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Beijer Alman vastuullista yritystoimintaa 

koskeva näkemys perustuu YK:n 

Global Compact -aloitteeseen, kestävän 

kehityksen globaaleihin tavoitteisiin 

sekä muihin kansainvälisiin sopimuksiin 

ja ohjeistuksiin. Voidaksemme esittää 

nämä arvot selkeästi työntekijöillemme, 

liikekumppaneillemme ja 

asiakkaillemme olemme luoneet 

käytännesäännön, joka kertoo, miten 

kannamme vastuuta toiminnan 

ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksista. 
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Beijer Alma AB on kansainvälinen, pörssinoteerattu teollisuuskonserni. Liiketoiminta
ideanamme on hankkia, omistaa ja kehittää yrityksiä, joiden kasvupotentiaali on hyvä. 
Tytäryhtiömme valmistavat komponentteja ja vastaavat arvoa luovasta myynnistä, 
valmistuksesta ja erikoisteknologioista.



KESTÄVYYDESTÄ TULEE PIAN LIIKETOI

MINTAKRIITTISTÄ, ja siinä kehityksessä 
Lesjöfors haluaa olla eturintamassa. 
Ymmärrämme, kuinka tärkeä johtava 
asema on voidaksemme olla asiak-
kaittemme vetovoimainen kumppani. 
Yrityskulttuurimme on hajautettu, ja 
yksilön rooli on tärkeä. Selkeä kestä-
vyysohjelma on myös ratkaisevassa 
asemassa houkutellessamme lahjak-
kaita osaajia toimintoihimme. Selkeät 
tavoitteet ja aktiivinen työ konsernin 
kestävyyskysymysten parissa on sen 
vuoksi meille tärkeää.

OLA TENGROTH,  
LESJÖFORSIN TOIMITUSJOHTAJA

LAAJA TUOTEVALIKOIMAMME ja vah-
va tekninen osaamisemme lisäävät 
tuottavuutta ja vähentävät sitä kautta 
asiakkaiden ympäristökuormitusta. 
Markkinoiden parhaan valikoiman var-
mistamiseksi toimimme tiiviissä yhteis-
työssä johtavien toimittajien kanssa ja 
asetamme tiukkoja vaatimuksia tuottei-
den laadulle ja ympäristövaikutuksille. 
Hyvät työolot ja tinkimätön yritysetiikka 
edistävät työntekijöiden ja asiakkaiden 
tyytyväisyyttä. Siten kestävyys vahvistaa 
Beijer Techin kilpailukykyä.

STAFFAN ANDERSSON,  
BEIJER TECHIN TOIMITUSJOHTAJA

KASVAAKSEEN KONSERNIMME ON TOIMITTAVA VASTUUL

LISESTI. Se merkitsee vastuun kantamista ihmisistä 
ja ympäristöstä. Pyrimme siihen noudattamalla 
selkeään yhteiskunnalliseen osallistamiseen täh-
täävää hyvää liiketoimintaetiikkaa ja käyttämällä 
luonnonvaroja tehokkaalla ja ilmastovaikutuksia 
vähentävällä tavalla. Lisäksi työntekijöittemme 
on voitava tuntea työpaikkojemme olevan 
turvallisia, tasa-arvoisia ja henkilökohtai-
sen kehittymisen mahdollistavia. Meillä 
on myös oltava luottamukselliset suhteet 
asiakkaisiin, liikekumppaneihin ja mui-
hin sidosryhmiin.

Käytännesääntö toimii ohjenuo-
ranamme. Sääntö on sidoksissa muun 
muassa YK:n Global Compact -aloittee-
seen, mikä tarkoittaa, että noudatamme 
ympäristöä ja yritysvastuuta koskevia 
kymmentä periaatetta. Meillä on myös 
whistleblowing-ilmoituskanava. Työn tekijät 
voivat käyttää sitä havaitessaan väärin-
käytöksiä, joiden käsittelemistä omassa 
organisaatiossa pidetään ongelmallisena. 

Vastuunkantamista koskeva vaatimus on 
selkeä. Käytännesääntö auttaa meitä kan-
tamaan vastuuta sekä yksilöinä että organi-
saationa. Käytännesääntö tukee arkipäivän 
työtä, jossa osoitamme selkeästi määriteltyjen 
kestävyystavoitteiden ja tuloshakuisten tekojen 
avulla, mitä on saavutettava. Myös yrityskult-
tuuri antaa tukea. Se on Beijer Almassa selkeä 
ja perustuu avoimuuteen, suvaitsevaisuuteen 
ja tietojen saatavuuteen, joiden avulla luomme 
vielä yhden kestävyystyön ajurin.

