Toimittajien
käytännesäännö
t

Johdanto
Odeon Cinemas Group ja sen tytäryhtiöt ("OCG") ovat sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaa
vastuullisesti koko arvoketjussaan. OCG:n toimittajien käytännesäännöissä esitetään suuntaviivat ja
odotukset liikesuhteen luomiseksi ja ylläpitämiseksi OCG:n kanssa.
OCG pyrkii solmimaan kumppanuuksia sellaisten toimittajien kanssa, jotka jakavat sitoumuksemme
harjoittaa liiketoimintaa laillisesti, eettisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla.
Kaikkien OCG:n tavarantoimittajien on noudatettava toimittajien käytännesääntöjä, jotka on esitetty
jäljempänä. Lisäksi toimittajien on harjoitettava liiketoimintaansa rehellisesti ja eettisesti ja toimittava
kaikkien sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten, myös kansainvälisten sopimusten ja standardien,
mukaisesti.
OCG kannustaa toimittajia ylittämään toimittajien käytännesääntöjen vaatimukset ja pyrkimään
jatkuvasti edistämään parhaita käytäntöjä ja tekemään parannuksia koko organisaatiossaan. Jos
paikallista lakisääteistä vaatimusta ei ole tai jos lakisääteinen vaatimus ei ole yhtä tiukka kuin
toimittajan käytännesääntöihin sisältyvä vaatimus, kaikkien toimittajien on noudatettava toimittajan
käytännesääntöjä voidakseen työskennellä OCG:n kanssa ja/tai toimittaakseen tuotteita ja palveluja
OCG:lle.
Liiketoiminnan etiikka
OCG on sitoutunut noudattamaan korkeimpia mahdollisia rehellisyyden, rehellisyyden, avoimuuden ja
ammattimaisuuden standardeja kaikessa toiminnassaan riippumatta siitä, missä se toimii. OCG
noudattaa vähimmäisvaatimuksena paikallisia lakeja eikä osallistu minkäänlaisiin korruptiokäytäntöihin,
kuten kiristykseen, petoksiin tai lahjontaan.
OCG odottaa toimittajien osoittavan samaa sitoutumista ymmärtämällä ja noudattamalla kaikkia
sovellettavia lakeja. OCG:n tavarantoimittajien tulisi herättää luottamusta kantamalla vastuuta,
toimimalla eettisesti ja kannustamalla rehelliseen ja avoimeen keskusteluun.
Eturistiriita
Eturistiriidat ovat ristiriidassa OCG:n edellyttämän oikeudenmukaisen kohtelun kanssa. Toimittajien on
ilmoitettava kaikista työntekijöidensä ja OCG:n työntekijöiden välisistä henkilökohtaisista suhteista,
jotta vältetään henkilökohtainen liiketoiminta ja taloudelliset intressit, jotka voivat olla ristiriidassa
heidän OCG:lle antamiensa vastuiden kanssa.
Lahjonta ja korruption torjunta
Toimittajat eivät saa suoraan tai muiden välityksellä tarjota, luvata, antaa tai hyväksyä minkäänlaista
maksua tai kannustinta saadakseen sopimatonta liiketoimintaetua tai vaikuttaakseen vastaanottajan
toimiin. Kirjanpidon ja tositteiden on kuvattava ja osoitettava tilien perustana olevien liiketoimien luonne.
Tavarantoimittajat eivät saa syyllistyä petoksiin, lahjontaan (mukaan lukien avustajamaksut), lahjuksiin,
rahanpesuun, kavallukseen, kiristykseen tai muuhun korruptioon. Toimittajien on sitouduttava
noudattamaan sovellettavia korruption vastaisia lakeja, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2010
lahjontalakia (UK Bribery Act 2010) ja Ruotsin lahjonnan vastaista lainsäädäntöä.
Lisäksi kaikkien toimittajien, joilla on toimipaikka Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai jotka suorittavat
liiketoimia Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on varmistettava, että ne eivät ryhdy toimiin, joiden voitaisiin
katsoa helpottavan veronkiertoa missään muodossa. Toimittajien on sitouduttava noudattamaan
Yhdistyneen kuningaskunnan veroviranomaisten lainsäädäntöä, jonka otsikkona on "Corporate criminal
offence of failure to prevent the facilitation of tax evasion". Toimittajien on varmistettava, että niillä on
käytössä asianmukaiset prosessit ja menettelyt, joiden avulla HMRC voi olla vakuuttunut siitä, että
toimittaja ei ole vastuussa.
Lahjat, matkailu ja viihde
OCG kehittää pitkäaikaisia liikesuhteita, jotka perustuvat luottamukseen ja kunnioitukseen. Lahjojen ja

