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Esipuhe

Dr. L. Brzoska

CEO

A. Jansen

SVP HR

Hyvä vastaanottaja,

Jungheinrichin kaiken toiminnan tärkeimpiä tavoitteita on luoda 

kestäviä arvoja ja suojella eettisiä periaatteita. Ne ovat pysyvä osa 

yrityskulttuuriamme ja motivoivat meitä jatkuvaan innovointiin. 

 Kannamme vastuumme työntekijöistämme, asiakkaistamme, liike-

kumppaneistamme ja koko maailmanlaajuisesta toiminnastamme. 

Kunnioitus, loukkaamattomuus, korkea liiketoimintaetiikka sekä 

kestävä ja ekologinen taloushallinto ovat  perheyritystämme 

leimaavia elementtejä. Työntekijämme muodostavat koko 

 Jungheinrich-konsernin selkärangan. Heidän turvaamisensa ja 

hyvinvointinsa sekä heidän oikeuksiensa kunnioittaminen ja urakehi-

tyksensä tukeminen on meille ensiarvoisen tärkeää.  Jungheinrichin 

menestyksen perustana on jo vuosikymmenten ajan ollut ainutlaa-

tuinen suhteemme asiakkaisiimme ja liikekumppaneihimme. 

Olemme sitoutuneet turvaamaan ihmisoikeuksia maailmanlaajui-

sesti ja noudattamaan Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien 

yleismaailmallista julistusta, OECD:n toimintaohjeita monikansallisille 

yrityksille, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän perusnormeja 

sekä liike-elämää ja ihmisoikeuksia koskevaa kansallista toimintasuun-

nitelmaa (NAP). Paikallisten erityispiirteiden kunnioittaminen on seikka, 

josta emme halua tinkiä. 

Maailmanlaajuisesti operoivana sisälogistiikan ratkaisutoimittajana 

sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset näkökannat ovat meillä aina 

samalla viivalla. 

Jungheinrich AG
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1.1. Jungheinrich suojelee ihmisoikeuksia 

Maailman johtaviin sisälogistiikan ratkaisutoimittajiin kuuluva 

 Jungheinrich on vastuussa työntekijöistään, asiakkaistaan, liikekump-

paneistaan ja tuotteistaan sekä toiminnastaan kaikkialla maailmassa. 

Arvolähtöinen toiminta on Jungheinrichin kaltaiselle perheyritykselle 

osa yrityskulttuuria. Edellytämme työntekijöiltämme, asiakkailtamme 

ja liikekumppaneiltamme kaikkialla maailmassa aina yhtä vastuullista, 

eettistä, lainsäädännön mukaista ja kestävää toimintaa. Me suojelemme 

ja kunnioitamme ihmisoikeuksia. Väärinkäytöksillä ja rikkomuksilla on 

vakavia seuraamuksia. Jos kansallisen lainsäädännön määräykset ovat 

tiukempia, niitä pidetään ensisijaisina.

1.2. Jungheinrich soveltaa kansallisia ja kansainvälisiä  

periaatteita

Jungheinrich on sitoutunut turvaamaan ihmisoikeuksia maailman-

laajuisesti ja tukemaan Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien 

yleismaailmallista julistusta. Tämän lisäksi huomioimme toiminnas-

samme OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, Kansain-

välisen työjärjestön (ILO) työelämän perusnormit ja liike-elämää ja 

ihmisoikeuksia koskevan Saksan kansallisen toimintasuunnitelman 

(NAP) sisältämät ohjeet. 

Johdanto1
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2.1. Työolosuhteet Jungheinrichilla

Jungheinrichin maksamat palkat ja sosiaalietuudet eivät alita lakisää-

teisiä tai alalle tyypillisiä vähimmäisvaatimuksia. Me noudatamme   työ- 

ja taukoaikoja sekä lomia koskevia kansallisia lakeja ja määräyksiä tai 

alakohtaisia vaatimustasoja. Tämä koskee myös sellaisia työntekijöitä, 

joilla ei työnsä toimenkuvasta johtuen ole kiinteää työpistettä missään 

konsernin toimipaikassa, kuten huoltoteknikoita. 

Jungheinrich tarjoaa työntekijöilleen erittäin hyvät työskentelyolosuh-

teet, joustavia työskentelymalleja ja erilaisia urapolkuja.  Innovatiivisia 

ideoita tuetaan ja työntekijöille annetaan tilaa ja mahdollisuuksia 

kehittyä. Lisäksi tarjoamme työntekijöillemme kattavan valikoiman 

perus- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Me kunnioitamme työn-

tekijöidemme oikeutta lepoon, palkalliseen lomaan ja perhe-elämään.

