DESTIAN SOPIMUSKUMPPANEIDEN EETTISET OHJEET
Vastuullisuus on osa Destian yrityskulttuuria. Näissä eettisissä ohjeissa on kuvattu vastuullisen toiminnan perusperiaatteet, jotka
perustuvat Destian arvoihin, päämäärään ja strategiaan. Yhtiön johdon, henkilöstön, sopimuskumppaneiden ja muiden
sidosryhmien tulee sitoutua näihin eettisiin periaatteisiin.
Noudatamme

tekemiämme

sopimuksia

ja

kohtelemme

toisiamme

kunnioittavasti.

Noudatamme

kaikessa

toiminnassamme kilpailu-, tietosuoja- ja muuta lainsäädäntöä.
Liikesuhteemme perustuvat avoimuuteen ja luottamukseen. Kunnioitamme toistemme liike- ja ammattisalaisuuksia, ja
sovellamme eettisiä kauppatapoja. Noudatamme laskutuksessa yhteisesti sovittuja käytäntöjä ja huolehdimme sen
oikeellisuudesta. Vältämme eturistiriitoja ja toimimme aktiivisesti lahjontaa, korruptiota ja rahanpesua vastaan.
Kunnioitamme ja noudatamme ihmisoikeuksia, yleisesti hyväksyttyjä työehtoja ja eettisiä käytäntöjä. Takaamme
työntekijöillemme turvalliset ja tasa-arvoiset työskentelyolosuhteet sekä reilut työaikaa ja palkkausta koskevat ehdot.
Alihankintaketjumme kaikilla työntekijöillä tulee olla oikeus järjestäytyä ja irtisanoutua ilman sanktioita. Työntekijöiden
perus- ja ihmisoikeuksia, kuten sananvapautta ja oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen, ei saa rajoittaa.
Toimialaamme liittyvä toiminta voi vaikuttaa merkittävästi elinympäristöön. Sitoudumme ottamaan huomioon toiminnan
ympäristövaikutukset ja toimimaan siten, ettei ympäristövahinkoja synny. Ympäristöhaittojen vähentäminen on osana
jokapäiväistä toimintaamme, mihin kaikkien sopimuskumppaneidemme tulee sitoutua. Kannustamme kaikkia
sidosryhmiämme kestävien toimintatapojen kehittämiseen.

Edellytämme sopimuskumppaneiltamme:
▪

Lakien ja sopimusten noudattamista

▪

Reilun kilpailun ja kilpailulainsäädännön noudattamista

▪

Henkilötietojen huolellista käsittelyä tietosuojalainsäädännön mukaisesti

▪

Liike- ja ammattisalaisuuksien kunnioittamista ja salassapitoa

▪

Laskujen ja laskutusprosessien oikeellisuutta

▪

Eturistiriitojen välttämistä

▪

Lahjonnan, korruption ja rahanpesun torjuntaa

▪

Lapsityövoiman ja pakkotyövoiman torjuntaa

▪

Työntekijöiden perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamista

▪

Yleisesti hyväksyttyjä ja alan käytäntöjen mukaisia työehtoja

▪

Turvallisia työoloja ja työympäristöä

▪

Tasa-arvon ja syrjimättömyyden kulttuuria

▪

Ympäristövastuullisuutta

Ohjeiden noudattaminen ja seuranta:
Sopimuskumppanimme ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemastaan eettisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta
viipymättä. Toiminta voi liittyä esimerkiksi väärinkäytösepäilyyn, muuhun huolenaiheeseen tai rikkomukseen. Ilmoituksen
voi tehdä kaikille avoimessa Destian ilmoituskanavassa (https://www.firstwhistle.fi/destia) tai Destian edustajille.
Destia varaa itselleen oikeuden valvoa ja auditoinneilla varmistua siitä, että sen käyttämät alihankkijat ja muut
sopimuskumppanit noudattavat näitä ohjeita. Jos Destian sopimuskumppani rikkoo näitä ohjeita, kysymys voi olla
olennaisesta sopimusrikkomuksesta, joka johtaa sanktioihin tai sopimuksen purkamiseen.

