
Nordzucker 

Nordzuckerin kestävä hankintakäytäntö 

Sitoutumisemme vastuulliseen hankintaan 

Nordzucker an sitoutunut ymmärtämään ja hallitsemaan sosiaalisia ja ympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia kaikessa toiminnassa ja hankinnassa. Pyrimme jatkuvasti huomioimaan 
tavaroiden ja palveluiden hankinnassa kestävätratkaisut, jotta voimnne pienentää 
ympäristövaikutustamme sekä turvata ihmisoikeudet. Tämän käytännön keskeisenä 
tavoitteena an tukea Nordzuckerin sitoutumista kestäviin tavoitteisiin sekä varmistaa, että 
kestäviä arvoja kunnioitetaan koko toimitusketjussa toteuttamalla ja ylläpitämällä kestäviä 
hankintakäytäntöjä. 

Tämä kestävä hankintakäytäntö an yhdenmukainen Iiiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien 
YK:n suuntaviivojen, yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen ja ILO:n keskeisten 
yleissopimusten sekä Nordzuckerin eettisten ohjeiden, toimittajien eettisten ohjeiden sekä 
ihmisoikeuskäytännön kanssa. Kestävä hankintakäytäntö koskee kaikkia Nordzucker-
konsernin työntekijöitä Euroopassa, ja erityisesti hankintaosastolla työskenteleviä 
työntekijöitä. 

Nordzucker sitoutuu arvojensa ja kestävien tavoitteidensa mukaisesti: 

• Ottamaan huomioon sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat tekijät ostopäätöksissä. 

• Kunnioittamaan ihmisoikeuksia yhtiön tuotannossa, hankinnassa ja 
sijoitustoiminnassa Nordzuckerin ihmisoikeuskäytännön, toimittajien eettisten 
ohjeiden sekä kansainvälisten ihmisoikeuksia koskevien yleissopimusten mukaisesti. 

• Noudattamaan asianmukaista huolellisuutta varmistaakseen, että hankitut tuotteet ja 
palvelut ovat ihmisoikeuskäytännön mukaisia eivätkä siten riko ihmisoikeuksia ja 
työntekijöiden oikeuksia. . 

• Ostamaan tuotteita ja palveluita Nordzuckerin toimittajien eettisten ohjeiden 
mukaisesti. Tässä yhteydessä Nordzucker ei suvaitse 

o lapsityövoimaa, 

o pakkotyötä (nykyajan orjuus), 

o järjestäytymisvapauden ja työehtosopimusneuvotteluiden estämistä, 

o syrjintää, 

o epätasapuolisia käytäntöjä tai kohtuuttomia kurinpitomenettelyitä, 

o hyväksikäyttöä osoittavia työoloja, 

o vaarallisia työoloja, 

o elintasoa pienempiä palkkoja 

o sekä epäeettisiä Iiiketoimia. 

• Ostamaan tuotteita, jotka eivät aiheuta tai edesauta metsäkatoa tai vesipulaa. 

• Hankkimaan kaikki raaka-aineet, kuten ruokosokerin, vastuullisesti. 

NZ-1.2-P-16 Nordzuckerin kestävä hankintakäytäntö-FIN 



Nordzucker 

• Suojelemaan luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisten yhteisöjen 
maanomistusoikeuksia toimitusketjussa ihmisoikeuskäytännön mukaisesti. 

• Varmistamaan, että hankinnat vähentävät kyseisten palveluiden myötävaikutusta 
ilmastonmuutokseen sekä pyrkivät vähentämään luokan 3 päästöjä energia- ja 
ympäristökäytännön mukaisesti. 

• Tukemaan toimittajia minimoimaan näiden toiminnan, tuotteiden ja palveluiden, 
mukaan lukien pakkausten, aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia. Toimittajia 
kannustetaan erityisesti parantamaan ympäristönsuojelun tasoa veden käytössä, 
jätteiden hävittämisessä, ilmaan joutuvissa päästöissä sekä energian käytössä. 

• Karsimaan tarpeettomat pakkaukset sekä maksimoimaan hankittujen pakkausten 
kierrätys ottaen huomioon elinkaarikustannukset. Olemme sitoutuneet välttämisen, 
vähentämisen, uudelleenkäytön ja kierrättämisen periaatteisiin sekä otamme 
kestävyyden huomioon pakkausten hankinnassa kestävän pakkauskäytäntömme 
mukaisesti. 

• Tekemään yhteistyötä toimittajien kanssa kestävää kehitystä koskevissa 
näkökohdissa tukemalla valmiuksien kehittämistä sekä kestävien käytäntöjen 
omaksumista koko toimitusketjussa. 

• Parantamaan avoimuutta, mukaan lukien säännöllisiä katsauksia tulosindikaattoreista 
ja tavoitteista. 

• Tarkistamaan ja parantamaan ostokäytäntöjä, mukaan lukien tarjoamaan 
Nordzuckerin ostajille säännöllisesti koulutusta kestävistä hankinnoista. 

