
Code of Conduct - Globe Hope Oy:n eettiset ohjeet

Globe Hope Oy on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja varmistamaan vastuulliset työolosuhteet 
tuotannossaan. Tämä ohjesääntö määrittelee ne arvot ja periaatteet, jotka Globe Hope haluaa toteutuvan 
hankintaketjunsa toiminnassa. Nämä eettiset ohjeet pohjautuvat kansainvälisiin sopimuksiin, kuten YK:n 
Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen (Universal Declaration of Human Rights), YK:n yrityksiä 
ja ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin (Universal Declaration of Human Rights) sekä Kansainvälisen 
työjärjestö ILOn sopimuksiin ja suosituksiin.

Eettisissä ohjeissa määritellyt periaatteet edustavat vähimmäisvaatimuksia, jotka Globe Hope asettaa 
tavarantoimittajilleen ja alihankkijoilleen. Globe Hopen tavarantoimittajien vastuulla on tiedottaa 
alihankkijoitaan näistä eettisistä ohjeista.

Jotta Globe Hope voi valvoa vaatimusten noudattamista, meillä tulee olla oikeus vierailla kaikissa 
yrityskumppaniemme tuotantoyksiköissä, jotka tekevät tuotteita Globe Hopelle, ilman ennakkoilmoitusta. 
Globe Hope varaa oikeuden asettaa itsenäinen kolmas osapuoli suorittamaan auditointeja arvioidaksemme 
eettisten ohjeiden toteutumista. Haluttomuus yhteistyöhön tai toistuvat eettisten ohjeiden rikkomukset voivat 
johtaa yritysyhteistyön lopetukseen.

Lakien noudattaminen

Kaikkien Globe Hopen liiketoimintakumppanien tulee noudattaa niiden maiden lakeja, joissa ne toimivat. 
Velvoitamme liiketoimintakumppanimme noudattamaan tässä sopimuksessa esitettyjä eettisen ohjeistuksen 
periaatteita. Liiketoimintakumppaniemme on syytä huomioida, että tässä esitetyt vaatimukset voivat ylittää 
joissain tapauksissa kansallisten lakien vaatimuksia.

Työntekijöiden oikeudet

Kaikilla Globe Hopen liiketoimintakumppaneilla on oltava kirjalliset työsopimukset työntekijöilleen. 
Työsopimukset on oltava kirjoitettuna paikallisella kielellä, ja niiden pitää sisältää työehdot ja -edellytykset.

Ei pakkotyötä

Globe Hope ei hyväksy minkäänlaista pakko- tai orjatyötä. Jokaista työntekijää on kohdeltava kunnioittavasti
ja arvostavasti. Liiketoimintakumppaniemme tulee varmistaa, että pakolaisstatuksella olevilla työntekijöillä 
on samat oikeutukset kuin paikallisilla työntekijöillä. Kaikilla työntekijöillä on oikeus työsuhteen 
lopettamiseen ilman rangaistuksia.

Ei syrjintää

Globe Hope ei hyväksy minkäänlaista syrjintää. Liiketoimintakumppaniemme ei tule syrjiä työntekijöitään 
sukupuolen, iän, uskonnon, rodun, kastin, raskauden, vamman, sosiaalisen taustan, seksuaalisen 
suuntautumisen, poliittisten mielipiteiden, sairauksien tai muiden eriarvoistavien syiden takia. Työntekijöitä 
ei tule ahdistella tai kurittaa minkään edellä mainittujen syiden takia. 

Järjestäytymisvapaus

Kaikkien Globe Hopen liiketoimintakumppanien pitää kunnioittaa työntekijöidensä oikeutta järjestäytyä 
oman valintansa mukaan sekä oikeutta kollektiiviseen neuvotteluoikeuteen. Työntekijöiden syrjiminen 
ammattiliittoon kuulumisen vuoksi ei ole sallittua.



Operoitaessa maissa, joissa ammattiliitot eivät ole laillisia, liiketoimintakumppanien tulee sallia 
työntekijöiden vapaasti valita edustaja, jonka välityksellä yritys voi neuvotella työpaikan asioista.

Lapsityö

Globe Hope ei hyväksy lapsityötä. Liiketoimintakumppaneilla ei ole oikeutta palkata alle 15-vuotiaita lapsia.

Mikäli liikekumppani joutuu lopettamaan lapsityöntekijän työsuhteen, sen tulee toimia vastuullisesti ja 
arvioida tapauksissa lastensuojelulliset periaatteet. Tarpeen vaatiessa työsuhteen loppuessa 
lapsityöntekijöiden perheen aikuisjäsenille tulee tarjota soveltuvaa työtä.

Nuoret työntekijät

Kaikkien Globe Hopen liiketoimintakumppanien pitää noudattaa lakia palkatessaan alle 18-vuotiaita 
henkilöitä. Heidän on varmistettava, että alle 18-vuotiaiden työ ei ole terveydelle haitallista eivätkä työajat 
estä osallistumista koulutyöhön.

