Toimittajien käytännesäännöt
Ingersoll Rand Inc. ja sen sisar- ja tytäryhtiöt (yhdessä ”Ingersoll Rand”) ovat sitoutuneet toimimaan
liiketoiminnassaan korkeimpien vastuullisuuskäytäntöjen mukaan. Toimimme sellaisten
periaatteiden, ohjeiden ja politiikkojen puitteissa, jotka ovat yhdenmukaisia eettisten ja sosiaalisten
velvollisuuksiemme ja ympäristövelvollisuuksiemme kanssa. Uskomme, että tämä on kriittistä
tuotemerkkimme ja maineemme suojelemiseksi, hallinnoimiseksi ja parantamiseksi. Uskomme myös,
että tämä edistää pitkän aikavälin kestävää kasvua Ingersoll Randille, liikekumppaneillemme ja
yhteisöille, joissa toimimme.
Pyrimme harjoittamaan liiketoimintaamme toimittajien kanssa, jotka sitoutuvat toimimaan
vastuullisesti ja eettisesti. Ingersoll Randin toimittajien käytännesäännöissä hahmotellaan Ingersoll
Randin vastuullisen toimittajanhallinnan periaatteet etiikan, työn, ympäristön kestävyyden,
terveyden ja turvallisuuden, laadun ja niihin liittyvien hallintajärjestelmien osalta (”periaatteet”).
Periaatteita sovelletaan koko toimitusketjussa. Joissakin tapauksissa periaatteet saattavat vaatia
toimittajilta enemmän kuin mitä paikallisesti sovellettavassa lainsäädännössä vaaditaan. Toimittajien
on varmistettava, että heidän työntekijänsä ja kaikki suorat tai epäsuorat alihankkijat ja edustajat
tunnustavat ja noudattavat toimittajien käytännesäännöissä määriteltyjä periaatteita ja odotuksia.
Ingersoll Rand odottaa toimittajien:






integroivan ja soveltavan periaatteita tavalla, joka on sopusoinnussa heidän omien
toimittajaohjelmiensa kanssa;
noudattavan toiminnassaan kaikkia sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, sääntöjä ja
määräyksiä;
tiedostavan kulttuurierot ja haasteet, joita liittyy näiden periaatteiden tulkintaan ja
soveltamiseen yleisesti; ymmärtävän, että menetelmät näiden odotusten täyttämiseksi voivat
vaihdella ja että niiden on oltava yhdenmukaisia maailman eri yhteiskuntien lakien, arvojen ja
kulttuuristen odotusten kanssa; ja
integroivan periaatteet osaksi jatkuvaa kehitystä, joka parantaa toimittajien suorituskykyä ajan
myötä.

Etiikka
Olemme sitoutuneet maailmanlaajuisessa toiminnassamme noudattamaan korkeimpia eettisiä
normeja ja kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia, ja odotamme samaa liikekumppaneiltamme.
Toimittajien liiketoiminta on oltava lakien ja asetusten mukaista ja eettistä sekä äärimmäisen
nuhteetonta.

Ingersoll Randin odotukset toimittajiaan kohtaan sisältävät rajoituksetta seuraavat seikat:
1.

Lahjonnan ja korruption ehkäisy
Toimittajien on noudatettava Yhdysvaltojen Foreign Corrupt Practices Act -asetusta, Yhdistyneen
kuningaskunnan Bribery Act -asetusta ja kaikkia muita voimassa olevia korruption vastaisia lakeja
maissa, joissa ne harjoittavat liiketoimintaa. Kaikenlainen lahjonta, korruptio, kiristys ja kavallus
on kiellettyä. Toimittajat eivät saa koskaan tarjota, pyytää tai hyväksyä lahjuksia tai antaa
alihankkijoiden tai muiden tehdä niin heidän puolestaan. Tavarantoimittajien on toteutettava
omassa organisaatiossaan asianmukaista ja jatkuvaa lahjonnan ja korruption torjuntaa, jotta
sääntöjenvastaisuuden riski voidaan eliminoida.

2.

Eturistiriitojen välttäminen
Toimittajien on vältettävä tilanteita, jotka voivat vaikuttaa heidän riippumattomuuteensa tai
henkilökohtaiseen harkintaansa, kun he harjoittavat liiketoimintaa Ingersoll Randin kanssa.
Toimittajilla on oltava asianmukainen valvonta sen varmistamiseksi, etteivät eturistiriidat
vaikuttaisi hankintoihin ja taloudelliseen päätöksentekoon.

