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Kymppi Group 
 

Toimittajien eettiset ohjeet 

 

Johdanto 

Kymppi Group (”Kymppi”) on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa eettisesti, laillisesti ja 

vastuullisesti pyrkien edistämään myös kestävää kehitystä. Nämä Toimittajien eettiset ohjeet 

(”ohjeet”) sisältävät Kympin toimittajille (”Toimittaja”) asettamat vähimmäisvaatimukset, joita näiden 

tulee noudattaa liiketoiminnassaan sovellettavien lakien ja määräysten ohessa, ollessaan 

liikesuhteessa Kympin kanssa. Kympin tavoitteena on tehdä yhteistyötä sellaisten Toimittajien 

kanssa, jotka jakavat yhtiömme arvot ja täyttävät näissä ohjeissa asetetut vaatimukset. 

 

Toimittajien tulee huolehtia siitä, että sen koko henkilöstö ja myös heidän tiloissaan väliaikaisesti 

työskentelevät henkilöt on perehdytetty eettiseen ja vastuulliseen toimintaan. 

 

Toimittajan tulee tunnustaa Kympin toimintapolitiikka, joka kattaa laatu-, ympäristö- sekä työterveys- 

ja työturvallisuuspolitiikan.  

 

Taustaa ja määritelmiä 

Näissä ohjeissa Toimittajalla tarkoitetaan kaikkia henkilöitä ja organisaatioita, jotka toimittavat 

Kympille palveluja tai tuotteita. Määritelmä kattaa paitsi suorassa sopimussuhteessa Kympin kanssa 

olevat toimittajat myös näiden alihankkijat. 

 

Lakien ja määräystenmukaisuus 

Toimittajan tulee noudattaa sovellettavien oikeusjärjestelmien lakeja ja asetuksia mukaan lukien 

lakisääteisiä vaatimuksia sekä paikallisia ympäristö-, jätteenkäsittely-, työvoima-, turvallisuus- ja 

tuoteturvallisuussäädöksiä sekä vaadittavia kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä.  

 

Sosiaalinen vastuu 

Ihmis- ja työoikeudet 

Toimittajan tulee kunnioittaa ihmisoikeuksia ja noudattaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaisia 

periaatteita sekä tunnustaa kansainvälisen työjärjestön ILO:n määrittelemät työntekijöiden 

perusoikeudet. Toimittaja ei saa käyttää lapsityövoimaa tai pakkotyötä, eikä saa tehdä yhteistyötä 

näitä hyödyntävien alihankkijoiden tai tavarantoimittajien kanssa. Toimittajan tulee varmistaa, ettei 

sovellettavan lain mukaisen yli vähimmäisikärajan olevien mutta alle 18-vuotiaiden nuorten 

palkkaaminen vaaranna nuorten koulutusta, terveyttä, turvallisuutta tai henkistä kehitystä.  

 

Toimittajien tulee maksaa työntekijöilleen vähintään sovellettavan oikeusjärjestelmän lakien tai 

sovellettavan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa normaalista työajasta sekä 

ylityökorvauksia.   

 

Syrjintä 

Toimittajat eivät saa syrjiä ketään rodun, ihonvärin, uskonnon, kansalaisuuden, sukupuolen, etnisen 

taustan, iän, siviilisäädyn, seksuaalisen suuntautumisen, poliittisten mielipiteiden, raskauden, 

vamman tai muun laissa kielletyn syyn perusteella. 
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Työterveys- ja työturvallisuusvastuu 

Toimittajan on noudatettava kaikkia lakisääteisiä työterveys- ja turvallisuusmääräyksiä. Toimittajan 

on huolehdittava työntekijöiden, toimittajien, asiakkaiden, yhteisöjen ja kaikkien niiden terveydestä, 

turvallisuudesta ja hyvinvoinnista, joihin toimittajan toiminta voi vaikuttaa. Toimittajan tulee huolehtia 

työntekijöiden työterveys- ja turvallisuusasioiden tietoisuuden lisäämisestä ja edistää 

työturvallisuuskulttuuria avoimen viestinnän avulla. Toimittajan tulee mitata ja seurata työterveys- ja 

turvallisuustoimenpiteiden tehokkuutta sekä raportoida kaikki turvallisuushavainnot, vaaratilanteet ja 

työtapaturmat.  

