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Jula AB:n eettiset periaatteet 

Jula AB:n visio on helpottaa tee se itse -nikkaroijien ja ammattilaisten elämää kaikkialla maailmassa. 
Visiomme saavutetaan tarjoamalla edullisia tuotteita kodin kunnostukseen.  
 
Tiedostamme, että toimintamme vaikuttaa ihmisten elämään ja ympäristöön paikallisesti ja 
maailmanlaajuisesti. Tunnistamme, että visiomme toteuttamiseksi vastaamme muustakin kuin 
tuotteistamme. Uskomme vahvasti läheiseen yhteistyöhön tavarantoimittajiemme kanssa, mihin 
sisältyy myös selkeä ympäristöön liittyvän ja yhteiskunnallisen vastuun ottaminen koko 
toimitusketjussa. Tämä on hyvän laadun, resurssien kestävän käytön ja alhaisen hinnan edellytys.  

 
Tietoisuus, luottamus ja jatkuva kehitys ovat perusteita jatkuvalle kasvulle yhdessä arvomme ja 
tavoitteemme jakavien tavarantoimittajien kanssa.  
 
Julan eettisten periaatteiden tarkoitus on asettaa yleiset periaatteet ja standardit sekä määrittää 
vaatimukset Julalle ja tavarantoimittajillemme. Jula on ottanut käyttöön seuraavat periaatteet, ja 
odotamme tavarantoimittajiemme noudattavan samoja sitoumuksia: 

- eettinen ja vastuullinen toiminta kaikilla liiketoiminta-alueillamme 
- kaikkien yksilöiden oikeuksien kunnioittaminen 
- ympäristön kunnioittaminen 

Julan eettiset periaatteet koskevat kaikkia tavarantoimittajia ja niiden aliurakoitsijoita ja alihankkijoita, 
jotka osallistuvat tuotteiden ja palveluiden valmistukseen tai toimittamiseen Julalle. Tavarantoimittajien 
vastuulla on tiedottaa työntekijöilleen ja toimitusketjulleen Julan eettisistä periaatteista ja varmistaa 
niiden käyttöönotto ja noudattaminen. 
 
Näiden eettisten periaatteiden lyhyt versio, s. 5, pitää asettaa näkyvälle paikalle työntekijöiden 
yhteisellä kielellä yleiseen tilaan kaikissa toimipaikoissa, joissa valmistetaan tuotteita tai tuotetaan 
palveluita suoraan Julalle. 
 
Nämä vaatimukset vastaavat YK:n Global Compact -yritysvastuualoitetta, joka perustuu YK:n 
ihmisoikeuksien julistukseen (1948), ILO:n julistukseen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista 
(1998), Rion julistukseen ympäristön suojelusta ja kehittämisestä (1992) ja YK:n korruption vastaiseen 
yleissopimukseen (2000). 
 

LAILLISET VAATIMUKSET 

Näiden periaatteiden vaatimusten noudattamisen lisäksi tavarantoimittajien tulee noudattaa kaikkia 
kansallisia lakeja ja asetuksia sekä muita sovellettavia standardeja (esim. hyviä valmistuskäytäntöjä ja 
muita eettisiä periaatteita) sekä muita asianmukaisia lakisääteisiä vaatimuksia sen mukaan, mitkä 
vaatimukset ovat tiukimpia.  

 

IHMISOIKEUDET JA TYÖELÄMÄ 

1. Reilu kohtelu 

Tavarantoimittajien tulee kohdella jokaista työntekijää arvokkaasti ja kunnioittavasti. Tavarantoimittajat 
eivät saa käyttää ruumiillista kuritusta, uhkauksia, väkivaltaa tai muita fyysisen, seksuaalisen, 
psykologisen tai sanallisen häirinnän muotoja. 

2. Työtunnit ja palkka 

Työtuntien sallittu enimmäismäärä viikossa on paikallisen lainsäädännön mukainen. Se ei kuitenkaan 
saa ylittää säännöllisesti 48 tuntia, eikä sallittu ylityötuntien enimmäismäärä viikossa saa ylittää 12 
tuntia. Ylityön pitää olla aina vapaaehtoista. Työntekijöillä on oikeus vähintään yhteen vapaapäivään 
seitsemän päivän jaksolla.   

