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DACHSER-liiketapaperiaatteet liikekumppaneille 

 
1. Johdanto 

 
Mottonaan logistiikan rehellisyys (”Integrity in Logistics”) DACHSER kuvailee periaatteiden 

noudattamista ennen kaikkea vaatimuksena omalle toiminnalleen, mutta samalla myös 

liikekumppaneiden suhteen. 

 
DACHSER on vakuuttunut siitä, että kestävällä tavalla johdettu ja tulevaisuuden haasteista suoriutuva 

yritystoiminta perustuu olennaisesti kaikkien prosessiin osallistuvien henkilöiden rehelliseen ja 

luotettavaan toimintaan. DACHSER haluaa luoda perustan pitkäjänteisille ja menestyksekkäille 

liikesuhteille rehellisen, luotettavan ja luottamusta ansaitsevan toiminnan myötä. 

 
DACHSERin Compliance management -järjestelmä perustuu sitoviin käytännesääntöihin ja 

kansainvälisesti tunnustettuihin vastuullisen yritystoiminnan standardeihin, joita kaikkien 

liiketoimintaan osallistuvien osapuolten on kunnioitettava. Tämän panostamisen täytyy toteutua myös 

suhteissa liiketoimintakumppaneihimme. Tässä esillä olevat ”DACHSERin liiketapaperiaatteet 

liikekumppaneille” määrittelevät sitovat vähimmäisvaatimukset eettisesti oikealle toiminnalle. 

DACHSER odottaa liikekumppaneiltaan näiden käytänteiden ehdotonta noudattamista ja 

kunnioittamista. 

 

DACHSERin liikekumppaneiden on omissa liiketoimissaan ja toimitusketjuissaan oltava erityisen 

huolellisia suhteessa ihmisoikeuksiin ja ympäristönsuojeluun. Pakkotyötä ei saa suvaita eikä siitä saa 

hyötyä missään muodossa. Liikekumppaneiden työntekijöillä täytyy olla työsuhteensa aikana vapaa 

liikkuvuus. Heillä täytyy olla oikeus muodostaa työntekijöiden edustuselimiä ja käydä 

työehtosopimusneuvotteluja työolojen sääntelemiseksi. DACHSERin liikekumppanit eivät saa käyttää 

lapsityövoimaa tai hyötyä siitä. Työntekijöitä on suojattava kaikenlaiselta fyysiseltä, sanalliselta, 

seksuaaliselta tai psykologiselta kiusaamiselta/ahdistelulta, häirinnältä tai vastaavilta syrjinnän 

vaaroilta työpaikalla. Liikekumppanin on tarjottava työntekijöilleen kilpailukykyinen ja suoritusta 

vastaava korvaus. Sen täytyy varmistaa, että työntekijöiden työympäristö on turvallinen, hygieeninen 

ja terveyttä vaarantamaton. Kulloinkin voimassa olevia paikallisia työaikamääräyksiä täytyy noudattaa.  

 

DACHSERin liikekumppanin täytyy olla tietoinen kulloinkin voimassa olevista, liiketoimintaansa 

koskevista ympäristölainsäädännön vaatimuksista. Sen on pyrittävä jatkuvasti minimoimaan 

liiketoiminnastaan aiheutuneet ympäristövaikutukset ennakoivalla lähestymistavalla ja vastuullisella 

hallinnolla. Liikekumppanilla on velvollisuus noudattaa näitä vaatimuksia myös myöhemmissä 

toimitusketjuissaan ja varmistaa niiden täytäntöönpano.  

 

Näiden käytännesääntöjen perusperiaatteet muodostavat minimivaatimustason liikekumppaneiden 

toiminnalle. Jos kansallisten ja kansainvälisten lakien, erityisten teollisuusstandardien, voimassa 
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olevien työehtosopimusten ja näiden liiketapaperiaatteiden määräykset käsittelevät samaa aihetta, 

voimassa ovat tiukemmat määräykset (esim. sellaiset, jotka takaavat työntekijöille ja ympäristölle 

paremman suojan). 

