
ELISAN IHMISOIKEUSPOLITIIKKA  2019 

 

  

ELISAN IHMISOIKEUSPOLITIIKKA 
 

1  IHMISOIKEUSSITOUMUS  

Elisa tunnustaa ihmisten vapautta, ihmisarvoa ja tasa-arvoa suojaavien perusoikeuksien 

yleismaallisen ja absoluuttisen luonteen. Vaikka ihmisoikeuksien suojeleminen on ensisijaisesti 

valtion tehtävä, sitoudumme osaltamme edistämään ihmisoikeuksia riippumatta valtion halusta tai 

kyvystä noudattaa tätä velvollisuutta. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on olennainen osa yhtiömme 

arvopohjaa. Tässä käytännössä vahvistamme vastuumme ja sitoumuksemme noudattaa 

ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme.  

Sitoudumme noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeuksien periaatteita, joiden tavoitteena on 

edistää ja suojella ihmisoikeuksia, mukaan lukien Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien 

yleismaailmallinen julistus, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistus työelämän perusperiaatteista ja 

-oikeuksista, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, 

taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä 

Euroopan ihmisoikeussopimus. Lisäksi pyrimme noudattamaan YK:n Global Compact -aloitteen 

periaatteita ja yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita. 

Tässä ihmisoikeuspolitiikassa määritetään Elisan ihmisoikeussitoumuksen viitekehys ja Elisan 

työntekijöihin kohdistuvat odotukset sekä kuvataan prosessi, jonka avulla Elisa voi saavuttaa 

tavoitteensa eettisiä standardeja ja periaatteita kunnioittaen. Ihmisoikeuspolitiikkaa sovelletaan 

Elisaan ja sen tytäryhtiöihin ja yhtiöihin, joissa Elisalla on enemmistöosuus, sekä muihin Elisan 

hallinnoimiin tahoihin. Elisa edellyttää, että sen työntekijät, liikekumppanit ja muut kumppanit, joiden 

toiminnalla voi olla suora vaikutus Elisan toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin, noudattavat 

ihmisoikeuksia ja sitoutuvat olemaan loukkaamatta niitä.   

Pyrimme varmistamaan kaikkien työntekijöidemme ja sidosryhmiemme perusoikeudet iästä, 

sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä ja kulttuurisesta alkuperästä tai 

uskonnollisista tai poliittisista sidoksista riippumatta. Sitoudumme kunnioittamaan asiakkaidemme ja 

liikekumppaneidemme ihmisoikeuksia, ja edellytämme myös heitä noudattamaan 

ihmisoikeusstandardeja liiketoimissaan Elisan kanssa tai Elisan nimissä. Edellytämme, että 

toimittajamme noudattavat tämän käytännön mukaisia ihmisoikeuksia, ja pyrimme edistämään ja 

tukemaan ihmisoikeuksien kunnioittamista Elisan toimittajien keskuudessa. Sitoudumme takaamaan 

turvallisen, oikeudenmukaisen ja syrjimättömän työympäristön kaikille työntekijöillemme sekä myös 

Elisan alihankkijoiden ja toimittajien työntekijöille.  

Tämä ihmisoikeuspolitiikka, Elisan yleiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct), Elisan eettisen 

ostamisen periaatteet sekä muut soveltuvat käytännöt muodostavat Elisan yhteiset periaatteet ja 

eettiset standardit sekä määrittävät, miten ihmisoikeudet otetaan huomioon Elisan toiminnassa. 
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2  YLIMMÄN JOHDON SITOUMUS  

Elisan hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä ja toimitusjohtajasta koostuva ylin johto sitoutuu 

kunnioittamaan ja edistämään ihmisoikeuksia. Elisan johtoryhmä on yksimielisesti hyväksynyt 

tämän ihmisoikeuspolitiikan.  

 

3  IHMISOIKEUSSITOUMUSTA KOSKEVAT ERITYISKYSYMYKSET  

Elisa sitoutuu edistämään ja kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. 

Jotkin näistä oikeuksista ovat kuitenkin muita keskeisempiä Elisan liiketoiminnan kannalta.  

3.1  TYÖNTEKIJÖIDEN IHMISOIKEUDET 
Sitoudumme kunnioittamaan kaikkien Elisan työntekijöiden sekä välillisesti myös Elisan toimittajien 

työntekijöiden ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksilla tarkoitamme YK:n ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisessa julistuksessa ja ILO:n keskeisissä sopimuksissa määritettyjä oikeuksia. Lisäksi 

noudatamme aina myös paikallista työlainsäädäntöä ja paikallisia työehtosopimuksia. 

