
SOVELTAMINEN
Tämä toimittajien ohjeisto koskee kaikkia organisaatioita ja  
yrityksiä, jotka tarjoavat yritykselle Arom-dekor Kemi AB  
(myöhemmin Arom-dekor) ja sen tytäryrityksille tuotteita, henkilö-
kuntaa tai palveluja, mukaan lukien suorat ja epäsuorat toimittajat, 
palveluntarjoajat, alihankkijat, välittäjät ja edustajat sekä mahdolli-
sesti myös toimittajien työntekijät ja niiden alihankkijat ja edustajat.

LAIT JA ASETUKSET

Arom-dekor edellyttää, että kaikki toimittajat toimivat ohjeiston 
periaatteiden mukaisesti noudattaen kaikkia sovellettavia lakeja 
ja asetuksia niissä maissa, joissa he toimivat, sekä noudattavat 
sovellettavaa kansainvälistä lainsäädäntöä laajalla alueellisella 
sovelluksella. Ohjeisto ei korvaa lainsäädäntöä, ja jos ohjeistossa 
asetettujen edellytysten ja kansallisen tai kansainvälisen lainsää-
dännön välillä on ristiriita, etusijalla ovat ne edellytykset, jotka 
tarjoavat työntekijöille korkeimman suojan. 

www.aromdekor.fi

Arom-dekor Kemi AB:n ohjeisto perustuu arvoihimme ja pohjautuu ihmisoikeuksia, työoikeutta, ympäristön  
huomioon ottamista ja korruption torjuntaa koskeviin periaatteisiin YK:n Global Compactin kymmenen periaat-
teen ja niiden taustalla olevien yleissopimusten, ilmoitusten ja ohjeiden mukaisesti. Ohjeisto pyrkii varmistamaan, 
että toimittajillamme* on turvalliset työehdot, että työntekijöitä kunnioitetaan ja kohdellaan arvokkaasti ja että 
valmistusprosessit tapahtuvat sekä ulkoinen että sisäinen ympäristö huomioiden.

TOIMITTAJAT

OHJEISTO

ARVOMME
Arom-dekor on yritys, jolla on vahvat ja selkeät arvot. Koska liikekumppanit ovat toiminnassamme tärkeässä 
asemassa, odotamme myös heidän kunnioittavan ja vaalivan arvojamme.

JOUSTAVA HENKILÖKOHTAINEN KEHITTÄVÄ

MONIMUOTOINEN KUNNIOITTAVA
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* Toimittajilla tarkoitetaan kaikkia toimittajia ja arvoketjun toimijoita. 



www.aromdekor.fi

OHJEISTO
LIIKETOIMINTAETIIKKA  
Arom-dekor pyrkii solmimaan pitkäaikaisia liikesuhteita, jotta se voi luoda asiakkailleen ja osakkeenomistajilleen 
lisäarvoa sekä tarjota turvallisia ja kehittäviä työpaikkoja työntekijöilleen. Arom-dekor noudattaa sovellettavia 
lakeja, asetuksia ja sääntöjä ja edellyttää liikekumppaneiltaan samaa. Noudatamme hyvää liiketapaa ja 
vastustamme kaikenlaista korruptiota, mukaan lukien lahjusten antamista ja ottamista sekä muuta luvatonta 
vaikuttamista. Emme osallistu kartelleihin, hintayhteistyöhön tai mihinkään muuhun, mikä rajoittaa kilpailua 
luvattomalla tavalla.

AROM-DEKORIN TOIMITTAJIEN TULEE 
•  noudattaa nollatoleranssia lahjonnan ja korruption suhteen ja 
olla vastaanottamatta tai antamatta mitään arvokasta. 
•  harjoittaa laillista liiketoimintaa, jossa ei esiinny rahanpesua 
tai laittomia maksuja sekä varmistaa, että kaikki Arom-dekorin tai 
sidosryhmiemme kanssa jaetut raportit, laskut ja muut taloudelliset 
asiakirjat ovat täydellisiä ja asianmukaisia. 

