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Teknoksen toimittajien Code of Conduct 

Johdanto 
Teknoksen tavoitteena on olla kestävä pinnoiteratkaisujen toimittaja lähellä asiakkaita. Kaikkea 
toimintaamme ohjaavat arvomme: luovuus, pitkäjänteisyys ja oikeudenmukaisuus. Olemme erittäin 
sitoutuneita suojelemaan maapalloa ja saamaan maailman kestämään pidempään. Pyrimme tekemään 
yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka jakavat tämän sitoumuksen. Tässä toimittajien Code of Conductissa 
(Supplier Code of Conduct) määritellään vähimmäisvaatimukset, joita toimittajiemme on kunnioittava ja 
noudatettava omassa toiminnassaan ja toimitusketjussaan. Code of Conductimme perustuu YK:n Global 
Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja 
korruptiontorjuntaa. 

Ympäristö 
Odotamme toimittajiemme soveltavan ennaltaehkäisevää lähestymistapaa ympäristövaikutusten 
minimoimiseksi kaikessa toiminnassaan.  

Toimittajien on noudatettava sovellettavien ympäristölakien ja -määräysten vaatimuksia.  

Toimittajilla on oltava käytössä hallintajärjestelmä haitallisten ympäristövaikutusten määrittämiseksi, 
hallitsemiseksi ja ehkäisemiseksi. Suositus on, että tämä järjestelmä perustuu kansainväliseen 
standardiin, ISO 14001:een tai vastaavaan, ja on kolmannen osapuolen sertifioima. 

Toimittajien on asetettava kunnianhimoiset tavoitteet ympäristövaikutustensa vähentämiseksi ja pyrittävä 
jatkuvasti parantamaan ympäristönsuojelun tasoaan. 

Toimittajien on vähennettävä ilmaan, maahan ja veteen päätyviä jätteitä ja päästöjä. Toimittajien on 
luokiteltava ja käsiteltävä jätevedet paikan päällä tai käytettävä ulkoista jätevedenpuhdistamoa. 
Ulkoilmaan päätyviä päästöjä on valvottava ja ne on käsiteltävä sovellettavien lupien ja päästörajojen 
mukaisesti. Maaperän saastuminen on estettävä, ja mahdolliseen saastumiseen on puututtava heti.  

Vaaralliset jätteet on käsiteltävä, varastoitava ja hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. 

Toimittajien on käsiteltävä kemikaaleja turvallisesti. 

Toimittajien on edistettävä materiaalien ja tuotteiden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä, vähennettävä 
energiankulutusta ja tehostettava resurssien käyttöä. 

Terveys ja turvallisuus  
Toimittajien on tarjottava kaikille työntekijöille terveellinen ja turvallinen työympäristö.  

Toimittajilla on oltava käytössä järjestelmä, jolla tunnistetaan ja vältetään mahdolliset riskit heidän 
toiminnassaan. 

Toimittajien on pyrittävä tarvittavin toimin ehkäisemään onnettomuudet ja vammat kaikessa 
toiminnassaan.  

Toimittajien on tarvittaessa tarjottava turvallisuuskoulutusta ja suojavarusteet. 

Jos toimittaja tarjoaa työntekijöille majoitustilat, näiden tilojen on täytettävä hiljaisuuteen, yksityisyyteen ja 
henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät perustarpeet.  
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Työntekijä- ja ihmisoikeudet 
Toimittajien on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja kunnioitettava kansainvälisesti tunnustettuja 
ihmisoikeuksia toimipaikasta riippumatta. Niissä harvoissa tilanteissa, joissa kansallinen lainsäädäntö on 
ristiriidassa kansainvälisten normien kanssa, Toimittajien on pyrittävä noudattamaan kansainvälisesti 
tunnustettujen ihmisoikeuksien periaatteita. 

Lapsityövoiman käyttö on Toimittajilta ehdottomasti kielletty. Toimittajat eivät saa palkata alle 15-vuotiaita 
lapsia (alle 14-vuotiaita tietyissä kehitysmaissa). He eivät myöskään saa palkata lapsia, jotka ovat alle 
oppivelvollisuuden päättymisiän kyseisessä maassa tai alle vähimmäistyöiän sovellettavien kansallisten 
lakien ja määräysten mukaisesti.  

Alle 18-vuotiaat työntekijät eivät saa työskennellä vaarallisissa olosuhteissa.  

Toimittajilla on oltava dokumentoitu prosessi sen varmistamiseksi, että  jos lapsityövoiman käyttöä 
havaitaan, siihen puututaan välittömästi. 

Toimittajat eivät saa käyttää pakko- tai orjatyövoimaa. Työsuhteen on aina oltava vapaaehtoinen. 
Työntekijöillä on oltava oikeus lopettaa työsuhde kohtuullisen irtisanomisajan puitteissa. Työntekijöillä on 
oltava mahdollisuus lähteä vapaasti Toimittajan tiloista työajan ulkopuolella. 

Toimittajat eivät saa syrjiä. Kaikkia työntekijöitä on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. 
Minkäänlaista henkistä tai fyysistä väkivaltaa, häirintää tai väärinkäyttöä ei sallita.  

Toimittajat eivät saa pakottaa työntekijöitään laittomaan ylityöhön. Työaika ei saa olla liian pitkä eikä se 
saa ylittää lakisääteistä enimmäisaikaa. Toimittajan ja työntekijöiden välillä on säänneltävä riittävistä 
lepotauoista. Ylitöiden on oltava vapaaehtoisia ja niistä on aina maksettava korvaus.  