3.

Sovellettavien lakien noudattaminen
Toimittajat tunnistavat ja noudattavat kaikkia sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja,
määräyksiä, sääntöjä ja standardeja sekä maassa, jossa toimittaja sijaitsee, että maassa, jossa
palvelu tai tuotteet tarjotaan.

4.

Eläinten hyvinvointi
Eläimiä on kohdeltava inhimillisesti välttäen aiheuttamasta niille kipua ja stressiä. Ennen
eläinkokeiden suorittamista tulisi harkita eläinten korvaamista, käytettyjen eläinten määrän
vähentämistä tai menettelyjen kehittämistä ahdistuksen minimoimiseksi. Vaihtoehtoisia
menetelmiä tulisi käyttää aina, kun ne ovat tieteellisesti päteviä ja sääntelyviranomaisten
hyväksymiä.

5. Viestintä ja asiakirjat
Toimittajien on suojattava ja käytettävä luottamuksellisia tietoja vain asianmukaisiin tarkoituksiin
sen varmistamiseksi, että yrityksen, työntekijän ja henkilöiden tietosuojaoikeuksia suojataan.
Toimittajien viestintä on oltava luotettavaa ja salassapitosopimusten mukaista, tiedot on jaettava
oikea-aikaisesti ja asianmukaisella tavalla, ja niiden on pidettävä yllä täsmällisiä yrityskirjoja ja rekistereitä. Toimittajilla on oltava myös asianmukaiset prosessit tutkinnan tai oikeudenkäyntien
kannalta merkityksellisten asiakirjojen arkistoimiseksi ja noutamiseksi.
6. Kaupan valvonta
Toimittajien on noudatettava kaikkia sovellettavia kauppa- ja tullilakeja, määräyksiä,
kauppasaartoja, taloudellisia seuraamuksia ja rajoituksia, joista määräävät kansalliset ja
kansainväliset viranomaiset.
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7. Konfliktialueiden mineraalit
Ingersoll Rand ei tue sellaisten mineraalien tai niiden johdannaisten käyttöä, mukaan lukien
tantaali, tina, volframi ja kulta (”3TG”), joita kaivetaan, kuljetetaan tai joilla käydään kauppaa
laittomasti, koska näillä mineraaleilla on rooli aseellisten konfliktien rahoittamisessa Kongon
demokraattisessa tasavallassa ja sen naapurimaihin sekä muille riskialttiille ja konfliktialueille
ympäri maailmaa. Käytäntöömme kuuluu asianmukaisen huolellisuuden noudattaminen
toimitusketjussamme noudattaen OECD:n vastuullisia mineraalien toimitusketjuja
konfliktialueilta ja riskialttiilta alueilta koskevia due diligence -ohjeita. Pyydämme 3TG:tä
sisältävien materiaalien ja komponenttien toimittajiamme täyttämään Responsible Minerals
Initiative -aloitteen konfliktialueiden mineraalien raportointilomakkeen vähintään vuosittain.
Tällöin toimittajien odotetaan reagoivan viipymättä jokaiseen tarjouspyyntöön ja tarvittaessa
tunnistamaan sulatot tai jalostajat, jotka ovat käsitelleet 3TG:tä toimitetuissa tuotteissaan, sekä
tällaisen 3TG:n alkuperämaa.

Työvoima
Toimittajat ovat sitoutuneet kunnioittamaan työntekijöiden ihmisoikeuksia ja kohtelemaan heitä
arvostavasti ja kunnioittavasti.
1.

Pakkotyön kieltäminen
Tavarantoimittajat eivät saa käyttää pakkotyötä, joko ei-vapaaehtoisen vankityön, pakkotyön,
orjatyön tai muun ihmiskaupan muodossa.

2.

Lapsityövoiman käytön kieltäminen
Toimittajat eivät saa käyttää lapsityövoimaa. Alle 18-vuotiaiden nuorten työntekijöiden
työllistäminen tapahtuu vain vaarattomassa työssä ja silloin, kun nuorten työntekijöiden ikä
ylittää maan laillisen työikärajan tai pakollisen koulutuksen suorittamiseksi vahvistetun iän.

3.

