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Amer Sportsin eettisellä ohjeistolla (jäljempänä ”Eettinen ohjeisto”) määritellään sosiaalisia 

kanssakäymisiä ja ympäristöasioita koskevat säännöt yhtiön toimitusketjussa. Eettinen ohjeisto on 

olennainen osa Amer Sportsin vastuullisen toiminnan strategiaa ja se perustuu ihmisoikeuksien 

kunnioittamiseen kansainvälisesti tunnustettujen sosiaalisten ja eettisten standardien mukaisesti, 

joita ovat esimerkiksi Kansainvälinen työjärjestön (ILO) määrittämät normit sekä Yhdistyneiden 

Kansakuntien yleismaalimallisen ihmisoikeuksien julistuksen periaatteet. Kansainvälisesti 

tunnustettuihin standardeihin perustuvat Eettisen ohjeiston säännöt koskevat erityisesti naispuolisia 

työntekijöitä, siirtotyöläisiä ja lapsityötä. Amer Sports edellyttää, että koko toimitusketju on sitoutunut 

kohtelemaan työntekijöitään kunnioittavasti ja arvokkaasti.

Eettinen ohjeisto koskee kaikkia Amer Sportsintoimitusketjun osapuolia, kuten ulkoisia 

Alihankintakumppaneita (määritelty alla) ja Amer Sportsin sisäistä tuotantoa sekä jakelua 

(jäljempänä yhteisesti ”Työnantajat”). ”Alihankintakumppanit” viittaa kaikkiin toimitusketjun 

liiketoimintakumppaneihin, kuten urakoitsijoihin, alihankkijoihin ja muihin osapuoliin, joiden tiloissa 

tuotetaan komponentteja tai materiaaleja Amer Sportsin yhtiön tuotteisiin joko kokonaan tai osittain.

Eettisen ohjeiston käytännön standardit ovat määritelty tarkemmin sosiaalisten ja ympäristöasioiden 

vertailuarvoissa (jäljempänä ”Vaatimusten vertailuarvot”). Työnantajien on noudatettava näitä 

standardeja (Vaatimusten vertailuarvoja) ja kaikkia Työnantajien toimintaan, kuten valmistukseen, 

myyntiin tai jakeluun, sovellettavissa olevia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, asetuksia, sääntöjä ja 

parhaita käytäntöjä. Mikäli standardeissa on eroavaisuuksia, työnantajien on aina noudatettava 

tiukempia standardeja.

Amer Sportsin johtoryhmä (jäljempänä ”ExCom”) vastaa Eettisen ohjeiston ylläpidosta sekä tarkistaa 

ja hyväksyy Eettisen ohjeiston säännöllisin väliajoin. ExCom nimeää sisäisiin tuotanto- ja 

jakeluyhtiöihin toimitusjohtajat, jotka ovat vastuussa Eettisen ohjeiston täytäntöönpanosta. 

Alihankintakumppanit sitoutuvat noudattamaan Eettistä ohjeistoa ja panemaan sen täytäntöön 

allekirjoittamalla hankintasopimuksen Amer Sports Corporationin tai sen tytäryhtiön kanssa. Amer 

Sportsin hankintajohtajat ovat vastuussa siitä, että Alihankintakumppanit allekirjoittavat 

hankintasopimuksen. Työnantajien vastuullisuutta ja Eettisen ohjeiston noudattamista valvoo 

ExComin valtuuttama Amer Sportsin oma vastuullisuustiimi.

