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1 Rehellisen liiketoiminnan toimintasäännöt

Lahjomattomuus ja vastuullisuus ovat  
Anglo Americanin ydinarvoja. Luottamuksen 
ansaitseminen ja säilyttäminen on oleellista 
menestyksekkään liiketoiminnan kannalta. 
Osakkaidemme tulisi pystyä luottamaan siihen, 
että kohtelemme heitä reilusti ja eettisesti oikein.

JOHDANTO
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Hyvä yrityskansalaisuus - liiketoimintamme 
periaatteet -julkaisussa (jäljempänä liiketoiminnan 
periaatteet) on määritetty liiketoimintaamme ohjaavat 
suuntaviivat.. Periaatteista käy selvästi ilmi, että 
olemme ehdottomasti korruptiota vastaan. Emme 
anna emmekä ota vastaan lahjuksia, emmekä salli 
muiden tekevän niin meidän nimissämme. Tämä koskee 
kanssakäymistämme viranomaisten, toimittajien sekä 
asiakkaiden kanssa. Olemme sitoutuneita toimimaan 
tällä korkealla lahjomattomuuden tasolla missä tahansa 
työskentelemmekin.

Pitkäaikaisena sijoittajana olemme sitoutuneita 
tukemaan kestävää kehitystä ja hyvää johtamistapaa 
kaikissa maissa, joissa toimimme. Korruptio heikentää 
tätä tavoitetta; se murentaa luottamusta, karkottaa 
sijoituksia sekä heikentää oikeusturvaa, josta 
sijoitustemme turvallisuus riippuu. Lisäksi se nostaa 
liiketoiminnan kustannuksia ja tekee ennakoinnista 
vaikeampaa. Korruptio vähentää huomattavasti 
liiketoimintamme mahdollisuuksia tuottaa positiivisia 
kehitystuloksia.

Lahjukset ja muut korruptioksi laskettavat maksut ovat 
laittomia. Näiden toimintasääntöjen noudattamisen 
lisäksi työntekijöillämme ja alihankkijoillamme 
on velvollisuus noudattaa niiden maiden ja 
lainkäyttöalueiden lakeja, joissa ne toimivat.

Toimintasääntöjen tarkoituksena on määrittää 
kaikenlaista korruptiota vastustavat periaatteet Anglo 
Americanin, tytäryhtiöidemme, yhteishankkeidemme, 
kumppaniemme kaikille tasoille ja niille, joiden 
kanssa teemme yhteistyötä ja jotka toimivat meidän 
nimissämme.

Korruption vastaiset yksityiskohtaiset menettelyohjeet 
(jäljempänä menettelyohjeet) on otettu käyttöön 
seuraavia alueita koskien, ja ne ovat saatavilla 
rehellisestä liiketoiminnasta vastaavalta osastolta 
(Business Integrity Compliance Department) pyynnöstä.

A – Lahjat, viihdykkeet ja vieraanvaraisuus

B – Eturistiriidat

C – Suoritteita nopeuttavat maksut

D – Yrityksen omaisuuden käyttö

E – Poliittiset lahjoitukset

F –  Vuorovaikutus yrityksen ja valtion virkamiesten välillä 
ja lobbaus

G – Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen

H –  Yhteiskunnalliset ja sosiaaliset investoinnit ja 
yrityksen kehitystoiminta

I – Sponsorointi

J – Välikäsien osuudet ja maksut

K –  Yritysfuusiot, yrityskaupat, yhteishankkeet ja 
yhtiökumppanit

Olemme sitoutuneita kansainvälisten normien, kuten 
EITI-aloitteen (Extractive Industries Transparency 
Initiative), kautta tekemään yhteistyötä valtion, 
liiketoiminnan ja kansalaisyhteiskunnan edustajien 
kanssa edistääksemme hyviä johtamistapoja sekä 
mineraalivarojen vastuullista käyttöä ja ehkäistäksemme 
korruptiota. Puhumme EITI-aloitteen puolesta maissa, 
joissa toimimme. Maissa, joissa paikallinen hallitus on 
päättänyt osallistua EITI-aloitteeseen, tuemme prosessia 
täysin. Lisäksi julkistamme vero- ja palkkiomaksumme 
tärkeimpien toimintamaidemme osalta vuotuisessa 
yhteiskunnallisessa raportissamme.
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MITÄ KORRUPTIO ON?