Kaikilla työntekijöillä on oikeus kirjalliseen työsopimukseen.  

http://www.ilo.org/declaration/
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Työntekijöille maksetaan vähintään sovellettava lainmukainen minimipalkka, ja kaikille työntekijöille 
korvataan kaikki laillisten vaatimusten mukaisesti tehdyt ylityötunnit. Urakkatyötä ei vapauteta 
oikeudesta ylityökorvaukseen. 

Palkat maksetaan säännöllisesti ja ajallaan kaikille työntekijöille. Palkka maksetaan vähintään 
kuukausittain. Tavarantoimittaja ei saa pidättää työntekijän palkkaa. 

Tavarantoimittaja ylläpitää tarkkaa ja täydellistä läsnäolorekisteriä ja palkkalistaa jokaisen työntekijän 
työtunneista ja palkanmaksusta, mukaan lukien tilapäiset ja urakkatyöntekijät.  

3. Lapsityövoima ja nuoret työntekijät 

Tavarantoimittajat eivät saa käyttää lapsityövoimaa. Palkattava henkilö ei saa olla alle 15-vuotias (tai 
14, jos paikallisessa laissa on niin säädetty) tai lainmukaista työllistämisikää nuorempi henkilö, jos 
kyseinen ikä on korkeampi kuin 15. 

Tavarantoimittajan on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että omalla 
tuotantopaikalla tai alihankkijoilla ei käytetä lapsityövoimaa. Tavarantoimittajan tulee ylläpitää 
jokaisesta työntekijästä virallista dokumentaatiota, joka varmentaa työntekijän syntymäajan.  

Tavarantoimittajan, joka palkkaa sovellettavan lain mukaan työnteon vähimmäisiän ylittäviä mutta alle 
18-vuotiaita nuoria työntekijöitä, tulee noudattaa kyseisiin henkilöihin sovellettavia lakeja ja asetuksia. 
Nuoret työntekijät eivät saa tehdä työtä, joka saattaa olla vaarallista tai häiritä lapsen koulutusta tai 
joka on haitallista lapsen terveydelle tai fyysiselle, henkiselle, moraaliselle tai sosiaaliselle kehitykselle. 

4. Pakkotyövoima 

Pakkotyövoiman tai velkaorjuuden muotoja ei hyväksytä, ei myöskään laittoman tai vankilatyövoiman 
käyttöä. Tähän sisältyvät kaikki pakkosopimusten muodot. Ketään ei saa koskaan pitää työssä vastoin 
hänen omaa tahtoaan. Tavarantoimittaja antaa työntekijöiden lähteä tehdasalueelta työvuoron 
päätyttyä. Tavarantoimittaja ei saa pidättää henkilöllisyystodistuksia tai vaatia talletuksia. 

5. Yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus  

Tavarantoimittaja ei saa puuttua työntekijöiden oikeuteen muodostaa ammattiliittoja tai muita 
yhdistyksiä ja liittyä niihin oman valintansa mukaan, eikä kollektiiviseen neuvotteluoikeuteen. 

Tavarantoimittaja kieltää sellaisia työntekijöiden edustajia tai työntekijöitä koskevan syrjinnän, 
rankaisemisen, uhkaamisen ja häirinnän, jotka osallistuvat lailliseen ja rauhanomaiseen 
ammattiyhdistystoimintaan. 

Jos ammattiliitot eivät ole sallittuja toiminta-alueella tai ainoastaan valtion valtuuttamat järjestöt ovat 
sallittuja, tavarantoimittajan pitää helpottaa, ei estää, vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joilla sallitaan 
työntekijöiden kokoontuminen itsenäisesti keskustelemaan työhön liittyvistä asioista, ja foorumin 
muodostamista työhön liittyvien huolenaiheiden esittelemiseksi johdolle. 

6. Syrjintäkielto 

Tavarantoimittaja ei saa toteuttaa tai tukea syrjintää, joka perustuu rotuun, sukupuoleen, ikään, 
poliittiseen mielipiteeseen, uskontoon, etniseen ja kansalliseen alkuperään, uskomuksiin, 
siviilisäätyyn, äitiyteen, terveyteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sairauteen tai vammaan, 
jäsenyyteen työntekijäjärjestöissä ammattiliitot mukaan lukien tai muihin henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin rekrytoinnin ja työsuhteen aikana. Työhönotto, palkat, edut, koulutus, kehitys, järjestys, 
päättäminen, eläköityminen tai muut työsuhteeseen liittyvät päätökset perustuvat asianmukaisiin ja 
objektiivisiin kriteereihin. 