Työnantajia valvotaan säännöllisesti vastuullisen toiminnan strategian mukaisesti sekä edellä 

mainittuja ohjeistuksia ja käytäntöjä noudattaen. Työnantajien suoritus huomioidaan harkittaessa 

liiketoiminnan jatkamista ja kehittämistä. Työnantajien on korjattava kaikki ongelmat, joista aiheutuu 

kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia. Työnantajilla on oltava käytössä tehokkaat hallintajärjestelmät, 

jotta ne voivat Eettisen ohjeiston vaatimusten mukaisesti jatkuvasti parantaa toimintaansa ja osoittaa 

johtajuuttaan vastuullisuusasioissa sekä sisäisessä tuotannossaan että oman alihankintaketjunsa 

puitteissa. Työnantajien on pidettävä yllä riittävää ja avointa kirjanpitoa, josta käy ilmi, että kaikkia 

Eettisen ohjeiston määräyksiä noudatetaan.

Mikäli Eettisen ohjeiston sääntöjä tai standardeja rikotaan, työntekijöitä kehotetaan ilmoittamaan 

asiasta Amer Sportsille sähköpostitse osoitteeseen vsl@amersports.com joko englanniksi tai omalla 

kielellään. Amer Sports käsittelee kaikki ilmoituksessa annetut tiedot täysin luottamuksellisesti. 

Ongelmista ilmoittaneisiin työntekijöihin kohdistuvat vastatoimet eivät ole sallittuja.

1. TYÖSUHDE

Työnantajien on noudatettava työsuhteessa työntekijöitä kunnioittavia sääntöjä ja ehtoja, sekä 

turvattava heidän oikeutensa vähintään kansallisten ja kansainvälisten työ- ja sosiaaliturvalakien ja 

-asetusten mukaisesti.

2. LAPSITYÖ ON KIELLETTYÄ

Lapsityövoiman käyttö on kiellettyä kaikissa muodoissaan. Työhön ei saa ottaa henkilöä, joka on alle 

15-vuotias, maansa oppivelvollisuuden suoritusikää nuorempi tai maansa lainmukaisen työn 

teettämisen alaikärajaa nuorempi sen mukaan, mikä tahansa edellä mainituista on korkeampi. Nuoria 

henkilöitä palkattaessa on noudatettava kaikkia sovellettavissa olevia nuoria henkilöitä suojaavia 

lakeja. Työhönoton yhteydessä on tarkistettava ja arkistoitava kaikki asiakirjat, joita työntekijöiden 

syntymäajan vahvistamiseksi tarvitaan. Jos lapsityötä havaitaan, asian korjaamiseksi on otettava 

käyttöön tehokas menettely.

3. PAKKOTYÖ ON KIELLETTYÄ

Työhönoton tulee perustua vapaaehtoisuuteen, eikä pakkotyötä sallita olipa kyse vankien työnteosta, 

yhdyskuntapalvelusta, orjuudesta tai muusta vastaavasta. Kaikenlainen ihmiskauppa ja pakkotyö, 

kuten vakuuksien pyytäminen tai henkilöllisyystodistuksen riistäminen työntekijältä työsuhteen 

alussa, on niin ikään kiellettyä. Työnantaja tai mikään sille työvoimaa toimittava taho ei saa pidättää 

mitään osaa työntekijän palkasta, etuuksista, omaisuudesta tai asiakirjoista pakottaakseen 

työntekijää jatkamaan työtään Työnantajan palveluksessa.

4. HÄIRINTÄ JA HYVÄKSIKÄYTTÖ ON KIELLETTYÄ

Kaikkia työntekijöitä on kohdeltava arvokkaasti ja kunnioittavasti. Ruumiilliset rangaistukset, 

väkivallalla uhkaaminen ja kaikenlainen muu fyysinen, seksuaalinen, psykologinen ja sanallinen 

häirintä ja hyväksikäyttö on kielletty.

5. SYRJINTÄ ON KIELLETTYÄ

Syrjintä etnisen alkuperän, uskonnon, kastin, syntyperän, iän, kansalaisuuden, sosiaalisen luokan, 

seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, perheeseen liittyvien velvollisuuksien, siviilisäädyn, 

työntekijäjärjestön jäsenyyden ammattiliitot mukaan lukien, poliittisen puolueen jäsenyyden, 

poliittisen mielipiteen tai vammaisuuden perusteella on kiellettyä kaikessa työhönotto- ja 

työsuhdetoiminnassa mukaan lukien palkka, etuudet, pääsy koulutukseen, eteneminen uralla, 

kurinalaisuus, irtisanominen ja eläkkeelle siirtyminen.