vieraanvaraisuuden vaihtaminen voi rakentaa hyvää tahtoa, mutta se voi aiheuttaa tai näyttää aiheuttavan
epäasiallista vaikutusvaltaa. Tavarantoimittajat voivat tarjota OCG:n työntekijöille vaatimattomia
virvokkeita, liikeaterioita ja viihdettä sekä nimellisiä liikelahjoja.

arvo, kuten yrityksen logolla varustetut tuotteet. Tällaisten tarjousten on oltava harvinaisia, eikä niiden saa
katsoa vaikuttavan liiketoimintapäätöksiin kohtuuttomasti. Yhtiö määrittelee sopivien lahjojen sekä matkaja edustuskulujen rahalliset rajat. Käteinen raha tai käteisvarat, kuten lahjakortit, lahjakortit ja osakkeet,
eivät ole koskaan sopivia.
Reilu kilpailu
Kilpailu- ja kartellilailla kielletään erilaiset liiketoimintakäytännöt, jotka rajoittavat vapaata ja rehellistä
kilpailua. Tällaisten lakien rikkominen on erittäin vakavaa, ja siitä voi seurata huomattavia sakkoja ja muita
seuraamuksia, kuten toimintakielto. Yksittäisiä henkilöitä voi jopa uhata vankeus. Tavarantoimittajien on
sitouduttava harjoittamaan liiketoimintaa reilun kilpailun periaatteiden mukaisesti, mikä tarkoittaa, että
kilpailijoita on kohdeltava liiketaloudellisesti ja reilusti ja että kilpailijoiden menettelyjä, mahdollisia
ongelmia tai huhuja ei saa käyttää hyväksi oman liiketoiminnan edistämisessä. Toimittajat eivät saa tehdä
laitonta yhteistyötä kilpailijoiden kanssa, mukaan lukien tarjousten manipulointi, hintojen vahvistaminen,
markkinoiden jakaminen tai muu kielletty toiminta, joka rajoittaa reilua kilpailua. Toimittajat eivät saa
jakaa OCG:n kanssa tietoja, joita ne saavat OCG:n kilpailijoilta tai OCG:n kilpailijoista tai tarjouksista, joita
ne tekevät OCG:n kilpailijoille. Toimittajien on aina ilmoitettava kilpailunvastaisesta toiminnasta, jos he
havaitsevat tai epäilevät sitä.
Luottamukselliset tiedot
Tietoja pidetään OCG:n kannalta luottamuksellisina, jos niillä on arvoa OCG:lle ja jos ne eivät ole julkisesti
saatavilla. OCG:n työntekijöillä ja tavarantoimittajilla on velvollisuus pitää luottamukselliset tiedot turvassa.
Toimittajien on suojattava hallussaan olevat OCG:n yksityiset ja luottamukselliset tiedot, käytettävä niitä
OCG:n ohjeiden mukaisesti ja suojattava ne luvattomalta tai tahattomalta paljastamiselta. Tämä
velvollisuus jatkuu myös sen jälkeen, kun liikesuhde OCG:n kanssa on päättynyt.
Olemme sitoutuneet suojelemaan luottamuksellisia tietoja, jotka liittyvät ulkopuolisiin osapuoliin,
liiketoimintaamme tai työntekijöihimme. Ryhdymme toimenpiteisiin luottamuksellisia tietoja sisältävien
asiakirjojemme ja laitteidemme sekä liikesalaisuuksien ja kaikkien muiden liikekumppaneidemme
luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi, jotka ovat tiedossamme liikesuhteidemme kautta.
Henkilökohtaiset tiedot
OCG tunnustaa velvollisuutensa kunnioittaa henkilötietoja ja varmistaa, että niitä suojataan ja käsitellään
vastuullisesti ja että niitä käytetään vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on annettu. Toimittajien on
varmistettava, että kaikkia henkilötietoja valvotaan sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti ja että
niiden tieto- ja tietojärjestelmät ovat sovellettavien lakien ja asetusten mukaisia.
OCG odottaa toimittajiensa käsittelevän henkilötietoja seuraavien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti:
-

