, käyttö, säilytys ja hävittäminen 
Kaikki henkilötietojen keruu ja käyttö perustuu henkilön suostumukseen tai laissa määriteltyyn muu-
hun perusteeseen. Saatuja tietoja käytetään vain perusteltuun käyttötarkoitukseen palvelun tuotta-
miseksi ja vain sen aikaa, kuin on tarpeellista. Kun tietoja ei enää tarvita, ne hävitetään asianmukai-
sesti. Tietoja luovutetaan vain erikseen kerrotulla perusteella erikseen mainitulle saajalle tai laissa mai-
nitulla muulla perusteella. 
 
Asiakkaan mahdollisuus päästä omiin tietoihin 
Niemi rekisterin pitäjänä vastaa siitä, että rekisteri täyttää lain vaatimukset ja että siitä on laadittu lain-
säädännön edellyttämä dokumentaatio. Rekisteröidyllä on mahdollisuus tarkastaa tai tehdä korjaus-
pyyntöjä tietoihin olemalla yhteydessä Niemeen kirjallisesti. 
 
Tietosuojan varmistaminen  
Tietosuojaa toteutettaessa kiinnitämme erityistä huomioita siihen, ettei asiattomilla ole pääsyä tietoi-
hin fyysisesti eikä koneellisesti. Tietosuojan alaiset asiat huomioidaan henkilöiden perehdytyksessä, 
jatkokoulutuksessa sekä järjestelmien käyttäjähallinnassa. Käyttäjähallintaratkaisuilla rajataan tiedon 
saatavuus vain sitä tarvitseville henkilöille. Kaikkia Niemiläisiä sitoo dokumentoitu vaitiolovelvollisuus. 
Mikäli henkilötietojen käsittely ulkoistetaan, siitä laaditaan erillinen kirjallinen sopimus. 
 
Vastuut ja organisaatio  
Osastojen ja yksiköiden päälliköt vastaavat tietosuojan toteuttamisesta osastollaan. He vastaavat sen 
toteuttamisesta myös, mikäli tietojen käsittely on ulkoistettu. Jokaisen Niemeläisen vastuulla on nou-
dattaa vallitsevaa tietosuojapolitiikka.  
 
Menettelytapa tietosuojan vaarantuessa  
Mikäli tietosuojan epäillään vaarantuneen, tapaus tutkitaan välittömästi ja ilmoitetaan asianomaiselle. 
Tietosuoja on vaarantunut, mikäli on toimittu vastoin Niemen tietosuojapolitiikkaa tai siihen liittyvää 
ohjeistusta tai voimassa olevaa henkilötietoja koskevaa lainsäädäntöä. Mikäli toiminta täyttää lainsää-
dännössä kuvatun rangaistavan toiminnan tunnusmerkistön, tapaus ohjataan viranomaisten tutkitta-
vaksi. Muissa tapauksissa arvioimme toiminnan virheen vakavuuden ja puutumme siihen yrityksen 
sanktiointikäytännön mukaisesti.   
 
Tiedon laatu, kuinka se varmistetaan? 
Tiedon laatu ja oikeellisuus pyritään varmistamaan aina henkilöltä itseltään tai luotettavista lähteistä. 
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Sivu 10 (10) 

Nämä tietosuojapolitiikan periaatteet on hyväksytty Niemi Palvelut Oy:n hallituksessa 11.5.2016 ja ne 
arvioidaan kerran vuodessa johdon katselmuksessa.  
 
 