Näissä toimintasäännöissä korruptio määritellään miksi 
tahansa teoksi, jonka tarkoituksena on väärinkäyttää 
jonkun vastuulle annettua valtaa henkilökohtaisen 
tai liiketoiminnallisen hyödyn saamiseksi. Korruption 
käsitteeseen kuuluu erilaisia tilanteita, kuten lahjonta, 
eturistiriidat, varkaudet, kiristys, kavallukset, petokset ja 
yrityksen varojen väärinkäyttö.

Lahjonnalla tarkoitetaan kohtuuttoman edun lupaamista, 
tarjoamista tai antamista henkilölle tai yhteisölle, joko 
suoraan tai välikäden kautta, jotta henkilö tai yhteisö 
suorittaisi sellaisen teon tai pidättäytyisi suorittamasta 
sellaista tekoa, joka olisi tämän liiketoiminnallisten 
periaatteiden tai julkisten velvollisuuksien vastainen. Yleisiä 
esimerkkejä lahjonnasta ovat muun muassa

•    käteinen raha tai muut maksutavat, joilla varmistetaan 
sopimus tai hankitaan lisenssi

•   sopimattomat lahjoitukset poliittisille puolueille tai 
vastaaviin organisaatioihin

•   kohtuuttomat lahjat tai viihdykkeet, joiden avulla pyritään 
vaikuttamaan vastaanottajan toimintaan tietyn seikan 
suhteen.

Näissä toimintasäännöissä lahjus voi koostua mistä 
tahansa asiasta, jolla on merkittävää arvoa, eikä pelkästään 
käteismaksusta, ja lahjus voi sisältää seuraavien seikkojen 
antamista tai vastaanottamista:

•   ylenmääräiset tai suhteettomat lahjukset ja viihdykkeet

•   lahjoitukset, joiden motiivi on tuntematon

•   asiakkaan tai virkailijan matka- tai majoituskulujen 
maksaminen, kun matkalla ei ole selkeää 
liiketoiminnallista tarkoitusta

•   yhtiön varojen käyttäminen toimintaan, joka 
ei liity liiketoimintaamme tai hyväksyttyihin 
hyväntekeväisyystarkoituksiin.

Eturistiriitoja voi esiintyä, kun taloudelliset tai 
henkilökohtaiset seikat vaikuttavat, näyttävät vaikuttavan tai 
niiden on mahdollista vaikuttaa velvollisuuksiaan suorittavien 
työntekijöidemme arviointikykyyn tai toimintaan. Tällaisia 
ristiriitoja saattaa syntyä, kun yksityiset ja yrityksen edut 
sekoittuvat tai kun yrityksen tai johdon päätökset perustuvat 
yksityisiin etuihin.

Kiristyksellä tarkoitetaan virallisen aseman tai vallan 
laitonta käyttöä omaisuuden tai varojen hankkimiseksi.

Petoksella tarkoitetaan mitä tahansa tarkoituksella tehtyä 
huijausta, jolla pyritään saavuttamaan epäoikeudenmukaista 
tai laitonta hyötyä.

Sopimaton vaikuttaminen

Emme suoraan emmekä epäsuoraan välikäsien tai muiden 
kolmansien osapuolten kautta tavoittele, vastaanota, tarjoa, 
lupaa tai järjestä rahaa tai muuta merkittävän arvon omaavaa 
tavaraa tai palvelusta (myöskään luottamuksellista tai 
arkaluonteista liiketoimintaan tai talouteen liittyvää tietoa 
tai tekijänoikeuksia) tai muuten vaikuta sopimattomasti 
liiketoiminnallisiin tai johdon suhteisiin tarkoituksenamme 
hankkia sopimus, lupa tai muu tietty etu tai muuta 
sopimatonta hyötyä liiketoimintamme harjoittamiseksi.

Tämä pätee suhteisiimme valtion organisaatioiden ja 
virkailijoiden kanssa sekä kanssakäymiseemme muiden 
yritysten tai yhteiskunnallisten organisaatioiden kanssa. 
Emme hyväksy tällaista toimintaa työntekijöiltämme, 
edustajiltamme, alihankkijoiltamme emmekä 
liikekumppaneiltamme.

Merkittävän arvon käsite riippuu asiayhteydestä. Sen 
määrittävät

1. mahdolliset vaikuttimet ja se

2.  onko tarjotulla tai luvatulla asialla riittävästi mahdollista 
rahallista tai muunlaista arvoa vastaanottajalle, jotta se 
vaikuttaisi mahdollisesti vastaanottajan mielipiteisiin.