6. PALKKA

Jokaisella työntekijällä on oikeus saada säännöllisestä työviikosta korvaus, joka riittää tyydyttämään 

työntekijän perustarpeet ja tarjoaa tälle joitakin harkinnanvaraisia tuloja. Työnantajien on maksettava 

työntekijöilleen vähintään vähimmäispalkkaa tai yleisesti hyväksyttyä palkkaa sen mukaan, kumpi on 

korkeampi, sekä noudatettava kaikkia palkkoja koskevia lakisääteisiä vaatimuksia ja tarjottava 

työntekijöilleen kaikki sovellettavien lakien, asetusten tai työsopimusten edellyttämät edut. 

Työnantajia kannustetaan ryhtymään toimiin työntekijöiden korvausoikeuksien toteuttamiseksi 

asteittain, sekä niiden tulee sitoutua korvausta koskevaan jatkuvaan kehittämiseen.

7. TYÖAIKA

Työnantajat eivät saa vaatia työntekijöitään työskentelemään kyseisen maan sallittuja säännöllisiä 

työtunteja ja ylityötunteja enemmän. Säännöllinen työviikko saa olla enintään 

neljäkymmentäkahdeksan (48) tuntia. Säännöllisten- ja ylityötuntien summa ei saa poikkeustapauksia 

lukuun ottamatta ylittää kuuttakymmentä (60) tuntia viikossa. Työnantajien on tarjottava 

työntekijöilleen vähintään kahdenkymmenenneljän (24) peräkkäisen tunnin lepo jokaista seitsemän 

päivän jaksoa kohden. Suoritetun ylityön on perustuttava yhteisymmärrykseen. Työnantajat eivät saa 

pyytää ylityötä säännöllisesti, ja niiden on maksettava kaikesta suoritetusta ylityöstä ylityökorvausta.

8. TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS

Työntekijöille on tarjottava sovellettavien lakien mukainen turvallinen ja terveellinen työpaikka, jossa 

työntekijällä on saatavilla juomavettä ja pääsy saniteettitiloihin. Työnantajien tulee huolehtia myös 

paloturvallisuudesta, riittävästä valaistuksesta sekä ilmanvaihdosta. Samoja työterveys- ja 

-turvallisuusstandardeja sovelletaan Työnantajien työntekijöilleen tarjoamiin asuntoihin. 

Työntekijöihin kohdistuvia työstä johtuvia, työhön liittyviä tai työn yhteydessä tapahtuvia tapaturmia ja 

terveysongelmia on pyrittävä estämään tehokkailla toimenpiteillä minimoimalla työympäristön riskit 

ja huomioimalla alan erityispiirteet ja mahdolliset vaarat. Kaikille työntekijöille on tarjottava 

säännöllisesti työterveys- ja työturvallisuuskoulutusta, ja tällainen koulutus on dokumentoitava. 

Koulutus on järjestettävä uudelleen kaikille uusille ja toisiin tehtäviin siirretyille työntekijöille.

9. YMPÄRISTÖASIAT

Työnantajien on noudatettava kemikaalien ja muiden vaarallisten materiaalien sekä jätteiden 

käsittelyä ja hävittämistä koskevia ympäristölakeja ja -säännöksiä. Tämän lisäksi työnantajien on 

pyrittävä vähentämään toimintansa kielteisiä ympäristövaikutuksia ja parantamaan jatkuvasti 

ympäristönsuojelun tasoa.

