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Componenta-konsernin 
Code of Conduct toimittajille 
ja alihankkijoille
Componentan toimittajille ja alihankkijoille tarkoite
tuissa toimintaohjeissa (jäljempänä ”toiminta ohjeet” 
tai ”Code of Conduct”) kerrotaan, minkä arvojen 
mukaisesti Componenta toimii. Nämä toiminta
ohjeet perustuvat Componentan toimintaohjeisiin. 
Componenta odottaa kaikkien toimittajiensa ja ali
hankkijoidensa noudattavan seuraavia ehtoja toi
minnassaan Componentan, omien työntekijöidensä, 
alihankkijoidensa, toimittajiensa ja kolmansien osa
puolten kanssa. 

Varmistaakseen toimintaohjeiden noudattamisen 
Componenta pidättää oikeuden auditoida ja tarkas
taa toimittajien ja alihankkijoiden tilat, omalla kustan
nuksellaan ja kohtuullista ilmoitusaikaa noudattaen, 
ja tarvittaessa riippumattoman kolmannen osapuo
len toimesta. Näiden toimintaohjeiden rikkomukset 
voivat johtaa yhteistyön välittömään päättämiseen ja 
myös oikeustoimiin.  

1. Lainsäädännön noudattaminen 

Componenta edellyttää, että sen toimittajat ja ali
hankkijat noudattavat voimassa olevia lakeja ja mää
räyksiä kaikkialla, missä toimittaja tai alihankkija har
joittaa liiketoimintaa. 

Toimittajien ja alihankkijoiden tulee myös tukea ja 
puolustaa kansainvälisesti hyväksyttyjä käytänne
sääntöjä. Niitä ovat esimerkiksi Yhdistyneiden kan
sakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 
liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suun
taviivat, OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yri
tyksille, YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, ILO:n 
perusyleissopimukset ja korruption vastainen YK:n 
yleissopimus.

2. Työntekijöiden oikeudet ja ihmisoikeudet 

2.1 Ihmisoikeudet

Toimittajat ja alihankkijat harjoittavat liiketoimintaa 
tavalla, joka tukee ja puolustaa kansainvälisesti julis
tettuja ihmisoikeuksia. Toimittajien ja alihankkijoiden 
tulee varmistaa, etteivät ne ole osallisina ihmisoikeuk
sien loukkauksissa.

2.2 Ei lapsi- tai pakkotyövoimaa  

Toimittajat ja alihankkijat eivät saa missään olosuh
teissa käyttää lapsi tai pakkotyövoimaa tai solmia 
sopimuksia tällaista työvoimaa käyttävien toimittajien 
tai alihankkijoiden kanssa. Jos paikallisessa lainsää
dännössä ei ole määritetty laillista vähimmäistyöikää, 
vähimmäistyöikä on 15 vuotta tai oppivelvollisuuden 
suoritusikä sen mukaan, kumpi niistä on korkeampi.    

2.3  Oikeudenmukainen, arvokas ja kunnioittava kohtelu

Toimittajien ja alihankkijoiden tulee kohdella työn
tekijöitään arvokkaasti ja kunnioittavasti sekä var
mistaa työntekijöilleen oikeudenmukainen ja tasa 
arvoinen työympäristö. Minkäänlaista työntekijöiden 
häirintää, väkivaltaa tai solvaamista ei tule käyttää eikä 
hyväksyä. Componenta ei suvaitse minkäänlaista jul
maa tai epäinhimillistä kohtelua, pakottamista tai ruu
miillista kuritusta. Toimittajat ja alihankkijat eivät saa 
syrjiä työntekijöitä palkkaamis, ylennys tai palkan
maksuasioissa etnisen taustan, ihonvärin, sukupuolen, 
uskonnon, kansallisen tai etnisen alkuperän, iän, sek
suaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn tai perhetilan
teen eikä minkään muunkaan lailla suojatun ominai
suuden perusteella. 
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2.4 Työajat ja korvaus

 
Toimittajien ja alihankkijoiden tulee varmistaa, että 
työntekijöille maksettava korvaus on muun muassa 
vähimmäispalkkaa, ylityökorvauksia ja pakollisia 
etuuksia koskevan voimassa olevan työlainsäädän
nön mukainen.  

2.5 Järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen 
neuvotteluoikeus  

Componenta odottaa toimittajiensa ja alihankkijoi
densa tunnustavan työntekijöidensä yhdistymisva
pauden, järjestäytymisoikeuden ja oikeuden kollektii
visiin sopimuksiin työntekijöiden työskentelymaiden 
lainsäädännön ja ILOyleissopimusten mukaisesti 
sekä kunnioittavan näitä oikeuksia.  

2.6 Terveys ja turvallisuus

Toimittajien ja alihankkijoiden tulee varmistaa sellai
set työskentelyolosuhteet, joissa työntekijät voivat 
suorittaa tehtävänsä turvallisesti ja tehokkaasti. Toi
mittajilla ja alihankkijoilla on oltava menettelyt vaa
rojen ja hätätilanteiden tunnistamiseen, minimointiin 
ja estämiseen. Toimittajien ja alihankkijoiden työnte
kijöille tarjotaan asianmukaiset terveyteen ja turval
lisuuteen liittyvät tiedot ja koulutukset sekä suoja
varusteet. Componenta odottaa, että toimittajilla ja 
alihankkijoilla on tehokkaat turvallisuuskäytännöt, 
jotka tukevat tapaturmien ehkäisyä, pelastussuunni
telmia ja terveysriskeille altistumisen minimointia.

