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Alva-yhtiöt  
 
Toimintamme on sidottu ekologiseen, 
sosiaaliseen sekä taloudelliseen vastuuseen. 
Tavoitteenamme on kestävän kehityksen 
mukainen toiminta, joka ottaa huomioon 
kaikessa toiminnassa suhteen ympäröivään 
luontoon ja ihmisiin. Kokonaisvaltainen 
vastuullisuus on oleellinen osa yhtiömme 
toimintaa ja organisaatiomme jäsenet ovat 
sitoutuneet arvojemme mukaiseen toimintaan. 
Alvan käyttämillä palvelun- ja tavarantoimittajilla, 
sekä urakoitsijoilla ja alihankkijoilla (”Toimittaja”) 
on tärkeä rooli Alvan pyrkimyksissä kestävään 
kehitykseen.  
 
Alva on sitoutunut näihin eettisen toiminnan 
perusvaatimuksiin, jotka ovat kaikkien saatavilla 
ja ymmärrettävissä, ja joita Alva odottaa 
kaikkien Toimittajiensa noudattavan ja 
toteuttavan liiketoiminnassaan.  
 

Lait ja määräykset  
 
Toimittaja sitoutuu noudattamaan kaikkia 
ympäristön suojeluun, työlainsäädäntöön, 
henkilötietojen suojaan, työterveyteen ja 
työturvallisuuteen liittyviä, sekä muita voimassa 
olevia toimintaansa koskevia lakeja ja 
määräyksiä.  
 

Johtamisjärjestelmä  
 
Toimittajalla on oltava liiketoiminnan laajuuteen 
nähden asianmukainen ja toimiva 
johtamisjärjestelmä, jolla se varmistaa näiden 
eettisten ohjeiden sekä lakien ja määräysten 
noudattamisen. Toimittajien tulee varmistaa 
toimintaohjeen ehtojen täyttymisen jatkuvalla 
vaatimustenmukaisuuden dokumentoinnilla ja 
toimittamalla pyydettäessä tietoja Alvalle. 
Toimittaja hyväksyy, että Alva tai Alvaa 
edustava kolmas taho voi auditoida Toimittajan 
johtamisjärjestelmän ja liiketoiminnan 
kohtuullisessa laajuudessa ja kohtuullisin 
aikavälein varmistuakseen näiden eettisten 
ohjeiden noudattamisesta.  

 

Ihmisoikeudet ja työntekijän 
perusoikeudet  
 
Toimittaja sitoutuu kunnioittamaan 
toiminnassaan Yhdistyneiden kansakuntien 
julistuksen mukaisia ihmisoikeuksia. Toimittajan 
tulee kohdella työntekijöitään, urakoitsijoitaan, 
alihankkijoitaan ja muita sidosryhmiään 
kunnioittavasti ja arvokkaasti. Kaikenlainen 
rotuun, sukupuoleen, seksuaaliseen 
suuntautumiseen, uskontoon, aviosäätyyn, 
raskauteen, vanhemmuuteen tai muuhun 
syyhyn perustuva syrjintä on kielletty.  
 
Toimittajan on noudatettava toiminnassaan 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän 
perusperiaatteita ja -oikeuksia. Toimittaja 
sitoutuu varmistamaan, että liiketoiminnassa ja 
toimitusketjussa ei esiinny lapsityövoimaa, 
pakkotyötä, ihmiskauppaa tai muuta nykyajan 
orjuutta. Toimittajalla on velvollisuus kieltäytyä 
liiketoimista yhtiöiden kanssa, joiden epäilee 
syyllistyvän edellä mainittuihin epäeettisiin 
toimintatapoihin. Palkkojen ja työehtojen tulee 
olla oikeudenmukaiset ja kohtuulliset ja niiden 
tulee noudattaa kansallista lainsäädäntöä ja 
toimialan yleisiä käytäntöjä. Toimittaja 
tunnustaa työntekijöiden oikeuden järjestäytyä, 
kuulua ammattiyhdistykseen ja neuvotella 
kollektiivisesti.  
 

