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BERNER 

EETTISET TOIMINTAOHJEET 

 

Berner-konsernin eettiset toimintaohjeet ohjaavat meitä päivittäisessä liiketoiminnas-

samme kaikissa niissä maissa, joissa toimimme. Eettiset toimintaohjeet kuvastavat 

Bernerin arvoja työ, rehellisyys ja ihminen sekä yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymis-

sääntöjä ja ohjeistoa (UN Global Compact ten principles). 

Noudatamme aina paikallista lainsäädäntöä ja asetuksia sekä pyrimme luomaan toi-

minnallamme hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme. 

Bernerin eettiset toimintaohjeet koskevat yrityksen hallitusta, johtoa ja jokaista työn-

tekijää asemasta riippumatta. 

 

Henkilöstö ja työolot 

Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen mukai-

sesti sekä noudatamme ILO:n julistusta työelämän perusperiaatteista.  

Emme hyväksy lapsityövoimaa, pakkotyötä tai mitään muuta näiden julistusten kanssa 

ristiriidassa olevaa toimintaa. 

Noudatamme aina paikallista työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Kunnioitamme 

työntekijöiden yhdistymisenvapautta ja ammatillista järjestäytymistä. Panostamme 

työturvallisuuteen kaikissa toimipisteissämme ja huolehdimme, että jokaisella työnte-

kijällämme on hyvät ja toimivat työolosuhteet. 

Toimimme arvojemme ja seuraavien periaatteiden mukaan: 

• Kunnioitamme toinen toisiamme ja toistemme työpanoksia riippumatta asemasta ja 

työtehtävistä. 

• Varmistamme hyvän berneriläisen johtajuuden valmentamalla henkilöstöä esimies- 

ja työyhteisötaidoissa. 

• Varmistamme työntekijöiden työssä onnistumisen kouluttamalla, kehityskeskusteluil-

la ja työyhteisöjen toimintaa kehittämällä. 



 
2/3 

 
 

 
 
  

 

  Berner Oy  |  Hitsaajankatu 24  |  PL 22  |  00811 Helsinki  |  020 791 00  |  info@berner.fi  |  www.berner.fi 

• Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää emmekä suvaitse epäasiallista kohtelua. 

• Rohkaisemme jokaista työntekijää kertomaan väärinkäytöksistä tai epäselvyyksistä, 

jos he sellaisia kohtaavat. 

• Huolehdimme henkilöstömme kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista tukemalla työnteki-

jöidemme liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. 

• Työntekijämme eivät vastaanota tai anna lahjuksia tai muita huomionosoituksia, joi-

ta voidaan pitää lahjuksina korruptiona, eivätkä toimi muuten kilpailua vääristävästi. 

(UNGC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10) 

 

Asiakkaat ja kuluttajat 

Kehitämme uusia tuotteita ja palveluita kuuntelemalla avoimesti ja aktiivisesti asiak-

kaidemme ja kuluttajien tarpeita ja toiveita. Noudatamme markkinoinnissa kuluttajan-

suojalakia ja kuluttajanmarkkinoinnin hyvää tapaa. 

Arvostamme asiakkaitamme, ja aktiivisella yhteistyöllä pyrimme kestävin asiakassuh-

teisiin ja toimitusketjun tehokkuuteen. Oman tuotannon ja maahantuotujen tuotteiden 

on täytettävä laatukriteerimme Berner – Vain Parasta. Se on laatulupauksemme asiak-

kaillemme. 

Noudatamme toiminnassamme kilpailulainsäädäntöä ja reilua kilpailua, emmekä hy-

väksy laittomia tai rajoittavia kaupantekotapoja. 

(UNGC 10) 

 

Tavaran- ja raaka-aineidentoimittajat 

Pyrimme tavaran- ja raaka-aineidentoimittajiamme kanssa kestäviin kauppasuhteisiin 

ja luotettavaan, avoimeen ja molemmille osapuolille kannattavaan yhteistyöhön.  

Teemme toimittajiemme kanssa aktiivisesti työtä laadukkaiden ja kilpailukykyisten 

tuotteiden löytämiseksi. Edellytämme toimittajiltamme Berner Supplier Code of Con-

duct -ohjeistuksen noudattamista, sillä toimimme yhteistyössä vain sellaisten tahojen 

kanssa, jotka täyttävät UN Global Compact -vaatimukset ja jakavat vastuullisen toi-

mintatavan Bernerin kanssa. Tavarantoimittajiemme oma raaka-aineen hankinta tai 
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työolot eivät saa olla ristiriidassa näiden eettisten toimintaohjeiden kanssa ja niiden tu-

lee täyttää vähimmäisvaatimuksena aina paikalliset lait ja asetukset. Emme hyväksy 

korruptiota emmekä lahjontaa missään muodossa. 

(UNGC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

 

Ympäristö ja vastuullisuus 

Ympäristövastuutyötä Bernerillä ohjaa yrityksen ympäristöohjelma. Ympäristövastuun 

tärkeimmät painopisteet ovat haitallisten ympäristövaikutusten minimointi, toimin-

tamme energia- ja materiaalitehokkuus sekä uusien ympäristöystävällisten tuotteiden 

ja palveluiden kehitys. Omat tuotantolaitoksemme, tuotekehitys ja logistiikkakeskus 

toimivat Suomessa ISO 9001 -laatustandardin ja ISO 14001 -ympäristöstandardin mu-

kaisesti. 

Parannamme toimintaamme ja osaamistamme jatkuvasti siten, että pystymme kehit-

tämään ja valmistamaan laadukkaita ja ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita. 

Raaka-ainevalinnoillamme varmistamme, että tuotteemme ja prosessimme ovat käyt-

täjän ja ympäristön kannalta turvallisia. Seuraamme energiankulutusta ja säästämme 

energiaa kehittämällä tuotantomenetelmiä ja investoimalla energiatehokkaisiin laittei-

siin. Omien tuotteidemme ympäristövaikutuksien tiedostaminen on pohjana vastuulli-

selle tuotekehitystyöllemme. Suosimalla kotimaisia materiaaleja ja palveluja vaiku-

tamme osaamisen ja työpaikkojen pysymiseen Suomessa. Useilla tuotteillamme on 

Pohjoismaiden ympäristömerkki, Joutsenmerkki, ja yli kahdella sadalla tuotteellamme 

on Avainlipputuote-merkintä. 

Pakkausmateriaalien osalta pyrimme pakkausten helppoon kierrätettävyyteen ja jät-

teen määrän vähentämiseen. Kannustamme ja ohjeistamme myös asiakkaitamme ja 

kuluttajia käyttämään tuotteitamme ympäristöystävällisesti. 

Pidämme kuljetuksista aiheutuvat ympäristövaikutukset mahdollisimman pieninä 

suunnittelemalla kuormat huolellisesti yhteistyökumppaniemme kanssa sekä käyttä-

mällä kotimaisia materiaalintoimittajia. 

 (UNGC 7, 8, 9) 

 

  