 

TERVEYS JA TURVALLISUUS  

7. Ennaltaehkäisy ja suojelu työpaikalla 

Tavarantoimittajan tulee tarjota työntekijöille turvallinen ja terveellinen työpaikka sovellettavien lakien 
ja asetusten mukaisesti. Työntekijöitä ei saa altistaa haitallisille prosesseille, kemikaaleille, aineille tai 
tekniikoille. 
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Kun altistamista ei voi välttää, kaikille altistuville työntekijöille pitää antaa tarvittavat suojavarusteet. 
Työntekijöiden asianmukaisten suoja- ja turvallisuusvarusteiden pitää olla työntekijöiden saatavilla 
ylläpidettyinä ja käytettävissä maksutta haitallisilla tai mahdollisesti riskipitoisilla työskentelyalueilla. 
Rakennusten, kaikkien koneiden ja muiden varusteiden pitää olla turvallisia käyttää ja varustettu 
tarvittavilla turvalaitteilla vahinkojen ehkäisemiseksi. Työpaikkaa huolletaan ehkäisevästi 
työntekijöiden suojelemiseksi työhön liittyviltä vaaroilta ja hyvien työolojen varmistamiseksi.  

Tavarantoimittajan on tarjottava puhdasta juomavettä kaikille työntekijöille maksutta sekä riittävästi 
puhtaita ja hygieenisiä WC-tiloja ja pesumahdollisuuksia sekä miehille että naisille. 

Kaikille uusille ja siirretyille työntekijöille ja johdolle tarjotaan rekisteröityä terveys- ja 
turvallisuuskoulutusta säännöllisesti. Tavarantoimittaja tarjoaa paloturvallisuuteen liittyvän 
peruskoulutuksen ja palonsammutusvälineet työpaikalla. Sammuttimien pitää olla asianmukaisesti 
merkitty ja täysinäisiä. Hätäpoistumisteiden pitää olla selkeästi merkitty ja esteettömiä.  

Tavarantoimittaja tarjoaa myös helposti saatavilla olevat perusensiapuvälineet ja pitää koulutettuja 
työntekijöitä työpaikalla.  

8. Kemikaalien käsittely 

Tavarantoimittaja ryhtyy toimenpiteisiin varmistaakseen kemikaalien ja vaarallisten aineiden turvallisen 
käsittelyn, varastoinnin ja hävittämisen ja tarjoaa asiaankuuluvan koulutuksen. Kemikaalisäiliöissä 
pitää olla asianmukainen etiketti, ja säiliöt on säilytettävä turvallisesti. Luettelo kaikista tuotannossa 
käytetyistä kemikaaleista ja niiden voimassa olevat käyttöturvallisuustiedotteet tulee olla saatavilla 
paikallisella kielellä työpaikalla. 

9. Majoitustilat  

Tavarantoimittajan tarjoamien majoitustilojen, kuten asuntoloiden, tulee olla turvallisia ja hygieenisiä ja 
täyttää työntekijöiden perustarpeet rakennustyön, tilan, lämpötilan, valaistuksen, ilmanvaihdon, 
ruoanlaiton, veden, WC-tilojen, yksityisyyden ja edullisuuden osalta. 

 

YMPÄRISTÖN SUOJELU 

10. Ympäristö – yleistä 

Tavarantoimittaja pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristötehokkuutta kaikissa toiminnoissa ja tuotteen 
elinkaaressa. Tähän sisältyy merkittävien ympäristönäkökohtien ja ympäristövaikutusten 
tiedostaminen ja seuranta, esimerkiksi: 
− Tuoteongelmat eli suunnittelu, pakkaus, kuljetus, käyttö ja kierrätys/hävittäminen 
− Niukkojen luonnonvarojen, energian ja veden käyttö 
− Päästöt tai ilman, veden ja maaperän saastuminen 
− Vaarallisten ja vaarattomien jätteiden käsittely 
− Vaarallisten aineiden käsittely 
− Melu, hajut ja pölypäästöt  
 
Tavarantoimittajan pitää varmistaa ja osoittaa jatkuvat ympäristöön liittyvät parannukset ennakoivalla 
toiminnalla ja vastuullisella johtamisella. 
 
