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SUPPLIER CODE OF CONDUCT – TOIMINTAOHJE             
FINAVIA OYJ:N TOIMITTAJILLE 

 
 
 
Finavia Oyj on valtion omistama 
lentoasemayhtiö, jolla on koko maan kattava 
lentoasemaverkosto.  Asiakkaitamme ovat 
matkustajat, lentoyhtiöt sekä yleisilmailijat. 
Tuotamme palveluja ilmailuliikenteelle 
yhteistyössä monien yhteistyökumppanien 
kanssa.  
 
Finavia on sitoutunut kestävään kehitykseen, 
tiukkoihin liike-elämän etiikan periaatteisiin 
sekä tinkimättömään moraaliseen 
toimintatapaan.  
 
Toimintaohjeen, Code of Conduct, 
tarkoituksena on määrittää Finavian toimittajia 
koskevat kestävän kehityksen sekä 
yhteiskuntavastuun vähimmäisvaatimukset. 
Toimittajien odotetaan noudattavan 
toimintaohjeessa asetettuja vaatimuksia, joihin 
Finavia on sitoutunut. Tämän lisäksi Finavia ja 
toimittaja voivat sopia muista 
toimitussopimukseen kuuluvista periaatteista. 
 
Toimittajien Code of Conduct toimintaohjeet 
perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien Global 
Compact -aloitteen kymmeneen 
periaatteeseen. (www.unglobalcompact.org). 
 
LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET 
 
Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen  
 
Finavian toimittajien tulee noudattaa kaikkia 
voimassa olevia lakeja ja säännöksiä kaikissa 
toimipaikoissaan.  
 
Lakien ja säännösten noudattamisen lisäksi 
Finavian toimittajien tulee toimia tiukkojen liike-
elämän etiikkaa koskevien periaatteiden 
mukaisesti. Toimittajat sitoutuvat pitämään 
salassa Finaviaa ja sen liikekumppaneita ja 
asiakkaita koskevat luottamukselliset tiedot. 
Toimittajien tulee antaa ainoastaan täsmällisiä 
ja aiheellisia taloudellisia ja muita tietoja 
Finavian liiketoiminnasta, mikäli sovellettavat 
sopimukset tämän sallivat.   

 
Reilu kilpailu 
 
Toimittajien tulee kilpailla reilusti ja voimassa 
olevan kilpailulainsäädännön mukaisesti 
eivätkä saa tehdä kilpailijoidensa kanssa 
sopimuksia, joiden tarkoituksena on hinnoista 
sopiminen tai tuotteiden saannin rajoittaminen. 
 
Eturistiriidat  
 
Toimittajan tulee välttää kaikkea sellaista 
kanssakäymistä Finavian työntekijöiden 
kanssa, joka voi aiheuttaa tai vaikuttaa 
aiheuttavan eturistiriidan työntekijälle, jonka 
velvollisuus on toimia Finavian etujen 
mukaisesti. 
 
Toimittajan on ilmoitettava Finavialle, jos 
Finavian työntekijällä tai hänen 
perheenjäsenellään on toimittajaan liittyviä 
merkittäviä taloudellisia tai muita etuja. Lisäksi 
toimittajan on ilmoitettava Finavialle, mikäli 
Finavian työntekijä tai hänen perheenjäsenensä 
toimii toimittajan palveluksessa johtotehtävissä 
tai mikäli hän työskentelee toimittajan 
palveluksessa sellaisessa työsuhteessa joka 
aiheuttaa eturistiriidan. 
 
Korruption torjunta 
 
Odotamme toimittajiltamme tinkimätöntä 
moraalista toimintatapaa kaikessa 
liiketoimintaan liittyvässä vuorovaikutuksessa. 
Kaikki korruption eri muodot, kuten esimerkiksi 
sopimattomien maksujen tarjoaminen 
työntekijöille tai organisaatioille tai tällaisten 
maksujen vastaanottaminen, ovat kiellettyjä. 
 
Kauppapakotteiden noudattaminen 

Edellytämme että toimittajaan ei kohdistu 
viranomaisten, YK:n tai EU:n toimesta 
asetettuja pakotteita, ja että toimittajamme 
noudattavat kaikkia soveltuvia lainsäädäntöjä 
sekä säädöksiä. 

http://www.unglobalcompact.org/
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Toimittajan on välittömästä ilmoitettava 
Finavialle mikäli se on tai tulee olemaan 
kauppapakotteiden noudattamisen tutkinnan 
kohteena. 
 
IHMISOIKEUDET JA TYÖOLOSUHTEET 
 
Ihmisoikeudet 
 
Finavian toimittajien tulee tukea ja kunnioittaa 
kansainvälisesti julistettuja ihmisoikeuksia. 
Finavian toimittajien tulee varmistaa, etteivät ne 
syyllisty ihmisoikeusrikkomuksiin.  
 
