
Neova Oy:n hallitus on hyväksynyt tämän yritysvastuupolitiikan 25.5.2022.

Työterveys ja -turvallisuus ovat etusijalla!
Olemme sitoutuneet tarjoamaan työntekijöillemme, kumppaneillemme ja vierailijoillemme turval-
lisen ja terveellisen työympäristön. Teemme tämän parantamalla työturvallisuutta ja edistämällä 
työhyvinvointia. Pyrimme vaikuttamaan ihmisten ajattelutapaan siten, että he ottavat turvallisuu-
den huomioon ensimmäisenä kaikessa, mitä tekevät. Tunnistamme ja vähennämme riskejä ja vaa-
roja työohjeiden ja henkilöstömme asiantuntemuksen avulla. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa.

Ympäristö – olennainen osa kestävyyttä
Olemme sitoutuneet suojelemaan ympäristöä. Seuraamme ja vähennämme toimintojemme ym-
päristövaikutuksia jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Käytämme luonnonvaroja 
kestävästi ja edistämme luonnon monimuotoisuutta. Noudatamme määriteltyjä toimintatapoja ja 
tavoitteita. Suunnittelemme ja toteutamme hiilineutraaliin yhteiskuntaan tähtääviä toimenpitei-
tä. Vauhditamme kiertotaloutta edistämällä tehokasta kierrätystä, hyödyntämällä kierrätettyjä 
raaka-aineita ja kannustamalla kiertotalousajattelua uusien tuotteiden innovointivaiheessa. Ke-
hitämme ympäristövastuullisuuttamme avoimen viestinnän avulla ja käymällä avointa keskuste-
lua sidosryhmien kanssa.

Laatu – luotamme jatkuvaan parantamiseen
Vastaamme asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin, jotta voimme maksimoida asiakasuskollisuuden ja 
luoda yhdessä laatua asiakkaillemme. Houkuttelevuutemme kumppanina perustuu vahvaan ky-
kyymme ymmärtää tuotteidemme ja palveluidemme loppukäyttäjiä. Hallitsemme toimintaamme 
niin, että pystymme ennakoimaan asiakkaidemme tarpeita. Luotettavuus ja tuotteiden ja palvelun 
korkea laatu ovat mielestämme ratkaisevan tärkeitä liiketoiminnan jatkuvuudelle. Tarjoamamme 
tuotteet ja palvelut käyvät läpi järjestelmällisen tuotekehitysprosessin ja ovat turvallisia. 

Tähtäämme korkeaan laatuun kaikessa toiminnassamme, ja siksi parannamme jatkuvasti proses-
sejamme, toimintaamme, tuotteitamme ja palveluitamme ennakoivasti ja kestävästi. Asetamme 
tavoitteita, mittaamme suoritustamme ja toteutamme tarvittavat korjaus- ja ennalta ehkäisevät 
toimenpiteet osana johtamisjärjestelmäämme.

NEOVA-KONSERNIN YRITYSVASTUUPOLITIIKKA

Neova-konserni on ensisijaisesti kansainvälinen puutarha- ja viheralan toimija sekä ilman ja veden puhdistukseen käytet- 
tävän aktiivihiilen tuottaja. Neova toimittaa asiakkailleen myös paikallisia polttoaineita ja eläinten kuivikkeita. Neovan 
tytäryhtiö Kekkilä-BVB tarjoaa kasvualustatuotteita puutarhureille ja ammattiviljelijöille globaaleilla markkinoilla.

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus
Pyrimme aktiivisesti lisäämään monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta toiminnas-
samme tukeaksemme kasvustrategiaamme ja työntekijöidemme hyvinvointia. Tuemme tätä ta-
voitetta johdonmukaisilla johtamiskäytännöillä ja henkilöstöprosesseilla kaikissa toimintamais-
samme sekä lisäämällä työntekijöidemme tietoisuutta ja kehittämällä analytiikkaa jatkuvasti. 
Meillä on nollatoleranssi epäasiallista käytöstä ja syrjintää kohtaan.

Yritysvastuupolitiikassamme kuvataan työterveyteen ja -turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuasioihin liit-
tyvät toimintaperiaatteemme. Sitä noudatetaan kaikissa konsernin yrityksissä ja toiminnoissa. Politiikkaa 
ja sen toteutusta ohjaavat johtamisjärjestelmämme, arvomme, eettiset toimintaohjeemme ja strategiset 
tavoitteemme. Vaikutamme toimintojen kehittämiseen jatkuvalla parantamisella ja kannustamme kaik-
kia työntekijöitämme, kumppaneitamme ja asiakkaitamme tekemään havaintoja ja parannusehdotuk-
sia. Kaikki tekemisemme perustuvat lakien ja määräysten noudattamiseen sekä läpinäkyvyyteen.

Neova-konsernin yritysvastuupolitiikan tärkeimmät periaatteet, joita johto ja koko henkilöstö ovat 
sitoutuneet noudattamaan, ovat seuraavat:

• Työterveys ja -turvallisuus ovat meille tärkeintä.
• Pyrimme parantamaan monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta toiminnassamme.
• Suosimme tuotekehityksessä kestäviä ratkaisuja.
• Minimoimme toimintamme haitalliset vaikutukset ympäristöön.
• Tuotteemme vastaavat asiakkaiden kanssa sovittuja laatuvaatimuksia.
• Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan parantamiseen.