2.2. Jungheinrichin missio osallisuuden ja moninaisuuden 

lisäämiseksi

Jungheinrich on syrjimätön yritys. Meillä kaikkia työntekijöitä koh-

dellaan tasapuolisesti, arvostaen ja kunnioittaen. Tavoitteenamme on 

estää ja torjua kaikenlainen työntekijän ikään, ruumiillisiin tai henkisiin 

rajoitteisiin, etniseen alkuperään, ulkoiseen olemukseen, ihonväriin, 

sukupuoleen, raskauteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, kansal-

lisuuteen tai uskontoon perustuva syrjintä.  Jungheinrich-konsernin 

yrityksissä tai Jungheinrichin nimissä suoritettavissa tehtävissä ei 

suvaita minkäänlaista fyysistä, henkistä, seksuaalista tai verbaalista 

väärinkäyttöä tai häirintää eikä fyysistä tai henkistä pakottamista. 

Edellytämme työntekijöiltämme kunnioittavaa, ammattimaista ja  

reilua asennetta kollegoita, asiakkaita ja liikekumppaneita kohtaan. 

Toimenpiteet ihmisoikeuksien  
ja työsuojelun turvaamiseksi 2
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2.3. Kollektiiviset oikeudet

Jungheinrich kunnioittaa voimassa olevien lakien ja määräysten 

mukaista sopimusvapautta ja neuvotteluoikeutta. Luottamuksel-

linen ja tiivis yhteistyö työntekijöiden edustajien kanssa on tärkeä 

osa Jungheinrichin toimintaa. Molemminpuolisen luottamuksen ja 

yhteistoiminnan perustana on avoin ja rakentava vuoropuhelu, jolle on 

tunnusomaista keskinäinen kunnioitus. Kollektiivisten neuvottelujen 

tuloksena tehdyt sopimukset dokumentoidaan siten, että ne ovat 

kaikkien työntekijöiden saatavilla, ja pannaan täytäntöön.

2.4. Jungheinrichin sitoumus työntekijöiden terveyden  

ja turvallisuuden suojelemisesta

Työsuojelu ja työterveys ovat Jungheinrichille erityisen tärkeitä. 

Huolehdimme siitä, että sovellamme maailmanlaajuisesti yhtenäisiä 

korkeita standardeja. Mahdollisten riskien tunnistaminen ja niiden 

välttäminen sekä turvallisuus, järjestelmien varmuus, työturvallisuus ja 

työterveys ovat sekä Jungheinrichin sisäisten ohjeiden ja prosessien 

että työsuojeluhallinnon puitteissa tapahtuvan jatkuvan kehitystyön 

kohteita. Jungheinrich noudattaa kulloinkin sovellettavia terveyteen 

ja työturvallisuuteen liittyviä lakeja, sääntöjä ja määräyksiä ja huolehtii 

siitä, että työntekijöiden työolosuhteet ovat turvalliset ja terveelliset. 

Tämän lisäksi tuemme työturvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden ja 

järjestelmien jatkokehitystä ja tarjoamme työntekijöillemme konkreet-

tista tukea erilaisten koulutusten avulla.  

Jungheinrichin tärkeimpiä toimintaperiaatteita ovat:

	X Johtajisto huolehtii velvollisuuksistaan vastuuntuntoisesti ja toimii 

esikuvana työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyvien toimenpiteiden 

toteuttamisessa.

	X Jungheinrichin työntekijät toimivat turvallisuusmääräysten mukaisesti 

ja edistävät omilla toimillaan aktiivisesti työsuojelun tehostamista.

Toimenpiteet ihmisoikeuksien  
ja työsuojelun turvaamiseksi2
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Toimenpiteet ihmisoikeuksien  
ja työsuojelun turvaamiseksi 2

	X Jungheinrichin tarjoama perus- ja täydennyskoulutus antaa työnte-

kijöille tarvittavat taidot yrityksen toimintaperiaatteiden noudattami-

seksi. Kaikki työntekijät sitoutuvat ilmoittamaan vaaroista ja poten-

tiaalisista vaaratilanteista esimiehelleen, turvallisuushenkilöstölle tai 

työsuojeluvaltuutetulle.