Nämä toimintasäännöt kattavat Anglo Americanin 
työntekijöiden lahjusten tai muiden vaikuttimien tavoittelun ja 
vastaanottamisen sekä lahjusten antamisen ja maksamisen.

JOHDANTO



4Rehellisen liiketoiminnan toimintasäännöt

MENETTELYOHJEET – YLEISTÄ

Menettelyohjeet on tarkoitettu helpottamaan todellisten 
tai mahdollisten korruptiotilanteiden tunnistamista ja 
tulkitsemista. Menettelyohjeet perustuvat periaatteisiin, ja 
ne tarjoavat viitekehyksen, jonka puitteissa työntekijöiden 
odotetaan käyttävän parasta harkintakykyään eri tilanteissa.

Menettelyohjeet pätevät kaikkiin Anglo Americanin 
työntekijöihin ja alihankkijoihin. Anglo Americanin 
toimittajasopimukset edellyttävät, että yrityksen tavaroiden 
ja palveluiden toimittajat omaksuvat nämä menettelyohjeet 
tai vastaavat normit. Yhtiön hallituksen edustajat 
pyrkivät takaamaan vastaavien normien omaksumisen 
yhteishankkeissamme sekä yhteistyöyrityksissämme.
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A – LAHJAT, VIIHDYKKEET JA 
VIERAANVARAISUUS

Lahjojen, viihdykkeiden ja vieraanvaraisuuden 
tarjoaminen tai järjestäminen

Kohtuullisten lahjojen ja viihdykkeiden vaihtaminen voi 
auttaa rakentamaan suhdetta, eikä näiden toimintasääntöjen 
tarkoitus ole vähentää halua ylläpitää hyviä suhteita 
kumppaneihin ja muihin osakkaisiin laillisen, satunnaisen ja 
sosiaalisen kanssakäymisen keinoin.

Sopimattomien lahjojen tai viihdykkeiden tarjoaminen tai 
järjestäminen saattaa kuitenkin olla Anglo Americanille 
kiusallista ja vahingoittaa mainettamme. Erityisesti 
huomiota tulee kiinnittää sellaisten lahjojen ja viihdykkeiden 
tarjoamiseen, jotka voidaan jollakin tavalla yhdistää nykyisiin 
tai mahdollisiin liiketoimiin tai sääntöjen hyväksymiseen. 
Vaikka tarkoitus ei olisikaan laiton, on silti olemassa riski, 
että vastaanottaja tai objektiivinen kolmas osapuoli tulkitsee 
lahjan tai viihdykkeen yritykseksi tavoitella sopimatonta etua.

Mikä tahansa lahja tai viihdyke on aina sopimaton, jos

•   se tarjotaan tai annetaan vastineeksi sopimuksesta, 
luvasta tai muusta tietystä edusta

•   se tarjotaan sopimattoman edun saavuttamiseksi 
liiketoiminnassa

•   se on paikallisten tai kansainvälisten lahjontaa koskevien 
lakien vastainen

•   sitä voidaan pitää sopimattomana toimittajan tai 
liikekumppanin tarjotessa sitä jollekin työntekijällemme

•   se julki tullessaan saattaisi vaikuttaa epäsuotuisasti 
maineeseemme.

Lahjojen, viihdykkeiden ja vieraanvaraisuuden 
vastaanottaminen

Meidän vastuullamme on taata, että liiketoimemme 
toimittajiemme kanssa perustuvat objektiivisiin päätöksiin 
ja etteivät lahjat tai palvelukset vaikuta niihin. Kiellämme 
työntekijöitämme tavoittelemasta tai vastaanottamasta 
lahjoja tai viihdykkeitä, muun muassa palveluksia, tavaroita, 
lahjapalkkioita, rahaa sekä palvelua, joka

•   voi luoda tunteen velvoitteesta

•   voi vaikuttaa työntekijän liiketoimintaan liittyvään 
harkintakykyyn tai jonka voidaan tulkita vaikuttavan siihen

•   voi luoda tai näyttää luovan ristiriidan työntekijän 
henkilökohtaisten etujen ja hänen työnantajansa tai koko 
Anglo American -konsernin etujen välille.

JOHDANTO
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B – ETURISTIRIIDAT

Työntekijöiden on vältettävä todellisia eturistiriitoja ja 
ristiriitaisiksi tulkittavissa olevia tilanteita, jotka koskevat 
heitä itseään tai heidän lähisukulaisiaan. Tilanteista, joista 
eturistiriitoja saattaa syntyä, tulee aina ilmoittaa esimiehille ja 
muille liiketoimintayksikön tai konsernin tähän tarkoitukseen 
nimetyille henkilöille.