HENRIK PERBECK,  
BEIJER ALMAN TOIMITUSJOHTAJA JA PÄÄJOHTAJA
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Ihmisiä ja ympäristöä koskeva vastuumme



Vastuullinen yritystoiminta

Beijer Alman tärkein tavoite on lisäarvon luominen asiakkaille, osakkeenomistajille, yhteistyökumppa-
neille ja työntekijöille. Lisäarvossa on kyse taloudellisen hyödyn edistämisestä eri tavoin, kuten esimer-
kiksi asiakkaiden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamisesta, osakkeenomistajien tuoton kasvat-
tamisesta ja työntekijöiden markkinaehtoisista palkoista ja työehdoista. Meidän on luotava lisäarvoa 
tinkimättä laadulle ja kestävälle kehitykselle asettamistamme tavoitteista. Ympäristövastuu, sosiaalinen 
vastuu ja hyvä yritysetiikka ovat siten luonnollisia osia käytännön toimintaamme ja konsernin pitkä-
jännitteistä strategiaa. 

Vastuullista yritystoimintaa koskeva näkemyksemme perustuu YK:n Global Compact -aloitteeseen 
ja muihin kansainvälisiin sopimuksiin. Myös sosiaalisen vastuun standardi (ISO 26000) on ohjannut 
käytännesääntömme luomista. Käytännesääntö kertoo, millä tavalla kannamme vastuuta toiminnan ja 
tuotteiden ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksista. 

IHMISET, YMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINTAETIIKKA
Käytännesääntö tähdentää kolmea osa-aluetta – ihmisiä ja yhteiskuntaa, ympäristöä sekä liiketoiminta-
etiikkaa. Se kiteyttää myös konsernin liikekumppaneita, laatua ja tuotevastuuta käsittelevän kannan. 
Lisäksi se linjaa kestävää arvoketjua koskevan työtapamme. Käytännesääntö kuvaa kutakin aluetta 
koskevaa lähestymistapaamme, jonka toteutumiseen kaikki työntekijät osallistuvat. Käytännesääntö on 
tuki, mutta sen soveltaminen käytännössä selkeyttää tavoitteita ja tekee sen vaikutukset näkyviksi. Näin 
vastuun kantamisesta tulee kaikille yhteinen kysymys.

Käytännesäännön avulla
 ■ noudatamme lakeja, YK:n Global Compact -aloitetta, YK:n lapsen oikeuksien sopimusta sekä muita 

kansainvälisiä sopimuksia ja ohjeistuksia
 ■ otamme huomioon sidosryhmien meihin kohdistamat odotukset sekä luomme arvoa asiakkaille ja 

osakkeenomistajille
 ■ kannamme sosiaalista vastuuta koko konsernissa ja sovellamme sitä suhteissa työntekijöihin, asiakkai-

siin, liikekumppaneihin, omistajiin ja muihin sidosryhmiin
 ■ edistämme kestävää kehitystä, johon sisältyvät myös terveys ja yhteiskunnallinen hyvinvointi.

JOKAISTA KOSKEVA 
Käytännesääntö toimii kehyksenä yhdessä yhtiön ohjauksen ja konsernin muiden suuntaviivojen kanssa. 
Se koskee Beijer Alman jokaista työntekijää, esimiehiä ja hallituksen jäseniä kaikkialla maailmassa. 
Edellytämme liikekumppaniemme tutustuvan käytännesääntöön ja luovan samankaltaiset suuntaviivat 
omalle toiminnalleen.
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Vuodelta 1999 peräisin oleva YK:n Global Compact perustuu 
17:ään globaaliin kestävän kehityksen tavoitteeseen. Niiden 
 tarkoituksena on hävittää köyhyys ja nälkä, toteuttaa kaikkia meitä 
koskevia  ihmisoikeuksia, vahvistaa tasa-arvoa ja vaikutusvaltaa 
sekä suojata planeetan ja sen luonnonvaroja pysyvästi. Beijer 
Alma on valinnut seitsemän tavoitetta, jotka liittyvät lujimmin 
 kestävyystyöhömme ja toimivat työmme kompassina.

4. tavoite. Hyvä koulutus kaikille – taata kaikille avoin, tasa- 
arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimis-
mahdollisuudet.
Tarjoamme työntekijöille mahdollisuuden kehittää ammatti-
taitoaan ja osaamistaan ja teemme yhteistyötä ja osallistumme 
erilaisiin hankkeisiin koulujen, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja 
teollisuusverkostojen kanssa.

5. tavoite. Tasa-arvo – saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo 
sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
Emme erityiskohtele ketään uskonnon, sukupuolen, iän, toiminta-
rajoitteen, seksuaalisen suuntautumisen, kansallisuuden, 
poliittisen mielipiteen, sosiaalisen taustan tai etnisen alkuperän 
perusteella, vaan tuemme ja kehitämme monimuotoisuutta.

7. tavoite. Kestävää energiaa kaikille – varmistaa edullinen, luo-
tettava, kestävä ja nykyaikainen energia kaikille.
Käytämme vettä, energiaa, materiaaleja ja muita luonnonvaro-
ja tehokkaasti, mutta säästäväisesti sekä kestävän kehityksen 
 mukaisesti.