Palkkaus

Kaikkien Globe Hopen liiketoimintakumppanien tulee kunnioittaa työntekijöidensä oikeutta reiluun 
korvaukseen, joka on riittävä korvaamaan työntekijöiden ja heidän perheidensä elämisen välttämättömät 
kustannukset. Palkat pitää maksaa ajallaan, ja niiden tulee toteutua säännöllisten työaikojen puitteissa sekä 
kattaa työntekijän taidot, koulutus ja kokemus.

Liiketoimintakumppanien tulee maksaa vähintään työehtosopimuksen tai kansallisen lainsäädännön mukaista
minimipalkkaa, riippuen siitä kumpi näistä on korkeampi.

Työajat

Kaikkien Globe Hopen liiketoimintakumppanien tulee varmistaa, että työntekijöiltä ei vaadita enempää kuin 
48 tuntia säännöllistä työaikaa viikossa. Ylitöitä voi edellyttää vain poikkeustapauksessa, ja niiden on oltava 
vapaaehtoista ja lain mukaan korvattua. Ylityötuntien ei pidä ylittää 12 tuntia viikossa. Työntekijöillä on 
oltava oikeus päivittäisiin lepotaukoihin sekä vähintään yhteen vapaapäivään jokaista 7 päivän jaksoa kohti.

Terveys ja turvallisuus

Kaikkien Globe Hopen liiketoimintakumppanien on varmistettava turvalliset ja terveyden mukaiset 
työympäristöt kaikille työntekijöilleen. Työtiloja tulee huoltaa ja siivota säännöllisesti, ja niistä pitää 
eliminoida kaikki mahdolliset terveys- ja turvallisuusuhat. 

Liiketoimintakumppanien tulee varmistaa, että työpaikoilla on järjestelyt mahdollisten terveys- ja 
turvallisuusuhkien huomiointiin, arviointiin ja välttämiseen. Vaarallisia työvälineitä ja puutteita työtilojen 
turvallisuudessa ei sallita.  Toimivat ensiapuvälineet on oltava saatavilla, ja varauloskäynnit on oltava 
selkeästi merkittyjä ja esteettömiä. Kaikilla työntekijöillä on oltava oikeus poistua kiinteistöstä välittömän 
vaaran kohdatessa ilman erillistä lupaa.

Työntekijöille on varmistettava pääsy juomaveden ulottuville sekä turvalliset ja puhtaat ruokailu- ja lepotilat 
sekä turvalliset ja puhtaat ruoanvalmistus ja -varastointi alueet.

Ympäristövastuu

Kaikkien Globe Hopen liiketoimintakumppanien tulee kunnioittaa ympäristöä ja noudattaa kaikkia 
toimintamaiden ympäristölainsäädännön vaatimuksia. Tuotannolla tulee olla tarvittavat ympäristöluvat.



Vesivarannot ovat rajalliset monilla alueilla maailmassa, ja siksi vedenkäytön tulisi olla mahdollisimman 
tehokasta. Liiketoimintakumppanien tulee varmistaa, että jätevedet käsitellään ja hävitetään paikallisten 
lakien mukaan.

Liiketoimintakumppanien tulee kehittää resurssitehokkuutta ja vähentää vedenkäyttöä tuotannossa. 
Vesihuollon on oltava vastuullista ja toimia paikallisten lakien mukaan. 

Kemikaalien käyttö

Kaikkien Globe Hopen liiketoimintakumppanien tulee noudattaa ajantasaisia Euroopan kemikaaliviraston 
REACH-asetuksia. Kemikaalien käyttöpaikan yhteydessä tulee olla materiaalien käyttöturvallisuustiedote 
(MSDS) saatavilla.

Eläinten hyvinvointi

Globe Hope ei hyväksy eläinten vahingoittamista tai julmaa kohtelua tuotannon aikana. 
Liiketoimintakumppanien tulee varmistaa, että eläinperäisten materiaalien osalta eläimiä kohdellaan 
eläinoikeuksien ja kansainvälisten suositusten mukaan.

Sitoutumien eettisiin ohjeisiin

Globe Hope sitoutuu tässä esitettyihin eettisiin ohjeisiin omassa toiminnassaan. 

Edellytämme, että kaikki Globe Hopen liiketoimintakumppanit allekirjoittavat eettiset ohjeet sekä tiedottavat
myös alihankkijoitaan niistä, jotta sitoumus ohjeiden kattavaan noudattamiseen läpi toimintaketjun 
varmistuu. 

Allekirjoittamalla nämä eettiset ohjeet Globe Hopen liiketoimintakumppani sitoutuu noudattamaan niitä 
toiminnassaan.

___________________________________ ___________________________________
Paikka ja aika Yrityksen nimi

___________________________________ ___________________________________

Allekirjoitus Tehtävänimike


