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Normet on sitoutunut harjoittamaan vastuullista liiketoimintaa noudattamalla terveyttä edistäviä ja eettisiä 

liiketoimintatapoja sekä voimassa olevia lakeja kaikkialla, missä se toimii. Menestyksemme perustuu pitkäaikaisiin 

suhteisiin asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Normetin toimitusketjun eettiset 

toimintaohjeet määrittelevät Normetin toimittajilleen asettamat vähimmäisvaatimukset. Nämä vaatimukset ovat 

linjassa Normetin omien ohjeistusten kanssa ja toimivat perustana vastuulliselle liiketoiminnalle sekä sen 

jatkuvalle kehittämiselle.  

 

Lainmukaisuus 
Toimittajan tulee noudattaa voimassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, määräyksiä ja yleisesti hyväksyttyjä 
menettelytapoja liiketoiminnassaan sekä Normetille myytäviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvässä toiminnassa.  
 

Työterveys ja -turvallisuus 
Toimittajan tulee sitoutua tarjoamaan kaikille palveluksessaan työskenteleville työntekijöille ja urakoitsijoille 
turvalliset ja asianmukaiset työskentelyolosuhteet. Toimittajan on varmistettava, että jokaiselle henkilöstön 
jäsenelle toimitetaan asianmukaiset henkilösuojaimet veloituksetta. Toimittajan on ylläpidettävä ISO 45001 -
standardin tai muun vastaavan standardin periaatteiden mukaista työterveyden ja -turvallisuuden 
hallintajärjestelmää.  
 

Työ- ja ihmisoikeudet 
Toimittajan tulee kohdella työntekijöitään ja, mikäli sovellettavissa, myös vuokratyöntekijöitä kunnioittavasti, 
asianmukaisesti sekä paikallisen työlainsäädännön ja kansainvälisesti tunnustettujen työoloihin liittyvien 
käytäntöjen mukaisesti, mukaan lukien Yhdistyneiden Kansakuntien Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 
sekä Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksissa määritellyt työelämän perusperiaatteet. Erikseen mainittakoon, 
että Toimittaja ei saa käyttää lapsityövoimaa, pakkotyövoimaa tai velkaorjuutta tai osallistua minkäänlaiseen 
syrjintään tai häirintään tai tukea tällaista toimintaa. 
 

Ympäristö 
Toimittajan tulee ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi sekä sen 
liiketoiminnasta aiheutuvien kielteisten ympäristövaikutusten rajoittamiseksi. Toimittajalla tulee olla kaikki 
tarvittavat ympäristöluvat ja sillä tulee olla käytössä ISO 14001 -standardin keskeisten periaatteiden mukainen 
ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. 
 

Korruptiontorjunta ja eturistiriidat 
Toimittaja ei saa sallia minkäänlaista korruptiota tai lahjontaa tai osallistua tällaiseen toimintaan eikä toimia tavalla, 
jonka seurauksena Normet päätyisi osalliseksi tällaiseen toimintaan. Toimittajan on pyrittävä välttämään 
kaikenlaisia eturistiriitoja liiketoimissaan Normetin kanssa sekä ilmoitettava mahdollisista tai ilmeisistä 
eturistiriidoista välittömästi.  
 
Toimittajan tulee huomioida, etteivät Normetin työntekijät saa tarjota tai mahdollistaa Toimittajalle minkäänlaista 
perusteetonta etua. Toimittajan tulee myös huomioida, ettei Normet hyväksy minkäänlaisten etujen tarjoamista 
Normetin työntekijöille Toimittajan ja Normetin välisen liiketoiminnan helpottamiseksi. Normetin työntekijät voivat 
ottaa vastaan kohtuullista kestitystä ja lahjoja vain, jos ne ovat tavanomaisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisia, 
eivät ole liiallisia tai toistuvia eikä niitä voida pitää lahjuksena. Normet tai Normetin työntekijät eivät missään 
tilanteessa ota vastaan rahalahjoja.  
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Luottamuksellisuus ja immateriaalioikeudet 
Toimittajan tulee suojata Normetin immateriaalioikeuksien alainen omaisuus ja ne luottamukselliset tiedot, jotka se 
on saanut toimiessaan yhteistyössä Normetin kanssa, sekä käsitellä näitä tietoja ja immateriaalioikeuksien alaista 
omaisuutta luottamuksellisina.  Toimittaja ei saa loukata Normetin tai muun osapuolen immateriaalioikeuksia, ja 
sen tulee aina ilmoittaa mahdollisista loukkausepäilyistä.  
 

Kaupankäynnin vaatimustenmukaisuus ja konfliktimineraalit 
Toimittajan tulee varmistaa, että sen oma toimitusketju toimii Yhdysvaltojen, Yhdistyneiden kansakuntien ja 
Euroopan unionin asettamien pakotteisiin liittyvän lainsäädännön ja kaupan rajoitusten mukaisesti  
 
Ne toimittajat, jotka toimittavat itse suunnittelemiaan tuotteita tai osia, sitoutuvat ilmoittamaan Normetille, mikäli 
toimitussisältöön kohdistuu kaupparajoituksia. 
 
Niiden toimittajien, jotka valmistavat tuotteita tai osia, jotka sisältävät niin kutsuttuja konfliktimineraaleja (esim. 
tina, tantaali, volframi, kulta) tulee varmistaa, ettei niiden tuotteissa käytetä Euroopan unionin direktiivissä 
2017/821 ja siihen liittyvissä direktiiveissä sekä Yhdysvaltain Dodd Frank Wall Street Reform- and Consumer 
Protection Act -lainsäädännön pykälässä 1502 määritellyiltä konflikti- tai riskialueilta peräisin olevia mineraaleja. 
 

Toimitusketju 
Toimittaja sitoutuu täten pyrkimään täyttämään näiden toimintaohjeiden vaatimukset sekä omassa toiminnassaan 
että toimitusketjunsa osalta.  
 

Raportointi 
Tavarantoimittajien tulee ilmoittaa Normetille kaikista näiden toimintaohjeiden rikkomuksista tai epäillyistä 
rikkomuksista. Normet ei hyväksy minkäänlaisia henkilöön kohdistuvia vasta- tai kostotoimenpiteitä, kun tämä on 
hyvässä uskossa ilmaissut epäilyksensä rikkomuksesta.  
 
 
 
Sitoudumme noudattamaan Normetin toimitusketjun eettisiä toimintaohjeita. 
 
Paikka ja aika: 
 
________________________________________ 
 
Yrityksen nimi: 
 
________________________________________ 
 
Allekirjoitus: 
 
________________________________________ 
 
Nimi: __________________________________ 
 
Tehtävänimike: ___________________________________ 

 