 

DACHSER esittää seuraavat konkreettiset odotukset liikekumppaneilleen: 

 
2. Periaatteet 

 
2.1 Reilun kilpailun noudattaminen 

 
DACHSERin liikekumppanina 

 
- noudatamme reilua ja rehellistä kilpailua 

 
- noudatamme asiaa koskevia lakeja, jotka määrittelevät kilpailun sääntöjä. Yleisesti ottaen 

sovellettavat lakisääteiset määräykset kieltävät erityisesti sopimukset tai sovitut 

menettelytavat kilpailijoiden kanssa sikäli kuin nämä koskevat hintoja tai ehtoja, markkinoiden 

tai asiakkaiden jakamista tai sopimattomia kilpailukäytäntöjä. Kiellettyjä eivät ole vain 

konkreettiset sopimukset, vaan myös sovittu suhtautuminen tai epämuodolliset keskustelut, 

joiden tavoitteena tai seurauksena on kilpailun rajoittaminen 

 
- olemme tietoisia siitä, että kilpailulainsäädäntöä koskevien merkityksellisten yritystietojen 

vaihtaminen voi haitata tai rajoittaa kilpailua kielletyllä tavalla. 

 
 

 

2.2 Korruption torjunta 

 
DACHSERin liikekumppanina 

 

- noudatamme kulloinkin sovellettavaa korruption kieltävää lainsäädäntöä 

 
- varmistamme, että emme osallistu minkäänlaiseen lahjontaan tai korruptioon 

 
- varmistamme, että liiketoimintamme puitteissa tapahtuvat suoritukset toimitetaan tai 

vastaanotetaan vain lainsäädännön puitteissa. Huolehdimme erityisesti siitä, että 

työntekijämme, alihankkijamme tai edustajamme eivät tarjoa mitään DACHSER-työntekijöiden 

etuja päämääränä tarjota tai taata toimeksiantoa tai muuta suosituimmuusasemaa 

 
- emme ota kustantaaksemme mitään DACHSERin työntekijöiden kuluja sellaisista 

tilaisuuksista, jotka ylittävät tavanomaiset tai lakisääteisesti määritellyt rajat 

 
- emme tarjoa, lupaa tai takaa DACHSERin nimissä tällaisia sopimattomia etuja kolmansien 

osapuolten (esim. viranomaisten edustajien) hyväksi. 
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2.3 Eturistiriitojen välttäminen 

 
DACHSERin liikekumppanina 

 
- teemme päätökset yksinomaan tosiasioiden perusteella 

 
- emme anna henkilökohtaisten etujen johtaa ratkaisuihin luvattomalla tavalla  

 
- vältämme tilanteita, joissa omat etumme ja DACHSERin edut ovat ristiriidassa. 

 
2.4 Kansallisen ja kansainvälisen kaupankäynnin periaatteiden noudattaminen 

 
DACHSERin liikekumppanina 

 
- noudatamme lakeja ja määräyksiä, jotka säätelevät tavaroiden, tuotteiden ja palveluiden 

vientiä ja tuontia 

 
- vahvistamme nimenomaisesti, että tunnemme kaikki liiketoimintaamme koskevat 

lainsäädännölliset velvollisuudet – painopisteenä ulkomaankauppaa ja tullioikeutta koskevat 

määräykset, erityisesti koskien voimassa olevia henkilö-, maa- ja tavarakauppasaartoja – ja 

että noudatamme näitä täydessä määrin ja ilman rajoituksia. 

 
 

2.5 Turvallisten ja varmojen työolosuhteiden luominen ja noudattaminen 

 
DACHSERin liikekumppanina 

 
- noudatamme reiluja työolosuhteita koskevia määräyksiä, mukaan lukien reilua palkkausta ja 

kohtuullisia työaikoja koskevia määräyksiä 

 
- tuomitsemme pakkotyön tai lapsityövoiman käytön kaikissa muodoissa 

 
- tarjoamme työntekijöillemme turvalliset työpaikat kansainvälisten standardien mukaisesti 

 
- noudatamme asiallisia ja ymmärrettäviä kriteereitä työntekijöiden ja työnhakijoiden suhteen. 