•  välttää tilanteita, jotka voivat johtaa eturistiriitaan ja/tai 
henkilökohtaiseen hyötyyn.
•  kunnioittaa kilpailulainsäädäntöä ja jättää osallistumasta 
hinnoista sopimiseen tai markkinoiden jakamiseen.
•  olla käyttämättä ja paljastamatta herkkiä tai arkaluontoisia 
tietoja Arom-dekorista.
•  noudattaa voimassa olevaa verojen käsittelyä ja maksamista 
koskevaa lainsäädäntöä ja periaatteita. Arom-dekor vastustaa 

kaikenlaista aggressiivista verosuunnittelua.

AROM-DEKORIN TOIMITTAJIEN TULEE
• työskennellä yhdenvertaisen kohtelun ja monimuotoisuuden 

puolesta edistämällä yhtäläisiä mahdollisuuksia sukupuolesta, 
sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, etnisestä taustasta, uskonnollisesta 
tai muusta vakaumuksesta, toimintarajoitteista ja iästä 
riippumatta.

• noudattaa nollatoleranssia sellaisen käytöksen ja sellaisten 
ilmauksien suhteen, jotka muut voivat kokea loukkaavaksi, 
syrjiväksi tai halventavaksi, ja tarjota suojaa uhkaavalta ja 
loukkaavalta käytökseltä sekä hyväksikäytöltä, syrjinnältä tai 
väärin perustein irtisanomiselta.

• edistää työympäristöä, jossa ei esiinny vihamielistä, 
väkivaltaista, uhkaavaa tai syrjivää käytöstä.

• ei tule käyttää eikä liikekumppaneidensa kautta 
syyllistyä minkäänlaiseen pakkotyöhön, velkasuhteeseen, 
ihmiskauppaan tai tahdonvastaiseen työhön.

• noudattaa nollatoleranssia lapsityön suhteen ja suojella nuoria 
työntekijöitä ILO:n yleissopimusten 138 ja 182 sekä lasten 
oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti. Toimittaja 
on velvollinen laatimaan suunnitelman toiminnan vuotuisista 
tarkastuksista, joilla varmistetaan, että lapsityövoimaa ei 
esiinny. Mikäli Arom-dekorin tuotteiden valmistuksessa 
havaitaan käytettävän lapsityövoimaa, tulee järjestää lasten 
edun mukainen kestävä ratkaisu.

• kunnioittaa työntekijöiden oikeutta liittyä haluamaansa 
työntekijäjärjestöön ja työehtoneuvotteluihin sekä heidän 
oikeuttaan olla tekemättä niin. Jos yhdistymisvapautta ja/
tai työehtosopimusneuvotteluja rajoitetaan lain mukaan, tulee 
työnantajan helpottaa niitä eikä sen tulee estää vaihtoehtoisia 
tapoja.

• kiinnittää erityistä huomiota erilaisiin haavoittuviin ryhmiin, 
mukaan lukien alkuperäiskansat, naiset, kansalliseen tai 
etniseen, uskonnolliseen ja kielelliseen vähemmistöön kuuluvat 
henkilöt, lapset, toimintarajoitteiset ja siirtotyöläiset sekä 
heidän perheensä. 

IHMISOIKEUDET
Arom-dekor tukee ja kunnioittaa kansainvälisiä *ihmisoikeussopimuksia ja edistää monimuotoisuutta ja  
tasa-arvoa. Toimittajien ja alihankkijoiden on kohdeltava kaikkia työntekijöitä kunnioittavasti ja arvokkaasti. 
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* Ihmisoikeuksilla viitataan YK:n yleiseen selvitykseen ihmisoikeuksista, poliittisia oikeuksia koske-
vaa kansainvälistä yleissopimusta, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa 
kansainvälistä yleissopimusta, ILO:n ilmoitusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä 



AROM-DEKORIN TOIMITTAJIEN TULEE
• maksaa työntekijöilleen vähintään kansallisten lakien mukaista 

vähimmäispalkkaa tai alalla vallitsevien käytäntöjen mukaista 
palkkaa sen mukaan, kumpi on suurempi. Summan tulee 
mahdollisuuksien mukaan riittää kattamaan työntekijän 
ja tämän perheen perustarpeet niin, että rahaa jää myös 
säästöön.