Syrjimättömyys ja häirintä
Toimittajat eivät saa syrjiä työntekijöitään tai työnhakijoita korvausten, ehtojen tai työoikeuksien
suhteen, ja heidän on tarjottava työpaikka, jossa ei tapahdu häirintää minkään sovellettavan lain
mukaisen suojatun luokan perusteella, kuten rotu, väri, uskonto, kansallinen alkuperä, sukupuoli,
ikä, seksuaalinen suuntautuminen sekä ammattiliiton tai poliittisen järjestön jäsenyys.

4.

Palkat, edut ja työajat
Toimittajien on pidettävä työaikaa ja maksettava työntekijöille sovellettavien palkka- ja
tuntilakien mukaisesti, mukaan lukien vähimmäispalkat, ylityötunnit ja lakisääteiset etuudet.

5.

Yhdistymisvapaus ja työympäristö
Avointa viestintää ja suoraa yhteydenpitoa työntekijöiden kanssa työpaikka- ja
palkkauskysymysten ratkaisemiseksi kannustetaan. Toimittajien on kunnioitettava paikallisissa
laeissa asetettuja työntekijöiden yhdistymisvapautta, ammattiyhdistyksiin liittymistä, edustuksen
hakemista ja henkilöstöneuvostoon liittymistä koskevia oikeuksia. Toimittajien on tarjottava
työntekijöille turvallinen ja terveellinen työpaikka ja pyrittävä täyttämään tai ylittämään
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sovellettavat turvallisuusstandardit. Työntekijöiden on kyettävä kommunikoimaan johdon kanssa
avoimesti työoloista ilman koston, pelottelun tai häirinnän uhkaa.

Ympäristön kestävyys, terveys ja turvallisuus
Ingersoll Rand sitoutuu harjoittamaan liiketoimintaansa korkeimpien ympäristövastuunormien
mukaisesti edistääksemme pitkän aikavälin kestävää kasvua Ingersoll Randille, liikekumppaneille ja
yhteisöille, joissa toimimme. Tämän sitoumuksen mukaisesti Ingersoll Rand vaatii toimittajiaan
noudattamaan kaikkia sovellettavia ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskevia
sääntelyvaatimuksia ja käyttämään ympäristö-, terveys- ja turvallisuusjohtamisen järjestelmää, joka
tukee kaikkien tällaisten sääntelyvaatimusten noudattamista ja osoittaa sen. Toimittajien on
toimittava ympäristövastuullisella ja tehokkaalla tavalla minimoiden haitalliset ympäristövaikutukset
ja edistämällä jatkuvan kehityksen kulttuuria resurssien kulutuksen vähentämiseksi edelleen. Siten
toimittajien tulisi tehdä käytännöllisiä ja osoitettavissa olevia ponnisteluja energian, veden ja raakaaineiden käytön minimoimiseksi. Näiden resurssien tulisi mahdollisuuksien mukaan olla uusiutuvia
tai kestävästi hankittuja. Toimittajien on pyrittävä käytännössä poistamaan tai vähentämään
syntyvää jätettä ja kierrättämään ja uudelleenkäyttämään jätemateriaaleja mahdollisuuksien
mukaan. Toimittajien tulee ottaa huomioon omaan toimitusketjuunsa kuuluvien toimittajien
ympäristövaikutukset ja ympäristönsuojelun taso ja niillä on oltava käytössä omia toimittajiaan
koskeva kestävä hankintapolitiikka.

Laatu
Ingersoll Rand on sitoutunut rakentamaan korkealaatuisia tuotteita. Varmistaaksemme, että
tarjoamme turvallisia ja innovatiivisia tuotteita asiakkaillemme, valmistamme tuotteemme kaikkien
sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti. Lisäksi teemme laajaa tuotetestausta ja
laadunvarmistusta.
Vastaavasti Ingersoll Rand odottaa toimittajiensa varmistavan meille tarjoamiensa tuotteiden ja
palvelujen laadun, turvallisuuden ja suorituskyvyn. Näin voimme varmistaa asiakkaillemme
tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden laadun ja turvallisuuden.

Hallintajärjestelmät
Tavarantoimittajien on käytettävä hallintajärjestelmiä helpottaakseen jatkuvaa kehitystä ja näiden
periaatteiden odotusten täyttymistä. Hallintajärjestelmien tulisi olla helposti haettavissa ja niiden
tulisi osoittaa selvästi kaikkien lakien ja asiakkaiden vaatimusten noudattaminen.
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