	X Jungheinrichin työpisteet on toteutettu uusimman tekniikan ja 

työlääketieteen vaatimusten mukaisesti sekä terveyden  kannalta 

 optimaalisesti, ergonomisesti ja turvallisesti. Ne tarkastetaan 

 säännöllisesti mahdollisten vaarojen varalta.

	X Loukkaantumiset, tapaturmat ja työperäiset sairastumiset on 

 pyrittävä estämään. Kaikki tapaturmat kootaan ja analysoidaan,  

jotta niiden toistuminen on asianmukaisten toimenpiteiden avulla 

estettävissä. Jungheinrich pyrkii minimoimaan työtapaturmien ja 

 niihin liittyvien poissaolopäivien määrän.

2.5. Jungheinrichin panostus pakko- ja lapsityötä vastaan

Jungheinrich kunnioittaa ja tukee kansainvälisesti tunnustettujen 

ihmisoikeuksien noudattamista eikä suvaitse minkäänlaista pakko-, 

lapsi- tai rangaistustyötä, orjuutta tai ihmiskauppaa. Työhönotossa 

noudatetaan kulloinkin voimassa olevien kansallisten määräysten 

mukaista alaikärajaa. Mikäli kansallista lainsäädäntöä ei ole olemassa, 

noudatetaan Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisesti  hyväksyttyjä 

standardeja. Maakohtaisiin määräyksiin, kuten Ison-Britannian UK 

Modern Slavery Act -lakiin, viitataan erikseen. 

	X UK – Modern Slavery Act 

https://www.jungheinrich.co.uk/resource/blob/112444/b1be98089453595e48432e0f2b5c8ce7/download-modern-slavery-act-jungheinrich-uk-modern-slavery-statement-data.pdf
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Toimenpiteet ihmisoikeuksien 
ja työsuojelun turvaamiseksi2

2.6. Jungheinrichin pätevöitymistarjonta

Jungheinrichin työntekijöiden henkilökohtainen ja ammatillinen 

jatkokehitys perustuu seuraaviin seikkoihin:

	X järjestelmällinen taitojen edistäminen ja kehittäminen

	X laaja monialainen valikoima sisäisiä koulutuksia

	X koko konserniin vakiintunut johtamisfilosofia

	X johtajiston strateginen ja kansainvälinen kehittäminen

	X laadukkaat ja menestyksekkäät harjoittelijaohjelmat

jo yli ’40 vuoden ajan

	X coaching, mentorointi ja muut yksilölliset kehitysformaatit

	X kansainvälinen yhteistyö ulkoisten kumppanien kanssa

pätevöitymis- ja täydennyskoulutuksessa.

Jungheinrich Training Center -koulutuskeskus tarjoaa seuraavia 

palveluja:

	X kattavat pätevöitymiskonseptit kaikille myynnin kohderyhmille

(mukaan lukien sertifioinnit)

	X Jungheinrichin digitaalinen CAMPUS-oppimisalusta kaikille

työntekijöille kaikkialla maailmassa

	X kouluttajien pätevöityminen yrityksen sisäisessä Jungheinrich

Trainer Academyssä

	X kansainvälinen kerrannaisjärjestelmä maailmanlaajuisesti

sovellettavien koulutusstandardien toteuttamiseksi

	X laadunvalvontajärjestelmä Jungheinrichin pätevöitymisstandardien

turvaamiseksi

	X koko koulutustarjonnan jatkuva kehitys Jungheinrich Academyssä.

Tavoitteenamme on taata suorituskyvyn ja työllistymisvalmiuksien 

säilyminen jatkuvasti korkeatasoisena. Ammatillisen pätevyyden ohella 

myös työntekijän henkilökohtainen kehitys on meille tärkeää. Siksi 

yhtäläiset mahdollisuudet ovat meillä avainasemassa pätevöitymis- ja 

koulutustoimenpiteitä pohdittaessa. 
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Toimenpiteet ihmisoikeuksien  
ja työsuojelun turvaamiseksi 2

2.7. Jungheinrichin sitoumus työntekijän oikeudesta  

yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan

Jungheinrich käsittelee liikekumppaniensa, kuten asiakkaidensa ja 

tavarantoimittajiensa, ja työntekijöidensä sekä työnhakijoidensa tietoja. 

