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Johdanto
Atlas Copco -konserni on Tukholmassa toimiva maailmanlaajuinen teollisuusyritys, jolla on yli
43 000 työntekijää ja asiakasta yli 180 maassa. Teollisten ideoidemme ansiosta asiakkaamme
voivat kasvaa ja viedä yhteiskuntaa eteenpäin. Näin olemme mukana luomassa parempaa
huomista. Me olemme teknologian edelläkävijöitä, ja teollisuudenalat kaikkialla maailmassa
luottavat asiantuntemukseemme. Atlas Copcon markkinoiden johtavia kompressoreita,
alipaineratkaisuja, generaattoreita, pumppuja, sähkötyökaluja ja kokoonpanojärjestelmiä on
saatavilla kaikkialla.
Konsernin tavoitteena on olla asiakkaidemme, toimittajiemme, liikekumppaniemme ja
sidosryhmiemme ensisijainen valinta. Atlas Copco -konserni pyrkii saavuttamaan tavoitteensa
noudattamalla ydinarvojamme, toimimalla eettisesti liiketoimintakäytännöissämme ja
tekemällä yhteistyötä sellaisten liikekumppanien kanssa, joilla on samanlaiset arvot ja
standardit.

Atlas Copco -konsernin eettinen ohjesääntö¹ sanoo:
•

Me Atlas Copcolla olemme sitoutuneet noudattamaan korkeita eettisiä standardeja kaikessa liiketoimintaan
liittyvissä toimissamme, mikä tarkoittaa että vaadimme samaa myös liikekumppaneiltamme. Kannustamme
liikekumppaneitamme raportoimaan mahdollisista eettisten ohjesääntöjen rikkomuksista.

•

Kaikkien liiketoimintakumppanien odotetaan noudattavan Atlas Copcon arvoja ja eettistä ohjesääntöä.
Arvioimme liikekumppaneitamme varmistaaksemme, että he noudattavat korkeaa laatua, eettisyyttä,
ympäristöä, ihmisoikeuksia ja resurssitehokkuutta koskevia standardejamme.

Tämä asiakirja tukee Atlas Copcon liiketoiminnan eettisyyttä sekä sosiaalisia toimintoja, turvallisuutta, terveyttä
ja ympäristöä koskevien standardien ja käytäntöjen käyttöönottoa. Se antaa lyhyen kuvauksen konsernin
liikekumppaneihin kohdistuvista perusodotuksista.
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Seuraavat vaatimukset perustuvat Atlas Copco -konsernin eettiseen ohjesääntöön, joka
perustuu seuraaviin konsernin tukemiin kansainvälisiin ohjeisiin:

Yhdistyneiden
kansakuntien yksilön
oikeuksia koskeva
kansainvälinen laki

Yhdistyneiden kansakuntien
Global Compact (GC)

Kansainvälisen
työjärjestön (ILO)
julistus työelämän
perusperiaatteista ja
-oikeuksista