käsittelemään henkilötietoja oikeudenmukaisesti ja laillisesti
hankkimaan henkilötietoja vain määriteltyihin, nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin.
Varmistetaan, että henkilötiedot ovat riittäviä, olennaisia ja riittämättömiä.
Varmistaa, että henkilötiedot ovat täsmällisiä ja tarvittaessa ajan tasalla.
ei säilytetä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeen
Käsittele henkilötietoja yksilön oikeuksien mukaisesti.
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen
Ei siirrä henkilötietoja, ellei käytössä ole asianmukaista suojaa.

Henkilöstö/ Työnormit/ Työehdot
OCG:llä on monipuolinen työvoima- ja toimituskanta, jossa on erilaisia taitoja ja kykyjä monista eri
kulttuureista. Monimuotoisuus on auttanut OCG:tä saavuttamaan nykyisen menestyksensä, ja se on
elintärkeää tulevaisuudellemme. Toimittajien on varmistettava, että työllistyminen perustuu kykyihin eikä
uskomuksiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Palkat ja työaika
Toimittajien on varmistettava, että työntekijöille tarjottavat työehdot, mukaan lukien palkat ja etuudet,
täyttävät kansallisen lainsäädännön ja/tai työehtosopimusten vähimmäisvaatimukset sekä asiaa koskevat
ILO:n yleissopimukset. Toimittajien on myös varmistettava, että jokaisella työntekijällä on oikeus
kirjalliseen työsopimukseen, ja niiden on säädettävä kohtuullisista työajoista.
Tasa-arvo, osallisuus ja monimuotoisuus
OCG haluaa olla keskinäisen luottamuksen ja kunnioituksen paikka, joka hyväksyy monimuotoisuuden ja
arvostaa kaikkia heidän ansioitaan. Odotamme toimittajiltamme samaa. Tavarantoimittajien on
sitouduttava hyväksymään ja edistämään tasa-arvoa ja monimuotoisuutta sekä keskinäistä luottamusta ja
kunnioitusta työympäristössämme.
Syrjintä ja häirintä
Toimittajien on kohdeltava kaikkia työntekijöitä kunnioittavasti ja arvokkaasti ja varmistettava, että
työpaikalla ei esiinny epäasiallista kohtelua, kuten syrjintää, pelottelua tai häirintää. Tähän sisältyy
syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kansalliseen tai etniseen alkuperään,
sukupuoliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun, uskontoon,
poliittiseen
vakaumukseen,
ammattiyhdistystoimintaan,
siviilisäätyyn,
hoitovastuuseen,
vammaisuuteen, ikään tai kansalaisuuteen.
Liikkumisvapaus tai henkilökohtainen vapaus
Toimittajat eivät saa kohtuuttomasti rajoittaa työntekijöiden liikkumisvapautta. Työntekijöitä ei saa
fyysisesti rajoittaa työpaikalle tai siihen liittyviin tiloihin eikä heidän liikkumisvapauttaan tai
henkilökohtaista vapauttaan saa rajoittaa millään muilla pakkokeinoilla.
Yhdistymisvapaus
OCG tunnustaa avoimen viestinnän ja suoran sitoutumisen merkityksen työntekijöiden ja johdon välillä ja
odottaa toimittajiensa tekevän samoin. Tavarantoimittajien on kunnioitettava työntekijöiden oikeutta
yhdistyä vapaasti ja kommunikoida avoimesti johdon kanssa työoloista ilman pelkoa häirinnästä,
pelottelusta, rangaistuksista, puuttumisesta tai kostotoimista. OCG odottaa myös, että toimittajat
kunnioittavat työntekijöiden oikeutta perustaa ammattiliittoja ja liittyä niihin sekä neuvotella
työehtosopimuksista.
Terveys ja turvallisuus
Tavarantoimittajien on tarjottava turvalliset ja terveelliset olosuhteet kaikille työntekijöilleen ja
asiakkailleen, ja niiden on noudatettava kaikkia paikallisia lakeja, direktiivejä ja määräyksiä, jotka liittyvät
työterveyteen ja -turvallisuuteen.
Ihmisoikeudet
OCG kunnioittaa ihmisoikeuksia olennaisena osana liiketoimintaamme ja arvojamme.
Toimittajien on tunnustettava vastuunsa edistää ja kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja
ihmisoikeuksia liiketoimintaa harjoittaessaan. Tavarantoimittajat tunnistavat, ehkäisevät tai lieventävät
toimintansa aiheuttamia tai siihen vaikuttaneita haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia välttääkseen muiden
oikeuksien loukkaamisen ja tunnistavat myös vaikutukset, jotka liittyvät suoraan niiden toimintaan, jos ne
toimivat toimintamme puolesta tai sen yhteydessä.
Lapsityövoima
OCG ei käytä lapsityövoimaa, ja se odottaa, että tavarantoimittajat toimivat samoin ja noudattavat
työntekijöiden alaikärajaa koskevia paikallisia lakeja.

