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Tiede ja kliininen näyttö - Taloudellinen menestys - Intohimo ja sitoutuminen - Eettisyys ja 

vastuullisuus 

 
Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. 

Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito. 

Eettisyys ja vastuullisuus kaikessa toiminnassamme on yhtiön menestyksellisyyden kulmakiviä ja osa 

tärkeimpiä arvojamme. 

 
Vastuulliseen toimintaan kuuluu, miten hoidamme päivittäiset työtehtävämme ja kuinka kohtelemme ja 

kunnioitamme toisiamme johtajina, esimiehinä, työystävinä, asiakkaina ja muiden sidosryhmien 

edustajina.  Toimiessamme yhä globalisoituvassa maailmassa myös vastuumme ovat maailmanlaajuisia ja 

otamme kaikessa toiminnassamme huomioon paikallisen lainsäädännön lisäksi myös alueen kulttuurin. 

 

Nexstimissä on vahva työntekijöitä arvostava yrityskulttuuri ja keskinäinen luottamus. Arvostamme 

jokaista työntekijäämme, kunnioitamme ihmisoikeuksia ja haluamme edistää tasa-arvoa kaikin tavoin. 

Olemme sitoutuneet rakentamaan ja vahvistamaan vahvaa yrityskulttuuria sekä motivoivaa ja tukea 

antavaa työympäristöä, jotka perustuvat turvallisuuteen, avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen ja luottamukseen.  

Vastuulliset liiketoimintatavat ovat toimintamme perusedellytyksiä. Toimimme aina Nexstimin parhaaksi. 

Noudatamme lakeja, teemme sidosryhmien kanssa avoimesti yhteistyötä ja käyttäydymme vastuullisesti 

liike-elämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa missä tahansa toimimmekin. Tarjoamme potilaille ja 

käyttäjille mahdollisimman turvallisia ja tehokkaita tuotteita, joiden kehitys pohjautuu tieteeseen ja 

kliiniseen näyttöön. 

 

Lahjomattomuus, rehellisyys ja läpinäkyvyys kaikessa liiketoiminnassamme on erittäin tärkeää yhtiömme 

maineen ja menestyksen kannalta. Lahjomattomuutemme ja hyvä maineemme ovat jokaisen nexstimiläisen 

vastuulla.  

 

Nämä eettiset säännöt ovat osa päivittäistä toimintaamme ja yrityskulttuuria koko Nexstim-konsernissa ja 

odotamme jokaisen johtajan, esimiehen ja työntekijän käyttäytyvän Nexstimin toimintatapojen mukaisesti.  

Nexstimin hallitus on hyväksynyt nämä säännöt ja valvoo niiden noudattamista johdon, esimiesten ja 

työntekijöiden avulla kaikkialla Nexstim-konsernissa. Nexstimin työntekijöitä, liikekumppaneita ja 

sidosryhmiä kehotetaan kertomaan asiasta, jos he epäilevät, että joku rikkoo näitä eettisiä periaatteita, 

lakeja tai säännöksiä. Mielestämme avoimuus ja epäkohdista kertominen edistävät vastuullisen 

toimintatavan käytäntöä Nexstimissä. Tutkimme kaikki vaatimustenmukaisuuteen liittyvät huolet tarkasti, 

anonyymisti ja oikeudenmukaisesti vakiintuneita menettelyjä käyttäen. 

 

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja 
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1. Työntekijämme – Nexstimin työystävät  
 

• Työntekijämme ovat avain menestykseen  

• Terveys ja turvallisuus ovat prioriteettimme 

• Kunnioitamme ja edistämme ihmisoikeuksia, ihmisten tasa-arvoa ja monimuotoisuutta 

• Tuomitsemme kaiken häirinnän  

• Noudatamme työlainsäädäntöä ja -määräyksiä, sekä työelämää koskevia sopimuksia  

 
 

Työystävät 

Nexstimin liiketoiminta perustuu työntekijöiden taitoihin, osaamiseen ja kokemukseen. Haluamme edistää 

työkulttuuria, jossa työntekijät palkataan pätevyyden ja ansioiden perusteella ilman syrjintää tai häirintää. 

Kannustamme työntekijöidemme ammattitaidon, osaamisen ja taitojen jatkuvaa kehittämistä ja 

mahdollistamme laadukkaan työn jäljen.  

 

Terveys ja turvallisuus  

Haluamme taata kaikille työntekijöillemme turvalliset ja terveelliset työolot. Työntekijöidemme terveys ja 

turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä ja niiden edistäminen on jokaisen esimiehen ja työntekijän vastuulla. 

