Alko kunnioittaa toiminnassaan ihmisoikeuksia
Alkon toiminnan ohjenuorana kulkee YK:n ihmisoikeuksia ja yrityksiä koskevat
ohjaavat periaatteet.
YK:n ohjaavat periaatteet perustuvat siihen, että valtioilla on velvollisuus
suojella ihmisoikeuksia ja yrityksillä valtioiden velvollisuudesta itsenäinen vastuu
kunnioittaa ihmisoikeuksia. Yritysten tulee välttää negatiivisten
ihmisoikeusvaikutusten aiheuttamista ja puuttua haitallisiin vaikutuksiin, joihin
ne ovat olleet osallisina. Yritysten vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia ulottuu
myös niiden oman toiminnan ulkopuolelle. Yritysten tulisi arvioida kriittisesti
kumppaniensa toimintaa toimitusketjussa ja reagoida havaitsemiinsa puutteisiin.
Alko on aina toiminnassaan pyrkinyt kunnioittamaan kansainvälisesti
tunnustettuja ihmisoikeuksia. Alko odottaa samaa myös kaikilta
yhteistyökumppaneiltaan ja tukee heitä osaamisen kehittämisessä.
Alko on julkaissut verkkosivullaan seuraavan ihmisoikeussitoumuksen. YK:n
ohjaavien periaatteiden mukaisesti sitoumus on julkinen ja yrityksen ylimmän
johdon allekirjoittama.
Alkon ihmisoikeussitoumus
Alko on sitoutunut kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja
ihmisoikeuksia kaikessa liiketoiminnassaan.
Alko vaikuttaa toiminnallaan suoraan ja välillisesti oman henkilöstönsä,
asiakkaiden ja hankintaketjussa työskentelevien ihmisten ihmisoikeuksien
toteutumiseen. Alko käy vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa ihmisoikeuksista
ja huomioi ne kehittäessään toimintaansa.
Alko edellyttää henkilöstönsä ja yhteistyökumppaniensa kunnioittavan kaikkia
kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Rohkaisemme
yhteistyökumppaneitamme jatkuvasti parantamaan omaa toimintaansa tällä
alueella.
Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen on allekirjoittanut Alkon
ihmisoikeussitoumuksen joulukuussa 2017.
Amfori BSCI tarjoaa työkaluja eettisyyden edistämiseen
Alko on jäsen kansainvälisessä Corporate Social Responsibility eli CSRjärjestössä nimeltään amfori BSCI (amfori Business Social Compliance
Initiative). Se on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoite on parantaa
toimitusketjujen sosiaalista vastuullisuutta maailmanlaajuisesti. Järjestö tarjoaa
eettisten toimintaperiaatteiden lisäksi työkaluja, kuten itsearviointilomakkeen,
koulutusta valmistusmaassa ja jäsenmaissa, manuaaleja, kolmannen osapuolen
auditointeja sekä toimitusketjujen auditointitietokannan.
Vastuullisen hankinnan ohjelma Alkossa perustuu YK:n sopimuksiin ja aloitteisiin
sekä muihin asiaankuuluviin kansainvälisesti tunnustettuihin sopimuksiin ja
toimintaohjeisiin.

Tavoitteena on luoda alkoholijuomahankintoihin toiminta- ja seurantamallit, joilla
voidaan vaikuttaa alkoholijuomatoimittajien eettisiin toimintatapoihin sekä
kiinnittää huomiota kestävän kehityksen periaatteisiin.
Amforin toimintaperiaatteita on yhteensä 11, joista neljä voidaan määritellä
nollatoleranssi-tapauksiksi; pakkotyö- sekä lapsityökiellon rikkominen,
työterveys- ja turvallisuusrikkomus, joka aiheuttaa välittömän vaaran
työntekijän terveydelle tai hengelle sekä epäeettinen liiketoiminta. Mikäli
nollatoleranssi-tapauksia havaitaan, tulee korjaavat toimenpiteet aloittaa
välittömästi.
Amfori BSCI:n Code of Conduct - Eettiset toimintaperiaatteet
liitteineen muodostavat yhtenäisen asiakirjan, jota tulee lukea ja tulkita
kokonaisuutena.
Asiakirjakokonaisuuteen kuuluvat seuraavat osat, jotka ovat alla
liitetiedostoina:
•

amfori Code of Conduct

•

Terms of Implementation for Participants (Alko)

•

Terms of Implementation for Business Partners (Myyjä)

•

Terms of Implementation for Business Partners to be involved in the BSCI
monitoring process (Tuottaja, Valmistaja)

•

amfori BSCI Glossary

•

amfori BSCI Reference
•

https://www.alko.fi/INTERSHOP/static/WFS/Alko-OnlineShop-Site//AlkoOnlineShop/en_US/for%20suppliers/Muut/amfori%20BSCI%20Refe
rence_UK.pdf

•

mkl. mm. Universal Declaration of Human Rights

•

The International Bill of Human Rights

•

ILO Conventions

•

UN Global Compact

•

UN Guiding Principles on Business and Human Rights

•

OECD Guidelines for Multinational Enterprises

Kaikkien Alkon toimittajien tulee sitoutua allekirjoituksellaan eettisiin
toimintaperiaatteisiin ja niiden noudattamiseen.

