TOIMITTAJIEN EETTINEN OHJESÄÄNTÖ
Johdanto

1. Terveys ja turvallisuus

Temet Group Oy:n ja konserniyhtiöiden (“Temet”)
tehtävänä on pelastaa ja suojella ihmishenkiä sekä
yhteiskunnan
arvokkaita
varoja
tarjoamalla
suojaratkaisuja kriisien tai teollisuusonnettomuuksien
vaikutuksia
vastaan.
Pyrimme
kasvamaan
ja
harjoittamaan liiketoimintaamme vastuullisesti ja
olemme
sitoutuneet
rakentamaan
vahvaa
liiketoimintakulttuuria ja motivoivaa työympäristöä, joka
perustuu
turvallisuuteen,
luottamukseen,
kunnioitukseen,
rehellisyyteen
sekä
rohkeuteen
muuttua. Vastuullisilla hankinnoilla on tärkeä rooli
Temetin tehtävän toteuttamisessa. Sitoutumisemme
vastuulliseen ja eettiseen liiketoimintaan ei riipu vain
meistä vaan myös suhteiden muodostamisesta
liikekumppaneiden
kanssa,
jotka
jakavat
sitoumuksemme.
Nämä
toimittajien
eettiset
ohjesäännöt (“Ohjesäännöt”) määrittelevät vaatimukset,
joita Temetin toimittajien (“Toimittaja”) on noudatettava
liiketoimissaan
ja
vuorovaikutuksessaan
omien
työntekijöidensä,
toimittajiensa
ja
muiden
sidosryhmiensä kanssa.

Toimittajan tulee tarjota työntekijöilleen terveellinen,
turvallinen ja turvattu työpaikka toimintaansa
sovellettavien lakien mukaisesti. Toimittajan tulee
vähintään:

Soveltamisala

2. Työvoima ja ihmisoikeudet

Tässä Ohjesäännössä Toimittaja tarkoittaa mitä tahansa
yksityishenkilöä tai oikeushenkilöä, joka toimittaa
Temetille tuotteita, komponentteja, materiaaleja tai
palveluita. Toimittajan määritelmä sisältää myös
Toimittajan omat ensimmäisen tason toimittajat,
urakoitsijat ja muut liikekumppanit, jotka osallistuvat
tuotteiden, komponenttien, materiaalien tai palveluiden
toimittamiseen Temetille. Toimittaja varmistaa, että sen
omat ensimmäisen tason toimittajat täyttävät tässä
ohjeessa asetetut vähimmäisvaatimukset ja että
Toimittaja välittää nämä säännöt heille.

Temet
sitoutuu
kunnioittamaan
ihmisoikeuksia
kansainvälisessä
ihmisoikeuslaissa
vahvistettujen
periaatteiden, YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia
koskevien ohjaavien
periaatteiden
ja OECD:n
monikansallisia yrityksiä koskevien toimintaohjeiden
sekä Kansainvälisen työjärjestön periaatejulistuksen
(ILO:n
perustyönormit)
mukaisesti.
Toimittajien
odotetaan kunnioittavan samoja oikeuksia. Toimittajan
tulee:

Temet saattaa vaatia Toimittajaa täyttämään
hyväksymiskriteerikyselyn tai muun vastaavan asiakirjan,
ja Temet voi sisällyttää hyväksymisprosessiinsa
Toimittajan auditointia, valmistus- tai tuotetarkastuksia
tai muita tarkastuksia
Ohjesääntöä voidaan päivittää aika ajoin ja sen uusin
versio on saatavilla Temetin nettisivuilla. Tämän
Ohjesäännön lisäksi Toimittaja sitoutuu noudattamaan
Temetin Yleisiä Toimitusehtoja, mikäli ne soveltuvat, tai
muita Temetin sillä hetkellä voimassa olevia yleisiä
ehtoja, ja sitoutuu käyttämään ja ylläpitämään
sertifikaatteja, mikäli Temet niin erikseen vaatii.

1.1
noudattaa
Temetin
turvallisuusohjeita
työskennellessään tai vieraillessaan Temetin tiloissa.
Ajantasaiset ohjeet löytyvät Temetin nettisivuilta tai
Temet toimittaa ohjeet erikseen;
1.2 noudattaa terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia
vaatimuksia, jos ja siinä laajuudessaan kuin niistä
Temetin kanssa sovitaan;
1.3 varmistaa, että sen työntekijöille ja urakoitsijoille
tarjotaan asianmukaiset terveys- ja turvallisuustiedot
sekä suojaimet tai suojavälineet;
1.4 tarjota työntekijöille ja urakoitsijoille juomavettä,
riittävä
ilmanvaihto,
hätäuloskäynnit,
pääsy
ensiaputarvikkeisiin tai muuhun hätäapuun ja
asianmukaiset
saniteettitilat
sekä
asuinja
työympäristöt.

