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Johdanto
”Kestävä kehitys” on maailmanlaajuisesti hyväksytty
käsite, joka tarkoittaa taloudellisen kasvun ylläpitämistä tavalla, joka ei vahingoita maapalloa eikä
käytä loppuun sen resursseja samalla, kun maapallon nykyisten ja tulevien asukkaiden elämänlaatua
parannetaan1. Kestävän kehityksen periaatteet ovat
merkittävä osa yrityksen menestystä ja turvaavat
sen tulevaisuuden.
Bayer on YK:n Global Concept -hankkeen perustajajäseniä ja pyrkii sen mukaisesti muokkaamaan
toimintojaan ja strategioitaan niin, että yrityksen toiminta vastaa kymmentä yleisesti hyväksyttyä ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja korruption
vastaiseen toimintaan liittyvää periaatetta.
Bayer on myös tukenut vuodesta 1994 lähtien
kemian teollisuuden vapaaehtoista Responsible
Care -ohjelmaa, jonka periaatteiden mukaan yritykset tekevät yhteistyötä parantaakseen HSE-toimintaansa.
Bayerin hyvän liiketavan ohjelmassa tavaran- ja palveluntoimittajille otetaan huomioon nämä kestävän
kehityksen vakiintuneet periaatteet, jotka sisältyvät
myös joihinkin tärkeisiin Bayer-konsernin sisäisiin
ohjesääntöihin:
• Kestävällä kehityksellä on avainasema Bayerin
arvoissa ja johtamisperiaatteissa.
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• Bayer on määritellyt selvästi sitoutumisensa kestävän kehityksen periaatteisiin (Sustainable Development Policy).
• Koko Bayer-konsernia koskevassa ihmisoikeuslausumassa (Human Rights Position) korostetaan
yrityksen pyrkimyksiä noudattaa kansainvälisesti
tunnustettuja ihmisoikeus- ja työolosuhdeperiaatteita.
• Hyvän liiketavan ohjelmassa (Corporate Compliance Policy) määritellään tärkeimmät juridiset
yhteydet, joissa Bayerin henkilökunnan eettinen ja
lainmukainen toiminta on erityisen tärkeää yrityksen hyvinvoinnin kannalta.
Tämä osoittaa, miten Bayer kantaa vastuunsa yhteiskunnallisista, ekologisista ja eettisistä standardeista
ja miten Bayer-konserniin kuuluvat yritykset toteuttavat käytännössä kestävän kehityksen periaatteita
jokapäiväisessä toiminnassaan.
Bayer edellyttää kaikkien tavaran- ja palveluntoimittajiensa noudattavan hyvän liiketavan ohjelmassa
määriteltyjä periaatteita. Ne ovat tärkeässä asemassa, kun toimittajia valitaan ja arvioidaan.
Hyvän liiketavan ohjelma jaetaan kaikille Bayerin toimittajille, jotta kestävän kehityksen periaatteet toteutuisivat jokapäiväisessä liiketoiminnassa.

1. Eettinen toiminta
Tavaran- ja palveluntoimittajien on hoidettava liiketoimintansa eettisesti ja rehellisesti yhteiskunnallisen vastuunsa
mukaisesti. Eettisiin vaatimuksiin kuuluvat esimerkiksi seuraavat näkökohdat:

• Liiketoiminnan rehellisyys

• Ongelmien tunnistaminen

Tavaran- ja palveluntoimittajat eivät itse harjoita
eivätkä hyväksy korruptiota, kiristystä tai kavallusta
missään muodossa. Toimittajat eivät tarjoa tai ota
vastaan lahjuksia tai muita laittomia kannustimia liikekumppaneiltaan. Toimittajien ei saa tarjota Bayerin
henkilöstölle lahjoja tai muita henkilökohtaisia etuja.

Tavaran- ja palveluntoimittajat tarjoavat henkilöstölleen keinon raportoida mahdollisista ongelmista tai
laittomista toimista työpaikalla. Kaikki raportit käsitellään luottamuksellisesti. Raportoidut tapaukset
tutkitaan ja tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.

• Oikeudenmukainen kilpailu

• Eläinten hyvinvointi

Tavaran- ja palveluntoimittajat noudattavat liiketoiminnassaan oikeudenmukaisen kilpailun periaatteita
ja asiaankuuluvaa kartellilainsäädäntöä.

