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Wired right.

Eettinen toimintaohjeisto 
kuvaa konsernissa  

yhteisesti hyväksytyt  
toimintaperiaatteet

Eettinen toimintaohjeisto

Crimpin eettisissä toimintatavoissa kuvataan konsernissa yhteisesti 
hyväksytyt toimintaperiaatteet. Eettiset toimintatavat lisäävät tuot-
tavuutta, parantavat hyvinvointia sekä ohjaavat työyhteisöjämme 
toimimaan oikein ja tekemään oikeita asioita. Eettiset toimintatavat 
perustuvat Crimpin strategiaan, visioon ja arvoihin sekä kansain-
välisen työjärjestön (ILO) perussopimuksiin ja UN Global Compactin 
kymmeneen periaatteeseen.  

Käsitteillä “Crimppi”, ”konserni” ja “me” tarkoitetaan tässä yhteydes-
sä Crimppi Oy:tä ja sen tytäryhtiöitä. 

Jokaisen Crimpin työntekijän ja hallituksen jäsenen on sijaintimaasta, 
asemasta tai tehtävästä riippumatta toimittava aina eettisten toimin-
taohjeiden mukaisesti. Crimpin johto ja esimiehet vastaavat siitä, että 
jokainen työntekijä perehdytetään huolellisesti eettisiin periaatteisiin. 
Lisäksi edellytämme, että Crimpin toimittajat, alihankkijat ja muut yh-
teistyöosapuolet noudattavat dokumentissa ”Crimpin toimintaohjeita 
toimittajille ja kolmansille osapuolille” määriteltyjä periaatteita. 

Toimimme arvojemme mukaisesti 

Arvot ohjaavat ja inspiroivat toimintaamme. Toimimme ketterästi ja 
rohkeasti sekä haluamme olla aina asioiden edellä. Teemme työmme 
turvallisesti, vastuullisesti ja laadukkaasti sekä kerralla oikein. Ha-
luamme tehdä tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja menes-
tyä heidän kanssaan.   
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Toimimme vastuullisesti 

Hoidamme liikesuhteemme arvojemme ja eettisten normiemme 
mukaisesti sekä tarkasti voimassaolevia lakeja ja muita säännöksiä 
noudattaen. Sitoudumme toimimaan rehellisesti ja oikeudenmukai-
sesti sekä välttämään toimintaa, jossa tämä voidaan kyseenalaistaa. 

Toimimme rehellisesti ja avoimesti 

Työskentelemme johdonmukaisesti ja läpinäkyvästi niin tuotantoket-
jussa, raaka-aineiden valinnoissa kuin johtamiskulttuurissakin. Vies-
tinnässä olemme avoimia sekä kannustamme henkilöstöä olemaan 
aloitteellisia ja tuomaan uudet ideat esille.  Kerromme tavoitteistam-
me ja kannattavuudestamme henkilöstölle, ja panostamme jatkuvaan 
parantamiseen sekä osaamisen kehittämiseen.  

Kohtelemme liikekumppaneitamme ammattimaisesti, reilusti ja ta-
sapuolisesti. Toimintamme perustuu objektiivisiin tosiasioihin ilman 
henkilökohtaisen edun tavoittelua. Lahjonta sen kaikissa mahdollisis-
sa muodoissa on ehdottomasti kielletty. Henkilöstömme tai yhteis-
työkumppanimme eivät saa tarjota, antaa tai hyväksyä lahjuksia. 

Toimimme rohkeasti 

Uskallamme tehdä asioita omalla tavallamme, usein myös eri tavalla 
kuin toiset toimijat. Puutumme tarvittaessa vaikeisiin asioihin ja epä-
kohtiin. Toimimme rohkeasti silloin, kun huomaamme, että toimenpi-
teille on tarvetta, ja haemme aktiivisesti uusia, parempia ratkaisuja. 

Eturistiriidat ja luottamuksellinen tieto 

Johto ja henkilöstömme eivät ryhdy toimiin, jotka saattavat johtaa 
ristiriitatilanteisiin henkilökohtaisten ja yhtiön tai yhteistyökumppa-
neiden etujen välillä. Käsittelemme arkaluonteisia ja luottamuksellisia 
tietoja vastuullisesti. On periaatteidemme vastaista hyödyntää,  
välittää tai käyttää omaksi eduksi luottamuksellista tietoa, jonka  
henkilö on saanut tietoonsa yhtiöstä asemansa tai  
tehtäviensä perusteella. Luottamuksellisia tietoja voidaan  
välittää ainoastaan lain sitä vaatiessa tai tiedon omistajan  
antaessa siihen suostumuksen. 
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Vastuumme henkilöstöstä 

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on keskeisessä asemassa tavoit-
teidemme saavuttamisessa. Kunnioitamme ihmisoikeuksia, ja nou-
datamme toiminnassamme voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja 
työehtosopimusta sekä konsernimme henkilöstöpolitiikkaa. Haluam-
me luoda yhdessä terveellisen ja turvallisen työskentely-ympäristön, 
ja panostamme monin eri tavoin henkilöstön hyvinvointiin.

Arvostamme toisiamme, ja kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti sekä 
oikeudenmukaisesti mm. sukupuolestaan, etnisestä alkuperästään, 
siviilisäädystään, iästään, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai 
poliittisesta ja uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta. Emme 
salli syrjintää tai häirintää missään muodoissa, ja toimimme aktiivi-
sesti niiden torjumiseksi. Kunnioitamme yhdistymisvapautta ja työn-
tekijöiden vapautta järjestäytyä ammatillisesti. 

Ympäristöstä huolehtien 

Olemme sitoutuneet ympäristömyönteiseen toimintaan, ja pyrimme 
jatkuvasti parantamaan toimintamme ekotehokkuutta kokonaisuu-
tena. Pääosa asiakkaistamme toimii energiansäästön ja uusiutuvan 
energian tuotannon parissa. Pyrimme aktiivisesti yhdessä asiakkai-
demme ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa löytämään 
entistä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja ja toimintatapoja. Emme 
tietoisesti hanki tai käytä tuotteissamme ns. konfliktimineraaleja (kul-
taa, tinaa, tantaalia ja volframia eikä niiden johdannaisia kuten kas-
sitteriittia, kolumbiitti-tantaliittia, volframiittia) DRC-alueelta (Kongon 
demokraattinen tasavalta), ellei niitä ole sertifioitu ”konfliktivapaiksi”.
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