Työsuojeluvaltuutettumme ja -toimikuntamme sekä työterveyden yhteyshenkilömme tekevät aktiivisesti 

työtä turvallisien ja terveellisien työolojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.  

 

Ihmisoikeudet  

Kunnioitamme ja edistämme ihmisten perusoikeuksia ja kansainvälisiä työelämän normeja. Tuomitsemme 

jyrkästi lapsityövoiman käytön ja pakkotyön. Odotamme toimittajiemme jakavan nämä arvot ja toimivan 

niiden mukaisesti.  

 

Yhtäläiset mahdollisuudet ja häirinnän tuomitseminen 

Nexstim edellyttää kaikkien työntekijöiden kohtelevan toisiaan ja muiden sidosryhmien edustajia 

yhdenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Emme hyväksy minkäänlaista häirintää, syrjintää 

tai uhkaavaa, pelottavaa tai ihmisarvoa alentavaa käyttäytymistä.  Kaikkien esimiesten ja muiden 

työntekijöiden odotetaan olevan vuorovaikutuksessa keskenään toisiaan kunnioittaen ja pitäen arvossa 

jokaisen oikeutta yksityisyyteen ja ihmisarvoon, sekä edistämään tällaista toimintatapaa kaikin tavoin. 

 

 

2. Vastuulliset liiketoimintakäytännöt 

  
• Toimimme aina Nexstimin parhaaksi  

• Noudatamme lakeja ja säädöksiä  

• Tuoteturvallisuus ja tuotteiden laadukkuus sekä tutkimus 

• Raportoimme ja kirjaamme tiedot tarkasti  

• Immateriaalioikeuksien suojelu ja liikesalaisuuksien luottamuksellisuus 

• Ylläpidämme molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita liikekumppaneihimme  

• Toimimme avoimesti viranomaisten ja sidosryhmien kanssa  

• Luonnon ja ympäristön suojelu 

 

Toimiminen Nexstimin parhaaksi  

Taloudellinen menestys on kirjattu arvoihimme ja sitoudumme toimimaan aina Nexstimin parhaaksi. 

Jokaisen johtajan sekä työntekijän toimien ja päätösten on oltava liiketoiminnan kannalta perusteltuja ja 

ne on tehtävä Nexstimin parhaan edun mukaisesti. Niiden on tuettava Nexstimin kannattavaa ja kestävää 

kasvua, ja ne on tehtävä sen takaamiseksi, että yhtiön strategia toteutuisi.  
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Säädösten noudattaminen ja raporttien tarkkuus  

Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkia toimintamaan lakeja ja säädöksiä. Toimimme 

laatujärjestelmän asettamien periaatteiden mukaisesti ja noudatamme tarkasti ja rehellisesti kaikkia 

sovellettavia sääntöjä ja standardeja, jotka liittyvät kirjanpitoon sekä taloudellisten tai muiden tietojen 

raportointiin, kirjaamiseen ja julkistamiseen.  

 

Tuoteturvallisuus ja tuotteiden laadukkuus sekä tutkimus 

Kehitämme ja tarjoamme tehokkaita ja turvallisia tuotteita potilaan parhaaksi. Tuotteemme ovat 

turvallisia, luotettavia ja laadukkaita ja olemme sitoutuneet tuotteiden laadun, luotettavuuden ja 

turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen ja pyrimme minimoimaan tuotteiden valmistuksen 

ympäristövaikutukset. Tuotekehityksen ja -tutkimuksen jokainen askel ja kehitysprosessi suoritetaan 

noudattaen kansainvälisesti hyväksyttyjä standardeja. Tutkimussuunnitelmat ja -protokollat arvioidaan ja 

hyväksytään lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Kliinisten tutkimusten tiedot tallennetaan, käsitellään 

ja tallennetaan luottamuksellisesti ja tavalla, joka mahdollistaa oikean ja avoimen raportoinnin. 

Tutkimustulokset julkaistaan totuudenmukaisesti. 

 

Immateriaalioikeuksien suojelu ja liikesalaisuuksien luottamuksellisuus 

Nexstim haluaa suojata kattavasti immateriaalioikeuksiaan sekä tutkimuksestaan tulevia innovaatioita ja 

omia luottamuksellisia tietojaan. Kunnioitamme myös muiden immateriaalioikeuksia ja luottamuksellisia 

tietoja, emmekä yritä hankkia niitä laittomin keinoin. Haltuumme liiketoiminnan yhteydessä tulevia 

toisen osapuolten luottamuksellisia tietoja säilytetään huolellisesti noudattaen sopimuksia, sovellettavia 

lakeja ja määräyksiä. 