Elisan yleisissä toimintaperiaatteissa (Code of Conduct) määritetään toimintamme eettiset 

standardit ja Elisan työntekijöihin kohdistuvat odotukset. Yleisissä toimintaperiaatteissa 

edellytetään, että kaikkia Elisan työntekijöitä on kohdeltava syrjimättömästi ja kansainvälisiä 

ihmisoikeuksia ja työelämän normeja kunnioittaen. Globaaliin toimitusketjuumme voi kuitenkin liittyä 

ongelmia, eivätkä kaikki toimittajat ja alihankkijat välttämättä täytä Elisan ihmisoikeusstandardeja. 

Elisan eettisen ostamisen periaatteissa määritetään vaatimukset, jotka toimittajiemme on täytettävä, 

sekä erityisesti ihmisoikeuksia ja työelämän normeja koskevat Elisan eettiset standardit. Elisan 

toimittajien on noudatettava näitä, muun muassa työterveyttä ja -turvallisuutta, palkkausta ja 

työtunteja koskevia odotuksia kaikessa toiminnassaan. 

Haluamme luoda työympäristön, jossa ketään ei syrjitä tai kohdella epäoikeudenmukaisesti 

sukupuolen, rodun, iän, uskonnon, kielen tai kansallisuuden takia. Tämä on yhtiömme keskeinen 

periaate ja eettinen standardi. Haluamme taata turvallisen ja tasa-arvoisen työympäristön kaikille 

työntekijöillemme. Elisan tasa-arvoryhmä seuraa ja valvoo tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevan 

periaatteen toteutumista yhtiössämme. Kohtelemme työntekijöitämme kunnioittavasti ja 

tasapuolisesti rekrytoinnissa, työnsaantimahdollisuuksissa, palkkauksessa, urakehityksessä ja 

työsuhteen päättyessä. Emme hyväksy minkäänlaista häirintää, kiusaamista tai seksuaalista 

ahdistelua. 

Emme missään tilanteessa hyväksy pakkotyötä, velkaorjuutta tai muita modernin orjatyön muotoja 
Elisan sisällä tai toimitusketjussa. Mikäli epäilemme, että toimittajamme käyttää pakko- tai 
orjatyövoimaa, ryhdymme välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin. Emme siedä tai hyväksy 
minkäänlaista ihmiskauppaa. Logistiikan parissa työskentelevien työntekijöidemme on 
varmistettava, ettei ihmiskauppaa tapahdu tuotteiden kuljetusten yhteydessä. 

Emme myöskään missään tilanteessa hyväksy lapsityövoiman käyttöä. Kaikkia lapsia on suojeltava 

taloudelliselta hyväksikäytöltä ja sellaiselta työltä, jolla voi olla haitallinen vaikutus lasten 
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koulutusmahdollisuuksiin taikka terveyteen tai kehitykseen. Lakisääteistä työikää nuorempien 

lapsien rekrytointi ja palkkaus on kiellettyä. Alle 18-vuotiaat eivät saa suorittaa vaarallisia 

työtehtäviä. Mikäli lapsityövoiman käyttöä havaitaan, sitoudumme toimimaan lapsen parhaan edun 

mukaisesti.  

3.2  LASTEN IHMISOIKEUDET 
Elisa tukee alalla yleisesti käytettyjä lasten verkkoturvallisuutta koskevia käytäntöjä. Lisäksi 

tunnustamme, että yhteiskunnallisen asemansa takia lapset tarvitsevat erityistä suojelua. 

Noudatamme kaikkia soveltuvia kansainvälisiä standardeja, kuten YK:n yleissopimusta lasten 

oikeuksista, sekä lasten asemaa koskevia kansallisia säädöksiä. Osallistumme aktiivisesti 

kehitystyöhön, jonka tavoitteena on laatia periaatteet lasten oikeuksille digitaalisissa ympäristöissä.  

Tunnustamme erityisasemamme lasten suojelussa ja pyrkimyksissä estää lasten hyväksikäyttöä 

koskevan materiaalin levittämisen. Olemme sen takia päättäneet hyödyntää teleoperaattorin 

oikeuttamme tarjota palveluitamme siten, että jos jokin sivusto todistetusti sisältää lapsipornografian 

levittämisen estotoimista annetun lain mukaista lasten hyväksikäyttöä sisältävää materiaalia, 

estämme pääsyn kyseiseen sivustoon. Suodatus perustuu Interpolin ja Suojelupoliisin laatimaan ja 

säännöllisesti päivittämään luetteloon lapsipornosivustoista. Varmistamme, että luettelo päivitetään 

säännöllisesti Elisan verkkoihin, jotta voimme estää Elisan mobiili- ja Internet-verkkojen käyttäjiltä 

pääsyn kyseisiin sivustoihin.       

