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APFI:n jäsenten toimintaperiaatteet 

Audiovisual Producers Finland – APFI:n tehtävänä on suomalaisen audiovisuaalisen 

sisältötuotantoalan tuottajien edunvalvonta. APFI pyrkii aktiivisesti luomaan alalle yhteisiä 

pelisääntöjä ja edistämään mielikuvaa ja kokemusta audiovisuaalisesta sisällöntuotantoalasta 

luotettavana, rehellisenä ja modernina työnantajana sekä yhteistyökumppanina. 

Siksi APFI:n jäsenenä sitoudumme seuraaviin toimintaperiaatteisiin: 

- noudatamme lakeja ja viranomaismääräyksiä 

 

- noudatamme tekemiämme sopimuksia ja sitoumuksia 

 

- kohtelemme kaikkia työntekijöitä reilusti ja tasapuolisesti, emmekä ota harjoittelijoita siinä 

tarkoituksessa, että heidän työpanoksellaan korvattaisiin työntekijän työpanos 

 

- kunnioitamme työntekijöiden oikeutta järjestäytyä ammatillisesti 

 

- perustamme henkilöstövalinnat ammatillisiin ominaisuuksiin ja osaamiseen  

 

- kunnioitamme jokaisen yksilön arvoa, emmekä suvaitse minkäänlaista seksuaalista tai 

muutakaan syrjintää, häirintää tai loukkauksia 
 

- edistämme työhyvinvointia, ja pyrimme luomaan toimintaympäristön, joka edistää avoimuutta 

ja ehkäisee työuupumusta 

 

- huolehdimme työympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta 

 

- kohtelemme liikekumppaneitamme reilusti ja tasapuolisesti 

 

- edistämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sidosryhmiemme kanssa 

 

- pyrimme kaikessa toiminnassamme siihen, että täytämme toimialaan kohdistuvat eettiset, 

oikeudelliset, kaupalliset ja julkiset odotukset 
 

- pyrimme kaikessa toiminnassamme ympäristön kannalta kestävään kehitykseen 
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