AVK YRITYKSEN YHTEISKUNTAVASTUU

KESTÄVÄ KEHITYS
TULEVAISUUTTA
VARTEN

YMPÄRISTÖN
KUNNIOITTAMINEN

Missio
AVK on kansainvälinen yritys, jonka ovat luoneet
asialleen omistautuneet ihmiset. Käyttämällä
edistynyttä teknologiaa tuotteiden ja
prosessien kehittämiseen olemme saavuttaneet
tuotteiden ja palveluiden laadun korkeimmat
standardit. Luotamme perustason strategioihin
kuten innovatiivisuuteen, liiketoiminnan
yksinkertaisuuteen, markkinaläheisyyteen ja
asiakkaan tarpeisiin keskittymiseen.

Ihmiset pääosassa / työympäristö
AVK työllistää maailmanlaajuisesti yli 3100
miestä ja naista. Haluamme kaikissa
tilanteissa kunnioittaa erilaisten, asiallemme
omistautuneiden työntekijöidemme tarpeita
ja ideoita. Teemme työympäristöstä haasteita
tarjoavan ja palkitsevan, ja aina kun se on
mahdollista, haluamme antaa työntekijöillemme
mahdollisuuden saada uusia kokemuksia,
kasvaa ja kehittyä eteenpäin.

Kansainvälinen liiketoiminta
Tavoitteenamme on tulla tunnetuksi
oman alamme johtavana kansainvälisenä
yhteistyökumppanina tuotteiden kehityksen,
tuotannon ja myynnin osalta.

Työympäristö on AVK:lle tärkeä asia.
Riippumatta siitä, missä maassa ja
toimipisteessä työntekijämme toimivat,
haluamme huolehtia heidän työympäristöstään
ja turvallisuudestaan. Pyrimme jatkuvasti
vähentämään työtapaturmia ja keskitymme
niiden ennaltaehkäisyyn. Tämän seurauksena
onnettomuuksien määrä on jatkuvasti
vähentynyt. Takaamme myös, että
työolot, -välineet ja työkalut, joiden avulla
prosessejamme ylläpidetään, tarkistetaan ja
huolletaan, ja niitä kehitetään säännöllisesti.

Toimialallamme tarvitaan yhä enemmän
laadukkaita ja innovatiivisia tuotteita.
Tiedostamme myös eri maiden vaihtelevat
paikalliset standardit ja erilaiset vaatimukset
tuotteille ja palveluille. Tämä heijastuu myös
missiossamme.
Se, että olemme paikallisia valmistajia, joilla on
takanaan maailmanlaajuisen organisaation tuki,
on etu kaikille yrityksemme toimintaketjussa:
asiakkaille, yhteistyökumppaneillemme sekä
työntekijöillemme.
Kun perustamme ja hallinnoimme paikallisia
toimipisteitä, keskitymme noudattamaan
paikallisia arvoja ja säädöksiä ja toimimaan
sopusoinnussa kunkin alueen sosiaalisten
sääntöjen kanssa.
Uskomme, että antamalla paikallisille toimijoille
ja ihmisille vapauden toimia päivittäisessä
työssään ottaen huomioon paikalliset standardit
ja säädökset, saavutamme parhaat tulokset
menestyvälle liiketoiminnalle.