8. tavoite. Säälliset työehdot ja taloudellinen kasvu – edistää 
kaikkia koskevaa pysyvää, osallistavaa ja kestävää talouskasvua, 
täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työolosuhteita.
Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme oikeudenmukaisesti ja 
ihmisarvoisesti sekä kunnioitamme työntekijöiden järjestäytymis-
oikeutta. Tärkein liiketoimintatavoitteemme on kannattava 
kasvu, joka takaa Beijer Alman pitkäkestoisen ja menestyksellisen 
 kehityksen sekä merkitsee vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä.

9. tavoite. Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri – 
rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää osallistavaa ja 
kestävää teollisuutta ja innovointia.
Näemme toiminnan raaka-aineiden, liikekumppaneiden, tuot-
teiden, palveluiden ja asiakkaiden elinkaariperspektiivistä ja 
yhdistämme ympäristöhyödyn innovatiivisesti yhteen konsernin 
kehitystä edistävän liiketoiminnallisen hyödyn kanssa.

12. tavoite. Kestävä kulutus ja tuotanto – varmistaa kulutus- ja 
tuotantotapojen kestävyys.
Tuotteidemme on täytettävä sovitut lailliset normit ja käytön 
terveysvaatimukset. Niissä on myös huomioitava tuotteiden laatua 
ja turvallisuutta koskevat näkökulmat. Tarjoamme tuotteita ja 
ratkaisuja, jotka edistävät vähäisempää ympäristövaikutusta.

13. tavoite. Ilmastonmuutosten torjuminen – toimia kiireellisesti 
ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
Meidän tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja arvioida 
ilmastonmuutosten vaikutukset toimintaan.

16. tavoite. Rauhanomainen ja osallistava yhteiskunta, jossa 
 Beijer Alma keskittyy osatavoitteeseen 16.5 – korruption ja 
 lahjonnan torjuminen.
Noudatamme rehellisyyttä ja kunniallisuutta koskevia vaatimuksia 
omassa toiminnassamme ja edellytämme samaa liikekumppaneil-
tamme. Lahjonta on kiellettyä. Lahjat ja muut etuudet eivät saa 
olla ylimitoitettuja paikallisiin tapoihin suhteutettuna, ja niiden on 
noudatettava paikallista lainsäädäntöä. Yksiköiden ja työntekijöi-
den on noudatettava kilpailulainsäädäntöä.

17. tavoite. Toteutus ja globaali kumppanuus – vahvistaa kestävän 
kehityksen toimeenpanoa ja elvyttää sitä koskevaa globaalia 
kumppanuutta.
Kestävyystyöhömme vaikuttavat eri sidosryhmät, joilla on Beijer 
Almaan kohdistuvia vaatimuksia ja odotuksia. Vaatimuksista sel-
viytyminen reilulla marginaalilla on kestävää kehitystä koskevan 
strategian luonnollinen osa. 

Konsernin globaalien tavoitteiden välinen yhteys esitellään Beijer 
Alman integroidussa tilinpäätöksessä ja kestävyysraportissa.

Globaalit tavoitteet – kompassi
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Kestävän kehityksen strategia

Beijer Alma on kansainvälinen teollisuuskonserni, joka on noteerattu Nasdaq Stockholm -pörssissä. Liike-
toimintaideanamme on hankkia ja kehittää yrityksiä, joilla on hyvä kasvupotentiaali. Toiminta suunna-
taan komponenttien valmistukseen (Lesjöfors) sekä arvoa luovaan myyntiin, valmistukseen ja erikoistek-
nologioihin (Beijer Tech). Vastuullinen yritystoiminta on osa liiketoimintastrategiaamme ja kannattavan 
kasvun edellytys. Vastuu perustuu käytännesääntöön, tärkeimpiin kestävyyskysymyksiimme, riskien ja 
mahdollisuuksien tunnistamiseen sekä työhön arvoketjumme parissa. Se mahdollistaa kestävyystyön, 
joka pyrkii edistämään parempaa maailmaa, luomaan liiketoimintamahdollisuuksia, vähentämään ris-
kejä ja antamaan meille mahdollisuuden vastata sidosryhmiemme vaatimuksiin ja odotuksiin. Kestävän 
kehityksen strategia perustuu seuraaville osille:

 ■ KÄYTÄNNESÄÄNTÖ. Käytännesääntö ohjeistaa työntekijöitä ja sidosryhmiä suhtautumisessamme ihmi-
siin, yhteiskuntaan, ympäristöön ja liiketoimintaetiikkaan. Se koskee jokaista Beijer Almassa työsken-
televää kaikkialla maailmassa. Käytännesääntö perustuu kansainväliseen ja kansalliseen lainsäädän-
töön sekä YK:n Global Compact -aloitteeseen ja muihin kansainvälisiin eettisiin ohjeistuksiin. 