YK:n yritystoimintaa ja
ihmisoikeuksia koskevat
ohjaavat periaatteet

OECD:n
toimintaohjeet
monikansallisille yrityksille

Yleiset vaatimukset
Liikekumppanien, kuten toimittajien, alihankkijoiden, yhteisyrityskumppanien, edustajien,
jälleenmyyjien ja jakelijoiden, on hyväksyttävä konsernin sitoumukset ja odotukset
eettisen ohjesääntömme mukaisesti. Jos liikekumppanit käyttävät alihankkijoita Atlas
Copco -konsernin tuotteiden tai palvelujen tuottamiseen, on kyseisen liikekumppanin
vastuulla arvioida ja valita alihankkijat samoilla periaatteilla. Tarvittaessa liikekumppanin
on ilmoitettava Atlas Copcolle, mitä alihankkijoita he käyttävät.
Liikekumppanien on kaikissa toimissaan ja
työsuhteissaan noudatettava kansallisia lakeja ja
säädöksiä niissä maissa, joissa ne toimivat. Atlas
Copcon vaatimukset voivat ylittää kansallisessa
lainsäädännössä asetetut vaatimukset, jolloin
liikekumppanin on noudatettava Atlas Copcon
lisävaatimuksia. Tällaisessa tapauksessa
liikekumppanin on ilmoitettava ristiriidasta Atlas
Copcolle ennen tämän asiakirjan allekirjoittamista.
Odotamme liikekumppaniemme raportoivan
kaikista epäillyistä väärinkäytöksistä tai eettisen
ohjesääntömme poikkeamista. Meillä on ulkoinen
raportointijärjestelmä SpeakUp, joka on kaikkien
sidosryhmien käytettävissä täysin anonyymisti.
Raportteja voi tehdä lähes millä tahansa kielellä. Lue
lisää SpeakUpista verkkosivuillamme.
https://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/
living-by-the-highest-ethical-standards/code-of-conduct
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Liikekumppaneille asetettavat vaatimukset
1. Ei nykyaikaista orjuutta tai pakkotyötä

Pakkotyötä tai nykyaikaista orjuutta ei sallita missään muodossa. Tämä koskee myös sakon
uhalla tehtävää työtä. Liikekumppanit eivät saa vaatia työntekijöitä antamaa pantiksi
rahaa tai alkuperäisiä asiakirjoja, kuten passeja, koulutustodistuksia tai muuta vastaavaa,
työsuhteensa aikana.

2. Ei lapsityötä
Atlas Copco kieltää lapsityövoiman käytön. Liikekumppanien on ryhdyttävä tarvittaviin
ennaltaehkäiseviin toimiin, jotta he eivät palkkaa ketään, joka on alle työlainsäädännön
mukaisen iän. Tämä tarkoittaa, että jos paikallinen lainsäädäntö ei edellytä korkeampaa
ikärajaa, työhön ei saa palkata ketään, joka ei ole suorittanut peruskoulutusta tai joka on alle
15-vuotias (tai 14-vuotias, jos ILO:n sopimus 138 niin määrittää). Hyväksyttyjen alaikäisten
osalta johto vastaa sovellettavien paikallisten lakien mukaisista, työntekijän iälle sopivista
työolosuhteista, työtunneista ja palkoista. Vaarallisen työn vähimmäisikä on 18 vuotta.

3. Ei korruptiota
Liikekumppanien on ehkäistävä kaikenlaista korruptiota, mukaan lukien kiristystä ja lahjontaa.
Väärennettyjä asiakirjoja, muita laittomia käytäntöjä tai pimeän työn tuotantoyksiköitä tai
toimittajia ei saa käyttää. Liikekumppanien on annettava Atlas Copcon tehdä tarkastus, kun
sitä pyydetään kirjallisesti etukäteen. Liikekumppanien on vahvistettava sitoutumisensa
reiluun kilpailuun ja kieltäydyttävä hinnoittelua, markkinaosuuksia yms. koskevista
keskusteluista tai sopimuksista kilpailijoiden kanssa

4. Ihmisoikeuksien tukeminen ja kunnioittaminen
Liikekumppanien on tuettava ja kunnioitettava ihmisoikeuksia. Heidän on vahvistettava, että
he eivät ole osallisia ihmisoikeusloukkauksiin ja että he noudattavat Atlas Copco -konsernin
tukemia tärkeimpiä kansainvälisiä eettisiä ohjeita.

