
 

Viking Linen toimintaperiaatteet 

toimittajille 
Viking Linen tavoitteena on olla liikennöintialueensa johtava tavaramerkki ja 

ensisijainen valinta kaikille, jotka etsivät kuljetusta tai elämyksiä. Viking Linen arvoihin 

kuluu vastuullinen toiminta kaikissa sen toimintaympäristöön kuuluvissa maissa ja 

asiayhteyksissä. Viking Linen toiminnassa tulee aina näkyä ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen, yhdenvertaisuus, hyvät työehdot, vastuullisuus ja kestävä 

ympäristötyö. 

Viking Line haluaa tehdä yhteistyötä sen arvojen mukaisten ja vastuullisten 

toimittajien kanssa. Nämä toimintaperiaatteet heijastavat Viking Linen arvoja ja 

niiden tavoitteena on painottaa hyviä menettelytapoja sekä sovellettavan 

lainsäädännön ja ympäristövaikutusten huomioon ottamista.  

Viking Linen keskeisiä tavoitteita ovat pitkäaikainen ja antoisa yhteistyö sekä hyvät 

liikesuhteet toimittajien kanssa. Edellytämme, että toimittajamme noudattavat 

kansainvälisiä sopimuksia ja suosituksia, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työoloja, 

ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa. Toimittajiemme tulee harjoittaa 

toimintaansa näiden toimintaperiaatteiden mukaisesti ja näiden 

toimintaperiaatteiden noudattaminen on ratkaiseva tekijä, kun Viking Line päättää 

liikesuhteen perustamisesta tai jatkamisesta toimittajan kanssa. 

 

Nämä toimintaperiaatteet on suunnattu kaikille Viking Linen tuotteiden ja palvelujen 

toimittajille sekä alihankkijoille, konsulteille ja agenteille. Nämä toimintaperiaatteet 

edustavat sitä vähimmäistasoa, jota Viking Line edellyttää sen toimittajilta.  

 

Lakien ja asetusten noudattaminen  

Toimittajien tulee tuntea omaa liiketoimintaansa sääntelevä lainsäädäntö ja 

asetukset. Toimittajien tulee noudattaa kansainvälisiä säädöksiä sekä toimintamaan 

kansallista lainsäädäntöä ja muita säädöksiä toimittaessaan tuotteita tai palveluita 

Viking Linelle.  

 

 

 

 



 

Lahjusten ja korruption kielto 

Viking Line ei hyväksy mitään korruption tai lahjonnan muotoja. Toimittajien ei tule 

maksaa laittomia maksuja viranomaisille tai muille osapuolille liiketoimintansa 

edistämiseksi. Toimittajat eivät harjoita mitään rikollisuuden muotoa, eikä heidän tule 

hyötyä mistään rikollisesta toiminnasta.  

 

Työolot ja ihmisoikeudet 

Työympäristö, työntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat Viking Linelle ensisijaisen 

tärkeitä. Kaikkia työntekijöitä tulee kohdella yhdenvertaisesti ja kaikille työntekijöille 

tulee taata tasavertaiset mahdollisuudet. Yksilöiden työllistämistä koskevien 

päätösten tulee perustua olennaisiin ja objektiivisiin kriteereihin kuten pätevyyteen ja 

kokemukseen. 

Toimittajien tulee ylläpitää turvallista työympäristöä. Toimittaja ryhtyy tarvittaviin 

toimenpiteisiin työntekijöihinsä kohdistuvien terveys- tai turvallisuusriskien 

minimoimiseksi. 

Toimittajien ei tule estää työntekijöiden liittymistä ammattiliittoihin tai muihin 

organisaatioihin, joissa käsitellään työntekijöiden työoloihin liittyviä kysymyksiä.  

Toimittajien tulee tukea ja kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettujen 

ihmisoikeuksien suojaa sekä noudattaa kansainvälisiä sopimuksia. Viking Line ei 

hyväksy mitään pakko- tai lapsityövoiman muotoja. Toimittajat eivät toiminnassaan 

saa käyttää tai hyötyä edes välillisesti pakko- tai lapsityövoimasta. 

 

Ympäristö 

Viking Line työskentelee aktiivisesti ja pitkäjänteisesti ympäristökysymysten parissa. 

Ympäristövaikutusten minimointi on keskeinen osa Viking Linen arvopohjaa. 

Toimittajien tulee noudattaa toiminnassaan sovellettavaa ympäristölainsäädäntöä 

sekä -määräyksiä. Toimittajien tulee pyrkiä minimoimaan niiden toiminnasta 

aiheutuvat ympäristövaikutukset, ja toimittajien tulee hankkia ja noudattaa kaikkia 

toiminnassaan vaadittavia ympäristölupia. 

 

Tietosuoja 

Toimittajien tulee suojella Viking Linen sekä sen asiakkaita tai työntekijöitä koskevaa 

salassa pidettävää tietoa. Toimittajien tulee välittömästi tiedottaa Viking Lineä sekä 

ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli Viking Linen salassa pidettävien tietojen suoja 

on voinut vaarantua.  

 

 



 

Toimintaperiaatteiden noudattaminen 

Viking Line pitää toimittajien sitoutumista näihin toimintaperiaatteisiin 

sopimusehtona, niin sopimuksen solmimisajankohtana kuin koko sopimusjakson 

aikana. Toimittajien on pyydettäessä pystyttävä osoittamaan 

vaatimuksenmukaisuutensa.  

Näiden toimintaperiaatteiden rikkomista voidaan pitää sellaisena 

sopimusrikkomuksena, joka oikeuttaa Viking Linen irtisanomaan liikesuhteensa 

toimittajaan. Viking Line edellyttää toimittajien ryhtyvän välittömiin toimenpiteisiin, 

mikäli näiden toimintaperiaatteiden noudattaminen ei toteudu tai vaarantuu. Näiden 

toimintaohjeiden rikkomisesta tai epäillystä rikkomisesta tulee ilmoittaa välittömästi 

Viking Linelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