Soveltuvilla toimialoilla periaatteena on minimoida
eläinkokeet ja käyttää mahdollisuuksien mukaan tieteellisesti päteviä ja viranomaisten hyväksymiä vaihtoehtoisia tutkimustapoja.

• Yksityisyys ja teollisoikeudet
Tavaran- ja palveluntoimittajat suojaavat luottamukselliset tiedot ja käyttävät niitä vain asianmukaisella
tavalla. Toimittajat myös varmistavat, että henkilöstön ja liikekumppanien yksityisyys ja voimassa olevat teollisoikeudet on turvattu.
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2. Työvoima
Tavaran- ja palveluntoimittajien on turvattava henkilöstönsä ihmisoikeudet ja kohdeltava heitä kunnioittavasti.
Esimerkiksi nämä näkökohdat ovat tärkeitä:

• Child Labor Avoidance

• Oikeudenmukainen kohtelu

Tavaran- ja palveluntoimittajat eivät käytä lapsityövoimaa missään liiketoiminnoissaan. ”Lapsi” tarkoittaa kaikkia alle 15-vuotiaita (tai alle 14-vuotiaita
asianomaisen paikallisen lainsäädännön mukaisesti)
tai kyseisessä maassa voimassa olevaa oppivelvollisuuden tai ansiotyön alaikärajaa nuorempia sen
mukaan, kumpi ikäraja on korkeampi. Alle 18-vuotiaat eivät saa tehdä vaarallista työtä.

Tavaran- ja palveluntoimittajat tarjoavat henkilöstölleen työpaikan, jossa ei ilmene ankaraa tai epäinhimillistä kohtelua, seksuaalista häirintää tai hyväksikäyttöä, ruumiillista rankaisua tai kidutusta, henkistä
tai fyysistä pakottamista, henkilöstön suullista solvaamista tai tällaisen kohtelun uhkaa.

• Työpaikan vapaa valinta
Tavaran- ja palveluntoimittajat eivät käytä pakkotyövoimaa, velkatyöläisiä tai muuten kuin omasta tahdostaan työtä tekevää vankityövoimaa.

• Tasa-arvo
Henkilöstön tasa-arvoisen kohtelun tulee olla yksi
perusperiaatteista. Ketään ei saa asettaa epäoikeudenmukaiseen asemaan, suosia tai syrjiä etnisen
alkuperän tai rodun, ihonvärin, kansallisuuden, syntyperän, uskonnon, yhteiskuntaluokan, sukupuolen,
iän, fyysisten ominaisuuksien tai ulkonäön, seksuaalisen suuntautumisen, ammattiyhdistysjäsenyyden,
poliittisten kytkösten, HIV-tartunnan tai perhesyiden
vuoksi. Toimittajat varmistavat, että heidän henkilöstöään ei ahdistella millään tavalla.
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• Työaika, palkkaus ja edut
Henkilöstön työaika ei saa ylittää maassa sovellettavassa lainsäädännössä määriteltyä enimmäisaikaa. Henkilöstölle maksetaan kunkin maan palkkalainsäädännön mukaisesti, ja heille turvataan riittävä
elintaso. Jollei paikallisessa lainsäädännössä asiasta
muuten määrätä, peruspalkasta ei saa tehdä kurinpidollisia vähennyksiä (tämä ei sulje pois sopimuspohjaisia tai juridisia vahingonkorvauksia). Henkilöstön
palkat maksetaan ajallaan. Henkilöstölle tulisi tarjota
runsaasti koulutus- ja opiskelumahdollisuuksia.

• Oikeus yhdistystoimintaan
Tavaran- ja palveluntoimittajat ovat sitoutuneita käymään avointa ja rakentavaa dialogia henkilöstön ja
heidän edustajiensa kanssa. Paikallisen lainsäädännön mukaisesti tavaran- ja palveluntoimittajat kunnioittavat henkilöstönsä oikeutta kokoontua vapaasti
ja liittyä ammattiyhdistyksiin, valita itselleen edustajia sekä osallistua työvaltuustojen toimintaan ja työehtosopimusneuvotteluihin. Henkilöstön edustajina
toimivia henkilöitä ei saateta millään tavalla epäedulliseen asemaan.

3. Terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu
Tavaran- ja palveluntoimittajat tarjoavat turvallisen ja terveellisen työympäristön ja toimivat ympäristön kannalta
vastuullisesti ja tehokkaasti. Laatu otetaan huomioon kaikissa liiketoimintaprosesseissa. Esimerkiksi nämä näkökohdat ovat tärkeitä:

• Laatuvaatimukset
Tavaran- ja palveluntoimittajien on täytettävä yleisesti tunnustetut tai sopimuksessa määritellyt laatuvaatimukset, jotta ne voivat toimittaa johdonmukaisesti Bayerin tarpeita vastaavia tavaroita ja
palveluita, jotka toimivat lupausten mukaisesti ja
ovat turvallisia käyttötarkoitukseensa.

seksi on käytettävä asiaankuuluvia valvontatoimia,
turvallisia työmenetelmiä, ehkäiseviä ylläpitotöitä ja
tarpeellisia teknisiä suojatoimia. Jos riskejä ei pystytä riittävästi estämään näillä toimenpiteillä, henkilöstölle järjestetään tarvittavat henkilökohtaiset suojavarusteet.

• Prosessiturvallisuus
• Terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja
laatumääräykset
Tavaran- ja palveluntoimittajien on noudatettava
kaikkia laatua, terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä
koskevia määräyksiä. Toimittajien on hankittava ja
pidettävä ajan tasalla kaikki tarvittavat luvat, lisenssit ja rekisteröinnit. Kaikkia toimintaa ja raportointia
koskevia vaatimuksia on noudatettava.

• Tuoteturvallisuus
Kaikista vaarallisista aineista toimitetaan tarpeen
vaatiessa turvallisuustiedot sisältävät käyttöturvallisuustiedotteet Bayerille ja muille osapuolille.

• Työterveys ja -turvallisuus
Tavaran- ja palveluntoimittajien on suojattava henkilöstönsä kaikilta kemiallisilta, biologisilta ja fyysisiltä
vaaroilta ja fyysisesti vaativilta työtehtäviltä sekä
käytettyihin infrastruktuureihin liittyviltä riskeiltä.
Työpaikan terveys- ja turvallisuusriskien pienentämi-

Tavaran- ja palveluntoimittajilla on oltava käytössä
asianmukaiset järjestelmät tuotantoprosessien
hallitsemiseen asiaankuuluvien turvamääräysten
mukaisesti. Toimittajien on kiinnitettävä huomiota
tuotteisiin liittyviin seikkoihin ja niiden mahdolliseen
vaikutukseen tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa.
Vaarallisten laitteiden kohdalla toimittajien on tehtävä erityiset riskianalyysit ja turvauduttava toimenpiteisiin, joilla voidaan estää kemialliset päästöt,
räjähdykset ja muut vastaavat tapahtumat.

• Hätävalmius, riskitiedotus ja koulutus
Tavaran- ja palveluntoimittajien on kerrottava työpaikkaan liittyvistä turvallisuusriskeistä, ja henkilöstö on koulutettava asianmukaisesti heidän turvallisuutensa takaamiseksi. Toimittajat tunnistavat ja
arvioivat todennäköisiä ja mahdollisia hätätilanteita
työpaikalla ja minimoivat niiden vaikutuksen hätäsuunnitelmien ja sovittujen menettelytapojen avulla.
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• Jätteet ja päästöt

• Luonnonvarojen ja ilmaston suojelu

Tavaran- ja palveluntoimittajilla on oltava käytössä
tarvittavat järjestelmät jätteiden, ilmaan pääsevien päästöjen ja jäteveden turvalliseen käsittelyyn,
kuljettamiseen, säilyttämiseen, kierrättämiseen ja
uudelleenkäyttöön. Ihmisen terveyteen tai ympäristöön mahdollisesti negatiivisesti vaikuttavia toimintoja pyritään hallitsemaan, mittaamaan ja kontrolloimaan ennen minkään aineen pääsyä ympäristöön.
Toimittajilla on oltava käytössä järjestelmät tahattomien vuotojen tai päästöjen estämiseksi tai minimoimiseksi.