 ■ KESTÄVYYSKYSYMYKSET. Painotamme kestävyyskysymyksiä, jotka ovat olennaisia konsernin liiketoi-
mintastrategialle ja merkityksellisiä sidosryhmille. 

 ■ KESTÄVÄ ARVOKETJU. Beijer Alman toiminnan, tuotteiden ja palveluiden elinkaariperspektiivi. 
 ■ RISKIT JA MAHDOLLISUUDET. Riskit tunnistetaan, käsitellään ja minimoidaan. Kestävän kehityksen luo-

mat mahdollisuudet huomioidaan ja niitä hyödynnetään liiketoiminnallisen hyödyn luomisessa. 
 ■ KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET. Pitkäkestoiset konserninlaajuiset tavoitteet tärkeillä osa-alueilla. 

Niitä täydennetään konsernin yksiköissä yksityiskohtaisilla tavoitteilla ja toimintasuunnitelmilla.

KÄYTÄNNÖN TYÖ
 ■ VASTUULLISUUS. Delegoitu vastuu, joka merkitsee operatiivisen kestävyystyön sopeuttamista konserni-

yhtiöiden eri yksiköiden tehtäväksi.
 ■ ISO 14001. Suuntana on järjestelmällinen työ, joka sisältää jatkuvia parannuksia ennen kaikkea ympä-

ristöasioita koskevan hallintajärjestelmän ISO 14001 -standardin puitteissa. 
 ■ SEURANTA JA VIESTINTÄ. Kestävyystyötä valvotaan säännöllisesti, ja siitä viestitään läpinäkyvästi 

 konsernin eri sidosryhmille ensi sijassa tilinpäätökseen integroidun kestävyysraporttimme kautta.

VASTUULLINEN YRITYSTOIMINTA 
Vastuullista yritystoimintaa käsittelevän strategian lähtökohtana ovat käytännesääntö, tärkeät kestävyys
kysymykset, riskien ja mahdollisuuksien tunnistamistapa sekä työmme arvoketjun parissa. Tämä 
strategia edistää kaiken kaikkiaan kannattavan, kestävän kasvun luomista Beijer Almassa.
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YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatetta auttavat meitä 
keskittymään meille ja sidosryhmillemme tärkeisiin kysymyksiin 
kuten ympäristövaikutusten vähentämiseen, työturvallisuuteen, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä terveisiin 
liiketoimintaperiaatteisiin.

Ihmiset ja yhteiskunta

IHMISOIKEUKSIEN KUNNIOITTAMINEN
 ■ Kohtelemme työntekijöitämme oikeudenmukaisesti, ihmisarvoisesti ja kunnioittaen.
 ■ Kukaan ei saa erityiskohtelua uskonnon, sukupuolen, iän, toimintarajoitteen, seksuaalisen suuntautu-

misen, kansallisuuden, poliittisen mielipiteen, sosiaalisen taustan tai etnisen alkuperän perusteella.
 ■ Tuemme ja edistämme monimuotoisuutta.
 ■ Emme häiritse, uhkaile tai syrji ketään.
 ■ Kunnioitamme työntekijöiden järjestäytymisoikeutta.
 ■ Emme hyväksy lapsityötä, laitonta työtä tai pakkotyötä, ja meillä on nollatoleranssi kaikenlaista ihmis-

kauppaa kohtaan, johon sisältyy myös prostituutio ja muu seksikauppa.

HYVÄ TYÖYMPÄRISTÖ
 ■ Toimintaa harjoitetaan siten, että työsuojelulainsäädäntöä noudatetaan hyvällä marginaalilla. 
 ■ Meillä on työtapaturmia koskeva nollavisio, emmekä tingi työpaikan terveys- ja turvallisuuskysymyk-

sissä.
 ■ Työskentelemme ehkäisevästi ja järjestelmällisesti luodaksemme hyvän ja turvallisen työympäristön.
 ■ Tarjoamme työntekijöille mahdollisuuden ammattitaitonsa ja osaamisensa kehittämiseen.

SELKEÄ YHTEISKUNNALLINEN OSALLISTUMINEN
 ■ Osallistumme mahdollisuuksien mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan paikoissa, joissa Beijer Alma 

toimii. Pyrimme palkkaamaan ja kehittämään paikallisia työntekijöitä ja esimiehiä.
 ■ Suuntaamme tukea erityisesti sellaisille järjestöille ja teemme sponsorointiyhteistyötä erityisesti sel-

laisten järjestöjen kanssa, jotka jakavat kanssamme samat arvot.
 ■ Teemme yhteistyötä ja osallistumme hankkeisiin koulujen, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja teollisten 

verkostojen kanssa.
 ■ Poliittisissa kysymyksissä asenteemme on sitoutumaton. Yrityksen nimeä tai Beijer Alman taloudellisia 

resursseja ei saa käyttää poliittisissa yhteyksissä.