Pakkotyö
OCG:n nollatoleranssi kaikenlaista nykyaikaista orjuutta kohtaan ja sen sitoutuminen eettiseen, läpinäkyvään ja
rehelliseen toimintaan kaikissa liiketoimissaan ja suhteissaan edellyttää, että tavarantoimittajat eivät käytä
minkäänlaista tahdonvastaista tai pakkotyövoimaa, mukaan lukien pakkotyövoima, orjatyö, orjatyövoima tai
ihmiskauppa. Kaiken työn on oltava vapaaehtoista, ja työntekijöillä on oltava vapaus irtisanoa työsuhteensa voimassa
olevien lakien, asetusten ja sääntöjen mukaisesti.
Ympäristövastuu ja sitoutuminen yhteisöön
OCG tiedostaa vaikutuksemme yhteiskuntaan, talouteen ja planeettaan ja pyrkii vaikuttamaan myönteisesti.
Ympäristö
OCG tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa arvioidakseen ja vähentääkseen jatkuvasti
ympäristövaikutuksiamme. OCG pyrkii ehkäisemään ympäristövahinkoja ja minimoimaan energian ja
resurssien käytön.
Tavarantoimittajien on noudatettava kaikkia sovellettavia ympäristölainsäädäntöjä, -määräyksiä ja toimintalupia sekä hankittava tarvittavat todistukset. Tavarantoimittajien on pyrittävä minimoimaan
kielteiset ympäristövaikutuksensa vähentämällä tai optimoimalla resurssien, kuten energian ja veden,
käyttöä sekä käyttämällä kierrätys- ja uudelleenkäyttöjärjestelmiä.
Yhteisön suhteet ja sitoutuminen
OCG:n mielestä hyvän yrityskansalaisen rooli on keskeinen osa liiketoimintaamme. Yhteisön
tukemisesta on todellista hyötyä asiakkaillemme ja kollegoillemme. Tavarantoimittajia kannustetaan
tukemaan yhteisöjä ja maita, joissa ne toimivat.
Hallintokäytännöt
Tietojen säilyttäminen
Toimittajien on kirjattava ja julkistettava tarkasti tietoja liiketoiminnastaan, rakenteestaan, taloudellisesta
tilanteestaan ja tuloksestaan sovellettavien lakien ja asetusten sekä alan vallitsevien käytäntöjen
mukaisesti. Lisäksi toimittajien on käytettävä järkeviä rahoituskäytäntöjä ja varmistettava taloudellisen
toiminnan avoimuus toteuttamalla ja ylläpitämällä riittävää sisäistä valvontaa.
Vaatimustenmukaisuuden seuranta
Tavarantoimittajien odotetaan tarkastelevan toimintaansa ja varmistavan, että ne noudattavat OCG:n toimittajien
toimintaohjeita.
Toiminta.
Toimitusketju
Tavarantoimittajien odotetaan tarkastelevan toimintaansa ja varmistavan, että ne noudattavat OCG:n toimittajien
toimintaohjeita.
Toiminta.
Sääntöjen rikkominen
Toimittajien on ilmoitettava OCG:lle viipymättä kaikista näiden vaatimusten epäillyistä rikkomisista. Lisäksi
toimittajia kannustetaan sisällyttämään näiden vaatimusten sisältö alihankkijoidensa kanssa tekemiinsä
sopimuksiin. Toimittajien käytännesääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa nykyisten ja/tai
tulevien liikesuhteiden katkeamiseen.
Seuraamukset
OCG ja sen tytäryhtiöt sekä sen työntekijät pyrkivät noudattamaan kaikkia taloudellisia pakotteita koskevia lakeja,
asetuksia, kauppasaarroksia tai rajoittavia toimenpiteitä ("Pakotteet"), joita niihin sovelletaan, eivätkä osallistu
mihinkään seuraaviin toimiin