Tavarantoimittaja varmistaa, että kaikki Jula-tuotteiden valmistuksessa käytetyt kemikaalit ja 
vaaralliset aineet ovat Julan vaatimusten mukaisia. Tavarantoimittaja soveltaa korvaamisperiaatetta ja 
pyrkii jatkuvasti korvaamaan vaaralliset aineet vähemmän vaarallisilla aineilla.  
 
Tavarantoimittajan tulee perehtyä kansallisen lainsäädännön, asetusten ja alan standardien mukaisiin 
ympäristövaatimuksiin ja noudattaa niitä.  

11. Jätteet 

Kaikkien jätteiden ja erityisesti vaarallisten jätteiden varastointi, käsittely ja hävittäminen pitää 
tapahtua paikallisen lainsäädännön mukaisesti vastuullisella tavalla, joka ehkäisee ilman, maaperän ja 
veden saastumista, estää syttymisriskin ja varmistaa työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden. 
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12. Jätevesi 

Tavarantoimittaja ryhtyy toimenpiteisiin estääkseen veden saastumisen ehkäisemällä ja vähentämällä 
jätevesipäästöjä.  

Jätevesi tulee käsitellä asianmukaisesti paikan päällä tavarantoimittajan toimesta tai laskea 
valtuutettuun ulkoiseen jätevedenkäsittelylaitokseen vesiympäristölle aiheutuvien vaikutusten 
minimoimiseksi. 

ELÄINTEN KÄSITTELY 

Tavarantoimittajien tulee käsitellä eläimiä kansallisten määräysten ja kansainvälisesti tunnustettujen 
menetelmien mukaisesti. Kaikkia ihmisten omistamia tai hallitsemia eläimiä on pidettävä olosuhteissa, 
jotka vastaavat lajin psykologisia ja käyttäytymiseen liittyviä tarpeita.  

Eläintä voi kuvailla hyvinvoivaksi, jos yksilö on kunnossa ja terve eikä sille aiheudu kärsimystä. 
Eläinten suojeluun liittyy tarpeettoman kärsimyksen ehkäiseminen, mikä varmistaa hyvän 
elämänlaadun ja inhimillisen kuoleman. 

 

KORRUPTION VASTAINEN TOIMINTA 

Tavarantoimittaja ei saa osallistua minkäänlaiseen korruptioon, mukaan lukien lahjonta, lahjukset, 
petokset ja kiristys. Tavarantoimittaja ei saa tehdä mitään, mikä rikkoisi tai saisi Julan rikkomaan 
sovellettavia lahjonnan vastaisia lakeja tai asetuksia. 

TOTEUTUS JA SEURANTA 

 
Tavarantoimittaja tiedottaa näistä eettisistä periaatteista kaikille työntekijöille ja alihankkijoille, jotka 
osallistuvat Julan tuotteiden ja/tai palveluiden tuotantoprosesseihin. Tavarantoimittajalla on 
dokumentoidut käytännöt siitä, miten Julan eettisten periaatteiden mukaiset ongelmat ja valitukset 
esim. syrjinnästä, häirinnästä tai väärinkäytöstä otetaan esille. Nämä epäkohtiin liittyvät käytännöt ovat 
työntekijöiden tiedossa. 

Kaikkien tavarantoimittajien pitää Julan pyynnöstä ilmoittaa Julalle sen tehtaan osoite, jossa kukin 
tuote on valmistettu. 

Tavarantoimittaja valtuuttaa Julan ja sen edustajat tekemään tarkastuksia. Tarkastuksia voidaan tehdä 
ilmoittamalla tai ilmoittamatta milloin tahansa kaikissa tuotantopaikoissa, alihankkijat mukaan lukien, 
joissa Julan tuotteita valmistetaan, Julan eettisten periaatteiden noudattamisen varmistamiseksi. 
Julalla tai Julaa edustavalla kolmannella osapuolella tulee olla vapaa pääsy kaikkiin asianmukaisiin 
kirjauksiin, asiakirjoihin ja tuotantoalueisiin.  
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Julan eettiset periaatteet  
– Lyhyt versio 

 

Häirintä, väärinkäyttö ja kurinpitotoimet (reilu kohtelu) 

Tavarantoimittajien tulee kohdella jokaista työntekijää arvokkaasti ja kunnioittavasti. Tavarantoimittajat eivät saa 
käyttää ruumiillista kuritusta, uhkauksia, väkivaltaa tai muita fyysisen, seksuaalisen, psykologisen tai sanallisen 
häirinnän muotoja. 

