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KÄÄNNÖS – ALKUPERÄINEN JA HALLITUKSESSA HYVÄKSYTTY ENGLANNIKSI. Englannin kielinen on 
ensisijainen. Suomenkieliseen on lisätty myös vuodelle 2021 esimerkit lahjan tai vastaavan €-mää-
reistä arvosta. 

1. Määritelmät ja periaatteet 

Tämä ”Anti-Bribery & Gift Policy” koskee kaikkia Nor-Maali Oy:n työntekijöitä ja Nor-Maali Oy:n puolesta 
toimivia kolmansia osapuolia. Nor-Maali Oy tarkoittaa tässä joko yritystä tai sen henkilöstöä. 

Nor-Maali Oy ei saa vastaanottaa tai antaa sopimatonta lahjaa. Tässä dokumentissa käsitellään minkälaisia 
liikelahjoja ja tarjoilua voimme antaa virkamiehille, kaupallisille asiakkaille, liikekumppaneille tai muille osa-
puolille ja myöskin minkälaisia lahjoja voi ottaa vastaan ja hyväksyä asiakkailta, liikekumppaneilta tai muilta 
osapuolilta. 

Nor-Maali Oy henkilöstölle tämän toimintaohjeen rikkomukset voivat johtaa kurinpitotoimiin aina työsuh-
teen päättymiseen saakka. 

Jos sinulla Nor-Maali Oy:n henkilöstöön kuuluvana on tietoa tämän politiikan rikkomuksesta tai epäilystä 
siitä, tulee sinun ilmoittaa huolenaiheistasi toimitusjohtajalle tai sähköpostiosoitteeseen hallinto@nor-
maali.fi. Mikäli haluat pysyä anonyyminä, 1.11.2021 alkaen on käytössä Kauppakamarin Ilmoituskanava 
osoitteessa https://nor-maali.ilmoituskanava.fi 

Tämän politiikan tarkoituksena on selkeyttää ja sitouttaa meitä jo käytössä olevaan hyvään hallintotapaan ja 
eettisiin standardeihin kaikissa liiketoiminnoissamme. Työskennellään siten, että noudatamme hyviä Menet-
telytapaohjeita (Code of Conduct) kaikessa liiketoiminnassa toimimalla tavalla, joka vahvistaa Nor-Maali Oy:n 
mainetta.  

”Lahjalla” tarkoitetaan rahaa, palvelua, lainaa, esineen tai lupauksen tai alennuksen antamista, joka ei pe-
rustu tavaran kaupalliseen siirtoon (oikealla hinnalla). 

Selvyyden vuoksi: jos tavarantoimittaja, asiakas, konsultti tai vastaava matkustaa Nor-Maalin henkilöstön 
kanssa liiketaloudellisissa tarkoituksissa ja Nor-Maalin henkilöstön edustaja maksaa myös kyseisen henkilön 
matkustamisen, oleskelun, ruuan jne., tätä ei määritellä lahjaksi. 
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Lahjalla ei tarkoiteta: 

1. Alennuksia, jotka on myönnetty ja kirjattu tarjouksiin tai vastaaviin yhtiön hyväksyntäprosessin mukaisesti 

2. Yrityksen logollisen materiaalin jakamista 

3. (Muuta) markkinointimateriaalia 

Nor-Maali Oy on yksilöinyt kriteerit lahjan luonteesta. 

Lahjan on oltava: 

- luonteeltaan lahjaksi soveltuva eli se ei ole tarkoitettu vaikuttamaan vastaanottajan päätöksentekoon, 

- lain sallima, 

- Nor-Maali Oy:n toimintaohjeiden ja menettelyohjeistuksen mukainen. Kohtuullisena illallisen arvona 

pidetään 150 euroa/osallistuja 

- vastaanottajan käytäntöjen sallima, 

- arvoltaan vähäinen ja olosuhteisiin sopiva. 

2. Yleiset standardit 

Nor-Maali Oy antaa lahjoja, joihin osallistuu kolmansia osapuolia: 

- laillisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, 
- jos lahjaa ei ole annettu luomaan oletettua velvoitetta vastaanottajan puolelta tai että tarjoajalla 

oletetaan olevan oikeus etuuskohteluun, 
- kohtuullinen ja tarkoituksenmukainen, 
- ei tarjota lahjuksena, maksuna tai takaisinsaamisena. 

