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Wired right.

Toimintaohje toimittajille  
ja kolmansille osapuolille

Crimppi Oy:n ja sen tytäryhtiöiden toimittajat, yhteistyökumppanit ja 
muut kolmannet osapuolet sitoutuvat noudattamaan kaikkia liiketoi-
mintaan sovellettavia lakeja ja asetuksia sekä tätä Toimintaohjetta. 
He myös sitoutuvat ilmoittamaan Crimpille heti, jos he eivät pysty 
toimimaan tässä Toimintaohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.  

Ihmiset ja ihmisoikeudet 

Crimpin toimittaja/kolmas osapuoli sitoutuu 

• noudattamaan Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistuksen 

määrittelemiä ihmisoikeuksia, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopi-

muksia sekä YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta (https://

www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles)

• kunnioittamaan yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, kuten ajattelun, mielipi-

teen, ilmaisun, uskonnon ja rauhanomaisen kokoontumisen vapautta sekä 

sitä, ettei ketään syrjitä esimerkiksi rodun, iän, kansallisuuden, sukupuolen 

tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella

• kunnioittamaan ILO:n perussopimuksia ja paikallista lainsäädäntöä kos-

kien työaikaa ja palkkaa sen varmistamiseksi, ettei missään toimittajan/

kolmannen osapuolen toimipaikoissa tai toiminnoissa käytetä pakko- tai 

lapsityövoimaa missään muodossa eikä palveluksessa ole alle 15-vuotiaita 

työntekijöitä. Mikäli pakko- tai lapsityövoiman käyttöä havaitaan, toimittajan 

tai kolmannen osapuolen on ilmoitettava siitä heti Crimpille ja korjattava asia 

Crimpin hyväksymien periaatteiden mukaisesti

• huolehtimaan työntekijöiden, vierailijoiden ja muiden toimintansa  

vaikutuspiirissä olevien henkilöiden terveydestä ja turvallisuudesta

• noudattamaan Crimpin turvallisuusvaatimuksia työskennellessään  

tai vieraillessaan Crimpin tiloissa.

Tämä toimintaohje määrittää 
Crimpille sekä sen toimittajille  

ja yhteistyökumppaneille 
yhteisen toimialustan.  
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Ympäristö 

Crimpin toimittaja/kolmas osapuoli sitoutuu

• ympäristön suojeluun sekä ympäristön pilaantumisen ja haitallisten ympä-

ristövaikutusten ehkäisemiseen

• käsittelemään lain ja valmistajan ohjeiden mukaisesti kaikki jätteet (ml. vaa-

ralliset jätteet), jotka syntyvät toimittajan tai kolmannen osapuolen omasta 

toiminnasta, tuotteesta tai sen hallinnassa olevasta asiakkaan omaisuudes-

ta

• huolehtimaan toimitettujen materiaalien/tuotteiden osalta, ettei niissä ole 

käytetty DRC-alueelta peräisin olevia konfliktimateriaaleja (kultaa, tinaa, 

tantaalia ja volframia eikä niiden johdannaisia kuten kassitteriittia, kolumbiit-

ti-tantaliittia, volframiittia), ellei niitä ole sertifioitu konflikti vapaiksi

• toimittamaan RoHS- ja Reach-tiedot Crimpille tarjouskyselyvaiheessa. 

Annetussa selvityksessä tulee ilmetä RoHS-versio mahdollisine poikkeuksi-

neen, Reach-järjestysnumero (SVHC-numero) sekä DRC-status.

Korruptio 

Crimpillä on korruption ja lahjonnan suhteen ehdoton nollatoleranssi. 
Emme missään olosuhteissa tarjoa tai maksa lahjuksia. Emme myös-
kään koskaan pyydä emmekä hyväksy lahjuksia. Crimpin toimittaja/
kolmas osapuoli sitoutuu 

• siihen, ettei missään olosuhteissa suoraan tai epäsuorasti maksa, anna tai 

tarjoa lahjusta

• siihen, ettei missään olosuhteissa suoraan tai epäsuorasti vastaanota, 

pyydä tai hyväksy lahjusta

• välttämään kaikkea sellaista toimintaa, joka voisi edes luoda vaikutelman 

lahjonnasta, korruptiosta tai muusta kielletystä toiminnasta ylläpitämään riit-

täviä menettelytapoja korruption ja lahjonnan estämiseksi toiminnassaan

• ilmoittamaan Crimpille heti, jos Crimpin henkilöstön keskuudessa havaitaan 

korruptiota tai lahjontaa missään muodossa.
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Omaisuuden ja tiedon suojelu 

Crimpin toimittaja/kolmas osapuoli sitoutuu

• käsittelemään Crimpin omaisuutta huolellisesti sekä suojelemaan Crimpin 

luottamuksellista tietoa luvattomalta käytöltä ja ilmitulolta

• toimittajan tulee käsitellä kaikkia Crimppiin ja Crimpin asiakkaisiin liitty-

viä tietoja luottamuksellisina

• olemaan julkaisematta mitään Crimppiä koskevia ilmoituksia, lehdistötiedot-

teita tai muita julkisia tiedoksiantoja ilman Crimpin kirjallista hyväksyntää

• kunnioittamaan muiden immateriaalioikeuksia

• välttämään kaikkia eturistiriitoja Crimpin kanssa ja ilmoittamaan Crimpille 

välittömästi, mikäli sellaisia esiintyy.