10. YHDISTYMISVAPAUS JA KOLLEKTIIVINEN NEUVOTTELUOIKEUS

Työnantajien tulee kunnioittaa työntekijöiden oikeutta yhdistymisvapauteen ja oikeutta järjestäytyä ja 

neuvotella kollektiivisesti ilman rangaistusta tai puuttumista asiaan. Työntekijät saavat vapaasti liittyä 

haluamaansa yhdistykseen, eikä tämä saa aiheuttaa heille minkäänlaisia kielteisiä seuraamuksia. 

Työntekijät saavat valita vapaasti omat edustajansa. Mikäli yhdistymisvapautta ja kollektiivista 

neuvotteluoikeutta on rajoitettu lailla, Työnantajat eivät saa estää työntekijöitä yhdistymästä 

lainmukaisia vaihtoehtoja käyttäen.

11. VALVONTA

Amer Sports ja sen valtuuttamat edustajat (mukaan lukien kolmannet osapuolet) sitoutuvat 

valvomaan vaatimustenmukaisuutta ennalta määritellyn aikataulun ja Eettisen ohjeiston 

toteuttamisohjeen mukaisesti. Valvonta sisältää vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi 

kirjanpidon ja tietueiden tarkistuksia sekä työntekijöiden henkilökohtaisia haastatteluja. Työnantajien 

on säilytettävä toimipaikassaan kaikki tiedot ja dokumentaatio, joiden avulla voidaan osoittaa, että tätä 

Eettistä ohjeistoa on noudatettu.

12. IMMATERIAALIOIKEUKSIEN SUOJELU

Työnantajat eivät saa suoraan tai välillisesti loukata tai väärinkäyttää minkään kolmannen osapuolen 

patentteja, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia, liikesalaisuuksia tai muita immateriaalioikeuksia tai 

muutoin loukata valmistusprosessissaan minkään kolmannen osapuolen oikeuksia.

13. VIESTINTÄ TYÖNTEKIJÖILLE

Työnantajien on varmistettava asianmukaisin keinoin, että työntekijöille kerrotaan tästä Eettisestä 

ohjeistosta, esimerkiksi julkaisemalla Eettinen ohjeisto työntekijöiden ymmärtämällä 

paikalliskielellä. Eettinen ohjeisto on nähtävissä myös Amer Sportsin verkkosivustolla osoitteessa 

www.amerports.com.  Työnantajien on luotava tehokkaat valitusmekanismit, jotka ovat suoraan 

sellaisten työntekijöiden saatavilla, joihin haitalliset ihmisoikeuskysymykset voivat vaikuttaa. 

Työnantajien on varmistettava, että valituksia koskevat kysymykset käsitellään oikeudenmukaisesti, 

uskottavasti ja tehokkaasti ilman mitään vastatoimia työntekijää kohtaan.

14. TIETOSUOJA

Työnantajien on kunnioitettava työntekijöidensä yksityisyyttä. Kerättyjä ja tallennettuja henkilötietoja 

tulee käsitellä oikeudenmukaisella, turvallisella ja lainmukaisella tavalla, joka suojaa työntekijöiden 

yksityisyyttä.

15. KORRUPTIO JA LAHJONTA ON KIELLETTYÄ

Työnantajat eivät saa suoraan tai epäsuorasti antaa tai vastaanottaa lahjuksia tai muita laittomia 

maksuja tai sopimattomia etuuksia liiketoimintaedun tai taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. 

Tilanteita, joihin liittyy tai vaikuttaa liittyvän työnantajaa koskevien velvollisuuksien ja 

henkilökohtaisen edun välinen ristiriita, on vältettävä.

16. ALIHANKINTA

Alihankintakumppanit eivät saa alihankkia valmiita tuotteita tai komponentteja koskevaa 

tuotantotyötä ilman Amer Sportsin kirjallista etukäteislupaa. Työnantajien tulee valvoa, että 

Alihankintakumppanien valtuutetut alihankkijat (jos sellaisia on) noudattavat tätä Eettistä ohjeistoa.


