
 
 
 
 
 

TOIMITTAJAN EETTISET LIIKETOIMINTAPERIAATTEET  
 
Tarkoitus  
Maanrakennus E. Majava Oy on sitoutunut noudattamaan eettisiä liiketoimintatapoja ja -standardeja, jotka on kuvattu 
Maanrakennus E. Majava Oy:n eettisissä liiketoimintaperiaatteissa (alla). Maanrakennus E. Majava Oy kohtelee toimittajiaan 
ammattimaisesti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti, ja yhteistyön perustana on rehellisyys.  
Maanrakennus E. Majava Oy odottaa kaikkien Toimittajiensa ja niihin sidoksissa olevien osapuolten sitoutuvan yhtä eettisiin 
liiketoimintatapoihin ja -standardeihin. Näillä toimittajan eettisillä liiketoimintaperiaatteilla Maanrakennus E. Majava Oy asettaa 
Toimittajilleen vähimmäisvaatimukset, joita on noudatettava ja toteutettava kaikessa liiketoiminnassa. Maanrakennus E. Majava Oy 
edellyttää, että sen Toimittajat käyvät läpi nämä toimittajan eettiset liiketoimintaperiaatteet ja noudattavat niitä kaikissa 
tilanteissa.  
 

Periaatteet  
Lakien, määräysten ja ohjeiden noudattaminen  
Toimittajan on noudatettava liiketoiminnassaan kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Toimittajan on erityisesti 
varmistettava, että kaikki Maanrakennus E. Majava Oy liittyvät tehtävät, velvollisuudet ja hankkeet suoritetaan tavalla, joka ei riko 
mitään Toimittajaan, Maanrakennus E. Majava Oy:n ja niiden välisiin liiketoimiin sovellettavaa lakia tai määräystä. Toimittajan on 
noudatettava kaikkia ohjeita, jotka Maanrakennus E. Majava Oy antaa toimitukseen tai tehtävään liittyen.  

 
Ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet  
Toimittajan odotetaan kunnioittavan kansainvälisissä sopimuksissa, erityisesti YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa, määritettyjä ihmisoikeuksia.  
Toimittajan on noudatettava Kansainvälisen työjärjestö ILO:n keskeisiä sopimuksia. Toimittaja ei saa käyttää lapsi- tai 
pakkotyövoimaa missään toiminnassaan, ja sillä on oltava järjestelmä, jolla varmistetaan tämän vaatimuksen noudattaminen.  

 
Johtamisjärjestelmät  
Toimittajalla on oltava käytössä asianmukaiset johtamisjärjestelmät, joilla se varmistaa toimittajan eettisten 
liiketoimintaperiaatteiden ja sovellettavien lakien ja määräysten noudattamisen.  

 
Turvallisuus ja työterveys  
Toimittaja vastaa työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta.  
Toimittajan on annettava koulutusta ja varmistettava, että työntekijät ovat perehtyneitä työterveys- ja turvallisuusasioihin. 
Toimittajan on tutkittava ja ilmoitettava Maanrakennus E. Majava Oy:lle kaikki työterveys- tai turvallisuusongelmat, jotka liittyvät 
yhteistyöhön Maanrakennus E. Majava Oy:n kanssa. Jos Toimittaja työskentelee Maanrakennus E. Majava Oy:n tai sen asiakkaan 
toimipisteessä, Toimittajan on noudatettava kaikkia Maanrakennus E. Majava Oy ja sen asiakkaan työterveys- ja turvallisuusohjeita.  

 
Ympäristövaikutukset  
Toimittajan on minimoitava toimintansa haitalliset vaikutukset ympäristöön ja osoitettava jatkuvia parannuksia näiden vaikutusten 
minimoimiseksi.  
 

Rehellinen liiketoiminta  
Toimittajan on harjoitettava liiketoimintaansa eettisesti ja vastuullisesti ja kilpailtava oikeudenmukaisesti noudattamalla tiukasti 
kilpailu- ja kartellilakeja kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Korruptiota ja lahjontaa ei hyväksytä missään muodossa. Toimittajan on 
varmistettava, että mahdollisia eturistiriitatilanteita varten on olemassa riittävät menettelyt, ja Toimittajan on aina ilmoitettava 
kaikista taloudellisista intresseistä, joita Maanrakennus E. Majava Oy:n työntekijällä voi olla Toimittajan liiketoiminnassa.  
Toimittaja ei tarjoa Maanrakennus E. Majava Oy työntekijöille matkoja, tehdasvierailuja, sosiaalisia tapahtumia, arvokkaita lahjoja 
tai muita vastaavia asioita varmistamatta asian sopivuutta etukäteen Maanrakennus E. Majava Oy:n johdolta.  
Toimittajan on pidettävä tarkkaa ja avointa kirjanpitoa liiketoimistaan ja taloudellisista tiedoistaan. Toimittajan vastuulla on 
varmistaa, että Maanrakennus E. Majava Oy:n ja muihin osapuoliin liittyviä henkilökohtaisia ja luottamuksellisia tietoja ja 
immateriaalioikeuksia käsitellään asianmukaisesti.  

 
Vaatimusten toteuttaminen omien toimittajien toimesta  
Toimittajan on varmistettava, että sen omat Toimittajat noudattavat vaatimuksia, jotka täyttävät tai ylittävät toimittajan eettisten 
liiketoimintaperiaatteiden vaatimukset.  

 
 
 



 
 
 
 
 
Tarkastus ja irtisanominen  
Toimittajan on sallittava Maanrakennus E. Majava Oy:n tai Maanrakennus E. Majava Oy:n valtuuttaman kolmannen osapuolen, 
jonka Toimittajan voi kohtuudella olettaa hyväksyvän, suorittaa Toimittajan läsnä ollessa Toimittajan toiminnan tarkastus, jolla 
varmistetaan, että Toimittaja noudattaa Maanrakennus E. Majava Oy:n toimittajan eettisiä liiketoimintaperiaatteita. Tarkastuksen 
osapuolet voivat Toimittajan pyynnöstä allekirjoittaa salassapitosopimuksen, jonka osapuolten voidaan kohtuudella olettaa 
hyväksyvän, auditoinnissa ilmenneiden asioiden osalta. Oikeutta tarkastukseen voidaan käyttää minä tahansa kohtuullisena 
ajankohtana tai ennakkoilmoituksella.  
Rajoittamatta muita Maanrakennus E. Majava Oy:lla mahdollisesti olevia oikeuksia Maanrakennus E. Majava Oy:lla on oikeus 
purkaa kaikki sopimussuhteensa Toimittajaan, jolloin päättämisestä aiheutuvat haitat ovat Toimittajan vastuulla, mikäli näitä 
toimittajan eettisiä liiketoimintaperiaatteita ei noudateta.  

 
Rikkomuksista raportointi ja neuvojen pyytäminen  
Toimittajan on ilmoitettava viipymättä Maanrakennus E. Majava Oy:lle toimittajan eettisten liiketoimintaperiaatteiden 
noudattamatta jättämisestä. Toimittaja ei saa sallia kostotoimia ketään sellaista henkilöä kohtaan, joka vilpittömässä mielessä 
pyytää neuvoja tai ilmoittaa rikkomuksesta tai mahdollisesta rikkomuksesta. Maanrakennus E. Majava Oy:n toimittajan eettisten 
liiketoimintaperiaatteiden vaatimuksista voi kysyä lisätietoja osoitteesta arto.alapere@maanrakennusmajava.fi.  
Jos haluat ilmoittaa rikkomuksesta tai mahdollisesta rikkomuksesta, ota yhteyttä arto.alapere@maanrakennusmajava.fi. 


