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TOIMITTAJIEN
EETTISET SÄÄNNÖT

ARVOT

AGILITY

EXCELLENCE

PASSION

RESPECT

SITOUMUKSEMME
—

Siitä lähtien, kun Lyreco perustettiin vuonna 1926, sitä ovat
johtaneet arvot: erinomaisuus (Excellence), kunnioitus (Respect),
tekemisen palo (Passion) ja ketteryys (Agility). Kannamme näitä
arvoja ylpeydellä. Työntekijämme jakavat ja edistävät niitä,
ne muodostavat tärkeimmän vahvuutemme ja tekevät meistä
luotettavan kumppanin. Meille näiden arvojen kunnioittaminen
on itsestäänselvyys, vaatimus ja velvollisuus.
Toimintaamme ja päätöksiämme ohjaavat periaatteet ovat
rehellisyys, puolueettomuus, reilupeli ja oikeudenmukaisuus.
Niiden mukaisesti toimimme työntekijöidemme,
kumppaneidemme ja kaikkien muiden toimijoiden kanssa, aina
ja kaikkialla. Nämä ohjaavat periaatteet vahvistetaan edelleen
kaikissa Lyreco-yksiköissä sovellettavissa eettisissä säännöissä.
Osana tätä sitoumusta haluamme muistuttaa toimittajiamme heille
kohdistetuista eettisten sääntöjen vähimmäisvaatimuksista, joita
heidän tulee noudattaa työskennellessään Lyrecon kanssa.
Odotamme toimittajiemme kunnioittavan Lyrecon eettisiä sääntöjä ja
toimivan toimittajien eettisten sääntöjen mukaisesti. Toimittajien tulee
noudattaa sovellettavia lakeja ja määräyksiä, sekä varmistaa, että eettisiä
sääntöjä noudatetaan kaikkien kumppaneiden kanssa.
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TOIMITTAJIEN
EETTISTEN
SÄÄNTÖJEN
TARKOITUS

—

Toimittajien eettiset säännöt ovat
edellytys kaikelle yhteistyölle
Lyrecon kanssa. Niiden
noudattaminen on yksi Lyrecon
arviointi- ja vertailuperusteista. Ne
eivät vaikuta millään tavoin
olemassa olevien sopimusten
ehtoihin tai muuta niitä millään
tavalla.
Lisäksi ne eivät korvaa niihin
sovellettavia, eri maissa voimassa
olevia lakeja ja asetuksia. Jos
sovellettavan lain ja tämän
toimittajien eettisen säännöstön
välillä on ristiriitoja, sovelletaan
tiukinta tulkintaa.
Pyydämme toimittajiamme lukemaan
säännöt ja varmistamaan, että niitä
noudatetaan täysimääräisesti. Jakamalla
samat sitoumukset voimme yhdessä
edistää etiikkaa liike-elämässä ja taata
kaikille visiomme ”A great working
day. Delivered.”

A
GREAT
WORKING
DAY.
DELIVERED.

SOVELTAMINEN LAKEIHIN
JA SÄÄNTÖIHIN
—

Toimittajiemme on kaikissa olosuhteissa noudatettava voimassa olevia
kansainvälisiä, eurooppalaisia ja / tai paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat
heidän toimintaansa, tuotteitaan, palveluitaan ja maita, joissa ne toimivat. Lyreco
ei hyväksy mitään päinvastaista käytäntöä.

Toimittajien eettiset
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IHMISOIKEUDET
—
Lyreco allekirjoitti vuonna 2004 YK:n Global Compact –aloitteen.
Tällä Lyreco on sitoutunut tukemaan ihmisoikeuksia ja edistämään sosiaalista
vastuullista Global Compact –periaatteiden, mutta myös Kansainvälisen
työjärjestön (ILO) yleissopimuksen, YK:n lapsen oikeuksia koskeva
yleissopimuksen ja OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden
mukaisesti.
Tavarantoimittajiemme on myös kohdeltava kaikkia ihmisiä arvokkaasti ja
kunnioittavasti, edistettävä monimuotoisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia
sekä rakennettava eettistä ja osallistavaa kulttuuria. Heidän on erityisesti
sitouduttava torjumaan kaikenlaista pakkotyötä, lapsityövoiman käyttöä,
syrjintää työssä tai ammatissa ja pidättäydyttävä käyttämästä kumppaneita,
jotka soveltavat tai kannustavat tällaisia käytäntöjä.

TYÖOLOSUHTEET
—
Toimittajiemme on tarjottava työympäristö, joka noudattaa sovellettavaa
lainsäädäntöä, on terveellinen ja turvallinen, vailla minkäänlaista pelottelua,
häirintää tai syrjintää ja edistää sosiaalista vuoropuhelua.

Sosiaalilakien ja -määräysten noudattaminen
Toimittajiemme on noudatettava sosiaalilakeja ja -määräyksiä, joita sovelletaan
kaikissa maissa, joissa he toimivat, erityisesti päivittäisen enimmäistyöajan,
palkkojen ja etuuksien, vähimmäisiän ja yksityisyyden kunnioittamisen suhteen.