Työterveys ja –turvallisuus  
 
Toimittajan on tarjottava työntekijöilleen 
turvalliset ja terveelliset työolot. Toimittajan on 
oltava tietoinen sovellettavista 
työturvallisuusstandardeista, -ohjeista ja -
käytännöistä ja noudatettava niitä. Toimittajan 
on varmistettava, että työntekijöille, 
urakoitsijoille ja alihankkijoille ja tarvittaessa 
muille sidosryhmille annetaan terveys- ja 
työturvallisuustiedot sekä riittävä koulutus ja 
varusteet. Toimittajan tulee lisäksi noudattaa 
kaikkia Alvan ja Toimittajan välisessä 
sopimuksessa mainittuja turvallisuus-
vaatimuksia sekä raportoida ja tutkia kaikki 
sopimusvelvoitteiden täyttämiseen liittyvät 
työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet. Alva on 
raitis ja huumeeton työpaikka. Alvan Toimittajien 
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työntekijät ja alihankkijat eivät saa työskennellä 
Alvan toimipaikoissa alkoholin tai huumeiden 
vaikutuksen alaisina.  

 
Liiketoiminnan rehellisyys  
 
Toimittajan tulee toimia ehdottoman rehellisesti, 
lahjomattomasti ja läpinäkyvästi kaikessa 
liiketoiminnassaan. Kiellettyä on ottaa vastaan, 
tarjota tai luvata lahjoja tai vieraanvaraisuutta, 
jotka saattaisivat vaikuttaa tai edes näyttää 
vaikuttavan päätöksentekoon. Toimittaja 
sitoutuu noudattamaan kaikkia 
korruptionvastaisia lakeja ja olemaan 
tarjoamatta tai ottamatta vastaan lahjuksia. 
Toimittajan tulee varmistua, että sillä on 
mahdollisten eturistiriitatilanteiden varalta 
riittävät menettelytavat, jotta toiminnan 
puolueettomuus ei vaarannu. 
Eturistiriitatilanteella tarkoitetaan sellaista 
tilannetta, jossa hankkeeseen liittyvät intressit 
voivat korruptoida motivaation tai 
päätöksentekokyvyn Toimittajalta.   
 

Ympäristövaikutukset  
 
Toimittajan tulee minimoida toimintansa 
haitalliset ympäristövaikutukset. Toimittajalla on 
ympäristöasioihin nimetyt vastuuhenkilöt. 
Toimittaja varmistaa, että kaikista ympäristöön 
vaikuttavista prosesseista, kuten vaarallisten 
aineiden varastoinnista ja käsittelystä, on 
laadittu kirjalliset ohjeet, joista on tiedotettu 
kaikille asiaankuuluville henkilöille. Toimittajan 
tulee aina noudattaa kaikkia soveltuvia 
ympäristölakeja ja määräyksiä. Lisäksi 
toimittajan tulee toimia aloitteellisesti 
ympäristövastuun edistämiseksi. Alva arvostaa 
ympäristöystävällisten teknologioiden 
kehittämistä ja käyttöönottoa.  

 
Alihankinta  
 
Toimittajalla on vastuu siitä, että alihankkijat 
sitoutuvat näihin eettisiin ohjeisiin. Toimittajan 
tulee myös valvoa alihankkijoidensa, 
urakoitsijoidensa ja muiden sidosryhmiensä 
toimintaa ja eettisten ohjeiden noudattamista. 
Mikäli Toimittaja havaitsee alihankkijansa, 

urakoitsijoidensa tai sidosryhmiensä toimivan 
tässä mainittujen säännösten vastaisesti, tulee 
Toimittajan välittömästi tehdä toimia sen 
varmistamiseksi, että alihankkijan toiminta 
vastaa tämän kohdan vaatimuksia tai irtisanoa 
alihankkijan sopimus. Edellä sanotut velvoitteet 
koskevat kaikkia Toimittajan ja tämän 
alihankkijan toimipaikkoja.  
 

Ilmoitukset ja neuvojen kysyminen  
 
Näihin eettisiin ohjeisiin liittyvät ilmoitukset ja 
tiedustelut tehdään osoitteeseen 
hankinta@alva.fi.   
 