Toimittajat eivät saa estää työntekijöitä liittymästä vapaasti haluamaansa työntekijäjärjestöön tai -ryhmään 
taikka työehtosopimuksesta neuvottelevaan järjestöön. Työntekijöillä on oltava oikeus muodostaa 
ammattiliittoja ja muita työntekijäjärjestöjä sekä liittyä niihin ilman häirintää tai vastatoimia. 

Toimittajien on maksettava vähintään lakisääteinen minimipalkka ja kaikki lakisääteiset etuudet, jotta 
palkka riittää täyttämään työntekijöiden ja heidän oikeutettujen virallisten huollettaviensa perustarpeet.  

Toimittajien on maksettava ylityöstä korvausta paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Korvaukset on aina 
maksettava ajoissa. Palkkojen kurinpidolliset vähennykset eivät ole sallittuja. 

Liiketoiminnan etiikka ja rehellisyys 
Toimittajien on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä harjoitettava liiketoimintaa 
oikeudenmukaisesti ja eettisesti.  

Toimittajien on estettävä lahjonta ja korruptio. Toimittajat eivät saa maksaa tai hyväksyä lahjuksia taikka 
tarjota tai luvata mitään perusteetonta etua suoraan tai välittäjien kautta.  

Toimittajien on arvostettava vapaata ja oikeudenmukaista kilpailua kaikkialla maailmassa ja kunnioitettava 
kilpailulainsäädäntöä kaikilla alueilla, joilla ne toimivat.  

Toimittajien on pyydättäessä paljastettava tuotteiden, joita Teknos ostaa, alkuperämaa.  

Toimittajien on suojattava kaikkia Teknoksen ja sen liikekumppaneiden toimittamia luottamuksellisia tietoja 
ja kunnioitettava kaikkia immateriaalioikeuksia. 

Kemikaalilainsäädäntö (esimerkiksi REACH) 
Toimittajien on noudatettava kaikkia kansallisia ja alueellisia sääntelyvaatimuksia. 
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Toimittajien on arvioitava Teknoksen ostamien tuotteiden kauppakelpoisuus sen osalta, noudattavatko ne 
kemikaalien globaalia sääntelyä, ja autettava varmistamaan näiden vaatimustenmukaisuus. Tähän 
sisältyy kieltojen, rajoitusten, rekisteröintien ja liiketoimintastandardien noudattaminen. Toimittajien on 
vastattava kemiallista koostumusta koskeviin kysymyksiin ja tarvittaessa toimitettava testitulokset. 
Toimittajien on ilmoitettava Teknokselle kaikista tuotteen teknisten tai kemiallisten ominaisuuksien tai 
sääntelyaseman merkittävistä muutoksista heti, kun nämä tiedot ovat saatavilla.  

Hallintojärjestelmät ja sitoutuminen 
Toimittajien johtohenkilöiden on ymmärrettävä ja kunnioitettava yritysten sosiaalisen ja ympäristövastuun 
sekä liiketoiminnan etiikan merkitystä ja pyrittävä kehittymään näillä alueilla.  

Toimittajien on otettava selville kaikki sovellettavat kansalliset lait ja määräykset, alan 
vähimmäisvaatimukset sekä kansainväliset yleissopimukset, jotka koskevat sosiaalisia ja työoloja, 
lapsityövoimaa ja ympäristönsuojelua, sekä valvottava ja noudatettava niitä. 

Toimittajien on otettava käyttöön tämä toimittajille tarkoitettu Code of Conduct ja integroitava se osaksi 
liiketoimintaa sekä koulutettava työntekijöitä ja alihankkijoita heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, 
jotka on määritetty tässä dokumentissa ja paikallisissa laeissa. 

Tarkastukset 
Teknos arvioi noudattavatko toimittajat tätä Code of Conductia, teettämällä toimittajilla 
itsearviointikyselyitä ja -arviointeja sekä tekemällä auditointeja paikan päällä toimittajien tiloissa. 
Auditointeja voivat tehdä Teknos tai kolmansina osapuolina toimivat valvojat. Teknos käyttää saamiansa 
tietoja hankintastrategioissa, toimittaja-arvioinneissa ja sen päättämisessä, minkä toimittajien kanssa 
Teknos jatkaa yhteistyötä ja liiketoiminnan kasvattamista.  

Teknos haluaa kehittää yhteistyötä toimittajiemme kanssa ja pyrkii toimimaan yhdessä toimittajien kanssa 
täyttääkseen nämä vaatimukset sekä kehittääkseen yhteiskunta- ja ympäristövastuullisuutta.  

Viitteet 
YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatetta 
ILO:n kansainväliset työnormit 

 

Teknos-konsernin johtoryhmä on hyväksynyt nämä toimittajien käytännesäännöt huhtikuussa 2018.  

 

Me (toimittajayrityksen nimi) __________________________________________________ 
vahvistamme, että hyväksymme edellä esitetyt vaatimukset.  

Valtuutetun nimi ja asema:________________________________________________________  

Allekirjoitus_________________________________________________Päivämäärä: 
____________________ 

 

Vaihtoehtoisesti Toimittaja voi osoittaa noudattavansa näitä periaatteita viittaamalla vastaaviin 
standardeihin perustuviin omiin Code of Conduct -ohjeisiin tai yrityskäytännön ohjeisiin. Toimittajan 
velvollisuus on verrata vaatimustenmukaisuutta ja tarkistaa se. Jos Toimittajalla ei ole käytössä vastaavia 
standardeja, Toimittajan odotetaan noudattavan Teknoksen Code of Conductia.  
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