Tavaran- ja palveluntoimittajien on käytettävä luonnonvaroja (esim. vesi, energianlähteet, raaka-aineet)
taloudellisella tavalla. Ympäristöön ja ilmastoon
kohdistuvat negatiiviset vaikutukset minimoidaan
tai poistetaan niiden alkulähteellä tai muuttamalla
tuotanto-, ylläpito- tai laitosprosesseja, käyttämällä
vaihtoehtoisia materiaaleja tai säästämällä, kierrättämällä tai uudelleenkäyttämällä materiaaleja. Toimittajat ovat mukana kehittämässä ympäristöystävällisiä tuotteita ja prosesseja virrankulutuksen ja
kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi.
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4. Hallintajärjestelmät
Tavaran- ja palveluntoimittajien on käytettävä järjestelmiä, jotka auttavat asiaankuuluvien lakien noudattamisessa ja
edistävät hyvän liiketavan ohjelmassa määriteltyjen toimintojen jatkuvaa parantamista. Esimerkiksi nämä näkökohdat ovat tärkeitä:

• Lainsäädäntö ja muut vaatimukset

• Dokumentointi

Tavaran- ja palveluntoimittajat noudattavat asiaankuuluvia lakeja, määräyksiä, sopimuksia ja yleisesti
tunnustettuja standardeja.

Tavaran- ja palveluntoimittajien on laadittava riittävä
dokumentaatio osoittamaan, että he noudattavat
niitä periaatteita ja arvoja, jotka on mainittu hyvän liiketavan ohjelmassa. Bayerilla tulee olla lupa tarkastella tätä dokumentaatiota yhteisestä sopimuksesta.

• Kestävän kehityksen kriteereistä
tiedottaminen tuotantoketjussa
Tavaran- ja palveluntoimittajat tiedottavat hyvän liiketavan ohjelmassa määritellyistä periaatteista kaikille tuotantoketjussa.

• Sitoutuminen ja vastuullisuus
Tavaran- ja palveluntoimittajia kehotetaan täyttämään hyvän liiketavan ohjelmassa määritellyt vaatimukset ja varaamaan tarvittavat resurssit.

• Riskienhallinta
Tavaran- ja palveluntoimittajien on käytettävä toimintatapoja, joiden avulla voidaan tunnistaa, määrittää
ja hallita riskejä kaikilla niillä osa-alueilla, jotka mainitaan hyvän liiketavan ohjelmassa ja asiaankuuluvissa
laeissa.

• Koulutus ja pätevyys
Tavaran- ja palveluntoimittajat tarjoavat tarvittavan
koulutuksen, jotta esimiehet ja työntekijät saavat tarvittavat tiedot hyvän liiketavan ohjelmasta, laeista ja
määräyksistä sekä yleisesti tunnustetuista standardeista.

• Jatkuva kehitys
Tavaran- ja palveluntoimittajien edellytetään parantavan jatkuvasti suoritustaan kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti.
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Viitteet
1. Ulkoiset lähteet:

2. Bayer-konsernin omat lähteet:

Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloite

Bayerin arvot ja johtamisperiaatteet

http://www.unglobalcompact.org

http://www.bayer.com/en/Bayer-Mission-Statement.pdfx

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

Hyvän liiketavan ohjelma

http://www.un.org/Overview/rights.html

www.bayer.com/en/Corporate-Compliance-english.pdfx

Kansainväliset työnormit (ILO)

Bayerin kestävän kehityksen periaatteet

http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/
index.htm.ilo.org

http://www.bayer.com/en/Sustainable-Development-Policy.aspx

Bayerin ihmisoikeuslausuma
Responsible Care Global Charter -sitoutumisasiakirja

http://www.bayer.com/en/bayer-human-rights-position.aspx

www.responsiblecare.org

Bayerin Responsible Care -ohjelma
OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille

http://www.bayer.com/en/Responsible-Care.aspx

http://www.oecd.org

Kestävä kehitys Bayer-konsernissa
OECD:n suositus ”Guiding Principles for Chemical
Accident, Prevention, Preparedness and Response”

http://www.bayer.com/en/Sustainability-and-Commitment.aspx

http://www.oecd.org/document/61/0,3343,en_2649_34369_2789821_
1_1_1_1,00.html

Bayer-konsernin eläinten hyvinvointia ja eläinkokeita
koskevat periaatteet
http://www.animalstudies.bayer.com/en/animal-welfare.aspx
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Kustantaja:
Toimittajat:

Bayer Business Services GmbH
Procurement & Transport – Global Community
Tukea alakonserneille ja palveluyrityksille
hankintayhteisön puolesta
www.bayerbbs.com

Versio:

Bayer Business Services – Procurement &
Transport – Global Community Support
E-Mail: sustainability.procurement@bayer-ag.de
Internet: http://www.procurement.bayer.com/
1.0

