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Sarastiassa kaiken toiminnan perustana on eettisyys ja rehellisyys, ja siksi 
noudatamme soveltuvia lakeja ja määräyksiä, Sarastian Eettisiä periaatteita sekä 
muita Sarastian sääntöjä ja ohjeita kaikessa toiminnassamme. Keskeistä 
lainsäädäntöä tässä kontekstissa edustavat mm. Laki julkisista hankinnoista, 
Kirjanpitolainsäädäntö ja lähes kaikki uudehko EU-lainsäädäntö rahanpesusta ja 
terrorismin rahoittamisen estämisestä GDPR:än. Näiden lisäksi Sarastiassa 
noudatetaan listayhtiöiden hallinnointikoodistoa sekä raportoidaan hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä vuosittain yhtiökokoukselle, jonka päätökset ovat 
pääsääntöisesti julkisia. Sarastia edellyttää vastaavaa sitoumusta eettiseen ja 
vastuulliseen toimintatapaan myös kaikilta toimittajiltaan. 
 
Nämä Eettiset periaatteet toimittajille (Supplier Code of Conduct) perustuu Sarastian 
Eettisiin periaatteisiin ja se sisältää Sarastian palvelujen ja tavarantoimittajille 
asettamat vähimmäisvaatimukset, joita näiden tulee liiketoimintaansa koskevien 
lakien ja määräysten ohella noudattaa sopimussuhteessaan Sarastian kanssa. Nämä 
Eettiset periaatteet ovat erottamaton osa Sarastian ja sopimusosapuolena olevan 
Toimittajan välistä sopimusta ja niihin tulee suhtautua kuten muihin standardeihin. 
 
Kun Toimittaja käyttää sopimusvelvoitteidensa täyttämiseksi alihankintaa, se on 
velvollinen varmistamaan, että alihankkijat ovat sitoutuneet näiden Eettisten 
periaatteiden noudattamiseen. 
 
Sarastia kohtelee Toimittajia tasapuolisesti, syrjimättä, rehellisesti ja sovellettavien 
lakien ja määräysten mukaisesti. Hankintalain määrittelemänä sidosyksikkönä 
toimiminen tarkoittaa sitä, että noudatamme hankintalain määräyksiä mm. 
hankintarajoja ja kilpailutuksia koskien. 
 
  



 
Sarastian asiakkaiden eettiset periaatteet (Code of Conduct) 

Jos Toimittajan henkilöstö tekee läheistä yhteistyötä Sarastian asiakkaiden kanssa 
näiden toimitiloissa tai tietoteknisissä järjestelmissä, Toimittajan henkilöstön on 
noudatettava Sarastian asiakkaiden eettisiä periaatteita, turvallisuusohjeita ja muita 
menettelyohjeita. Jos Sarastian asiakas ei ole antanut ohjeita tiedoksi, Toimittajan 
henkilöstön edustajien on pyydettävä niitä. 
 
Jos Sarastian Eettiset periaatteet toimittajille ja Sarastian asiakkaan eettiset 
periaatteet ovat ristiriidassa keskenään, Toimittajan henkilöstön tulee noudattaa 
niitä sääntöjä, jotka ovat tiukempia. Mikäli toimintatavoista vallitsee minkäänlaista 
epäselvyyttä, Toimittajan tulee olla yhteydessä Sarastian Toimittajasuhdehallintaan. 
 

Lait ja sitoumukset 

Toimittaja vastaa kaikkien toimintaansa koskevien lakien, määräysten ja 
sopimusehtojen noudattamisesta sekä niihin liittyvästä riittävästä tiedottamisesta ja 
koulutuksesta työntekijöilleen, johto- ja toimihenkilöilleen, alihankkijoilleen sekä 
yhteistyökumppaneilleen. 
 
Nämä Eettiset periaatteet ovat aina lakeja ja asetuksia yksilöivämpiä. 
 

Kilpailu 

Toimittajan on aina toimittava sovellettavan kilpailu-, hankinta- ja muun 
asiakokonaisuuteen liittyvän lainsäädännön – niin lain kirjaimen kuin hengenkin – 
mukaisesti. Toimittaja ei saa vaihtaa kilpailijoiden, asiakkaiden tai toimittajien kanssa 
tietoja tai tehdä heidän kanssaan sopimuksia, jotka estävät, rajoittavat tai 
vääristävät kilpailua markkinoilla. 
 

Vastuullinen hankinta 

Toimittaja sitoutuu osaltaan tukemaan vastuullista hankintaa omassa 
hankintaketjussaan. Toimittaja sitoutuu tuntemaan ja valitsemaan liikekumppaninsa 
huolellisesti sekä tunnistamaan ja ehkäisemään hankintaketjussaan riskit liittyen 
laittomaan liiketoimintaan tai näiden Eettisten periaatteiden rikkomiseen. Sarastia 
perehtyy aina Toimittajan taloustietojen lisäksi myös ESG- ja muuhun 
vastuullisuusraportointiin. 
 

Jatkuvuus 

Toimittajan on varmistettava toimitusvarmuus riittävällä jatkuvuuden ja valmiuksien 
hallinnalla kaikissa tilanteissa, ei vain kilpailutusvaiheessa. Toimittajan on Sarastian 



 
tiedonantopolitiikkaa noudattaen annettava aina totuudenmukainen kuva 
toimitusvarmuudesta ja muista laatutekijöistä ja viiveettä ilmoitettava Sarastian 
Toimittajahallinnalle, mikäli kilpailutuksen mukaisissa valintaperusteissa tai muissa 
vastaavissa tapahtuu olennaisia muutoksia heikompaan suuntaan. 
Toimitusedellytysten olennaisesti heikennyttyä Sarastialla on oikeus valita toinen 
toimittaja. 
 