Terveys ja turvallisuus työssä
Tavarantoimittajiamme vaaditaan tarjoamaan turvallinen ja terveellinen
työympäristö kaikissa toimipaikoissa. Tässä sovelletaan tiukimpia voimassa
olevia lakeja, asetuksia ja standardeja. Näitä tulee noudattaa työterveydessä ja
-turvallisuudessa, kaikkien työntekijöiden koulutuksessa ja tietoisuuden
lisäämisessä sekä kaikkien tarvittavien toimenpiteiden
toteuttamisessa ammattitapaturmien ja ammattitautien ehkäisemiseksi ja
torjumiseksi.

Häirintä ja syrjintä
Tavarantoimittajiemme on annettava jokaiselle mahdollisuus työskennellä
ihmisarvoisesti, kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti, pelkäämättä häirintää tai
pelottelua. Heidän on myös varmistettava yhtäläiset mahdollisuudet työhön,
koulutukseen ja ylennykseen syrjimättä.

Sosiaalinen vuoropuhelu
Tavarantoimittajien on tunnustettava ja kunnioitettava työntekijöiden oikeutta
käyttää yhdistymisvapauttaan. Työntekijöillä on oikeus liittyä tai olla liittymättä
mihin tahansa ammattiyhdistysjärjestöön sekä neuvotella yhdessä.

Toimittajien eettiset säännöt
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YMPÄRISTÖ JA
KESTÄVÄ KEHITYS
—
Ympäristön kunnioittaminen ja
kestävän kehityksen
huomioiminen päivittäisessä
toiminnassa on Lyrecolla kaikkien
työntekijöiden vastuulla.
Tiedostamme, että toimet
planeettamme suojelemiseksi ja
ympäristöjalanjälkemme
pienentämiseksi vaativat kaikkien
sitoutumista.
Varmistamme, että teemme
yhteistyötä sellaisten toimittajien
kanssa, jotka noudattavat vähintään
asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä. He jakavat huolemme
ja sitoutumisemme yhä
kestävämmille ja vastuullisemmille
käytännöille, tuotteille ja
ratkaisuille, innovaatioiden ja
jatkuvien parannusohjelmien
avulla.

TUOTTEIDEN
JA PALVELUIDEN
LAATU
—
Lyreco varmistaa, että kaikki
asiakkaille tarjottavat tuotteet ja
palvelut täyttävät korkeimmat laatuja turvallisuusvaatimukset.
Vaadimme toimittajiamme
jakamaan samat tavoitteet tuotteille
ja palveluille. Vaadimme myös,
että toimittajat noudattavat tiukasti
sovellettavia lakeja ja määräyksiä
sekä sitoutuvat ilmoittamaan
välittömästi, jos tuotteiden ja
palveluiden laadussa tai
turvallisuudessa on puutteita.
Toimittajat sitoutuvat myös
asianmukaisiin korjaaviin tai
vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin
yhteistyössä Lyrecon kanssa.

Toimittajien eettiset säännöt
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LIIKETOIMINNAN
REHTIYS
—
Toimittajiemme on toimittava
rehellisesti ja toteutettava
tarvittavat toimenpiteet
epärehellisen käyttäytymisen
poistamiseksi. Näin voimme
rakentaa ja ylläpitää
avoimuutta ja luottamusta
liikesuhteissamme.

Korruptio ja
kaupankäyntiin
vaikuttaminen
Lyrecolla on nollatoleranssi
korruption ja kaupankäyntiin
vaikuttamisen suhteen ja
odotamme myös
toimittajiltamme samanlaista
suhtautumista.
Tavarantoimittaja ei saa suorasti
tai epäsuorasti antaa tai
pyytää rahaa, lahjoja tai hinnan
alennuksia tarkoituksenaan
vaikuttaa toisen käyttäytymiseen
tai edun saamiseksi. Kielto
koskee viranhaltijoita, yksityisen
yrityksen työntekijöitä
sekä Lyrecon työntekijöitä.
Tavarantoimittajiemme on
noudatettava tiukasti
korruptiontorjuntamääräyksiä sekä
omalla toiminnallaan estää kaikki
korruptiot ja niiden vaikutukset
myös omissa liikesuhteissaan.

Petos

Lahjat ja kutsut

Tavarantoimittajamme eivät
saa pyrkiä edun saamiseen
vilpillisillä toiminnalla tai
antamalla kenenkään muun
tehdä niin.

Lyreco noudattaa tiukkaa
käytäntöä koskien lahjoja ja
kutsuja, ottaen huomioon
sopimattoman vaikuttamisen
riskin.

Tavarantoimittajamme on
velvollinen pitämään tarkkaa
kirjanpitoa muuttamatta
syötettyjä tietoja, piilottamatta
tai vääristämättä tallennettujen
tapahtumien määrää.

