Marraskuu 2020

ALGOL-KONSERNIN LIIKETOIMINTAPERIAATTEET
TOIMITTAJILLE JA ALIHANKKIJOILLE
(Algol Supplier Code of Business Conduct)
Algol on monialakonserni, jolla on kokemusta kansainvälisestä kaupasta vuodesta 1894 alkaen. Toimitamme
tuotteita ja ratkaisuja teollisuudelle ja terveydenhuoltoalalle. Algol-konsernin yhteistyökumppaniverkosto on
maailmanlaajuinen ja yhtiöllä on toimipisteitä yhdessätoista eri maassa.
Algol-konsernin arvot ovat vastuunotto, yhteistyö ja kehitys. Arvot määrittävät tapaamme hoitaa
päivittäistä liiketoimintaamme. Nämä liiketoimintaperiaatteet tukevat ja vahvistavat arvojen mukaista
toimintaamme. Liiketoimintaperiaatteissa mainittujen nimenomaisten vaatimusten noudattamisen lisäksi
toimimme tavalla, jolle on ominaista lakien ja säädösten, sopimusten ja muiden velvoitteiden sekä hyvien
liiketoimintakäytäntöjen noudattaminen ja kunnioittaminen.
Algol-konsernin liiketoimintaperiaatteet toimittajille ja alihankkijoille (jäljempänä ”Toimittajat”) sitoo kaikkia
organisaatioita ja henkilöitä, jotka toimittavat Algol-konserniin kuuluville yrityksille (Algol Oy, Algol Chemicals,
Algol Diagnostics, Algol Technics, Algol Trehab ja Histolab Products) tuotteita tai palveluita. Sitoumus kattaa
myös koko toimittajan hankintaketjun.
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1. LAINMUKAISUUS

4. TYÖYMPÄRISTÖN TERVELLISYYS JA TURVALLISUUS

Edellytämme, että toimittajat noudattavat kaikessa toiminnassaan voimassa olevia lakeja ja muita säädöksiä, määräyksiä sekä yleisiä ja erityisvelvoitteita, sopimuksia, hyviä liiketoimintaohjeita ja käytäntöjä. Edellytämme, että toimittajat
huolehtivat toimintansa asianmukaisesta dokumentoinnista
ja varmistamaan myös siten lain edellyttämien velvollisuuksien ja kirjanpitovelvollisuuden täyttämisen.

Edellytämme, että toimittajien työympäristö on terveellinen
ja turvallinen. Edellytämme, että he noudattavat kaikkia
terveyttä ja turvallisuutta koskevia lakeja ja säädöksiä.
Edellytämme, että toimittajat soveltavat toiminnassaan
käytäntöjä ja toimenpiteitä, joiden avulla he toteuttavat
tavoitteitaan nollata työtapaturmien ja onnettomuuksien
määrän.

2. TYÖOLOSUHTEET JA IHMISOIKEUDET

Edellytämme, että toimittajat kehittävät aktiivisesti keinoja
työolojen ja työympäristön parantamiseksi sekä edistävät
työntekijöiden terveyden ylläpitämistä. Edellytämme, että
toimittajat panostavat myös ympäristönsä turvallisuuteen.
Edellytämme, että toimittajat säilyttävät, kuljettavat ja käsit
televät tuotteitaan turvallisella tavalla. Edellytämme, että
toimittajat pyrkivät varmistamaan toimittamiensa tuotteiden
ja palveluiden turvallisen käytön.

Toimittajien tulee noudataa YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia, joita ovat muun muuassa
mielipiteen- ja uskonnonvapaus, ihmisten tasa-arvoisuus
sekä syrjinnän kielto. Toimittaja ei saa missään tapauksessa
käyttää pakkotyötä tai lapsityövoimaa. Toimittajan on työnantajana noudatettava Kansainvälisen työjärjestön ILO:n julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Toimittajan on kunnioitettava työntekijöidensä järjestymisvapautta
ja yleisiä työehtosopimuksia ja kohdeltava työntekijöitään
oikeudenmukaisesti sekä varmistettava, etteivät he joudu
häirinnän, syrjinnän tai väärinkäytösten kohteiksi.
Edellytämme toimittajilta, että he maksavat työntekijöille
vähintään kansallisessa lainsäädännössä tai sovellettavassa
työehtosopimuksessa määrättyä minimipalkkaa ja sovellettavia ylityökorvauksia. Edellytämme toimittajien noudattavan
sovellettavien lakien ja työehtosopimusten mukaisia työ
aikoja, tai lakien ja työehtosopimusten puuttuessa huolehtivan, että säännöllinen työaika on enintään 48 tuntia viikossa.
Toimittajan on huolehdittava, että työntekijöillä on vähintään
yksi vapaapäivä jokaisessa seitsemän päivän jaksossa, ellei
sovellettavassa lainsäädännössä toisin määrätä.

3. LAPSITYÖVOIMA
Toimittajien on kiellettyä missään olosuhteissa työllistää
lapsia, jotka ovat iältään alle työllistämisen sallivan laillisen
vähimmäisiän. Jos tällaista ikää ei ole määritetty, vähimmäis
ikä on se ikä, jossa lapsi on suorittanut lakisääteisen pakol
lisen koulutuksen. Vähimmäisiän ylittäneitä lapsia ei voi
palkata vaaralliseen työhön tai työhön, joka voi olla haitallinen lapsen henkilökohtaiselle kehittymiselle.