C – SUORITTEITA NOPEUTTAVAT 
MAKSUT

Kiellämme suoritteita nopeuttavien maksujen käyttämisen. 
Suoritteita nopeuttava maksu on nimellisarvoinen maksu, 
joka maksetaan alemman tason hallinnollisissa tehtävissä 
työskentelevälle virkailijalle. Maksun avulla pyritään 
takaamaan rutiininomaisten, pakollisten hallinnollisten 
toimien suorittaminen, joihin maksaja on laillisesti oikeutettu. 
Esimerkkejä tällaisista maksuista ovat muun muassa 
viisumihakemuksen eteneminen tai sähkö- ja vesiliittymät, 
kun kaikki olennaiset vaatimukset on selkeästi täytetty.

Ymmärrämme, että satunnaisia maksuja joudutaan pakon 
edessä maksamaan. Pakko määritellään tilanteeksi, johon 
liittyy todellista tai uhattua väkivaltaa, vankeutta tai muuta 
henkilökohtaista uhkaa, jossa henkilöä tämän tahdon 
vastaisesti painostetaan solmimaan sopimus tai toimimaan 
tietyllä tavalla. Uhka voi kohdistua kyseessä olevaan henkilöön 
tai muihin henkilöihin. Emme odota työntekijöiden vaarantavan 
turvallisuuttaan tai muiden turvallisuutta noudattaakseen 
toimintasääntöjämme. Edellytämme työntekijöiltämme 
kuitenkin raportointia kaikista sellaisista tilanteista, joissa 
heitä on uhattu tai peloteltu. Näin voimme toimia tällaisten 
tilanteiden ehkäisemiseksi tulevaisuudessa.

D – YRITYKSEN OMAISUUDEN KÄYTTÖ

Emme suoraan emmekä epäsuoraan välikäsien tai muiden 
kolmansien osapuolten kautta tarjoa, lupaa rahaa tai muuta 
arvokasta tai muuten vaikuta sopimattomasti liiketoimintaan 
liittyviin suhteisiimme tarkoituksenamme solmia sopimus, 
hankkia lupa tai muu tietty etu tai saada muuta sopimatonta 
hyötyä liiketoimintamme harjoittamiseksi. Tämä pätee 
suhteessamme valtion organisaatioihin ja virkailijoihin sekä 
yksityisen sektorin liiketoimiimme. Emme hyväksy tällaista 
toimintaa työntekijöiltämme emmekä liikekumppaneiltamme.

Oikeus käyttää yrityksen omaisuutta, kuten toimitiloja, laitteita 
tai ajoneuvoja, veloituksetta tulkitaan vastaanottajan kannalta 
arvokkaaksi palvelukseksi. Yrityksen omaisuutta ei tule 
tarjota asiakkaiden, viranomaisten tai muiden kolmansien 
osapuolten henkilökohtaiseen tai harkinnanvaraiseen 
käyttöön, mikäli kyse ei ole todellisesta liiketoiminnallisesta 
tarkoituksesta tai selkeästä julkisesta edusta.

E – POLIITTISET LAHJOITUKSET

Kiellämme lahjoitusten antamisen poliittisiin tarkoituksiin 
kaikille poliitikoille, poliittisille puolueille tai vastaaville 
organisaatioille, poliittisten puolueiden edustajille ja 
ehdokkaille kaikissa olosuhteissa suoraan tai kolmannen 
osapuolen kautta.

F – VUOROVAIKUTUS YRITYKSEN JA 
VALTION VIRKAMIESTEN VÄLILLÄ JA 
LOBBAUS

Tuemme rehellistä ja rakentavaa vuorovaikutusta 
paikallisten hallitusten kanssa kaikilla tasoilla. Kuulemme 
perinpohjaisesti henkilöitä, joihin toimintamme vaikuttaa, ja 
harjoitamme suhteitamme hallituksiin ja julkisen sektorin 
virkailijoihin avoimella ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