Näihin tietoihin kuuluvat mm. henkilötiedot, joita on käsiteltävä tieto-

suojalainsäädännön mukaisesti. Me kunnioitamme yksilön tietosuojaa ja 

perusoikeuksia ja noudatamme sovellettavia lakeja – etenkin Euroopan 

unionin yleistä tietosuoja-asetusta – henkilötietojen suojaamiseksi ja 

turvaamiseksi. Pidämme huolen siitä, että tiedot ovat turvassa, eikä niitä 

käytetä väärin tai päästetä katoamaan. Lisäksi takaamme, että  tietojen 

käsittely on läpinäkyvää.

Tämän mahdollistavat koko konsernin käsittävä tietosuojan hallintajär-

jestelmä ja asiaankuuluvat yrityksen sisäiset määräykset, yksityiskoh-

taiset toimintaohjeet, työntekijöiden koulutus tietosuojaan liittyvien 

huolenpitovelvollisuuksien osalta ja asiamukaisen teknisen turvallisuus-

tason varmistaminen sekä Jungheinrichin tietojärjestelmien vastaavien 

rakenteiden ylläpitäminen. 

Lisätietoja tietosuojasta ja tarvittavat yhteystiedot löytyvät 

 Jungheinrichin tietosuojaselosteesta osoitteesta www.jungheinrich.fi.

	X Jungheinrichin tietosuojaseloste 

https://www.jungheinrich.fi/tietosuojaseloste-607340
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Odotukset ja toiminta ulkoisten kumppanien 
kanssa3

Jungheinrichin liikekumppaneihin ja alihankkijoihin 

kohdistuvat vaatimukset

Lahjomaton toiminta ei ole Jungheinrichille vain yrityksen sisäisen 

luottamuksellisen yhteistyön edellytys, vaan se muodostaa perustan 

yrityksen ja sen tavarantoimittajien, asiakkaiden ja muiden liikekump-

panien väliselle yhteistyölle. Siihen liittyvät pääperiaatteet on määritelty 

Jungheinrichin eettisissä säännöissä. Niiden avulla pyrimme löytämään 

yhteistyökumppaneita, jotka noudattavat samoja periaatteita. 

X 	Jungheinrichin eettiset säännöt

X 	Jungheinrichin säännöt tavarantoimittajille

https://www.jungheinrich.com/resource/blob/5970/f24cd0894299a05a4bdec30210f07a3c/verhaltenskodex-2020-data.pdf
https://www.jungheinrich.com/en/about-us/purchasing/transparency-and-responsibility-in-our-supply-chain-655322
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4.1. Jungheinrichin vastuu

Arvolähtöinen toiminta on Jungheinrichin kaltaiselle, kansainvälisesti 

operoivalle perheyritykselle erityisen tärkeä osa yritystoimintaa. Olemme 

sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan ihmisoikeuksia. Varmistamme, 

että kaikki työntekijämme tuntevat ja täyttävät yrityksen laatuvaatimuk-

set, jotka on ankkuroitu ihmisoikeus- ja työsuojelusääntöihin. Kaikkien 

työntekijöidemme ja ulkoisten osapuolten käytettävissä on erilaisia suoria 

tai anonyymejä yhteydenottokanavia.

4.2. Jungheinrichin valvontamekanismi 

Edellytämme, että kaikki Jungheinrich-konsernin yhtiöt eri  puolilla 

maailmaa noudattavat ihmisoikeus- ja työsuojelusääntöjä. 

 Jungheinrich-konsernin tilintarkastusosasto tarkastaa säännöllisesti, 

että näitä ohjeita noudatetaan. 

4.3. Yhteydenotto

Työntekijöidemme käytettävissä on erilaisia henkilökohtaisia yhtey-

denottokanavia. Epäselvissä tai mahdollisia väärinkäytöksiä koske-

vissa tilanteissa työntekijä voi kääntyä suoraan oman esimiehensä, 

yksikkönsä compliance-asioista vastaavan henkilön tai halutessaan 

koko konsernin compliance-asioista vastaavan tahon puoleen.  

Anonyymi yhteydenotto onnistuu myös Jungheinrich OpenLine 

-palvelun kautta.

Jungheinrichilla on henkilökohtaiset yhteyshenkilöt myös ulkoisia 

osapuolia varten. Jungheinrich OpenLine -portaalin ja -puhelin-

palvelun avulla yhteyden saa anonyymisti myös koko konsernin 

 compliance-asioista vastaavaan tahoon. 

Lisätietoja on osoitteessa:

	X www.jungheinrich.com/compliance

Ihmisoikeus- ja työsuojelusääntöjen 
soveltaminen ja valvominen 4

https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/corporate-governance/compliance-6230
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