 

Liikekumppanit 

Nexstim ylläpitää ja kehittää molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita toimittajiinsa, asiakkaisiinsa ja 

liikekumppaneihinsa ja muihin sidosryhmiin. Liikesuhteemme perustuvat rehellisyyteen, 

lahjomattomuuteen ja luottamukseen. Nexstim odottaa, että sen liikekumppanit jakavat yhtiön arvot. 

Toimittajiemme on toimittava vastuullisesti ja kunnioitettava varauksetta seuraavia periaatteita ja arvoja: 

kaikkien sovellettavien lakien noudattaminen, korruptoivasta toiminnasta pidättäytyminen, 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen, myös kieltäytyminen lapsityövoiman ja pakkotyön käytöstä, sekä 

ympäristövaatimusten noudattaminen ja kestävää kehitystä tukevat toimet. 

 

Suhteet viranomaisiin ja hallituksiin sekä poliittinen toiminta 

Nexstim osallistuu aktiivisesti ja avoimesti yhteisöjen elämään siellä, missä yhtiö toimii. Edistämme 

yhteisöjen hyvinvointia esimerkiksi maksamalla veroja, tarjoamalla suoria ja välillisiä työpaikkoja ja 

osallistumalla yhteisöjen toimintaan. Emme tue poliittisia puolueita tai organisaatioita suoraan tai 

epäsuorasti. Emme osallistu yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden rahoittamiseen tai tukemiseen. 

 

 

3. Eettisen toiminnan edistäminen  

 
• Emme hyväksy minkäänlaista korruptiota tai lahjontaa  

• Eturistiriitojen minimoiminen 

• Vastuullinen ja täsmällinen viestintä 

• Sisäpiiritietojen väärinkäytön kielto  

• Yksityisyyden kunnioittaminen  

• Whistleblow -kanavan käyttö 
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Korruption- ja lahjonnanvastaisuus  

Lahjonta sekä korruptio ovat aina moitittavaa liiketoiminnassa, ja se vääristää tervettä liiketoimintaa. 

Emme hyväksy minkäänlaista korruptiota tai lahjontaa. Toimimme reilusti, emmekä tarjoa asiattomia 

etuja muille. Odotamme myös edustajiemme, konsulttiemme, asiamiestemme, alihankkijoidemme ja 

muiden liikekumppaneiden pidättäytyvän ehdottomasti korruptoivasta toiminnasta, kun ne toimittavat 

meille tai meidän puolestamme palveluja.  

 

Eturistiriidat  

Kaikkien Nexstimin työntekijöiden ja johtajien velvollisuus on tehdä liiketoimintapäätökset aina ja 

pelkästään yhtiön ja kaikkien sen osakkeenomistajien etua ajatellen. Kaikki perusteettomasti tehdyt 

päätökset vaarantavat Nexstimin lahjomattomuuden, edun, maineen ja kannattavuuden.  Mahdolliset 

eturistiriidat pyritään tiedostamaan ja ne käsitellään avoimesti. 

  

Vastuullinen viestintä 

Sisäisen ja ulkoisen viestintämme yleisiä periaatteita ovat ajankohtaisuus, johdonmukaisuus, tasa-

arvoisuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus. Otamme huomioon sovellettavat lait ja säädökset sekä Nasdaq 

First North Growth Market:n säännöt ja omat ohjeemme.  

 

Sisäpiiritiedon väärinkäyttö 

Nexstim on listattu Nasdaq First North Growth Market kauppapaikalle Suomessa ja Ruotsissa. 

Noudatamme arvopaperimarkkinalakeja, EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta sekä muita 

sovellettavia sääntöjä ja ohjeita, jotka kieltävät työntekijöitä, johtoa ja hallituksen jäseniä osallistumasta 

suoraan tai välillisesti sisäpiirikauppoihin tai paljastamasta sisäpiiritietoja luvattomasti. 

 

Yksityisyyden kunnioittaminen  

Nexstim kunnioittaa työntekijöidensä ja muiden yhtiöön liittyvien henkilöiden yksityisyyttä ja kiinnittää 

erityistä huomiota luottamuksellisuuteen ja henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja kerätään, 

käytetään ja käsitellään vain liiketoiminnan kannalta perusteltuihin tarkoituksiin tietosuojalainsäädäntöä 

noudattaen. Henkilötietoja saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat niitä selkeän 

liiketoimintatarpeen vuoksi.  

 

Whistleblow-kanava - kerro epäkohdista  

Nexstimin työntekijöitä, liikekumppaneita ja sidosryhmiä kehotetaan kertomaan asiasta, jos he epäilevät, 

että joku rikkoo lakia tai Nexstimin eettisiä periaatteita. Lisätietoja Nexstimin whistleblowing-

ilmoituskanavasta osoitteessa www.nexstim.com 

 