• antaa työntekijöille vähintään yhden vapaapäivän 7 
päivää kohden sekä vuosiloman, vanhempainloman ja 
vapaata voimassa olevan lainsäädännön ja paikallisten 
perinteiden mukaisesti. Antaa työntekijöilleen palkallinen 
sairausloma, vanhempainloma, vuosiloma ja eläketurva sen 
lainkäyttöalueen voimassa olevan lain mukaisesti, jolla he 
toimivat, tai alalla vallitsevien käytäntöjen mukaisesti sen 
mukaan, kumman vaatimukset ovat korkeammat. 

• huolehtia, että kaikilla työntekijöillä on allekirjoitettu 
työsopimus ennen työsuhteen alkamista. Sopimuksen 
tulee olla työntekijän ymmärrettävissä. Työsopimuksessa 
tulee olla vähintään työnantajan nimi, työntekijän nimi ja 
sosiaaliturvatunnus/syntymäaika, tehtävä, palkka, työajat, 
ylityökorvaukset, edut ja irtisanomisaika.

• Ylityön tulee olla rajoitettua ja vapaaehtoista, ja sitä tulee 
käyttää vain erityistilanteissa. Ylityösuositus on enintään 12 
tuntia viikossa, eli kokonaistyöaika on 60 tuntia viikossa. 

• huolehtia, ettei nykyisten kansainvälisten yleissopimusten 
mukaista normaalia 48 tunnin työaikaa viikossa ylitetä. 

www.aromdekor.fi

TERVEYS & TURVALLISUUS TYÖPAIKALLA
Arom-dekorilla on nollavisio työtapaturmista, ja se tekee jatkuvasti työtä tehdäkseen työpaikoistaan niin  
turvallisia ja terveellisiä kuin mahdollista.

AROM-DEKORIN TOIMITTAJIEN TULEE
• käsitellä terveys- ja turvallisuusriskejä ennakoivasti yhdessä 

työntekijöiden kanssa luodakseen tapaturmattoman 
työympäristön. 

• varmistaa, että työntekijöillä on työhönsä asianmukainen 
turvallisuuskoulutus.

• olla koskaan vähättelemättä työpaikkojen turvallisuusohjeita 
tai mukautettujen ja asianmukaisten henkilönsuojaimien 
tarvetta ja kantaa vastuuta niistä.

• ylläpitää ajantasaista ja hyvin toimivaa järjestelmää sairaus- 
ja tapaturmatilanteisiin liittyvien toimenpiteiden varalta sekä 
evakuointiin tulipalon tai muiden hätätilanteiden sattuessa. 

• taata työntekijöille pääsy hygieenisiin ja puhtaisiin 
saniteettitiloihin sekä puhdasta juomavettä. 

• raportoida Arom-dekorille mahdollisista terveys- ja 
turvallisuustapahtumista ja vaarallisista työolosuhteista, jotka 
liittyvät Arom-dekorin tuotantoon, hankkeisiin ja työpaikkoihin.