Toimittajilla ja alihankkijoilla on oltava selkeät menet
telyt työtapaturmien ja ammattitautien asianmu
kaiseen tunnistamiseen, hallintaan, kirjaamiseen 
ja ilmoittamiseen. Jos tiloissa käytetään vaarallisia 
aineita, sinne tulee järjestää asianmukainen valvonta 
sekä asianmukaiset tarkastustoiminnot ja hätäsuun
nitelmat. 

3. Ympäristö 

Toimittajien ja alihankkijoiden on pyrittävä kohtuulli
sin toimenpitein suojelemaan ympäristöä sekä pitä
mään toimintansa ja tuotteidensa ympäristövaiku
tukset mahdollisimman vähäisinä. Energiansäästöä, 
kierrätystä, jätteiden asianmukaista hävittämistä ja 

jätteen vähentämistä tulee edistää mahdollisuuk
sien mukaan. Toimittajien ja alihankkijoiden on oltava 
hyvin perillä ympäristölainsäädännöstä, voimassa 
olevista määräyksistä ja kansainvälisesti hyväksy
tyistä standardeista sekä pystyttävä näyttämään 
vaatimustenmukaisuus toteen. Kaikki tarvittavat 
ympäristöluvat ja rekisteröinnit tulee hankkia ja 
pitää voimassa, ja tällaisiin lupiin liittyviä toiminta ja 
raportointivaatimuksia tulee noudattaa. 

4. Vastuulliset liiketoimintakäytännöt 

4.1 Korruption ja lahjonnan torjunta

Componenta odottaa, että toimittajilla ja alihankki
joilla on nollatoleranssi kaikelle korruptiolle, lahjon
nalle, kiristykselle ja kavaltamiselle. 

Toimittajien ja alihankkijoiden ei tule suorittaa mitään 
liiallisia suoria tai epäsuoria maksuja tai tarjota esi
merkiksi liiallista vieraanvaraisuutta, kuten viihdettä 
tai lahjoja, Componentan työntekijöille, heidän per
heenjäsenilleen tai ystävilleen, millekään viranomais
ten edustajille tai työntekijöille tai muille osapuolille 
minkäänlaisen hyödyn saamiseksi. 

4.2 Eturistiriidat

Toimittajien ja alihankkijoiden tulee välttää kaik
kia eturistiriitoja tai mahdollisten eturistiriitojen kal
taisia tilanteita ollessaan tekemisissä Componentan 
kanssa. Eturistiriita ilmenee silloin, kun toimittajan tai 
alihankkijan edustaja pyrkii edistämään omaa etuaan 
tai ystävänsä tai sukulaisensa etua omalla asemal
laan toimittajan tai alihankkijan edustajana. 

4.3 Immateriaalioikeudet 

Toimittajien ja alihankkijoiden tulee noudattaa kaik
kia voimassa olevia immateriaalioikeuksia koskevia 
lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia ja kunnioittaa sekä 
Componentan että kolmansien osapuolten immateri
aalioikeuksia. Kaikki Componentan ja sen liikekump
panien toimittamat luottamukselliset tiedot tulee 
suojata. Toimittajilla ja alihankkijoilla on oikeus kertoa 
yhteistyöstä Componentan kanssa julkisesti ainoas
taan Componentan etukäteen antamalla kirjallisella 
nimenomaisella luvalla. 
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4.4 Reilu kilpailu

Toimittajien ja alihankkijoiden tulee sitoutua kilpaile
maan tasapuolisesti sekä kaikkien voimassa olevien 
kilpailulakien ja määräysten mukaisesti. Tämä kos
kee yleistä markkinakäyttäytymistä ja muita tilan
teita, kuten yhteydenpitoa kilpailijoiden kanssa, tie
tojen vaihtamista ja toimialajärjestöissä toimimista. 
Toimittajat ja alihankkijat eivät saa osallistua salaisiin 
tarjouskilpailuihin, hintakartelleihin, hintasyrjintään tai 
hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin, jotka ovat 
voimassa olevien kartelleja tai kilpailua koskevien 
lakien vastaisia. 

4.5 Rahanpesu

Toimittajien ja alihankkijoiden on vastustettava kaik
kea rahanpesua jyrkästi ja mahdollisuuksien mukaan 
varmistettava, ettei niiden rahoitustoimia käytetä 
rahanpesutarkoituksiin. 

5. Rikkomuksista ilmoittaminen 
Kaikista näiden toimintaohjeiden olennaisista rikko
muksista tulee ilmoittaa Componentalle viipymättä. 
Rikkomuksista voi ilmoittaa Componentan yhteys
henkilölle tai ilmoituskanavan kautta:

Sähköposti
whistleblow@componenta.com 

Postiosoite 
Componenta Oyj
Lakiasiat
Teknobulevardi 7
01530 Vantaa

Luettu ja hyväksytty

Paikka

Aika

Toimittaja/alihankkijayritys

Allekirjoitus

Nimen ja tehtävän selvennys

Yhteystiedot

Componenta Oyj, pääkonttori
Osoite: Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa

Puhelin: +358 10 403 00
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@componenta.com

www.componenta.com
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