3.3  TIETOTURVAAN LIITTYVÄT IHMISOIKEUDET 
Tunnustamme erityisasemamme yksityisyyden suojaa, tietosuojaa, tietoturvaa ja viestintäsalaisuutta 

koskevissa asioissa. Tuemme asiakkaidemme oikeutta luottamukselliseen viestintään, ja sen 

varmistaminen on kaiken toimintamme kulmakivi ja perusperiaate. 

Noudatamme kaikkia soveltuvia yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevia säädöksiä. 

Kiinnitämme erityishuomiota EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä Suomen tietosuojalain ja 

sähköisen viestinnän palveluista annetun lain säännöksiin. Noudatamme myös kaikkia soveltuvia 

kansallisia tietosuojasäädöksiä kansainvälisessä toiminnassamme. Olemme laatineet tietoturvaa ja 

tietosuojaa koskevat sisäiset käytännöt, joita noudatamme tarkasti. Näihin kuuluvat esimerkiksi 

Elisan tietosuojakäytäntö ja siihen liittyvät käytännöt ja standardit.  

Pidämme myönteisenä kehityksenä sitä, että teleoperaattorina voimme osaltamme auttaa 

suojaamaan sidosryhmiemme yksityisyyden suojaa, tietosuojaa, tietoturvaa ja viestintäsalaisuutta 

koskevia ihmisoikeuksia. Tähän sisältyy myös yksityisyyden suojan ja tietoturvan ottaminen 

huomioon Elisan ihmisoikeuksia koskevassa huolellisuusvelvoiteprosessissa (human rights due 

diligence). Elisan turvallisuusjohtoryhmä vastaa tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa koskevasta 

kehitystyöstä, hallinnasta ja valvonnasta.  

Pyrimme suojaamaan luottamukselliset tiedot, henkilötiedot ja viestintäsalaisuuden ottamalla 

tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevat seikat huomioon jo tuotteidemme ja palveluidemme 

kehitysvaiheessa. Tähän sisältyvät myös asianmukaisen koulutuksen järjestäminen henkilöstölle, 

jolla on pääsy tietoihin, sekä käyttöoikeuksien myöntäminen vain työtarkoituksiin. Lisäksi valvomme 

ydinpalveluitamme jatkuvasti, jotta voimme estää ja tunnistaa mahdolliset tietoturvapoikkeamat.  
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Käsittelemme kaikki epäillyt henkilötietoja ja tietoturvaa koskevat loukkaukset viipymättä ja 

asianmukaisella tavalla.  

Joissakin tietyissä tilanteissa valtion viranomaisilla on laillinen oikeus pyytää Elisalta tietoja. 

Noudatamme ja seuraamme tarkasti kaikkia lakisääteisiä velvoitteitamme ja pyrimme läheiseen 

yhteistyöhön lainvalvontaviranomaisten kanssa, jotta voimme varmistaa ihmisoikeuksien 

toteutumisen tietoturvaan liittyvissä asioissa.  Voimme myöntää Suomen viranomaisille tarkasti 

rajatun ja suojatun pääsyn tietoihimme kansallista turvallisuutta tai rikostutkintaa koskevissa 

tapauksissa. Arvioimme kaikki viranomaisten tietopyynnöt asianmukaisella tavalla.  

3.4  SANANVAPAUTEEN LIITTYVÄT IHMISOIKEUDET 
Tunnustamme teleoperaattoreiden yhteiskunnallisen erityisaseman viestintävapautta ja viestinnän 

turvallisuutta ja yksityisyyttä koskevissa asioissa. Käyttäjien on voitava luottaa siihen, että 

tarjoamamme palvelut takaavat viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden. Sananvapaus 

liittyy läheisesti yksityisyyden suojaan ja on siitä myös riippuvainen.  

Emme hyväksy minkäänlaista vihapuhetta tai muuta sääntöjenvastaista puhetta. Pyrimme 

osaltamme ehkäisemään sääntöjenvastaista puhetta.     

