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SAKKIn eettinen ohjesääntö

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.8.2021

Eettinen ohjesääntö on tarkoitettu käytännön arjen tueksi muun muassa

hankintoihin liittyvissä prosesseissa ja työkaluksi SAKKIn hallitukselle ja

toimistolle. Eettinen ohjesääntö tukee SAKKIn toimintaa järjestön arvoja.

Ohjeen avulla varmistetaan eettinen, ekologinen, vastuullinen ja kestävä

valinta aina, kun se on mahdollista. Eettisen ohjesäännön toteutumista ja

laadullista seuraamista varten luodaan mittaristo, jonka avulla edellä

mainittuja asioita tarkastellaan vuosittain.

Kestävä kehitys tarkoittaa maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti

tapahtuvaa, jatkuvaa sekä ohjattua yhteiskunnallista kehitystä, jonka

päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen

mahdollisuudet. Eettisyydellä tarkoitetaan tässä ohjesäännössä sitä, että SAKKI

toimii ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävien

periaatteiden mukaisesti.

Ohjesäännön sanastoa:

● Ekologinen kestävyys = ympäristön monimuotoisuuden sekä

ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen.

● Taloudellinen kestävyys = uusiutumattomien luonnonvarojen

kohtuullista käyttöä ja jätteiden synnyn minimointia. Huomioidaan

kierrättäminen ja materiaalien kestävyys sekä kiertotalous.

● Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys = yhteisöllisyyden vaalimista

yksilöllisyyden sijaan, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Kulttuuriin

liittyvien asioiden, kuten kielten, perinteiden ja tapojen, säilyttämistä.

Huomioidaan muun muassa käytettävän palvelun/materiaalin tuottajan

työolosuhteet.
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Hankinnat, palvelut ja toimiston sisäinen toiminta

Hankintoja tehdessä kiinnitämme huomiota kestävään kehitykseen

taloudellisesta, ekologisesta, sosiaalisesta sekä kulttuurillisesta näkökulmasta,

esimerkiksi ympäristön kestävyys sekä oikeudenmukaiset työolot tuotannossa.

Valitsemme ensisijaisesti tuotteita ja palveluita, joilta löytyy kolmannen

osapuolen sertifikaatti. Mikäli sertifikaattia ei löydy, tehdään hankintoja

mahdollisuuksien mukaan yrityksiltä, joiden tiedetään ottavan huomioon

kestävän kehityksen ja ympäristövastuun. Tärkeää on myös, että yritykset

noudattavat työntekijöidensä palkkaamisessa työehtosopimusta. Suosimme

ensisijaisesti lähellä tuotettuja kotimaisia palveluita ja tuotteita sekä paikallisia

pienyrittäjiä. Teemme vertailua eri tuotteiden ja palvelujen välillä, ja

suuremmat hankinnat kilpailutetaan ennen ostopäätöstä.

Hankinnoissa kiinnitetään huomiota materiaalin uudelleen käytettävyyteen,

kuten kestävyyteen sekä materiaalien kierrätettävyyteen. Elektroniikan kuten

tietokoneiden ja puhelimien hankinnoissa kiinnitetään huomiota laitteiden

energiankulutukseen. SAKKI pyrkii vähentämään turhaa kulutusta muun

muassa tekemällä hankintoja ainoastaan, kun ne ovat tarpeellisia.

Minimoimme jätteiden syntymisen muun muassa olemalla käyttämättä

kertakäyttötuotteita. Vältämme myös turhaa tulostamista toimistolla.

Tulostimien ja kopiokoneiden värikasetit palautetaan yrityksille, jotka

käsittelevät näitä ympäristöystävällisesti.

Ruoka aiheuttaa merkittävän osan ilmastonmuutosta kiihdyttävistä päästöistä.

Kun SAKKI tarjoaa ruokaa, suositaan kasvisruokaa tai ympäristövastuullisesti

tuotettua kalaa tai kotimaista lihaa. SAKKI pyrkii tällä vähentämään

toiminnastaan aiheutuvia ilmastovaikutuksia.  Vältämme ravintoloita sekä

ruoan toimittajia, mikäli tiedämme tai epäilemme, etteivät kyseiset yritykset

noudata työehtosopimuksia tai -lakeja.
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Matkustaminen

Työmatkat, sekä muut SAKKIin liittyvät matkat suunnitellaan huolellisesti ja

hyvissä ajoin. Jos matkustamisen syy on ensisijaisesti kokous tai tapaaminen,

jonka voi hoitaa etäyhteydellä, vältetään  turhaa matkustamista. Kokous- ja

tapaamispaikkaa valittaessa kiinnitetään huomiota matka-aikaan sekä

saavutettavuuteen julkisella liikenteellä.

SAKKI pyrkii valitsemaan ympäristöystävällisemmän tavan liikkua

matkustajaliikenteessä. Ensisijaisesti valitsemme raideyhteydet. Jos se ei ole

mahdollista, valitsemme muun julkisen joukkoliikenteen kulkuvälineen kuten

linja-auton tai lautan. Autoa käytetään vain silloin, kun julkisilla

kulkuvälineillä matkustaminen ei ole mahdollista. SAKKIn vuokratessa autoa,

suositaan vähäpäästöisiä autoja.

Lentoja saa tehdä vain, jos vastaava matka muulla julkisella liikenteellä kestää

yli 8 tuntia. Lentomatkoja varatessa SAKKI välttää välilaskuja ja suosii suoria

lentoja. Lennot varataan vastuullisille ja ensisijaisesti kotimaisille

lentoyhtiöille. Lentokoneen käyttämisestä on aina sovittava ennalta liiton

pääsihteerin kanssa.

Jos matkoilla täytyy yöpyä, suositaan ympäristömerkittyjä majoituksia (esim.

Green key-sertifioitu majoitus) tai terveellisen sisäilman standardit täyttävää

yhteismajoitusta huoneistohotellissa.

Perehdytys

Uudet työntekijät sekä hallituksen jäsenet perehdytetään ohjeistuksen

käyttöön, mittareihin ja seurantaan.
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