Emme suoraan emmekä epäsuoraan välikäsien tai muiden 
kolmansien osapuolten kautta tarjoa tai lupaa rahaa 
tai muuta arvokasta tai muuten vaikuta sopimattomasti 
liiketoimintaan liittyviin suhteisiimme tarkoituksenamme 
solmia sopimus, hankkia lupa tai muu tietty etu tai saada 
muuta sopimatonta hyötyä liiketoimintamme harjoittamiseksi. 
Tämä pätee suhteissamme valtion organisaatioihin ja 
virkailijoihin sekä yksityisen sektorin liiketoimiimme. Emme 
hyväksy tällaista toimintaa työntekijöiltämme emmekä 
liikekumppaneiltamme.
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G JA H – HYVÄNTEKEVÄISYYS-  
LAHJOITUKSET, YHTEISKUNNALLISET 
JA SOSIAALISET INVESTOINNIT SEKÄ 
YRITYKSEN KEHITYSTOIMINTA 

Teemme lahjoituksia hyväntekeväisyyteen sekä sijoituksia 
sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin hankkeisiin. Tavoitteenamme 
on edistää kestävää yhteiskunnallista kehitystä, taistella 
köyhyyttä ja sairauksia vastaan, suojella ympäristöä 
sekä kehittää ihmisten tai instituutioiden kykyjä maissa, 
joissa toimimme. Pidämme kuitenkin huolen siitä, että 
tällaiset lahjoitukset eivät ensisijaisesti hyödytä ketään 
tiettyä viranomaista, poliitikkoa tai puoluetta, ja valvomme 
myös, etteivät kolmannet osapuolet pääse käyttämään 
lahjoituksiamme väärin. Lahjoituksia tai sosiaalisia ja 
yhteiskunnallisia sijoituksia ei tulisi tehdä, mikäli ne saattavat 
luoda vaikutelman sopimattomuudesta.

Ollessamme yhteisöiden ja niiden edustajien kanssa 
vuorovaikutuksessa toimimme avoimesti ja vilpittömästi.

I – SPONSOROINTI

Sponsorointia ei saa luvata, tarjota eikä järjestää vastineeksi 
sopimuksesta, luvasta eikä lakisääteisistä eduista. 
Sponsorointia ei tule myöskään tarjota sopimattoman 
edun tavoittelemiseksi liiketoiminnan harjoittamisessa eikä 
silloin, kun sponsoroinnilla voidaan tulkita olevan sellainen 
tarkoitus.

J JA K – VÄLIKÄSIEN OSUUDET 
JA MAKSUT, YRITYSFUUSIOT, 
YRITYSKAUPAT, YHTEISHANKKEET JA 
YHTIÖKUMPPANIT 

Kolmansien osapuolten, kuten neuvonantajien, 
toimittajien, edustajien, alihankkijoiden, lobbaajien ja 
yhteistyökumppanien toiminta saattaa vahingoittaa 
mainettamme, ja Anglo American saattaa huomata olevansa 
korvausvelvollinen heidän toimistaan johtuen. Kolmannen 
osapuolen suorittama toimenpide  
Anglo Americanin puolesta ei ole koskaan hyväksyttävä, jos 
se olisi toimintasääntöjen vastainen, jos Anglo American 
suorittaisi sen itse.

Vähentääksemme lahjusten epäsuoran maksamisen riskiä 
olemme sitoutuneita

•   toimimaan kohtuullisella tavalla taataksemme, että 
liikekumppanimme ymmärtävät ja noudattavat rehellisen 
liiketoiminnan toimintasääntöjä ja korruption vastaisia 
menettelyohjeita

•   tarkastamaan liikekumppaniemme maineen ja 
pätevyyden sekä suorittamaan tarvittaessa virallisen 
tarkastusprosessin vakuuttuaksemme heidän 
lahjomattomuudestaan ja vilpittömyydestään

•   järjestämään asianmukaiset kontrollit ja tarkastukset 
valvoaksemme Anglo Americanin rahojen käyttöä 
kolmansien osapuolten toimesta, kun tarkoitus on käyttää 
rahoja meidän puolestamme

•   takaamaan, että yhteistyö- ja yhtiökumppanimme käyttävät 
vastaavia menetelmiä.

Olemme sitoutuneita tutkimaan kaikkien niiden yritysten 
taustat, maineen sekä eettiset ja kulttuuriset arvot, joihin 
sijoitamme tai jotka ostamme. Tämä koskee myös kaikkia 
kumppaneita, joiden kanssa ryhdymme yhteishankkeisiin, 
sekä kaikenlaisia tällä tavoin saamiamme sijoituksia.

JOHDANTO
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OHJEISTUS JA RAPORTOINTI

Korruptiota on monenlaista. Monissa tapauksissa 
tapahtumien todellinen kulku ei aina ole 
selkeää. Työntekijöiden tulee kysyä neuvoa, jos 
he ovat epävarmoja tapahtumien todellisesta 
kulkusuunnasta.