DACHSERin liikekumppanina huolehdimme siitä, että työntekijöittemme työympäristössä ei 

suvaita diskriminointia eikä minkäänlaista häirintää tai syrjintää, jotka johtuvat rodusta tai 

etnisestä taustasta, sukupuolesta, uskonnosta tai maailmankatsomuksesta, vammaisuudesta, 

iästä tai seksuaalisesta identiteetistä. 

 
2.6 Tietosuoja ja tietoturva 

 
DACHSERin liikekumppanina 
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- noudatamme sovellettavia lakeja ja säännöksiä kerätessämme, tallennuttaessamme tai 

siirtäessämme henkilötietoja ja niihin liittyvää informaatiota 

 
- käytämme kaikkia DACHSERilta saamiamme tietoja yksinomaan tehtäviemme täyttämiseen 

DACHSERille suorittamiemme toimien suhteen ja suojaamme ne auktorisoimattomalta 

sisäiseltä ja ulkoiselta käytöltä. 

 
2.7 Ympäristönsuojelu 

 
DACHSERin liikekumppanina 

 
- sitoudumme käyttämään luonnonvaroja säästeliäästi 

 
- vältämme kaikkinaista ihmisten tai ympäristön vaarantamista 

 
- noudatamme kaikkia sovellettavia ympäristönsuojeluun liittyviä lakisääteisiä määräyksiä. 

 
 

2.8 Alihankkijat ja kolmannet osapuolet 

 
DACHSERin liikekumppanina 

 

- tiedotamme näistä liiketapaperiaatteista niille kolmansille osapuolille, joita käytämme 

toteuttaaksemme velvollisuutemme DACHSERia kohtaan, ja vaadimme niiden noudattamista. 

 

3. Tarkistus 

 
DACHSER pidättää itselleen oikeuden tarkistaa näiden liiketapaperiaatteiden noudattamisen ja 

toteuttamisen liikekumppanien organisaatiossa itse tai kolmansien osapuolten toimesta. Tällaisissa 

tilanteissa DACHSER sopii menettelystä etukäteen liikekumppanin kanssa. 

 

Mikäli tällaisen tarkistuksen tulos osoittaa, että liiketapaperiaatteita ei noudateta, on liikekumppani 

velvollinen välittömästi huolehtimaan moitteiden aiheiden poistamisesta. 

 

Jos liikekumppani ei noudata näiden liiketapaperiaatteiden vaatimuksia ja erityistä huolellisuutta 

toimitusketjussa ja DACHSERille aiheutuu tästä vahinkoa, sen on ensimmäisestä pyynnöstä 

vapautettava DACHSER vahinkovastuusta.  

 

Riippumatta tästä DACHSERilla on oikeus purkaa liikesuhde ilman määräaikaa ja minkäänlaista 

vastuuta suhteessa liikekumppaniin sellaisen rikkomuksen yhteydessä, jota ei vaatimuksen 

jälkeenkään oikaista asianmukaisen määräajan puitteissa.  
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Mikäli liikekumppani katsoo, että liiketapaperiaatteita yhteistyössä DACHSERin kanssa ei ole syytä 

noudattaa, liikekumppanilla on mahdollisuus ilmoittaa siitä väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmän 

”supportDACHSER” kautta. 

 

Liikekumppani vahvistaa allekirjoituksellaan, että on vastaanottanut liikekumppaneita koskevat 

liiketapaperiaatteet ja että noudattaa niissä mainittuja periaatteita. 

 
 

 
  _ _ 

 

Paikka, päiväys 

 
 
 

  _   

 

Leima, allekirjoitus 

 
(Mikäli nämä liiketapaperiaatteet liikekumppaneille ovat liitteenä erillisessä sopimuksessa, ei 

erillinen  allekirjoitus ole tarpeen) 

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=U3w7h9&c=-1&language=fin

