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SILMÄASEMAN EETTISET TOIMINTAOHJEET TAVARANTOIMITTAJILLE JA 
YHTEISTYÖKUMPPANEILLE 
 

Silmäasema Oy ja sen tytäryhtiöt ovat vahvasti sitoutuneet vastuullisuuteen ja haluavat sitouttaa myös 
hankintaketjunsa eettiseen toimintatapaan ja näihin eettisiin toimintaohjeisiin, jotka hallitus on 
hyväksynyt 20.4.2022. 

 

Silmäasema edellyttää, että Silmäaseman toimittajat sekä heidän alihankkijansa noudattavat 
vähintäänkin seuraavia vastuullisuusperiaatteita ja sitoutuvat jatkuvasti kehittämään ja parantamaan 
toimintaansa. 

 

Lakien ja säännösten noudattaminen  
- Toimia niiden maiden, joissa toimittaja toimii, kansallisten ja kansainvälisten lakien, sääntöjen 

ja määräysten mukaisesti, mukaan lukien vähimmäispalkka, palkkaus, työaika ja työolosuhteet. 

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen  
- Tukea ja kunnioittaa Kansainvälisen Työjärjestön (ILO) ihmisoikeusjulistusta työelämän 

perusperiaatteista ja -oikeuksista.  

Työvoiman käyttö sekä järjestäytymis- ja neuvotteluoikeus   
- Taata työntekijöille oikeus ammatilliseen järjestäytymiseen ja kollektiiviseen neuvotteluun.  

- Kieltää kaikissa muodoissa pakkotyön, laittoman työn sekä muun tahdonvastaisen työn käyttö.   

- Kieltää lapsityövoiman käyttö paikallisten lakien ja YK:n lapsen oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen mukaisesti. 

Syrjintäkielto  

- Kieltää rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, etniseen taustaan, kieleen, uskontoon, ikään, 
poliittiseen ja seksuaaliseen suuntautuneisuuteen tai muuhun vastaavaan liittyvä syrjintä.  

- Kohdella kaikkia työntekijöitä ja alihankkijoita tasapuolisesti, oikeudenmukaisesti ja 
kunnioittavasti, ja kiinnittää erityistä huomiota uhkailun, häirinnän, väkivallan ja epätasa-
arvoisen kohtelun tai sopimattoman käytöksen kitkemiseen. 

Työterveys ja -turvallisuus   

- Noudattaa kaikkia sovellettavia terveys- ja turvallisuuslakeja, -määräyksiä ja –standardeja 
tarjotakseen työntekijöilleen turvallisen ja terveellisen työpaikan. 

Ympäristöstä huolehtiminen 

- Varmistaa vastuullinen liiketoiminta noudattamalla voimassa olevia lakeja ja ympäristö- ja 
turvallisuussäädöksiä.  

- Minimoida oman toiminnan ja tuotteiden negatiiviset ympäristövaikutukset.  

- Varmistaa haitallisten ja vaarallisten jätteiden, kemikaalien ja muiden vaarallisten aineiden 
turvallinen käsittely. 

- Edistää ympäristöystävällisten ratkaisujen ja teknologioiden kehittämistä ja käyttöä. 
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- Ottaa ympäristö ennakoivasti huomioon toiminnassa ja arvioida toiminnan 
ympäristövaikutuksia. 

- Edistää vastuullista energian- ja vedenkulutusta. 

- Toimia aloitteellisesti vastuullisuuden edistämiseksi ja jakaa ympäristövaikutus- ja 
kasvihuonepäästödataa ja parannusehdotuksia Silmäaseman kanssa. 

Korruption torjunta  

- Estää korruptio ja toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta. 

Oikeus auditointiin  

- Silmäasemalla on oikeus auditoida liiketoimintaa ja tarkastaa näiden eettisten 
toimintaohjeiden toteutumista toimittajan tehtaissa ja tiloissa.  

- Silmäasemalla on lisäksi oikeus suorittaa tuotannon laatuauditointi toimittajan tiloissa. 
Toimittaja sitoutuu tukemaan ja auttamaan Silmäasemaa tai Silmäaseman valtuuttamia tahoja 
tarkastuksissa.  

Eettisten toimintaohjeiden noudattaminen   

- Toimittaja sitoutuu noudattamaan näitä Silmäaseman eettisiä toimintaohjeita allekirjoittamalla 
ne sopimuksen yhteydessä.  

- Mikäli näitä toimintaohjeita ei ole noudatettu, toimittaja on velvollinen välittömästi, ilman 
viivettä, olemaan kirjallisesti yhteydessä Silmäaseman johtoon sekä ryhtyä välittömästi 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin.   

- Jos toimittaja laiminlyö toimintaohjeiden noudattamisen, Silmäasemalla on oikeus irtisanoa 
sopimus, mikäli toimittaja ei ole kohtuullisessa ajassa pystynyt korjaamaan epäkohtia. 

Tavarantoimittajan korvausvelvollisuus 

- Toimittaja sitoutuu korvaamaan Silmäasemalle kaikki välittömät taloudelliset vahingot, 
menetykset, kulut ja kustannukset, jotka johtuvat näiden toimittajan toimintaohjeiden 
rikkomisesta. 

 
Päiväys:    _______________________________________ 

Toimittaja/yritys:   _______________________________________ 

Allekirjoitus:  _______________________________________ 

Allekirjoittajan nimi ja titteli: _______________________________________  
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