Nor-Maali Oy:n henkilökunta voi maksaa satunnaisesti seuraaville ryhmille (asiakkaat, toimittajat, konsultit) 
tarjoiluja eli esim. virvokkeita ja aterioita sekä kohtuullisia matka- ja majoitusmahdollisuuksia, kun kyseinen 
tarjoilu liittyy Nor-Maali Oy:n liiketoimintaan. 

Huomioi seuraavat asiat ennen kuin annat tai vastaanotat lahjan tai suunnittelet lahjan antamista tai vas-
taanottamista: 

- Lahjaa annettaessa: Tarjouskilpailun tai vastaavan aikana ei ole hyvän liikemiestavan mukaista antaa lahjoja. 
- Lahja on sellainen, että se voi vahingoittaa Nor-Maalin mainetta. 
- Lahjan arvo on vähäinen, enimmäisarvoltaan 99 euroa. 

Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä toimitusjohtajaan. 

3. Lahjat virkamiehille 

Lahjojen tarjoaminen tai vaikutelman antaminen virkamiehen suosimisesta on kielletty, ellei toimitusjohtaja 
ole antanut kirjallista ennakkohyväksyntää. Hyväksyttävää on esim. kokouksessa mahdollistaa osallistujien 
käyttää Nor-Maali-logollisia kyniä ja vihkoja, joita ei tarvitse kerätä takaisin kokouksen päätyttyä. Virvokkei-
den tulee rajoittua hyvin kohtuulliseen arvoon, esimerkiksi kahvi ja voileipä/pulla. Tarjoilun kohtuullisena 
arvona pidetään 12€/osallistuja.  

4. Lahjat muille kolmansille osapuolille 

Kolmas osapuoli = kaupallisia asiakkaitamme, liikekumppaneitamme tai toimittajia.  

Lahjojen antaminen on pääsääntöisesti sallittua, jos yllämainitut periaatteet ja säännöt otetaan huomioon.  

Virkamiehet: lahjat eivät ole sallittuja, kts. kohta 3. 
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Lisäksi, ellei toisin nimenomaisesti sallita, lahjoja voidaan tarjota vain henkilöille, joiden kanssa Nor-Maali 
Oy:llä on liikesuhde. Näitä eivät ole asiakkaan puoliso, perheenjäsenet tai tällaisten henkilöiden ystävät. 

Käteistä rahaa tai vastaavia (kuten lahjakortteja) ei saa koskaan tarjota tai ottaa vastaan. 

Alkoholin antamista liikelahjana on aina harkittava huolellisesti.  
Huomioi myös, että sinun on kysyttävä lahjan vastaanottajalta, onko heillä joitakin sääntöjä tai rajoituksia 
lahjan vastaanottamisesta ja varmistettava, että kaikkia rajoittavia asioita noudatetaan. 

5. Lahjan vastaanottaminen Nor-Maali Oy:n henkilökuntaan kuuluvana 

Jos saat lahjoja liikekumppaneilta, huomioi, että niiden tulee aina olla arvoltaan vähäisiä. Älä koskaan ota 
vastaan ylenpalttisia lahjoja. Lahjan ei tule olla sellainen, että ulkopuolisen silmin voisi näyttää siltä, että sillä 
on vaikutus päätöksentekoosi lahjan antajan suuntaan. Pyydä tarvittaessa ohjeita toimitusjohtajalta. Tilan-
teissa, joissa sopimattoman lahjan vastaanottamisen hylkääminen ei ole mahdollista ja et tavoita toimitus-
johtajaa, tulee sinun pyytää ohjeita lähimmältä esimieheltäsi. 

6. Vastaanotetun lahjan arvo 

Vastaanotetun lahjan arvoksi arvioidaan sen markkina-arvo, ei se, jolla se on ostettu. 

7. Muut 

Selvyyden vuoksi käytämme liiketoiminnassamme joko VTY:n (Suomen Väriteollisuus ry) myyntiehtoja tai 
Nor-Maalin vientiä koskevia yleisiä myyntiehtoja (englanniksi). 

Henkilökohtaiseen käyttöön itse hankkimasi etuuskortit (loyalty cards) esim. S-Etukortti, K-Plussa, lentoyhtiöt: 
Et voi käyttää niitä hankkiessasi tuotteita Nor-Maali Oy:lle ja hyödyntää kyseisiä etuja omassa kulutuksessasi. 
Nämä etuudet ovat veronalaista tuloa tulonsaajalle. Tuloverolaki 29§. 