Henkilöstömme turvallisuus

Anglo Americanin työntekijöiden tulisi pystyä suoriutumaan 
velvollisuuksistaan vapaasti tuntematta pelkoa tai väkivallan 
uhkaa. Työntekijöidemme turvallisuus on meille ensiarvoisen 
tärkeää. Emme odota työntekijöidemme vaarantavan 
turvallisuuttaan tai muiden turvallisuutta noudattaakseen 
toimintasääntöjämme.

Työntekijöiden tulee kuitenkin raportoida liiketoiminta-
yksikkönsä nimetylle vastuuhenkilölle kaikista sellaisista 
tilanteista, joissa heitä on uhattu tai peloteltu ja vaadittu 
toimimaan tavalla, joka saattaa rikkoa näitä toimintasääntöjä 
vastaan. Raportin kopio tulee lähettää myös rehellisestä 
liiketoiminnasta vastaavalle osastolle. Sisäisten 
keskustelujen jälkeen tällaisista tapahtumista tulee myös 
raportoida asiaankuuluville viranomaisille, jotta vastaavat 
tilanteet voidaan estää tulevaisuudessa.

Toimintasääntöjen rikkominen

Työntekijöiden tulee ilmoittaa heidän tietoonsa tulleista 
näiden toimintasääntöjen todellisista ja mahdollisista 
rikkomisista. Toimintasääntöjen rikkominen johtaa 
konsernin kurinpitomenetelmien mukaisiin kurinpidollisiin 
toimiin. Tällöin noudatetaan myös laittomuuksia koskevia 
toimintasääntöjä. Kurinpidollisiin toimiin kuuluu erilaisia 
sanktioita, ja jopa irtisanominen on mahdollista. Olemme 
sitoutuneita raportoimaan kaikista korruptiotapauksista 
ja muista epärehellisistä tapauksista asiaankuuluville 
viranomaisille ja auttamaan rikosoikeuden toteutumisessa 
asiaanliittyvien henkilöiden kohdalla. Lisäksi pyrimme 
korvaamaan näistä toimista aiheutuneet menetykset.

Speak Up

Speak Up on työntekijöillemme, alihankkijoillemme, 
toimittajillemme, liikekumppaneillemme ja muille ulkoisille 
asianosaisille tarkoitettu luottamuksellinen ja turvallinen 
tapa raportoida ja nostaa esille huolenaiheita toiminnasta, 
joka on ristiriidassa arvojemme ja normiemme kanssa, jotka 
on määritetty liiketoiminnan periaatteissamme, rehellisen 
liiketoiminnan toimintasäännöissämme sekä korruption 
vastaisissa menettelyohjeissamme.

Speak Up sisältää Anglo American -konsernista 
riippumattomien yritysten ylläpitämän puhelin-, sähköposti- 
ja verkkosivuyhteyden, joka toimii kaikilla niillä alueilla, joilla 
Anglo Americanilla on liiketoimintaa. Palvelu on käytettävissä 
24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa, ja 
siihen kuuluu myös käännöspalvelu. Speak Up-linkki löytyy 
Eureka-portaalista. Speak Up-palveluun saa yhteyden myös 
avaamalla sen verkkosivuston www.speak-up-site.com tai 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen  
anonymous@speak-up-site.com.

Anglo American ei hyväksy minkäänlaisia kostotoimia niitä 
työntekijöitä kohtaan, jotka nostavat huolenaiheita esille 
vilpittömästi. Speak Up-puhelusta johtuvat työntekijään 
kohdistuvat kostotoimet, ahdistelu tai pelottelu tullaan 
tutkimaan ja kurinpidollisiin toimiin ryhdytään tarpeen 
mukaan. Kurinpitotoimet voivat merkitä jopa kostotoimiin 
ryhtyneen työntekijän irtisanomista.

Mark Cutifani
Pääjohtaja, Anglo American plc
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Anglo American Business Integrity
Compliance Department
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London SW1Y 5AN,  
United Kingdom 
Puh. +44 (0) 20 7968 8946
Sähköposti: lucy.thorne@angloamerican.com

www.angloamerican.com

TOUKOKUU 2014
Nämä toimintasäännöt tarkastetaan 
asianmukaisin väliajoin ja 
päivitetään tarvittaessa tietojen 
ajankohtaisuuden takaamiseksi.