Omaisuuden ja tiedon suojelu 

Toimittaja huolehtii sopimussuhteessa käyttämiensä työvälineiden ja muun 
omaisuutensa samoin kuin haltuunsa saaman Sarastian ja sen asiakkaiden 
omaisuuden ja tietoaineistojen huolellisesta käytöstä ja säilyttämisestä. Toimittaja 
kunnioittaa Sarastian ja kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia sekä sitoutuu 
suojelemaan Sarastian ja sen asiakkaiden luottamuksellista tietoa luvattomalta 
käytöltä ja ilmitulolta. 
 

Korruptio ja lahjonta 

Toimittaja vastaa siitä, että sen johto tai henkilöstö ei koskaan anna asiakkaille, 
toimittajille, viranomaisille tai muille päättäjille lahjoja, etuuksia tai muita luvattomia 
korvauksia liiketoiminnan saamiseksi tai ylläpitämiseksi. 
 
Toimittaja vastaa siitä, että sen johto tai henkilöstö ei vastaanota asiakkailta, 
toimittajilta tai muilta osapuolilta vastaan lahjoja, etuuksia tai muita luvattomia 
korvauksia, jotka voisivat vaikuttaa heidän päätöksentekonsa puolueettomuuteen. 
 

Rahanpesu 

Toimittaja ei saa koskaan hyväksyä, edistää tai muutoin tukea toimintaa, joka 
perustuu rahanpesuun. Toimittajan on esitettävä ne keinot, joilla se suojaa Sarastian 
ja sen välistä suhdetta rahanpesulta ja muulta terrorismin ja muun rikollisen 
toiminnan rahoittamiselta. 
 

Työntekijät 

Toimittaja kunnioittaa henkilöstönsä vapaata järjestäytymisoikeutta ja kollektiivista 
neuvotteluoikeutta. 
 
Toimittajan tulee varmistaa, että työntekijöitä ei syrjitä iän, sukupuolen, uskonnon, 
seksuaalisen suuntautumisen, vamman, poliittisten mielipiteiden tai etnisen 
alkuperän vuoksi. 
 



 
Toimittajan tulee varmistaa, että henkilöstönsä ei käytä alkoholia tai huumeita 
työaikana. 
 
Toimittajan tulee noudattaa nollatoleranssia kaikenlaiseen ahdisteluun, häirintään ja 
kiusaamiseen. 
 
Toimittajan tulee pyrkiä tietoisesti ja järjestelmällisesti hyvään fyysiseen ja 
psykososiaaliseen työympäristöön. Yleistavoitteena on luoda turvallinen ja 
terveellinen työpaikka, joka edistää henkilöstön ja yrityksen kehitystä. 
Työtapaturmien osalta tulee olla nollatavoite. 
 

Kestävä kehitys 

Toimittajan tulee sitoutua toimimaan kestävän kehityksen periaatteet huomioiden ja 
edistämään kestävää kehitystä toiminnassa. 
 

Ilmoitukset 

Toimittajan tulee ilmoittaa Sarastialle viipymättä kirjallisesti poikkeamistaan tai 
alihankkijan poikkeamista sekä niihin liittyvistä korjaavista toimenpiteistään näiden 
Eettisten periaatteiden noudattamisessa. Ilmoitus tulee tehdä Sarastian 
sopimusyhteyshenkilölle. Ilmoituksen laiminlyönti katsotaan sopimusrikkomukseksi. 
 
Toimittaja voi ilmoittaa mahdollisista havaitsemistaan kolmansien osapuolten 
poikkeamista näiden Eettisten periaatteiden noudattamisessa tai muista Sarastian 
toimintaan liittyvistä riskeistä. Ilmoituksen voi tehdä luottamuksellisesti Sarastian 
ilmoituskanavaan. 
 

Auditointi 

Näiden Eettisten periaatteiden varmistamiseksi Toimittajan tulee sallia Sarastian 
auditoivan Toimittajan edustajan läsnä ollessa näiden Eettisten periaatteiden 
kannalta olennaiset asiat, kuten Toimittajan tilat, työvälineet, kirjanpidon ja 
relevantit asiakirjat sekä tallenteet. Auditoinnin voi suorittaa Sarastian puolesta 
Sarastian nimeämän salassapitoon sitoutunut kolmas osapuoli, jonka Toimittajan voi 
kohtuudella olettaa hyväksyvän. 
 

Ohjeet 

Mikäli Sarastia saa tiedon tai havaitsee, että Toimittaja ei noudata näitä Eettisiä 
periaatteita, Sarastia antaa Toimittajalle ohjeet korjaaviksi toimenpiteiksi. 
Toimittajan tulee toteuttaa viipymättä tai ohjeissa asetetussa määräajassa Sarastian 
ohjeiden mukaiset korjaavat toimenpiteet. 



 
 

Seuraamukset 

Mikäli Toimittaja ei toteuta viipymättä ja Sarastian hyväksymällä tavalla korjaavia 
toimenpiteitä, taikka mikäli näiden Eettisten periaatteiden rikkomus on niin 
merkittävä, ettei sitä voida korjaavin toimenpitein kohtuudella korjata, voi Sarastia 
sovellettavan hankintasopimuksen mukaisten oikeussuojakeinojen käytön ohella 
purkaa Toimittajan kanssa solmitun hankintasopimuksen välittömästi. 
 