Toimeentuloon riittävä palkka maksetaan 

Työntekijöille maksetaan vähintään sovellettava lainmukainen minimipalkka, ja kaikille työntekijöille korvataan 
kaikki laillisten vaatimusten mukaisesti tehdyt ylityötunnit. 

Työtunteja ei ole liikaa 

Työtuntien sallittu enimmäismäärä ei saa ylittää säännöllisesti 48 tuntia, eikä sallittu ylityötuntien enimmäismäärä 
viikossa saa ylittää 12 tuntia. Työntekijöillä on oikeus vähintään yhteen vapaapäivään seitsemän päivän jaksolla.   

Lapsityövoimaa ei saa käyttää 

Palkattava henkilö ei saa olla alle 15-vuotias. 

”Lapsi” määritellään alle 15-vuotiaaksi henkilöksi tai lainmukaista työllistämisikää nuoremmaksi henkilöksi, jos 
kyseinen ikä on korkeampi kuin 15. Alle 18-vuotiaat nuoret työntekijät eivät saa tehdä työtä, joka saattaa olla 
vaarallista. 

Työ on vapaasti valittu 

Pakkotyövoiman tai velkaorjuuden muotoja ei hyväksytä. Tavarantoimittaja antaa työntekijöiden lähteä 
tehdasalueelta työvuoron päätyttyä. Tavarantoimittaja ei saa pidättää henkilöllisyystodistuksia tai vaatia talletuksia. 

Yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus 

Tavarantoimittajan pitää helpottaa, ei estää, vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joilla sallitaan työntekijöiden 
kokoontuminen itsenäisesti keskustelemaan työhön liittyvistä asioista, ja foorumin muodostamista työhön liittyvien 
huolenaiheiden esittelemiseksi johdolle. 

Syrjintää ei harjoiteta 

Työhönotossa, palkanmaksussa, koulutukseen pääsyssä, ylentämisessä, työsuhteen päättämisessä ja eläköitymisessä 
ei harjoiteta syrjintää rodun, yhteiskuntaluokan, kansallisuuden, uskonnon, iän, vamman, sukupuolen, siviilisäädyn, 
seksuaalisen suuntautumisen, ammattiliiton jäsenyyden tai poliittisten yhteyksien perusteella. 

Työolot ovat turvalliset ja hygieeniset 

Työntekijöitä ei saa altistaa haitallisille prosesseille, kemikaaleille, aineille tai tekniikoille. Työntekijöiden 
asianmukaisten suoja- ja turvallisuusvarusteiden pitää olla työntekijöiden saatavilla haitallisilla tai mahdollisesti 
riskipitoisilla työskentelyalueilla. 

 

Katso koko versio tästä www.julasupplier.com/Code-of-conduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTA YHTEYTTÄ JULAAN 

Jos tavarantoimittajat rikkovat näitä eettisiä periaatteita, 
haluamme tietää siitä.  

Ilmoita meille ongelmista ottamalla yhteyttä osoitteessa 
www.julasupplier.com/report-issue, puhelimitse tai täyttämällä 
lomake. Voit kirjoittaa omalla kielelläsi. Kaikki saamamme tiedot 
pidetään ehdottoman luottamuksellisina ja henkilöllisyytesi 
suojataan. 

NÄMÄ PERIAATTEET PITÄÄ ASETTAA NÄKYVÄLLE PAIKALLE 

TYÖNTEKIJÖIDEN PAIKALLISELLA KIELELLÄ YLEISEEN TILAAN KAIKISSA 

TOIMIPAIKOISSA, JOISSA VALMISTETAAN TUOTTEITA SUORAAN JULALLE. 

 

http://www.julasupplier.com/Code-of-conduct
http://www.julasupplier.com/report-issue