liiketoiminta, joka rikkoo sovellettavia seuraamuksia. OCG toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä
varmistaakseen pakotteisiin liittyvien velvoitteidensa noudattamisen ja tietoisuuden niistä.
OCG odottaa toimittajiensa harjoittavan liiketoimintaansa aina eettisesti ja sääntöjenmukaisesti sekä
kaikkia sovellettavia seuraamuksia noudattaen. Siksi toimittajien on:
•
•
•
•
•
•

pystyttävä osoittamaan, että ne noudattavat täysimääräisesti kaikkia liiketoimintaansa koskevia seuraamuksia;
niiden on oltava täysin avoimia lopullisten tosiasiallisten edunsaajiensa suhteen;
pystyttävä osoittamaan, että ne toteuttavat tehokkaita toimenpiteitä varmistaakseen pakotteisiin liittyvien
velvoitteidensa noudattamisen ja tietoisuuden niistä;
pystyttävä osoittamaan, että heidän työntekijöilleen ja sopimussuhteisille työntekijöilleen annetaan koulutusta
ja tukea pakotteiden ja muiden säännösten noudattamiseen liittyvien asioiden osalta;
kunnioittamaan ja tukemaan OCG:n valppaana noudattamaa vaatimusta valvoa ulkoisia osapuolia, jotka voivat
olla pakotelistalla tai joilla voi olla etuyhteydessä olevia yrityksiä pakotteiden kohteena olevissa maissa; ja
ilmoitettava välittömästi OCG:lle kaikista todennäköisistä tai todellisista seuraamusten rikkomisista.

Kysymykset ja huolenaiheiden esittäminen
Toimittajia kannustetaan ottamaan yhteyttä konsernin hankintatiimiin, jos heillä on kysyttävää
toimittajien käytännesäännöistä tai jos on kysyttävää minkä tahansa toiminnan asianmukaisuudesta, joka
liittyy heidän ja OCG:n väliseen toimittajasuhteeseen.
Lisäksi eettisesti kyseenalaisesta toiminnasta on ilmoitettava konsernin hankintaryhmälle.