Työskentelemällä järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti luomme sekä 
liiketoiminnallista että ympäristöllistä hyötyä.

Ympäristö

EHKÄISEVÄ YMPÄRISTÖTYÖ
 ■ Toimintaa harjoitetaan siten, että työsuojelulainsäädäntöä noudatetaan hyvällä marginaalilla. 
 ■ Meidän on ennakoitava uusi lainsäädäntö hyvissä ajoin ja tartuttava aikaisessa vaiheessa asiakkaiden 

ja muiden sidosryhmien vaatimuksiin ja toivomuksiin.
 ■ Työskentelemme ehkäisevästi ja pitkällä aikavälillä ympäristövaikutusten vähentämiseksi. 

Varovaisuus periaate ohjeistaa toimintaamme. 
 ■ Pyrimme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Arvioimme säännöllisesti analysoiden ilmaston-

muutosten vaikutusta toimintaan. 
 ■ Käytämme vettä, energiaa, materiaaleja ja muita luonnonvaroja tehokkaasti, mutta säästäväisesti sekä 

kestävän kehityksen mukaisesti.
 ■ Otamme ympäristö- ja terveysseikat huomioon hankkiessamme raaka-aineita, kemiallisia tuotteita, 

pakkauksia ja jakelupalveluja.
 ■ Meillä on hyvä hätätilavalmius, koska tunnistamme ja arvioimme järjestelmällisesti tapaturmien, 

tulipalojen sekä hallitsemattomien päästöjen riskejä.
 ■ Viestimme avoimesti, säännöllisesti ja asiallisesti kestävyystyöstämme.
 ■ Työskentelemme järjestelmällisesti ympäristökysymysten parissa. ISO 14001 -standardin mukaista 

varmennettua ympäristöjärjestelmää sovelletaan relevanteissa yksiköissä.
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Liiketoimintaetiikka

HYVÄ LIIKETOIMINTAETIIKKA
 ■ Noudatamme rehellisyyttä ja kunniallisuutta koskevia vaatimuksia omassa toiminnassamme ja edelly-

tämme samaa liikekumppaneiltamme.
 ■ Lahjonta on kiellettyä. Välittäjille, toimittajille ja kumppaneille maksettavat erilaiset korvaukset koskevat 

vain tuotteita tai palveluja.
 ■ Lahjat ja muut etuudet voivat kuulua odotettuun vieraanvaraisuuteen, mutta ne eivät saa poiketa paikal-

lisista tavoista, ja niiden käytössä noudatetaan täysin paikallista lainsäädäntöä.
 ■ Konsernin yksiköiden ja työntekijöiden on noudatettava kilpailulainsäädäntöä.
 ■ Työntekijöiden on vältettävä yksityisten taloudellisten kysymysten ja yrityksen liiketoiminnan välisiä 

eturistiriitoja.
 ■ Konserniyhtiössä tehdyt liiketoimet kirjataan selkeästi yhtiön kirjanpitoon, joka laaditaan konsernin 

sääntöjen ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan.
 ■ Varmistamme, että työntekijät voivat ilman henkilökohtaisten seuraamusten uhkaa raportoida olennai-

sista väärinkäytöksistä niin kutsutun whistleblowing-ilmoituskanavan kautta.
 ■ Noudatamme terveitä liiketoiminnallisia periaatteita ja mainostamme ja markkinoimme vastuullisesti ja 

kohtuullisesti.
 ■ Kunnioitamme omistusoikeutta ja aineettomia varoja koskevaa lainsäädäntöä.

VASTUU OSAKKEENOMISTAJIA KOHTAAN
Suojelemme osakkeenomistajien sijoituksia ja pyrimme takaamaan yhä kilpailukykyisemmän tuoton. 
Hallintajärjestelmämme luo edellytyksiä aktiiviselle ja vastuulliselle omistajuudelle, tasapainoiselle 
vastuunjaolle yhtiökokouksen, hallituksen, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan välillä sekä avoimuudelle 
ja läpinäkyvyydelle sidosryhmiä kohtaan. Beijer Alman ja osakkeenomistajien väliset suhteet perustuvat 
seuraaville periaatteille:

 ■ osakkeenomistajien sijoituksien tuottoon kiinnitetään aina huomiota päätettäessä ohjeistavista strate-
gioista ja toimintavaihtoehdoista

 ■ osakkeenomistajille annetaan konsernin toiminnasta, tuloksesta, riskeistä ja strategioista ajantasaista 
tietoa noudatamme tiedotuksessa Beijer Alman listanneiden pörssien sääntöjä 

 ■ sidosryhmille tärkeät tiedot on aina viestittävä mahdollisimman nopeasti.

HARKITTU VIESTINTÄ 
 ■ Viestintämme on suoraa ja rehellistä ja noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, sääntöjä ja normeja. 