2.1 noudattaa voimassa olevia lakeja, jotka koskevat
työaikaa, vähimmäispalkkoja, ylityötä, riittäviä taukoja ja
lepoaikoja,
sairauslomia
ja
vuosilomia
sekä
vanhempainlomaa ja pakollisia etuuksia (esim.
sosiaaliturva);
2.2 olla työllistämättä alaikäisiä ja 18-vuotiaita
työntekijöitä vaarallista työtä vaativiin tehtäviin sekä
luoda järjestelmät näiden vaatimusten täyttämisen ja
seurannan varmistamiseksi;
2.3 olla käyttämättä mitään pakkotyövoimaa (mukaan
lukien ihmiskauppa, orjatyö ja velkaorjuus) ja varmistaa,
etteivät
työntekijät
joudu
maksamaan
rekrytointipalkkioita ja niihin liittyviä kustannuksia,
eivätkä takavarikoi työntekijän henkilöllisyystodistuksia;
2.4 olla suvaitsematta minkäänlaista työntekijöihinsä
kohdistuvaa häirintää, olipa se välitöntä tai välillistä,
fyysistä tai sanallista;
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2.5 taata yhtäläiset mahdollisuudet ja kohtelu työssä
riippumatta
rodusta,
ihonväristä,
uskonnosta,
sukupuolesta, poliittisista mielipiteistä, kansallisesta
alkuperästä, yhteiskunnallisesta alkuperästä tai muusta
vastaavasta erosta, joka ei perustu työn luontaisiin
vaatimuksiin;
2.6 tunnustaa ja kunnioittaa työntekijöidensä oikeutta
järjestäytyä vapaasti ja neuvotella kollektiivisesti vapaasti
valittujen edustajiensa kanssa;

3.6. kunnioittaa Temetin ja kolmansien osapuolten
kaikkia luottamuksellisia tietoja ja immateriaalioikeuksia;
3.7 sitoutuu olemaan tietoinen toiminnanjatkuvuuteen
liittyvistä riskeistä ja sitoutuu laatimaan ja ylläpitämään
niistä riskienhallintasuunnitelmaa. Lisäksi Toimittajan
tulee
huomioida
ja
varautua
toiminnassaan
maailmanlaajuisiin
riskeihin,
kuten
esimerkiksi
pandemioihin,
äärimmäisiin
sääilmiöihin,
luonnonkatastrofeihin ja terrorismiin liittyen.

2.7 varmistaa, että työntekijät ymmärtävät oikeutensa ja
sen mihin ovat sitoutuneet työsuhteessa;

4. Tuotteiden turvallisuus ja laatu

2.8 kunnioittaa työntekijöiden oikeutta yksityisyyteen ja
prosessoida henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön
mukaisesti.

Toimittajan tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja
määräyksiä sekä Temetin vaatimuksia tuotteiden
turvallisuuteen ja laatuun liittyen sekä varmistaa, että
tuotteet on kehitetty ja tuotettu korkeimpien eettisyysja turvallisuusstandardien mukaisesti.

3. Liiketoimintakäytännöt
Temetillä on nollatoleranssi lahjonnan ja korruption
suhteen. Toimittajat ovat velvollisia noudattamaan
samaa periaatetta. Toimittaja:
3.1 sitoutuu nollatoleranssiin lahjonnan ja korruption
suhteen ja
ylläpitää menettelyjä, jotta johtajat,
työntekijät ja Toimittajan puolesta toimivat kolmannet
osapuolet eivät tarjoa, lupaa, anna tai ota vastaan
lahjuksia eivätkä suorita tai hyväksy sopimattomia
maksuja uuden liiketoiminnan hankkimiseksi, olemassa
olevan liiketoiminnan säilyttämiseksi tai turvaamaan
muita sopimattomia etuja;
3.2 kilpailee reilulla tavalla noudattaen kaikkia
sovellettavia kartelli- ja kilpailulakeja sekä määräyksiä ja
ylläpitää menettelyjä varmistaakseen etteivät työntekijät
tai johtajat osallistu kilpailunvastaisiin käytäntöihin.
3.3 välttää eturistiriitoja ja tilanteita, joissa Toimittajan ja
Temetin välillä on eturistiriita. Temetin työntekijöillä on
velvollisuus toimia Temetin parhaan edun mukaisesti ja
siksi Toimittajan tulee välttää kaikkea vuorovaikutusta
Temetin työntekijöiden kanssa, joka voi olla tai voi
vaikuttaa olevan ristiriidassa tämän velvollisuuden
kanssa. Toimittajan tulee ilmoittaa Temetille kaikista
mahdollisista eturistiriitatilanteista Temetin kanssa.
3.4 noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä rahanpesun ja
terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyen;