5. Syrjinnän poistaminen
Liikekumppanien on tuettava yhtäläisiä mahdollisuuksia, oikeudenmukaisuutta ja
monimuotoisuutta sekä varmistettava, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan heidän kykyjensä
ja pätevyytensä mukaan kaikissa työllistymistä koskevissa päätöksissä iästä, vammaisuudesta,
etnisestä taustasta, sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, kansallisuudesta, poliittisista
mielipiteistä, uskonnosta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

6. Turvallisen ja terveellisen työympäristön varmistaminen
Liikekumppanien on aina nostettava työntekijöiden turvallisuus etusijalle. Työtilojen
ja tehdasolosuhteiden on oltava sellaiset, että työntekijät voivat suorittaa tehtävänsä
turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä, palontorjunta mukaan lukien. Riskien
minimoimiseksi vaaditaan asianmukaiset käytännöt, joilla turvataan työntekijöiden terveys ja
turvallisuus, koulutus ja selkeät roolit. Työntekijöiden tilojen on turvattava yksilön ihmisarvo
ja täytettävä henkilökohtaiset hygieniavaatimukset. Liikekumppanien on työntekijöiden
puolesta ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin turvallisuuden takaamiseksi ja työolosuhteista
aiheutuvien onnettomuuksien ja sairauksien estämiseksi. Tähän sisältyy ensiaputarvikkeiden
ja henkilönsuojainten saatavuus sekä asianmukaiset ja (tarvittaessa) sertifioidut työkalut.
Odotamme liikekumppaneidemme noudattavan kansainvälisiä säädöksiä, kansallista
lainsäädäntöä sekä paikallisia työaikaa ja palkkoja koskevia ohjeita.
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7. Yhdistymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin
Liikekumppanien on varmistettava, että työntekijät voivat viestiä avoimesti johdon kanssa
työpaikkaan ja korvauksiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Työntekijöillä on oikeus
valita, edustavatko ammattiyhdistykset heitä yhteisissä neuvotteluissa. Atlas Copco ei hyväksy
syrjintää näitä oikeuksia harjoittavia työntekijöitä kohtaan.

8. Ympäristövastuu ja ilmastotoimet
Liikekumppaneilla on oltava hyväksytty ympäristönhallintajärjestelmä tai heidän on
osoitettava, että he ovat sitoutuneet ympäristösuorituksensa jatkuvaan parantamiseen.
Tämä sisältää pyrkimykset minimoida tuotannosta, digitalisaatiosta, tuotteiden käytöstä,
kuljetuksesta ja jätehuollosta aiheutuvat ympäristövaikutukset.
Kaikkien liikekumppaniemme on osoitettava toimia ilmastohaasteiden ratkaisemiseksi.
Ympäristön suojeleminen ja ympäristöystävällisten tekniikoiden edistäminen.
Liikekumppaneiden on harjoitettava liiketoimintaa tavalla, joka suojelee ympäristöä, ja
kiinnitettävä huomiota esimerkiksi veden käyttöön ja jäteveden käsittelyyn. Tuotteita ja
palveluita kehitettäessä liikekumppanien on huomioitava ja minimoitava tuotteiden ja
palvelujen kielteiset ympäristövaikutukset niiden valmistuksen, jakelun ja käytön aikana
sekä niiden hävittämisen aikana. Liikekumppanien on vahvistettava sitoutumisensa
ympäristöystävällisten tekniikoiden kehittämiseen ja edistämiseen tuotteissa, prosesseissa ja
suunnittelussa.

9. Atlas Copcon kiellettyjen ja ilmoitettavien aineiden3 luettelot
Atlas Copcon kiellettyjen aineiden luettelossa ilmoitetaan aineet, joita ei saa käyttää Atlas
Copcolle toimitetuissa osissa, tuotteissa tai raaka-aineissa eikä tuotantoprosesseissa.
Ilmoitettavien aineiden luettelo sisältää aineet, joiden käyttöä on rajoitettava. Kaikkien
lueteltujen aineiden, joita on Atlas Copcolle toimitettavissa tuotteissa, sisältö on ilmoitettava.
Myös konfliktimineraalit sisältyvät myös ilmoitettavien aineiden luetteloon. Katso tarkemmat
tiedot vaatimuksesta 4. Liikekumppanien on vahvistettava, että he noudattavat näitä
luetteloita, seuraavat luetteloiden päivityksiä ja ilmoittavat Atlas Copcolle, jos jokin aine
aiheuttaa ongelmia.
Atlas Copcon niin pyytäessä liikekumppanien, jotka toimittavat osia, tuotteita tai raaka-aineita,
jotka sisältävät yhden tai useamman konfliktimineraalin2, ja jotka louhivat konfliktialueilla tai
korkean riskin maissa, on suostuttava yritystarkastukseen OECD:n Due Diligence -ohjeistuksen
mukaisesti.
Konfliktimineraaleja ovat kolumbiitti-tantaliitti (koltaani), kassiteriitti, kulta, volframiitti ja niiden johdannaiset (tina,
volframi ja tantaali Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission määritelmän mukaisesti).