Järjestäytymisvapaus  
 
Finavian toimittajien tulee tunnustaa 
työntekijöiden järjestäytymisvapaus ja oikeus 
valita vapaasti edustajansa ja kunnioittaa näitä 
oikeuksia eettisten vähimmäisvaatimusten 
mukaisesti. Toimittajien tulee lisäksi tunnustaa 
työntekijöiden oikeus yleissitovaan työehtojen 
sopimiseen.  
 
Pakkotyö  
 
Pakkotyön kaikki muodot, kuten myös moderni 
orjuus, ihmiskauppa ja velkaorjuus ovat 
kiellettyjä. 
 
Työsuhde-ehdot  
 
Finavian toimittajien tulee varmistaa, että 
työntekijät ymmärtävät heitä koskevat 
työsuhde-ehdot.  
 
Palkan ja ehtojen tulee olla reiluja ja kohtuullisia 
ja vähintään kansallisen lainsäädännön 
mukaisia. Työaikojen tulee olla kansallisen 
lainsäädännön mukaisia. 
  
Lapsityövoima  
 
Toimittaja ei saa käyttää työntekijöitä, jotka ovat 
nuorempia kuin on Finavian puolesta tehtävän 
työn suoritusmaan lakien mukainen 
työskentelyalaikäraja.  
 
 
 
 

Ahdistelu  
 
Jokaisen ihmisen arvokkuutta, yksityisyyttä ja 
henkilökohtaisia oikeuksia on kunnioitettava.  
 
Työntekijöihin ei saa kohdistaa ruumiillisia 
rangaistuksia tai fyysistä, seksuaalista, 
psykologista tai sanallista ahdistelua tai 
hyväksikäyttöä. 
 
Syrjinnän torjuminen  
 
Kaikkia toimittajan työntekijöitä, riippumatta 
rodusta, kansalaisuudesta, sosiaalisesta 
taustasta, mahdollisesta vammaisuudesta, 
seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta 
tai uskonnollisesta vakaumuksesta tai iästä ja 
sukupuolesta, tulee kohdella ehdottomasti 
heidän kykyjensä ja pätevyytensä perusteella 
kaikissa työsuhdetta koskevissa kysymyksissä, 
kuten esimerkiksi palkkaamiseen, ylennyksiin, 
palkitsemiseen, etuihin, kouluttamiseen, 
lomautuksiin ja irtisanomiseen liittyvissä 
asioissa.  
 
Terveys ja turvallisuus  
 
Toimittaja on velvollinen tarjoamaan turvallisen 
ja terveellisen työympäristön, jossa voidaan 
ehkäistä tapaturmia ja loukkaantumisia, sekä 
soveltuvissa tilanteissa tarjoamaan turvallisia ja 
terveellisiä majoitustiloja, jotka täyttävät 
vähintään paikalliset lakisääteiset vaatimukset.  
 
YMPÄRISTÖ 
 
Toimittajan tulee noudattaa 
ympäristölainsäädäntöä, asetuksia ja 
toimittajan toimintaan sovellettavia standardeja 
sekä huomioida ympäristötietoiset toimintatavat 
kaikissa toimipaikoissaan. Ympäristön 
kuormitusta täytyy minimoida ja ympäristöön 
liittyvien toimintojen tehokkuutta tulee kehittää 
jatkuvasti.  
 
Toimittajia kannustetaan toteuttamaan omia 
kansainvälisten ympäristöstandardien mukaisia 
hallintojärjestelmiään näiden vaatimusten 
täyttämiseksi. 
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Tuoteturvallisuus  
 
Kaikkien tuotteiden ja palveluiden tulee täyttää 
kyseisessä sopimuskokonaisuudessa 
määritellyt laatu- ja turvallisuuskriteerit sekä 
kaikki sovellettavat lakisääteiset vaatimukset. 
Toimittajan tulee huolehtia hygieniaan ja 
tuoteturvallisuuteen liittyvien riskien hallinnasta 
koko toimitusketjun laajuisesti.  
 
Toimittajan tulee varmistaa, että toimitetut 
tuotteet ovat – varsinaisen käyttötarkoituksensa 
mukaisesti käytettyinä – turvallisia ihmisille ja 
ympäristölle.  
 
 
 
 
 
 

Toimitusketju  
 
Toimittajan on varmistettava – sikäli kuin on sen 
toimittamien tuotteiden ja palveluiden kannalta 
mahdollista – että kaikki sen omat alihankkijat 
tunnustavat tämän toimintaohjeen vaatimuksia 
ja noudattavat niitä tai tarpeen mukaan 
mukauttavat toimintaansa niiden periaatteiden 
mukaisesti.  
 
RIKKOMUKSISTA RAPORTOIMINEN 
 
Toimittajien tulee raportoida Finavialle kaikista 
tapauksista tai toiminnasta, joiden voidaan 
katsoa rikkovan tätä toimintaohjetta. 
 
Finavia voi toteuttaa säännöllisesti auditointeja, 
joiden tarkoituksena on varmistaa tämän 
toimintaohjeen mukaisten 
vähimmäisvaatimusten toteutuminen.

 