5. Ympäristö
Toimittaja tukee suunnitelmallista lähestymistapaa
ympäristöä koskeviin haasteisiin sekä tekee aloitteita
ympäristövastuullisuuden
lisäämiseksi.
Toimittajaa
rohkaistaan ottamaan käyttöön, jakamaan vastuuta ja
toteuttamaan
menettelyjä
haitallisten
ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja osoittamaan
jatkuvia parannuksia niiden suhteen. Toimittajan tulee
toiminnassaan vähintään:
5.1 täyttää soveltuvat ympäristövaatimukset, jotka on
asetettu asianmukaisissa laeissa, määräyksissä tai
ympäristöluvissa toimittajan toimialalla;
5.2 valvoa, tarkastaa ja käsitellä asianmukaisesti
toiminnasta syntyviä päästöjä ilmaan, veteen tai
maaperään sekä syntyviä jätteitä, mukaan lukien
vaaralliset jätteet, sovellettavan lainsäädännön sekä
mahdollisten tuotevalmistajan ohjeiden mukaisesti;
5.3 etsiä jatkuvasti tapoja minimoida toiminnoistaan,
tuotteistaan ja palveluistaan syntyviä päästöjä sekä
jätteitä; ja
5.4 ottaa huomioon toimintansa ilmastovaikutukset ja
ryhtyä
tarvittaviin
toimenpiteisiin
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, mikäli se on
kohtuullisesti järkevää.

3.5 harjoittaa liiketoimintaa soveltuvien kauppalakien ja
tuontija
vientisäännösten
mukaisesti
sekä
kauppasaartoja, seuraamuksia, tullimääräyksiä sekä
muita tuontia ja vientiä koskevien sääntöjen ja
määräysten mukaisesti;
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6. Lakien noudattaminen

Kuitattu ja hyväksytty

Toimittajan tulee noudattaa kaikkia sen toimintaa
koskevia lakeja ja määräyksiä. Jos Ohjesäännön vaatimus
on ristiriidassa soveltuvien lakien tai määräysten kanssa,
tulee toimittajan noudattaa niistä sitä, joka asettaa
korkeammat vaatimukset.

Paikka ___________________ Päivämäärä __________

7. Valvonta ja raportointi

Yritystunnus (VAT)______________________________

Yrityksen nimi __________________________________
Allekirjoitus ___________________________________

7.1 Rehellisyyden ja reilujen liiketoimintakäytäntöjen
varmistamiseksi tulee Toimittajan sallia Temetin tai
Temetin valtuuttaman kolmannen osapuolen auditoida
Toimittajan aiheelliset liiketoiminnot, jotka koskevat
yhteistyötä.
7.2 Jos Temetin näkemyksen mukaan Toimittaja ei
noudata tämän Ohjesäännön vaatimuksia, Temet
täsmentää Toimittajalle ne korjaavat toimenpiteet, jotka
Toimittajan tulee tehdä korjatakseen vaatimusten
vastaisen toiminnan. Siinä tapauksessa, että Toimittaja
oleellisesti toimii Ohjesäännön vastaisesti tai kieltäytyy
tekemästä korjaavia toimenpiteitä, varaa Temet
oikeuden päättää minkä tahansa sopimuksen tai perua
voimassa olevat tilaukset ja/tai lykätä tai kieltäytyä
jatkamasta voimassa olevaa liiketoimintaa Toimittajan
kanssa.
7.3 Toimittajan tulee ilmoittaa näiden ohjeiden
noudattamatta jättämisestä sähköpostitse osoitteeseen
compliance@temet.com tai ilmoituksella osoitteeseen
Temet, Asentajankatu 3, 00880 Helsinki.
7.4 Temetin liikekumppanien ja muiden sidosryhmien
tulee ilmoittaa kaikista epäillyistä rikkomuksista
lähettämällä
sähköpostia
osoitteeseen
compliance@temet.com.

POL-00-1-B

Sivu 3/3