5. YMPÄRISTÖ
Edellytämme, että toimittajat noudattavat kaikkia ympäristön suojelua koskevia lakeja ja säädöksiä. Odotamme, että
toimittajat arvioivat ja parantavat toimintojensa ympäristö
vaikutuksia jatkuvasti sekä käyttävät luonnonvaroja tehokkaasti. Toimittajan on optimoitava raaka-aineiden käyttö ja
otettava huomioon materiaali- ja resurssitehokkuusnäkö
kohdat.
Edellytämme, että toimittajat järjestävät jatkuvaa ympäristökoulutusta henkilöstölleen sekä tiedottavat ympäristöasioista
sidosryhmilleen.

6. KORRUPTION JA LAHJONNAN TORJUMINEN
Odotamme, että toimittajat eivät harjoita korruptiota,
lahjontaa tai kiskontaa missään muodossa. Tämä koskee
kaikkia suhteita niin viranomaisiin ja virkamiehiin kuin
myös liiketoimintakumppaneihin tai kolmansiin osapuoliin.
Edellytämme, että toimittajan työntekijät eivät hyväksy tai
tarjoa omasta tai minkään muun yksikön puolesta suoria
tai epäsuoria etuja, joiden tarkoituksena on tai saattaa 
olla laittoman, asiattoman tai sopimattoman liiketoiminnan
edistäminen tai henkilökohtaisten etujen saavuttaminen.
Edellytämme, että toimittajan työntekijät välttävät tilanteita,
joissa henkilökohtaiset edut saattaisivat olla ristiriidassa
heidän tai toimittajayrityksen sidosryhmien etujen kanssa.
Edellytämme, että toimittaja ei missään tilanteessa osallistu
mihinkään rahanpesuun liittyvään toimintaan.
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7. REILU KILPAILU
Toimittajan tulee noudattaa kaikkia reilua kilpailua ja kilpailuoikeutta koskevia, toimintaansa soveltuvia kansallisia
ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Emme hyväksy, että
toimittajat osallistuvat toimintaan, joka voisi rajoittaa tai
vääristää reilua kilpailua. Edellytämme, että toimittajat toimivat oikeudenmukaisesti, vilpittömästi ja rehellisesti myös
kilpailijoitaan kohtaan.

8. TIETOSUOJA
Tiedostamme, että työntekijöiltämme, asiakkailtamme, toimittajiltamme tai muilta liiketoimintakumppaneilta saamamme tiedot voivat olla luottamuksellisia, salassa pidettäviä tai
muuten arkaluonteisia. Suojaamme tiedot asianmukaisesti ja
estämme niiden luvattoman luovuttamisen tai väärinkäytön.
Edellytämme, että toimittajat toimivat samalla tavoin kuin
edellä on kuvattu oman toimintamme osalta.

9. LIIKETOIMINTAPERIAATTEIDEN VALVONTA,
TOIMEENPANO JA KEHITTÄMINEN
Näissä liiketoimintaperiaatteissa mainittujen vaatimusten
noudattamista valvotaan Algol-konsernissa jatkuvasti kaikilla johdon tasoilla. Vaatimusten noudattaminen muodostaa
olennaisen osan jokaisen työntekijän päivittäistä toimintaa
asemasta riippumatta. Sisäiset prosessimme, mukaan lukien
sisäiset auditoinnit, on tarkoitettu helpottamaan näiden periaatteiden noudattamista sekä mahdollisten poikkeamien
tunnistamista ja korjaamista. Asetamme sekä ryhmä- että
yksilötasolla itsellemme jatkuvasti tavoitteita ja päämääriä,
joiden avulla pyrimme varmistamaan liiketoimintamme kestävän kehityksen. Edellytämme, että toimittajalla on olemassa järjestelmä, joka mahdollistaa ilmoituksien teon vihje- tai
ilmoituskanavan kautta (whistleblowing-järjestelmä).
Vastaavasti, edellytämme että toimittaja ilmoittaa Algolille
välittömästi, mikäli he epäilevät, että näitä toimintaohjeita ei
noudateta joltain osin. Ilmoitus tulee lähettää osoitteeseen
compliance@algol.fi. Ilmoitus voidaan tehdä myös suoraan
vihje- ja ilmoituskanavan kautta osoitteessa https://report.
whistleb.com/fi/algol.

Sitoumus koskien Algol-konsernin toimintaohjetta Toimittajille ja Alihankkijoille (Algol Supplier Code of Business Conduct).
Olemme lukeneet ja ymmärtäneet liitteenä olevan, marraskuussa 2020 päivätyn version Algol-konsernin Liiketoimintaperiaatteet Toimittajille
ja Alihankkijoille ja vahvistamme yrityksemme noudattavan ohjeita kaikilta osin.
Meillä on käytössä omat vastuullisuussäännöt ja -vaatimukset, toiminnanohjausjärjestelmät sekä vastuullisuusorganisaatio, mitkä täyttävät kaikilta
osin Toimintaohjeissa esitetyt vaatimukset ja joita noudatetaan koko liikesuhteen ajan. Liitämme mukaan kopion omista ohjeistuksistamme.
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Lomakkeen palautus: compliance@algol.fi
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