AVK Group on asettanut tuotantoyhtiöilleen
hyvin tiukat tavoitteet energian ja
vedenkulutuksen suhteen. Olemme tietoisia,
siitä kuinka tärkeää sähkönkulutuksen
vähentäminen on, sillä kulutus lisää CO2päästöjä. Olemme myös tietoisia siitä, miten
häviävä luonnonvara puhdas vesi on. Siksi
kaikki yrityksemme tekevät parhaansa
vedenkulutuksen vähentämiseksi aina kun
mahdollista, mistä lisähyötynä säästämme myös
selvää rahaa.
Kumppanit / vastuu
Toivomme, että sekä asiakkaamme että
toimittajamme tuntevat meidät luotettavana
kumppanina.
AVK on sitoutunut kasvuun ja kehitykseen.
Ylläpidämme ja kehitämme edelleen
asemaamme yhtenä oman alamme johtavista
valmistajista maailmassa. Laajennamme ja
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kasvatamme jatkuvasti tuotevalikoimaamme
asiakkaidemme hyödyksi.
Asiakastyytyväisyys on AVK:lle erittäin tärkeä
tavoite. Palvelutarjontamme ja jakeluketjumme
vastaavat tarkasti asiakkaiden tarpeisiin,
riippumatta siitä missä päin maailmaa he
sijaitsevat.
Tunnemme myös sosiaalisen ja ympäristöön
liittyvän vastuumme globaalina toimijana.
Pyrimme jatkuvasti etsimään uusia keinoja
suojella ympäristöä. Kannustamme
toimittajiamme ottamaan ympäristön
huomioon ja yrittämään parhaansa mukaan
etsiä ympäristölle parempia ratkaisuja. Kaikki
AVK:n ympäristönsuojelutavoitteet heijastavat
sitä, että AVK on vastuullinen yritys, joka
uskoo vakaaseen ja kestävään kehitykseen
perustuvaan ympäristösuhteeseen.
Yhä kansainvälistyvämmässä maailmassa,
jossa maiden ja kulttuurien välisiä liikesuhteita
solmitaan jatkuvasti enemmän, on elintärkeää
saavuttaa kestävä kehitys koko tuotantoketjun
osalta Haluamme vakuuttaa asiakkaillemme,
että yhteistyökumppanimme ovat vastuullisia
ja sitoutuneita samoihin standardeihin kuin
mekin. Etsimme kumppaneita, joilla on korkeat
eettiset standardit – jotka ovat myös vahvasti
sitoutuneita kansainvälisen työlainsäädännön
noudattamiseen.
Kunnioitamme erityisesti kaikkia
lapsityövoimaan liittyviä kieltoja läpi koko
tuotantoketjumme, emmekä hyväksy syrjintää
työllistymisen esteenä.

Kestävä kehitys tulevaisuutta varten
AVK näkee kestävän kehityksen elintärkeänä
tekijänä tulevalle menestyksellemme.
Tuotteemme kuvastavat ympäristön kunnioitusta
käytettyjen materiaalien kautta, mutta lisäksi
meille on tärkeää, että työntekijöillämme on
turvallinen ja terveellinen työympäristö.
Perustamme myös tuotantoyksikkömme niin,
että rasitus ympäristölle on mahdollisimman
pieni.
AVK konsernilla on tuotantolaitoksia ympäri
maailmaa. Kaikki tuotantoyhtiömme ovat
saaneet ISO 9000 laadunhallinnan sertifikaatin
ja ISO 14001 ympäristöasioiden hallinnan
sertifikaatin. Lisäksi suurimmalla osalla
yhtiöistä on myös OHSAS 18001 sertifikaatti,
joka on kansainvälinen työterveys- ja
työturvallisuusjärjestelmän standardi.
On selvää, että ymmärrämme vastuumme
noudattaa kaikkia paikallisia säädöksiä ja
ympäristölakeja liittyen ympäristönsuojeluun.
Teemme parhaamme, jotta voisimme
vaikuttaa ympäristöasioihin, sillä koemme
ympäristönsuojelun erittäin tärkeäksi.
Lähestymme kaupantekoa proaktiivisesti, mikä
heijastuu liiketoimintamme kaikilla osa-alueilla.
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YK:N GLOBAL COMPACT
ALOITTEEN
PERIAATTEIDEN
TUNNUSTUS
AVK Group ymmärtää, että globaali toiminta vaatii korkeat
eettiset periaatteet. Kaikissa toimissamme, läpi koko
organisaatiomme, noudatamme YK:n Global Compact
-aloitteen periaatteita, joissa määritellään perusarvoja
seuraaville aloille:
-

Ihmisoikeudet
Työelämä
Ympäristö
Korruption vastaisuus

Ihmisoikeudet
Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa
yleismaailmallisia ihmisoikeuksia
omassa vaikutuspiirissään; ja
Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne
eivät ole osallisina ihmisoikeuksien
loukkauksiin.
Työelämä
Periaate 3: Yritysten tulee vaalia
yhdistymisvapautta sekä
kollektiivisen neuvotteluoikeuden
tehokasta tunnustamista;
Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen
pakkotyön poistamista;
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Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman
käytön tehokasta poistamista; ja
Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla
ja ammatinharjoittamisen
yhteydessä tapahtuvan syrjinnän
poistamista.
Ympäristö
Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa;
Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita,
jotkaedistävät vastuullisuutta
ympäristöasioissa; ja

Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa
ympäristöystävällisten
teknologioiden kehittämistä ja
levittämistä.
Korruption vastaisuus
Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia
korruption muotoja vastaan,
mukaan lukien kiristys ja lahjonta.
Korkeat eettiset standardit, yllämainittujen
periaatteiden noudatus sekä
jatkuvasti kehittyvät toimintamallimme
muodostavat kiinteän osan päivittäisestä
liiketoiminnastamme.

