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Haltonin ostotoiminnan eettiset periaatteet 
 

 

Oy Halton Group Ltd. ja sen tytäryhteisöt (“Halton”) ovat sitoutuneet korkeisiin eettisiin 

periaatteisiin sekä kannustamaan yhtiön toimittajia, yhteistyökumppaneita, jälleenmyyjiä ja 

edustajia edistämään kestävän kehityksen mukaista kulttuuria. Nämä ostotoiminnan eettiset 

periaatteet määrittelevät vähimmäisodotukset Haltonin toimittajille koskien eettisiä 

periaatteita ja liiketoiminnan käytänteitä. 

 

1. Lainsäädännön ja muiden säännösten noudattaminen Toimittajan on 

noudatettava kaikkia sovellettavissa olevia kansainvälisiä tai kansallisia lakeja, 

direktiivejä tai asetuksia tai muita säännöksiä. 

 

2. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja työolosuhteet Toimittajan on kunnioitettava 

kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja varmistaa kunnolliset työolosuhteet. 

Toimittajan on kaikissa työsuhdetta koskevissa toimintatavoissa pidättäydyttävä 

kaikesta rotuun, ihonväriin, ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, 

etniseen alkuperään, vammaisuuteen, raskauteen, uskontoon, poliittiseen 

kytkökseen, ammattiliiton jäsenyyteen tai aviolliseen asemaan perustuvasta 

häirinnästä ja syrjinnästä. Toimittajan on kunnioitettava työntekijöiden 

järjestäytymisvapautta ja oikeutta solmia työehtosopimuksia. Toimittaja ei käytä 

minkäänlaista pakko- tai lapsityövoimaa (termi ”lapsi” tarkoittaa henkilöitä, jotka ovat 

paikallista lakisääteistä työntekijän vähimmäisikää nuorempia). Toimittajan on myös 

noudatettava paikallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat enimmäistyöaikaa, 

minimipalkkaa ja muita palkitsemiseen liittyviä tekijöitä. 

 

3. Työterveyden ja työturvallisuusstandardien tukeminen Toimittajan on tarjottava 

työntekijöille terveellinen ja turvallinen työskentelypaikka sekä varmistettava, että 

yrityksessä on olemassa vähintäänkin hätätilanteiden ja ammatillisten riskien 

estämistä ja hallitsemista varten asianmukaiset prosessit. Työntekijöille on myös 

varmistettava riittävä juomakelpoisen veden saanti, asianmukaiset saniteettitilat, 

riittävä ilmastointi sekä valaistus. 

 

4. Eettisten normien noudattaminen Toimittajan osallistuu ainoastaan laillisiin, 

eettisiin ja läpinäkyviin liiketoimiin sekä kirjaa kaikki liiketoimintahankkeet 

asianmukaisesti. Toimittajan on noudatettava kaikkia kilpailua koskevia lakeja. 

Toimittaja ei ota osaa minkäänlaiseen toimintaan, joka liittyy korruptioon, 

kiskontaan, lahjontaan eikä tarjoa huomattavia lahjoja tai viihdykettä Haltonin 

sidosryhmille. Mahdollisesta eturistiriidasta on välittömästi kerrottava Haltonille. 

Toimittajan on myös suojeltava Haltonin tai sen liiketoimintakumppaneiden 

immateriaalioikeuksia sekä luovutettava luottamuksellista tietoutta vain 

asianmukaisia suojatoimia noudattaen. 
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5. Sitoutuminen ympäristövastuuseen Toimittaja sitoutuu suojelemaan ympäristöä 

ja kohdistamaan resursseja jätteen, päästöjen ja rajallisten luonnonvarojen käytön 

(mukaan lukien energia, vesi ja raaka-aineet) valvontaan ja niihin liittyvien 

haitallisten vaikutusten vähentämiseen. Lisäksi Toimittajan on noudatettava 

sovellettavia lakeja, määräyksiä ja Haltonin vaatimuksia liittyen tiettyjen aineiden 

käytön kieltoon tai rajoittamiseen. 

 

6. Sitoutuminen johtamiseen Toimittajan on ylläpidettävä sellaista 

johtamisjärjestelmää, jolla pystytään varmistamaan liiketoimintariskien riittävä 

tunnistaminen sekä näiden riskien minimointi. Lisäksi järjestelmän on varmistettava, 

että sovellettavia lakeja, säännöksiä sekä Haltonin näitä eettisiä periaatteita, 

Toimittajan toimintaa ja tuotteita koskevia vaatimuksia noudatetaan. Toimittajan on 

myös jatkuvasti pyrittävä parantamaan näissä periaatteissa määriteltyä eettistä 

toimintaansa sekä kehittämään osaamistaan voidakseen tuottaa Haltonille 

luotettavia, innovatiivisia ja kustannustehokkaita tuotteita ja palveluita. 

 

7. Soveltaminen alihankkijoihin Toimittajan on varmistettava, että sen omat 

toimittajat noudattavat näitä periaatteita. Toimittajan on pyynnöstä hankittava 

alihankkijalta vahvistus näiden periaatteiden noudattamisesta. Jos Toimittajan 

Haltonille toimittamat tuotteet sisältävät tinaa, tantaalia, volframia tai kultaa, 

Toimittajan on varmistettava näiden materiaalien vastuullinen hankinta ottamalla 

käyttöön konfliktimineraaleja koskeva toimintaohje, joka kieltää sellaisen 

mineraalien oston ja käytön, joilla rahoitetaan konflikteja. 

 

8. Noudattamisen valvonta Toimittajan on valvottava näiden eettisten periaatteiden 

noudattamista sekä välittömästi annettava Haltonille tietoa sellaisesta toiminnasta, 

joka saattaisi loukata noudattamista. Toimittajan on myös pyynnöstä annettava 

Haltonille asiakirjoja koskien mitä tahansa näissä periaatteissa lueteltua osatekijää. 

Lisäksi Toimittajan on annettava Haltonin tai Haltonin valtuuttaman 

henkilön/henkilöiden suorittaa noudattamisen valvontaa mukaan lukien tarkastukset 

Toimittajan tiloissa sovittuna päivänä ja sovittuun aikaan. 

 

9. Loukkaustilanteet Jos näitä periaatteita on loukattu, Toimittajan tulee esittää 

Haltonille suunnitelma korjaaviksi toimenpiteiksi. Suunnitelma tulee toteuttaa ja 

dokumentoida tietyn ajan sisällä. Toimittajan on hyväksyttävä, että Halton saattaa 

lopettaa liiketoimintasuhteen sellaisten toimittajien kanssa, jotka epäonnistuvat 

näiden eettisten sääntöjen noudattamisessa. Jos Toimittajalla tai kenellä tahansa 

muulla henkilöllä tai ryhmällä on syytä epäillä, että jotakin näiden eettisten 

periaatteiden osa-aluetta on rikottu, epäilyistä voi raportoida ehdottoman 

luottamuksellisesti:  

fairplayforum@halton.com 
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Halton Group Ltd 

Fair Play Forum 

Corporate Communications 

Esterinportti 2 

FI-00240 Helsinki 

Finland 

 

Ostotoiminnan eettiset periaatteet kuvastavat Haltonin arvoja ja Haltonin eettistä 

toimintaohjeistoa, joka perustuu Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistukseen työelämän 

perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -

aloitteeseen. 