Olemme avoimia ja asianmukaisia liikesalaisuuksien sallimissa puitteissa.
 ■ Ylläpidämme läheisiä suhteita sidosryhmiimme, jolloin viestintä perustuu säännöllisiin yhteyksiin, sel-

keyteen ja hyvään liiketoimintaetiikkaan.
 ■ Kunnioitamme työtekijän vapautta lausua mielipiteensä häntä henkilökohtaisesti koskevista 

 olosuhteista. Beijer Alman toimintaa koskevissa kysymyksissä vain kunkin yritysjohdon edustajilla 
on  oikeus puhua Beijer Alman puolesta. Beijer Alman toimintaa koskevat kysymykset on sen 
vuoksi  ohjattava paikalliselle yritysjohdolle, tytäryhtiön johdolle tai konserninjohdolle. Hallitus, 
konserninjohtaja tai CFO viestivät osakekurssiin mahdollisesti vaikuttavista tiedoista.
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Kestävä arvoketju

LIIKEKUMPPANIT
 ■ Arvostamme yhteistyötä liikekumppaniemme, kuten tavarantoimittajien, alihankkijoiden, yhteistyö-

kumppaneiden, välittäjien ja jakelijoiden, kanssa. 
 ■ Edellytämme liikekumppaniemme noudattavan käytännesääntöjemme yritysvastuuta, yritysetiikkaa 

ja ympäristöä koskevia periaatteita ja Beijer Alman noudattamia kansainvälisiä ohjeistuksia. Edelly-
tämme heidän puolestaan soveltavan näitä samoja vaatimuksia ja arvoja omiin liikekumppaneihinsa.

 ■ Haluamme toimittajien varmistavan, etteivät heidän toimensa, tuotteensa tai palvelunsa vahingoita 
ympäristöä, ihmisten terveyttä ja yhteiskuntaa.

 ■ Rohkaisemme liikekumppaneitamme ottamaan käyttöön laatua, ympäristöä ja työympäristöä varmen-
tavia hallintajärjestelmiä. 

 ■ Seuraamme säännöllisesti liikekumppaneidemme kestävää kehitystä koskevaa työtä. Jos se ei vastaa 
vaatimuksiamme, voimme esittää parannustoimenpiteitä tai päättää yhteistyön. 

 ■ Toteutamme tarkastustoimenpiteitä voidaksemme kohtuullisella varmuudella päätellä, etteivät tietyt 
metallit (konfliktialueiden mineraalit) ole peräisin aseellisten selkkausten alueilta.

OIKEA LAATU, TUOTETURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖMYÖTÄISYYS
 ■ Pyrimme aina vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin, tarpeisiin ja odotuksiin toimittamalla oikeanlaa-

tuisia palveluja ja tuotteita.
 ■ Tuotteidemme on täytettävä sovitut lailliset normit ja käytön terveysvaatimukset. 
 ■ Käyttöohjeiden on aina oltava asianmukaisia ja selkeitä. Se koskee esimerkiksi turvallista ja ympäristö-

myötäistä asennusta, huoltoa, säilytystä ja jätehuoltoa.
 ■ Huomioimme tuotteidemme laatua ja turvallisuutta koskevat seikat sekä tarjoamme tuotteita ja ratkai-

suja, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia. 
 ■ Työskentelemme järjestelmällisesti. ISO 9001 -standardin mukaisesti varmennettuja laadunhallinta-

järjestelmiä ja/tai toimialakohtaisia varmennusjärjestelmiä käytetään relevanteissa yksiköissä. 

Toimimme yhdessä liikekumppaneiden kanssa varmistaaksemme, että 
työmme kestävän kehityksen saavuttamiseksi onnistuu, ja asetamme 
heille myös tätä koskevia vaatimuksia. Täytämme myös asiakkaidemme 
tuotteille ja palvelujen oikealle laadulle asettamat vaatimukset.
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Käytännön vastuullinen yritystoiminta

TOIMINTAPERIAATTEET OHJEISTAVAT
Käytännesääntö linjaa Beijer Alman perusarvoja. Konsernin yhtiöt 
tuottavat esimerkiksi ympäristöä, työympäristöä, laatua ja viestin-
tää koskevissa kysymyksissä omia, yksityiskohtaisia suuntaviivoja. 
Tämänkaltaiset suuntaviivat kehitetään yhtiöiden hallintajärjes-
telmän puitteissa. Tavoitetason on vastattava konsernin käytänne-
sääntöä. 

ORGANISAATIO JA VASTUU
Konserninjohtaja vastaa kokonaisvaltaisesti vastuullisesta liiketoi-
minnasta. Konsernin on samanaikaisesti järjestettävä koulutusta, 
levitettävä tietoja sekä valvottava, että käytännesääntö tunnetaan 
laajasti. Käytännössä säännön soveltamisvastuu on delegoitu kon-
sernin yhtiöiden johtajille. Sääntö sisällytetään yhtiöiden sisäiseen 
koulutusohjelmaan, joka sisältää myös erillisen liiketoiminta-
etiikan koulutuksen. Johtajien on toimittava siten, että he ovat 
suuntaviivojen sovelluksen esikuvia.