2

Kiellettyjen ja ilmoitettavien aineiden luettelot ovat saatavilla Atlas Copco -konsernin verkkosivuilla:
http://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/living-by-the-highest-ethical-standards/ethical-supply-chain

3
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Vaatimustenmukaisuus ja seuranta
Atlas Copco odottaa liikekumppaneidensa jakavan samat sosiaaliseen vastuuseen, liiketoiminnan
eettisyyteen ja ympäristöön liittyvät standardit ja sitoumukset. Liikekumppani voi osoittaa tämän
sitoumuksen vastaavalla eettisellä ohjesäännöllä tai allekirjoittamalla tämän asiakirjan.
Liikekumppaneita, jotka ovat aktiivisia näiden vaatimusten käyttöönotossa tai ovat täyttäneet ne,
pidetään ensisijaisina kumppaneina. Arvioimme liiketoimintasuhteitamme ja voimme lopettaa liikesuhteet
liikekumppanien kanssa, jotka eivät halua tehdä muutoksia standardiemme ja vaatimustemme mukaisesti.
Atlas Copco -konsernin yhtiöt odottavat liikekumppaneidemme ylläpitävän riittävää dokumentaatiota, jotta
he voivat osoittaa noudattavansa edellä mainittuja vaatimuksia tai osoittaa aikomuksensa ja halukkuutensa
noudattaa vaatimuksia luomalla toimintasuunnitelman. Jos rikkomuksia havaitaan, liikekumppanit voivat
allekirjoittaa sitoumuksensa tähän asiakirjaan, jos he ovat ryhtyneet toimenpiteisiin näiden vaatimusten
täyttämiseksi ja valmiita laatimaan toimintasuunnitelman Atlas Copcon kanssa.
Ehtona liiketoiminnalle Atlas Copco -konsernin kanssa liikekumppanien ja heidän alihankkijoidensa on
valtuutettava Atlas Copco ja sen nimetyt edustajat (mukaan lukien kolmannet osapuolet) suorittamaan
tarkastuksia. Tarkastuksista sovitaan aina etukäteen yhdessä liikekumppanin kanssa.

(Liikekumppanin nimi)
on lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan, joka perustuu Atlas Copcon eettiseen ohjesääntöön, ja on
sitoutunut noudattamaan kaikkia tässä asiakirjassa esitettyjä ehtoja ja vaatimuksia.

Nimi............................................................................. Työnimike.............................................................................

Päivämäärä ja paikka.................................................... Allekirjoitus.....................................................................

Muut viitteet
Atlas Copco sitoutuu noudattamaan seuraavia kansainvälisiä eettisiä ohjeistuksia:
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, www.un.org
Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista, www.ilo.org
YK:n kansainvälisen vastuun periaatteet (The Global Compact), www.unglobalcompact.org
OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, www.oecd.org
YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet: www.ohchr.org
Atlas Copco on ollut YK:n Global Compactin jäsen vuodesta 2008.
Atlas Copcon kestävyysraportointi noudattaa GRI (Global Reporting Initiative) -ohjeita www.globalreporting.org,
Ruotsin vuosittaisen kirjanpidon lakia ja asianmukaisia Euroopan unionin kestävyysvaatimuksia.
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