Kestävän hankintakäytännön täytäntöönpano 

Nordzucker tunnustaa, että kestävien hankintojen kehittäminen on jatkuva prosessi ja että 
jokaisella toimittajalla on tässä tärkeä merkitys. Siksi jatkamme ostoprosessiemme 
parantamista ja yhteistyötä toimittajiemme kanssa, jotta voimme sisällyttää ympäristöön 
kohdistuvat ja sosiaaliset näkökulmat hankintakäytäntöihimme ja toimintatapoihimme. 

Kestävien hankintasitoumusten täytäntöönpanemiseksi ja edistymisen osoittamiseksi 
Nordzucker toteuttaa seuraavat toimet: 

Hankinnat 

Tarkistelemme jatkuvasti hankintaprosessin vaiheita, jotta voimme tunnistaa, onko niihin 
sisällytetty kestävää kehitystä koskevia näkökohtia ja miten se on tehty. Kaikki Nordzuckerin 
ostajat osallistuvat säännöllisesti kestävää hankintaa koskevaan koulutukseen, jotta he 
osaavat tunnistaa ja asettaa etusijalle sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisimmat tuotteet ja 
palvelut, jotka täyttävät aiottuun käyttötarpeeseen tarkoitetut toimintavaatimukset. 
Kestävyyskriteerit sisällytetään tarvittaessa sopimusmenettelyihin ja kaikki sopimuksen 
kattamat toiminnat suoritetaan reilusti ja eettisesti eettisten ohjeidemme ja sovellettavien 
lakien mukaisesti. Vaadimme toimittajia noudattamaan toimittajien eettisissä ohjeissa 
esitettyjä vähimmäisvaatimuksia, jotka toimivat perustana liiketoimintamme harjoittamiselle 
sekä tässä käytännössä esitettyjen sitoumusten täyttämiselle. 
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Ihmisoikeuksia koskevat huolellisuusperiaatteet ja toimittajien arviointi 

Seuraamme toimitusketjuamme ennakoivasti mahdollisten riskien varalta estääksemme 
mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisille. Asetamme etusijalle tuotteet ja 
palvelut, joilla olemme tunnistaneet olevat korkeimmat sosiaaliset ja ympäristöriskit ja - 
mahdollisuudet. Hankinta- ja kestävän kehityksen osastot arvioivat yhteistyössä suuren tai 
keskisuuren riskin toimittajia itsearviointilomakkeilla, asiakirjatarkastuksilla sekä paikan päällä 
tehtävillä tarkistuksilla. Lisäksi kaikki uudet toimittajannme arvioidaan kestävyyskriteerien 
perusteella. 

Jos hankittujen tuotteiden ja palveluiden todetaan olevan toimittajiemme menettelyohjeiden 
vastaisia ja niillä on negatiivisia sosiaalisia ja ympäristöön kohdistuvia seuraamuksia, 
toiminnnne menettelyohjeissamme ja ihmisoikeuskäytännössämnne esitettyjen yhteistyön 
periaatteiden mukaisesti. Kaikista Nordzuckerin Iiiketoimien ja toimitusketjujen puitteissa 
tapahtuvista tämän kestävän hankintakäytännön rikkomuksista on ilmoitettava välittömästi 
kestävyys- tai hankintaosastolle tai Nordzuckerin valitusmenettelyn, verkkopohjaisen 
raportointivälineen (SpeakUp) kautta. 

Yhteistyö toimittajien kanssa 

Keskitymme tekemään yhteistyötä riskinarvioinnilla tunnistetuissa riskialttiissa paikoissa tai 
riskialttiilla aloilla toimivien toimittajien kanssa. Asetamme etusijalle yhteistyön riskialttiimpien 
toimittajien kanssa, joilla on merkittävimmät kehittymismahdollisuudet, kuten sellaisten 
toimittajien kanssa, joilla on suurimmat kulut ja jossa voimme hyödyntää velkavipua. 
Kannustamme näitä toimittajia kestävämpiin käytäntöihin tuotannossa ja toimitusketjuissa 
jatkuvalla kestävyyden arvioinnilla sekä tiiviillä yhteistyöllä toimittajien kestävän 
yhteistyöohjelman kautta. Tarvittaessa autannme kehittämään valmiuksia puutteiden 
korjaamista varten. 

Seuranta ja raportointi 

Mittaamme ja raportoimme edistymistämme kestävän hankinnan sitoumusten 
saavuttamisessa sekä keskeisiä suorituskykyindikaattoreita Nordzuckerin 
vuosikertomuksessa. Pyrimme jatkossakin arvioimaan sitoumuksia täyttääksemme 
lakisääteiset vaatimukset ja sidosryhmien odotukset sekä varmistaaksemme mahdollisimman 
kestävät hankintakäytännöt ja vastuulliset toimitusketjut. 
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