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SLO:n Eettiset Toimintaperiaatteet 
SLO Oy:n toimintaperiaatteisiin on kirjattu yhtiön edellyttämät käyttäytymisnormit ja        
-ohjeet, joita edellytämme myös yhteistyökumppaniemme noudattavan. 

1 Lainsäädännön ja muiden määräysten noudattaminen 

SLO ja sen yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan kaikkea niitä koskevaa 
lainsäädäntöä sekä muita määräyksiä. Keskeisiä ovat lait, jotka koskevat kilpailua, 
korruptiota, lahjontaa ja vaikutusvallan väärinkäyttöä, henkilöstöä, ihmisoikeuksia, 
työturvallisuutta, tuoteturvallisuutta ja yksityisyyden suojaa. 
 

2 Lahjonnan ja vaikutusvallan väärinkäytön ehkäiseminen 

SLO ja sen yhteistyökumppanit eivät hyväksy lahjontaa tai muuta vaikutusvallan 
väärinkäyttöä missään muodossa. Jokainen työntekijä, joka työtehtäviinsä liittyen pyytää 
tai vastaanottaa etuja ilman yrityksen lupaa, syyllistyy lahjuksen vastaanottamiseen. 
SLO edellyttää, että myöskään sen yhteistyökumppanit eivät tarjoa lahjuksia SLO:n 
työntekijöille.  
 

3 Eturistiriitatilanteiden hoito 

Eturistiriitoja syntyy kun johtajien tai työntekijöiden henkilökohtaiset edut kilpailevat tai 
ovat ristiriidassa yrityksen etujen kanssa. Jokaisen SLO:n ja yhteistyökumppanin 
johtajan, päällikön tai työntekijän tulee välttää tilanteita, jotka saattavat johtaa 
eturistiriitaan.  
 

4 Reilu ja avoin kilpailu  

SLO ja sen yhteistyökumppanit harjoittavat reilua ja avointa kilpailua ja pyrkivät 
kehittämään pitkäaikaisia molemminpuoliseen luottamukseen perustuviat suhteita 
toisiinsa. Kilpailussa markkinoista ja asiakkaista noudatetaan kilpailulainsäädäntöä. 
 

5 Luottamuksellisuus 

SLO ja sen yhteistyökumppanit sitoutuvat pitämään salassa luottamukselliset tiedot 
toistensa toiminnasta, henkilökunnasta, asiakaskunnasta ja yhteistyökumppaneista. 
Luottamuksellista tietoa ei saa hävittää eikä antaa ulkopuolisten käyttöön. Mahdollisista 
tietovuodoista tiedotetaan toista osapuolta välittömästi. 
 
SLO ja sen yhteistyökumppanit noudattavat yksityisyyden suojaa koskevaa 
lainsäädäntöä, ja henkilöistä kerätään vain liiketoiminnan kannalta tarpeellista tietoa.  
 

http://www.slo.fi/
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6 Yhteiskunnallinen vastuu 

SLO ja sen yhteistyökumppanit toimivat hyvien ja eettisten liiketoimintatapojen 
mukaisesti. Kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia edistetään ja kunnioitetaan, 
eikä ihmisoikeuksien loukkauksia hyväksytä missään muodossa. Henkilöitä kohdellaan 
arvostavasti ja kunnioittavasti. Uhkaaminen väkivallalla, fyysinen tai henkinen 
loukkaaminen tai muu lainvastainen häirintä sekä puolueellisuuteen tai ennakkoluuloihin 
perustuva syrjintä on ehdottomasti kielletty. 
 

7 Toimintaperiaatteiden rikkomukset  

SLO ja sen yhteistyökumppanit eivät hyväksy minkäänlaisia laittomia tai epäeettisiä 
tekoja. Työntekijöitä, jotka rikkovat toimintaperiaatteita, rangaistaan. Vakava rikkomus 
saattaa johtaa työsuhteen päättämiseen irtisanomalla tai purkamalla. Korruptioepäilyistä 
ja muista rikoksista ilmoitetaan asianmukaisille viranomaisille. Yhteistyökumppaneiden 
työntekijöiden osalta rikkomuksista ilmoitetaan kumppanin oman ilmoitusmenettelyn 
mukaisesti.  
 
SLO:n osalta ilmoitusmenettelyn ohjeistus löytyy osoitteesta www.slo.fi. SLO ja sen 
yhteistyökumppanit käsittelevät kaikki valitukset puolueettomasti ja tehokkaasti. Laiton 
tai epäeettinen käytös tutkitaan viipymättä. Kaikki vastaanotetut tiedot pidetään 
luottamuksellisina.  
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