 

Ympäristövastuu 

Toimittajan tulee noudattaa ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Lisäksi toimittajan 

tulee varmistaa jätteiden asianmukainen lajittelu ja kuljetus paikallisten lakien mukaisesti. Vaaralliset 

jätteet tulee toimittaa asianmukaisesti käsiteltäväksi. Toimittajan tulee myös järjestää toimintansa 

niin, että toimintaympäristö on siisti ja ettei ympäristöonnettomuuksia – tai vahinkoja pääse 

sattumaan.  

 

Vastuullinen liiketoiminta 

Korruption vastaiset käytännöt 

Toimittajalla tulee olla nollatoleranssi kaikkia korruption, lahjonnan ja rahanpesun muotoja kohtaan 

ja toimittajan tulee noudattaa kaikkia näitä koskevia lakeja ja määräyksiä.  

 

Kartellit 

Toimittajan tulee noudattaa voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä. Toimittaja ei saa osallistua 

vilpillisiin tarjousmenettelyihin, hinnoista sopimiseen tai muuhun epäoikeudenmukaiseen 

kaupankäyntiin, ja toimittajien on noudatettava kaikkia sovellettavia kilpailu/kartellilakeja ja muita 

lakeja, joiden tavoitteena on edistää vapaata ja reilua kilpailua. Lisäksi toimittajien tulee pidättäytyä 

sellaisista liikesuhteista, jotka voivat johtaa eturistiriitoihin. 

 

Lahjat ja vieraanvaraisuus 

Toimittaja ei saa osoittaa Kympin työntekijöille ylenpalttisia lahjoja, kutsuja tai vieraanvaraisuuttaa. 

Mahdollisten lahjojen tai vieraanvaraisuuden tulee olla kohtuullisia ja paikallisten lakien sekä 

normaalien liikekäytäntöjen mukaisia. 

 

Taloudellinen vastuu 

Toimittajan on tunnettava oman liiketoimintansa riskit. Toimittajan tulee ilmoittaa Kympille heti, mikäli 

tämän riskit saattavat vaikuttaa myös Kympin liiketoimintaan. Toimittajan on oltava taloudellisesti 

vakavarainen ja sen on pystyttävä täyttämään Kympin vaatimukset. Toimittajan on pystyttävä 

vastaamaan Kympin kanssa tehtävästä yhteistyöstä mahdollisesti aiheutuviin 

korvausvelvollisuuksiin ja hankittava siihen tarkoitukseen riittävä vakuutus hyvämaineisesta 

vakuutusyhtiöstä. 

 

 

 

Luottamuksellisuus 
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Toimittajien on pidettävä kaikki Kympin omistava informaatio täysin luottamuksellisena. 

 

Ohjeiden noudattamisen osoittaminen 

Toimittajien on pystyttävä pyynnöstä ja Kymppiä tyydyttävällä tavalla osoittamaan, että ne 

noudattavat näitä ohjeita. Tarvittaessa Toimittajan on myönnettävä Kympille auditointioikeus 

toimintaansa. 

 

Nämä eettiset ohjeet ovat osa kaikkia Kympin ja toimittajien välisiä sopimuksia. Toimittajien on 

noudatettava näitä ohjeita ja varmistettava, että sen työntekijät ja edustajat ymmärtävät ohjeet ja 

noudattavat niitä. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi muodostaa perustan 

toimittajasuhteen ja muiden siihen liittyvien sopimusten päättämiselle. 

 

 


