
Eettinen toimintaohje palvelun- ja 
tavarantoimittajillemme 
 

 

Tässä dokumentissa kuvataan eettisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä toimintatapoja, joiden noudattamiseen 
Recycle Joy Finland Oy (myöhemmin “Joyactor”) on sitoutunut ja joita myös vaaditaan kaikilta tuotteita, palveluja, 
työsuorituksia tai muita toimintoja Joyactorille tuottavalta toimijalta (myöhemmin ”Toimittaja”) noudattamaan.  

Toimittajan tulee noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä kaikkialla maailmassa. Soveltuvien lakien ja 
määräysten lisäksi Joyactorin toimittajien tulee noudattaa eettisen liiketoiminnan periaatteita. 

1 TYÖOLOT JA IHMISOIKEUDET 
Toimittajien on sitouduttava tukemaan ja edistämään kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, jotka sisältyvät 
keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin (mm. International Bill of Human Rights), ja varmistettava, etteivät ne ole osallisina 
ihmisoikeusloukkauksiin. 

1.1 SYRJINNÄN JA SORTAMISEN TORJUNTA  
Toimittajien ei tule hyväksyä syrjintää, uhkailua, sortamista tai häirintää missään muodoissa. 

1.2  LAPSITYÖ JA PAKKOTYÖ  
Toimittajat eivät saa käyttää lapsityötä tai pakkotyötä missään tilanteessa eivätkä tee sopimuksia lapsi- tai pakkotyötä 
käyttävien alihankkijoiden tai toimittajien kanssa. 

1.3 TYÖOLOT  
Toimittaja tukee ja kunnioittaa kansainvälisesti sovittujen ihmisoikeuksien toteutumista ja sitoutuu kohtelemaan 
työntekijöitään reilusti, tasavertaisesti sekä kunnioittaen. 

1.4  JÄRJESTÄYTYMISVAPAUS  
Toimittajien tulee tunnustaa ja kunnioittaa työntekijöiden järjestäytymisvapautta ja oikeutta valita vapaasti edustajansa 
ja neuvotella kollektiivisesti voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti. 

1.5 PALKKAUS JA TYÖAIKA  
Toimittaja varmistaa, että työntekijöille maksetaan palkkausta säätelevien lakien mukaisesti, mukaan lukien 
minimipalkkausta, ylityötunteja ja pakollisia työsuhde-etuja koskevat lait. Työaikojen täytyy noudattaa kansallisia lakeja 
ja sopimuksia.  

1.6 TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYS 
Toimittaja noudattaa aina soveltuvaa työterveyden ja –turvallisuuden lainsäädäntöä ja säännöksiä.  

2 YMPÄRISTÖ 
Toimittaja pyrkii aina suojelemaan ympäristöä mahdollisuuksien mukaan ja pitämään toimintojensa ja tuotteidensa 
ympäristölle aiheuttaman vaikutuksen mahdollisimman pienenä. Toimittaja hankkii ja säilyttää toiminnan kannalta 
kaikki tarvittavat ympäristöluvat ja rekisteröinnit sekä noudattaa niiden vaatimuksia. Toimittaja sitoutuu vähentämään 
päästöjä ilmaan, maaperään sekä vesistöihin ja käyttämään resurssejaan tehokkaammin. Toimittaja noudattaa kaikkia 
soveltuvia ympäristölakeja ja -säädöksiä koskien tiettyjen aineiden kieltämistä, rajoittamista, merkintää, kierrättämistä 



ja hävittämistä. Toimittaja rohkaisee kaikkia toimittajiaan määrittämään omien tuotteidensa ja palveluidensa 
hiilijalanjäljen sekä ryhtymään toimiin sen pienentämiseksi.  

3 LIIKETOIMINTA 

3.1 KORRUPTION VASTAISUUS 
Toimittajan tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta. 

4 PERIAATTEIDEN NOUDATTAMINEN JA VALVONTA  
Hyväksymällä tämän dokumentin, Toimittaja vahvistaa noudattavansa sen ehtoja. Lisäksi Toimittaja sitoutuu 
ryhtymään toimiin varmistaakseen, että sen omat Toimittajat noudattavat näitä ehtoja. 

4.1 RIKKOMUKSISTA ILMOITTAMINEN 
Tässä dokumentissa kuvattujen periaatteiden rikkomisesta on ilmoitettava Joyactorille. 
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