 

4  IHMISOIKEUKSIEN SUOJAAMINEN 

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti sitoudumme 

kunnioittamaan ihmisoikeuksia sekä ottamaan ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoitteen 

huomioon Elisan päätöksentekoprosessissa. Otamme ihmisoikeudet huomioon kaikessa Elisan 

toiminnassa, tehtävissä, kehitystyössä, yhteishankkeissa ja muissa toimissa. Lisäksi otamme 

huomioon tekoälyn kehittämistä ja käyttöä koskevat eettiset standardit.  

Tämä ihmisoikeuspolitiikka täydentää muita Elisan käytäntöjä, kuten Elisan yleisiä 

toimintaperiaatteita, eettisen ostamisen periaatteita sekä muita soveltuvia käytäntöjä. Elisan 

yleisissä toimintaperiaatteissa ja eettisen ostamisen periaatteissa käsitellään erikseen myös 

ihmisoikeuksia. 

Kaikkien Elisan työntekijöiden ja alihankkijoiden on tunnettava tämä ihmisoikeuspolitiikka ja 

noudatettava sitä. Järjestämme koulutusta Elisan ihmisoikeuspolitiikasta ja siihen liittyvistä 

prosesseista (myös ihmisoikeuksia koskevasta huolellisuusvelvoitteesta) kaikille Elisan työntekijöille 

ja alihankkijoille sekä tehostettua koulutusta tietyille esimiehille.  

Määritämme valvontaa ja raportointia koskevat vastuut ja ohjeet sekä pyrimme säännöllisesti 

raportoimaan Elisan ihmisoikeussitoumuksen noudattamisesta osana laaja-alaisempaa 

kestävyysraportointia. Elisan kestävyysraportin varmentaa riippumaton ulkopuolinen taho. Olemme 

teettäneet ulkopuolisella toimijalla ihmisoikeuksia koskevan vaikutusarvioinnin, jonka pohjalta tämä 

ihmisoikeuspolitiikka on laadittu.  

Edellytämme, että kaikki uudet toimittajat allekirjoittavat ja hyväksyvät Elisan eettisen ostamisen 

periaatteet. Valvomme riskimaissa sijaitsevien toimittajiemme toimintaa ulkopuolisilla tarkastuksilla, 
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joissa arvioidaan myös ihmisoikeusstandardien ja työelämän normien noudattamista. Mikäli 

rikkomuksia havaitaan eikä toimittaja ryhdy välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, pidätämme 

oikeuden irtisanoa sopimus kyseisen toimittajan kanssa.  

 

5  IHMISOIKEUKSIA KOSKEVAT OIKEUSSUOJAKEINOT 

Ylläpidämme ilmoituskanavia Elisan työntekijöille, asiakkaille ja ulkoisille sidosryhmille, myös 

yhteisöille, ja sitoudumme varmistamaan, että kyseiset kanavat ovat oikeudenmukaisia, helposti 

käytettävissä ja läpinäkyviä.  

Lisäksi meillä on verkkosivustollamme käytössämme ilmoituskanava, jonka kautta kuka tahansa 

sidosryhmiimme kuuluva voi tehdä anonyymin ilmoituksen väärinkäytösepäilyistä. Kaikki ilmoitukset 

tutkitaan ja käsitellään asianmukaisesti ja viivyttelemättä. Alustavan tutkinnan suorittaa Elisan 

lakitiimi, joka välittää ilmoituksen asianmukaisen henkilön arvioitavaksi. Mikäli ilmoituksessa 

esitetään Elisan työntekijää koskeva syytös, hänen osallistumisensa ilmoituksen käsittelyyn 

estetään automaattisesti. Erityisesti sitoudumme tarvittaessa suojelemaan ilmoittajaa myös muilla 

asianmukaisilla toimenpiteillä. Sitoudumme myös tekemään yhteistyötä, jotta tilanteeseen löytyy 

paras mahdollinen ratkaisu.  

Mikäli saamme tietoomme, että Elisan arvoketju sisältää haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia, 

sitoudumme aktiivisesti osallistumaan niiden tutkintaan. Lapsityövoiman käyttöä koskevissa 

tapauksissa pyrimme aktiivisesti löytämään lasten parhaan edun mukaisen ratkaisun.  

Tapauksissa, joissa kansalliset säädökset poikkeavat kansainvälisistä ihmisoikeusperiaatteista, 

pyrimme mahdollisuuksien mukaan noudattamaan myös soveltuvia kansainvälisiä säädöksiä. 

Pakkotyöhön, orjatyöhön ja lapsityöhön liittyvissä asioissa noudatamme kaikissa tilanteissa 

kansainvälisiä standardeja.  

 

 

 

 

 

  

 

 