TYÖNTEKIJÄN OIKEUDET
Arom-dekor pyrkii olemaan houkutteleva työnantaja ja huolehtii työntekijöiden ehdoista ja oikeuksista 
koko arvoketjussa. Arom-dekor edellyttää, että tavarantoimittajat ja alihankkijat noudattavat velvoitteitaan 
työntekijöitä kohtaan kansainvälisten yleissopimusten, kansallisten lakien ja turvallista työskentelyä koskevien 
määräysten mukaisesti.
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YMPÄRISTÖVASTUU 
Arom-dekor pyrkii edistämään kestävää kehitystä ehkäisemällä ja minimoimalla toimintamme aiheuttamia 
negatiivisia ympäristövaikutuksia. Osana jatkuvaa pyrkimystämme parantaa kestävän kehityksen työtämme 
odotamme liikekumppaniemme panostavan tähän työhön toteuttamalla ympäristöä edistäviä toimenpiteitä 
toiminnassaan ja toimitusketjussaan. Priorisoimme toimittajat, jotka tekevät ennakoivaa ja järjestelmällistä 
ympäristötyötä. Tavoitteenamme on valmistaa kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, joiden ilmastovaikutukset 
ovat vähäiset ja jotka ovat jäljitettäviä koko toimitusketjun osalta.

www.aromdekor.fi www.aromdekor.se

AROM-DEKORIN TOIMITTAJIEN TULEE
•  noudattaa voimassa olevaa kansallista ja kansainvälistä 

ympäristölainsäädäntöä sekä kansainvälisiä standardeja 
ja varmistaa, että toimittajilla on kaikki toiminnassa 
tarvittavat luvat, lisenssit ja rekisteröinnit.

•  soveltaa varovaisuusperiaatetta ja varmistaa, että 
resursseja käytetään tehokkaasti ja haitallisten aineiden 
käyttö minimoidaan, sekä kiinnittää huomiota ilmastoon, 
energiaan, materiaaleihin ja jätteisiin. Päästöt ja vuodot 
ilmaan, maaperään ja veteen tulee minimoida.

•  työskennellä ennakoivasti parantaakseen jatkuvasti 
ympäristötyötään ja toteuttaa ennaltaehkäiseviä 
toimenpiteitä heti, kun on syytä uskoa, että jokin toiminta 
voi vahingoittaa ympäristöä tai ihmisten terveyttä.

•  tehdä ennakoivaa yhteistyötä Arom-dekorin kanssa 

silloin, kun yhteisillä toimilla voidaan parantaa kestävän 
kehityksen työtä ja innovaatioita, jotka vaikuttavat 
myönteisesti ympäristöön.

•  tehdä ilmastotyötä Pariisin sopimuksen 1,5 asteen 
tavoitteen mukaisesti. Sopimukseen kuuluu, että 
kartoitetaan oman toiminnan sekä toimittajaketjun 
vaikutus ilmastonmuutokseen, asetetaan tavoitteet 
päästöjen vähentämiselle sekä myös tunnistetaan 
ilmastoon liittyvät riskit omassa toiminnassa.

•  toimittaa pyynnöstä Arom-dekorille päästöihin ja 
ilmastovaikutuksiin liittyviä tietoja. 

KEMIKAALIT 
Arom-dekor asettaa korkeat vaatimukset kemikaalien käsittelylle ja pyrkii aktiivisesti minimoimaan sekä ihmisille 
että ympäristölle aiheutuvat riskit. Siksi odotamme toimittajiltamme vastuullista käsittelyä ja riskinarviointia. 

AROM-DEKORIN TOIMITTAJIEN TULEE 
•  eliminoida kemikaalit ja vaaralliset aineet aina kun 
mahdollista tai rajoittaa niiden käyttö minimiin. 
•  kemikaaleja ja vaarallisia aineita käytettäessä varmistaa 
aineiden turvallinen käsittely, varastointi ja hävittäminen. 
•  pitää kaikille kemiallisille aineille ja tuotteiden 
valmistuksessa käytetyille kemikaaleille päivitetyt 
käyttöturvallisuustiedotteet (SDS) saatavilla kansallisella 
kielellä.