Siksi pyydämme toimittajiamme
pidättymään tarjoamasta tai
hyväksymästä etenkin Lyrecon
kanssa käytävien liikesuhteiden
yhteydessä minkäänlaista pyyntöä,
lahjaa tai kutsua, jonka tarkoituksena
on vaikuttaa vastaanottajan
käyttäytymiseen tai päätökseen.
Toimittajiemme on ennen tarjousta
tai hyväksymistä varmistettava, että
lahjat ja kutsut eivät riko
vastaanottajan sisäisiä sääntöjä ja
käytäntöjä tai asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä.

Reilu kilpailu
Tavarantoimittajamme on
noudatettava kaikkia sovellettavia
kilpailulakeja ja -säännöksiä
sekä pidättäydyttävä kaikesta
käytännöstä, joka rajoittaa, vääristää
tai estää vapaata kilpailua.

Eturistiriidat
Liiketoiminnassa Lyrecon kanssa
toimittajien on vältettävä
eturistiriitoja tai tilanteita, jotka
saattavat aiheuttaa eturistiriidan.
Heitä vaaditaan myös
ilmoittamaan Lyrecolle, jos
tilanne voi johtaa eturistiriitaan
Lyrecon ja heidän välillä.
Suppliers Code of Ethics • 11

LUOTTAMUKSELLISUUS JA TIETOSUOJA
—

Lyreco on sitoutunut käsittelemään ja suojaamaan liikekumppaneitaan koskevia
arkaluonteisia tietoja sovellettavien säädösten, Lyrecon sisäisen politiikan ja
mahdollisten sopimusvelvoitteiden mukaisesti.
Tavarantoimittajamme on velvollinen toteuttamaan kaikki tarvittavat
toimenpiteet riittävästä tietosuojasta
liiketoiminnassaan Lyrecon kanssa, etenkin niiden koskiessa luottamuksellisia
tai henkilökohtaisia tietoja. Toimittajilta on kielletty tällaisten tietojen
käyttö niiden puitteiden ulkopuolella, joille ne on annettu tai paljastamasta
niitä kolmansille osapuolille, ilman, että he ovat saaneet etukäteen kirjallisen
suostumuksen tietojen omistajalta.
Toimittajien on suojattava kaikki tällaiset tiedot luvattomalta käytöltä,
tuhoamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta ja paljastamiselta käyttämällä
asianmukaisia fyysisiä ja sähköisiä turvallisuusmenettelyjä ja
noudattaen tietosuojalainsäädäntöä.

KANSAINVÄLINEN KAUPPA
—
Tavarantoimittajamme on noudatettava kansainvälisiä
rajoituksia, pakotteita, lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat heidän
tarjoamiensa tuotteiden tai palvelujen tuontia ja vientiä. Heidän on
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet välttääkseen kansallisen tai
kansainvälisen viranomaisen altistamasta heitä tai Lyrecoa pakotteisiin.

Toimittajien eettiset säännöt •
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TARKASTUS JA
AUDITOINTI
—
Lyreco pidättää oikeuden tarkistaa
suoraan tai Lyrecon valtuuttaman
ulkopuolisen yrityksen tai
organisaation välityksellä
toimittajan eettisyyteen vaikuttavat
tekijät. Toimittajamme toimittavat
tarvittavat tiedot ja asiakirjat
pyydettäessä.

EETTISTEN
SÄÄNTÖJEN
RIKKOMINEN
—
Jos Lyreco katsoo, että toimittajat
eivät noudata tämän toimittajien
eettisten sääntöjen vaatimuksia,
Lyreco voi pyytää
asianomaisia toimittajia
toteuttamaan tarvittavat korjaavat,
lieventävät tai vaihtoehtoiset
toimenpiteet yhteistyössä
Lyrecon kanssa. Lyreco voi jopa
keskeyttää tai lopettaa suhteensa
sääntöjä rikkoviin toimittajiin.

Ilmoita huolenaiheesi
Tavoitteenamme on estää ja havaita
eettiset rikkomukset, jotta Lyreco voi
ryhtyä tarvittaviin toimiin ja korjata
tilanteen.
Jos tavarantoimittaja havaitsee
liikesuhteessaan Lyrecoon
käyttäytymistä tai tilanteen, joka on
ristiriidassa Lyrecon määrittelemien
eettisten periaatteiden kanssa, siitä
tulee ilmoittaa Lyrecoyhteyshenkilölle tai «Raise your
concern» -verkkosivuston kautta.
Kyseessä on väärinkäytösten
havaitsemisjärjestelmä, joka on
saatavilla Lyrecoyrityssivulta tai osoitteesta:
lyreco.whispli.com/raiseyourconcern

Toimittajat, jotka tekevät yhteistyötä tai haluavat tehdä yhteistyötä Lyrecon kanssa,
ilmoittavat vastaanottaneensa, lukeneensa, ymmärtäneensä ja noudattaneensa tässä
toimittajien eettisissä säännöissä asetettuja vaatimuksia. Henkilö, jonka allekirjoitus
näkyy alla, takaa, että hänellä on asianmukaiset valtuudet allekirjoittamiseen alla
ilmoitetun toimittajan nimissä ja puolesta.
Toimittaja:
Sukunimi:

Etunimi:

Päiväys:

Allekirjoitus

(säännöt on luettu ja ne hyväksytään)
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