Toimitusketju 

Crimpin toimittaja/kolmas osapuoli sitoutuu

• tuntemaan ja valitsemaan liikekumppaninsa huolellisesti ja siten tunnista-

maan ja ehkäisemään riskit laittomaan liiketoimintaan sekaantumiseen tai 

tämän Toimintaohjeen rikkomiseen liittyen

• ylläpitämään aukottomia ja täsmällisiä tietoja kaikista liiketapahtumista

• edistämään tämän Toimintaohjeen vaatimusten noudattamista omassa 

toimitusketjussaan

• vastuulliseen hankintaan ja noudattamaan soveltuvia lakeja, tässä Toiminta-

ohjeessa mainittuja periaatteita sekä vaatimuksia, joita kaikkien toimittajien 

ja kolmansien osapuolien on noudatettava ja edistettävä omassa toimitus-

ketjussaan

• toimittamaan tilatut materiaalit/palvelut Crimpille sovituin ehdoin (hinnat, 

toimitusehto, toimitusaika)

• pakkaamaan materiaalit teollisuudessa yleisesti hyväksytyllä tavalla siten, 

että pakkaus on riittävä suojaamaan materiaaleja kuljetuksen ja lyhytaikai-

sen varastoinnin ajan

• huolehtimaan, että pakkauksessa on tarvittavat asiakirjat ja merkinnät  

lähetyksen tunnistamiseksi Crimpillä

• laskuttamaan sovitusti toimitettujen tavaroiden/palveluiden hinnan, joka on 
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etukäteen sovittu joko sopimuksessa tai hinnastossa. Ensisijaisesti laskut 

tulee toimittaa Crimpille verkkolaskuna

• laskun tulee täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset sekä 

yleisesti hyväksytyt kirjanpitoperiaatteiden vaatimukset. Laskulla tulee 

näkyä vähintään seuraavat tiedot:

• ostotilausnumero, lähetyslistan numero, toimitettujen tuotteiden/

palveluiden erittely hintoineen ja valuuttatiedoin, HS-koodi, alku-

perämaa, toimittajan nimi ja muut tiedot, pankkiyhteystiedot sekä 

sovitut maksuehdot

• noudattamaan kaikkia sovellettavia tuontia ja vientiä koskevia lake-

ja, asetuksia ja määräyksiä

• ilmoittamaan tuotteiden/materiaalien/palveluiden merkittävästä 

toimitusviiveestä Crimpille

• toimittajan tulee informoida kaikista viivästyksistä välittömästi Crimp-

piä soittamalla sekä sähköpostilla ja sopia tarvittavat toimenpiteet. 

Toimittajan tulee minimoida viivästyksen vaikutukset esim. pikarahdilla 

toimittajan omana kuluna, jos viive aiheutuu toimittajasta

• toimittamaan Crimpille kattavat juurisyyanalyysit 7 päivän kuluessa materi-

aalien laatupoikkeamiin siitä, kun Crimppi on saattanut ongelmat toimittajalle 

tiedoksi

• korvaamaan/korjaamaan vialliset materiaalit viipymättä sekä vastaamaan 

korvauksista sopimuksen mukaisesti.

Toimintaohjeiden noudattaminen 

Crimpin toimittaja/kolmas osapuoli

• sallii Crimpin tehdä toimipaikkakohtaisia auditointeja, joilla sisäiset tai ulkoi-

set tarkastajat varmistavat, että tätä Toimintaohjetta noudatetaan

• vastaa Crimpin kyselyihin sovitussa/annetussa aikataulussa

• ymmärtää, että Crimppi katsoo lakien rikkomisen, tämän Toimintaohjeen 

noudattamatta jättämisen tai epäkohtien korjaamatta jättämisen sopimus-

rikkomukseksi, joka voi oikeuttaa Crimpin päättämään liikesuhteen toimitta-

jan tai kolmannen osapuolen kanssa

• antaa työntekijöilleen mahdollisuuden ilmoittaa nimettömästi  

sääntöjen vastaisesta toiminnasta, ehdottaa parannuksia ja antaa  

yleistä palautetta.
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