•  pitää tiedot riskeistä ja kemikaalien turvallisesta 
käsittelystä saatavilla työntekijöiden ymmärtämällä kielellä 
työntekijöiden ja ympäristön turvallisuuden varmistamiseksi. 
Toimittajat ovat velvollisia noudattamaan REACH- ja CLP-
asetusten vaatimuksia. Jos Arom-dekorille toimitettava tuote 
sisältää yli 0,1 painoprosenttia kandidaattilistalle kuuluvaa 
ainetta, toimittaja on velvollinen tiedottamaan siitä Arom-
dekorille REACH-asetuksen artiklan 33 mukaisesti. 
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RIKKOMUKSISTA ILMOITTAMINEN
Mikäli sinä tai joku työntekijöistäsi epäilee, että ohjeistoa ei noudateta tai että Arom-dekor ei itse toimi 
ohjeistonsa mukaisesti, kehotamme sinua raportoimaan epäilyksistäsi Arom-dekorille. Lue lisää osoitteessa  
www.aromdekor.fi. Arom-dekor ei suvaitse minkäänlaisia vastatoimia sen perusteella, että työntekijät tai muut, 
joihin tämä ohjeisto vaikuttaa, raportoivat ohjeiston vastaisista epäilyistä tai todellisista toimista.

Mikäli toimittajalla on perusteltu syy olettaa, että sen omassa toiminnassa tai toimitusketjussa esiintyy tai on esiintynyt 
*poikkeama nollatoleranssista, on toimittajan kohtuullisessa ajassa raportoitava todellisista olosuhteista sekä toteutetuista 
ja suunnitelluista toimenpiteistä ohjeiston noudattamisen varmistamiseksi. Nollatoleranssin poikkeamilla tarkoitetaan 
pakkotyötä, lapsityövoimaa, henkeä vaarantavia työympäristöriskejä, vakavia ympäristövahinkoja ja laajamittaista 
korruptiota.

MIKÄLI SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ TAI HALUAT LISÄTIETOJA AROM-DEKORIN OHJEISTOSTA,  
TULE OSOITTEESEEN WWW.AROMDEKOR.FI

www.aromdekor.se www.aromdekor.fi

SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN & RAPORTOINTI  
Arom-dekorin yleinen strategia kannustaa jatkuvaan parantamiseen. Jos toimittaja syyllistyy vakaviin 
poikkeamiin tai osoittaa toistuvasti vastahakoisuutta parannusten tekemiseen, se voi vaarantaa toimittajan ja 
Arom-dekor välisen liikesuhteen ja aiheuttaa toimenpiteitä. Arom-dekor haluaa, että toimittaja tarkastaa omat 
alihankkijansa samalla tavalla kuin se itse tarkastetaan. Tarkastusten tulokset tulee toimittaa pyydettäessä Arom-
dekorille. 

•  Arom-dekorin toimittajien vastuulla on varmistaa 
ohjeiston noudattaminen omassa toiminnassaan ja 
toimittajaketjussaan. Toimittajien odotetaan jatkuvasti 
tunnistavan, ehkäisevän, rajoittavan ja hallitsevan 
todellisia ja mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisiin 
ja ympäristöön omassa toiminnassaan ja koko 
toimitusketjussa. 

•  Kaikille toimittajille suositellaan ympäristöjohtamisen 
ISO 14001 -standardin ja ISO 9001 
-laadunhallintastandardin hankkimista ja ylläpitämistä. 

•  Sellaisten toimittajien, joilla on hallussa vastaavien 
standardien mukaiset sertifioinnit tai jotka pyrkivät 
saamaan alustavan sertifioinnin, on lähetettävä 
vaihtoehtoinen sertifikaatti Arom-dekorille. 

•  Arom-dekor pidättää oikeuden suorittaa tarkastuksia 
toimittajan luona kolmannen osapuolen tuella tai 
ilman sitä. Toimittajan on tällöin autettava Arom-
dekoria varmistamaan, että Arom-dekorin ohjeistoa 
sekä kaikkia sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä 
noudatetaan asettamalla tarvittavat asiakirjat saataville 
ja päästämällä pyydettyihin tiloihin. 
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* Nollatoleranssin poikkeamilla tarkoitetaan pakkotyötä, lapsityövoimaa, henkeä vaaranta-