JATKUVAA PARANNUSTYÖTÄ
Käytännesääntö perustuu suuressa määrin jatkuvaan parannustyö-
hön. Järjestelmällisellä työllä vähennämme ympäristövaikutuksia, 
parannamme työympäristöä ja toteutamme muita parannustoimia. 
Ehkäisevä työ ja varovaisuusperiaatteen noudattaminen on meille 
tärkeää. 

NOLLATOLERANSSI
Joillakin säännön alueilla emme hyväksy poikkeamia lainkaan. 
Näitä ovat esimerkiksi lainsäädäntö, ihmisoikeuksien toteutumi-
nen sekä lahjuksia, korruptiota ja kilpailulainsäädäntöä koskevat 
kysymykset.

HALLINTAJÄRJESTELMÄ
Ympäristöä (ISO 14001) ja laatua (ISO 9001) koskevia hallinta-
järjestelmiä käytetään kaikissa valmistusyksiköissä sekä muilla 
toiminnan aloilla, joilla sertifioidut hallintajärjestelmät ovat perus-
teltuja. Hallintajärjestelmien ei tarvitse olla ulkoisesti sertifioituja 
yksiköissä, joissa on vain muutamia työntekijöitä.

SEURANTA JA RAPORTOINTI
Valvomme säännöllisesti yhtiöidemme kestävän kehityksen ja 
vastuullisen yritystoiminnan parissa tekemää työtä. Seuranta 
tapahtuu vuosittaisten kyselyjen, palautteen ja muodollisten 
tarkastusten kautta. Konsernin suorituskykyä kuvataan 
tilinpäätökseen integroidussa kestävyysraportissa. Raportointi 
noudattaa suuryritysten pakollista kestävyysraportointia koskevia 
kansain välisiä suuntaviivoja ja lainsäädäntöä. Siinä noudatetaan 
myös YK:n Global Compact -aloitteessa esitettyjä toimenpiteiden ja 
suorituskyvyn säännöllistä raportointia koskevia vaatimuksia.

TOIMINNANOHJAUS
Toiminnan tehokas ohjaus, pitkäjänteinen omistajuus ja vastuul-
linen yritystoiminta ovat arvonmuodostukselle tietä raivaavia työ-
kaluja. Arvonmuodostuksen perustana on, että toimitamme tuot-
teita ja palveluja, joiden arvo on asiakkaalle korkea. Se tarkoittaa, 
että parannamme, tehostamme, vahvistamme, teemme säästöjä tai 
kehitämme muulla tavoin asiakkaan toimintaa. Yhtiöidemme tarjo-
aman asiakasarvon avulla asiakkaat voivat parantaa tuotteidensa 
ja palvelujensa marginaaleja, mikä parantaa kannattavuutta sekä 
myöhemmin yhtiöiden ja konsernin arvoa. Beijer Alman osakkeen-
omistajat saavat enemmän arvoa. 

Tehokas ohjaus perustuu vastuunkantoon, avoimuuteen, eettiseen 
toimintaan sekä sidosryhmien toiminnan ja voimassa olevan lain-
säädännön kunnioitukseen. Päätöksentekovälineemme perustuvat 
seuraaviin:

 ■ Käytämme taloudellisia varoja, luonnonvaroja ja ihmisresursseja 
tehokkaasti.

 ■ Turvallisuus ja terveys ovat tärkeitä prioriteetteja.
 ■ Pyrimme luomaan yrityskulttuurin, jossa ympäristö- ja yritys-

vastuuseen kannustetaan ja jossa sitä vaalitaan.
 ■ Tasapainotamme pitkän aikavälin strategiaamme yhteiskunnan 

ja muiden sidosryhmien vaatimuksiin ja näkemyksiin. 
 ■ Viestimme sidosryhmiemme kanssa kestävästä kehityksestä ja 

kuuntelemme heidän näkemyksiään.
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KÄYTÄNNÖN KESTÄVYYSTYÖ 
Strategiasta, tavoitteista ja kestävyystyön seurannasta vastaavat 
Beijer Alman johto ja konsernin yhteinen ryhmä, johon kuuluvat 
Lesjöforsin ja Beijer Techin toimitusjohtajat ja kestävyysvastaavat. 
Työtä koordinoi kestävyyspäällikkömme Anna Haesert, joka vastaa 
konsernin strategisesta kestävyystyöstä sekä tukee ja koordinoi 
konserniyhtiöissä tehtäviä kestävyystoimenpiteitä.



Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen

Ilmapiirin pitää olla Beijer Almassa läpinäkyvä ja yrityseettisen tason korkea. Siksi haluamme havaita 
mahdolliset väärinkäytökset jo varhaisessa vaiheessa. Meillä on väärinkäytösepäilyistä ilmoittamista varten 
whistleblowing-kanava, jota työntekijät ja muut henkilöt voivat käyttää havaitessaan epäeettistä tai laitonta 
toimintaa. 

ULKOINEN KÄSITTELY
Nimettömyyden takaamiseksi whistleblowing-kanavasta vastaa ulkoinen yritys. Lisäksi sekä ilmoitus 
että sitä seuraava keskustelu salataan ja suojataan salasanalla. Samaan aikaan toivomme kuitenkin, että 
työntekijät ja muut osapuolet tuntisivat voivansa ottaa ensisijaisesti turvallisesti suoraan yhteyttä meihin 
erilaisissa kysymyksissä ja epäilyksissä. 

ILMOITUKSET VERKOSSA 
Whistleblowing-palvelu on käytettävissä osoitteessa beijeralma.whistlelink.com, mutta sitä voi käyttää myös 
Beijer Alman sivustolla olevan linkin kautta. Ilmoittaja täyttää ja lähettää ilmoituksen. Sen jälkeen ulkoi-
nen yritys arvioi, sopiiko ilmoitus käsiteltäväksi konsernin whistleblowing-kanavan kautta ja ottaa yhteyttä 
ilmoittajaan.
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ILMASTONMUUTOS: Käytännesäännöissä tällä tarkoitetaan Beijer Alman käyttämän energian aiheutta-
mista kasvihuonekaasupäästöistä syntyviä muutoksia. Näitä aiheuttavat esimerkiksi rakennusten 
 lämmitys, kuljetukset ja ostettu sähkö. 

KESTÄVÄ KEHITYS: Kestävä kehitys voidaan nähdä talouden, sosiaalisten tekijöiden ja ympäristön välisenä 
tasapainona. Kestävässä kehityksessä huolehditaan nykyisten tarpeiden tyydyttämisestä vaarantamatta 
tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omat tarpeensa. 

KÄYTÄNNESÄÄNTÖ: Käytännesääntö kattaa vapaaehtoiset eettiset, sosiaaliset ja ympäristöä koskevat 
 suuntaviivat yrityksen tai organisaation oikealla tavalla harjoittamalle toiminnalle. Beijer Alman 
käytänne sääntö perustuu muun muassa ILOn (YK:n kansainvälinen työjärjestö) työlainsäädäntöä 
koskevaan yleissopimukseen, YK:n ihmisoikeusjulistukseen, lapsen oikeuksien sopimukseen sekä YK:n 
Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen. Olemme myös saaneet inspiraatiota sosiaalisen 
vastuun ISO 26000 -standardista.

LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ: ISO 9001 perustuu joukolle perusperiaatteita, joita miljoonat organisaatiot 
eri puolilla maailmaa noudattavat. Standardin lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet sekä sisäisten työ-
tapojen tarkastus kustannusten vähentämiseksi. Jos organisaatio täyttää kaikki vaatimukset, se sertifioi-
daan. Monilla Beijer Alman yhtiöistä on ISO 9001 -sertifikaatti.

VAROVAISUUSPERIAATE: Jos epäilemme ympäristö- ja terveysriskejä, joista meillä ei ole riittävästi tietoja, 
emme varovaisuusperiaatteen mukaan lykkää päätöksentekoa tai laiminlyö ryhtymistä sopiviin suoja-
toimiin. 

WHISTLEBLOWINGKANAVA: Ilmoituskanava, jota kautta työntekijät voivat tehdä ilmoituksen väärinkäytös-
epäilystä. Kanavaa käytetään vakavissa väärinkäytösepäilyissä silloin, kun työntekijä ei katso voivansa 
raportoida niistä oman organisaationsa kautta.

YK:N GLOBAL COMPACT ALOITE: Global Compact -aloite esiteltiin Davosissa vuonna 1999 järjestetyn 
Maailman talousfoorumin yhteydessä. Aloitteen tarkoituksena on saada yritykset ottamaan aktiivisesti 
vastuuta kymmenestä neljää eri aluetta koskevasta kansainvälisesti tunnustetusta periaatteesta: ihmis-
oikeudet, työlainsäädäntö, ympäristö ja korruption vastainen taistelu. Beijer Alma liittyi Global Compact 
-aloitteeseen vuonna 2015.

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ: Ympäristöasioiden hallintajärjestelmää käytetään organisaa-
tion ympäristöperiaatteiden toteuttamiseen ja ympäristöasioiden hallintaan. Tarkoituksena on vähentää 
ympäristövaikutuksia jatkuvilla parannuksilla. Beijer Alma käyttää kansainvälistä ISO 14001 -standardin 
mukaista ympäristöasioiden hallintajärjestelmää. 




