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Kestävän kehityksen politiikka 

Coor Service Management suhtautuu vastuullisesti omaan toimintaansa ja niihin pitkän 
aikavälin vaikutuksiin, joita sillä on henkilöstöön, ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
asiakkaidemme toimintaan. Coorin näkemys kestävästä kehityksestä sisältää taloudellisen, 
ekologisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Kestävän kehityksen politiikasta ilmenevät näiden 
alojen yleistavoitteet, ja politiikka linjaa koko konsernin toimintaa. Seuraamme 
säännöllisesti asiakkaiden ja henkilöstön Cooriin liittyviä kokemuksia ja odotuksia ja 
ryhdymme tulosten perusteella toimenpiteisiin. 

 
• Coorin toiminnan tulee olla ympäristöä säästävää, ammattimaista ja turvallista. 

Coorin toimintaa on jatkuvasti parannettava, ja koko konsernissa on käytettävä soveltuvia 
ja arvostettuja hallintajärjestelmiä. Coorin tarjoamien palveluiden on täytettävä asiakkaiden 
vaatimukset, jotka liittyvät toiminnallisuuteen, talouteen, turvallisuuteen, 
ympäristövaikutuksiin ja kehitykseen. Tavoite saavutetaan 

 
− pyrkimällä vähentämään tai poistamaan saastelähteitä 
− auttamalla asiakkaita saavuttamaan omat ympäristövelvoitteensa 
− varmistamalla säännöllisesti ympäristölainsäädännön noudattaminen Coorin toiminnassa 
− ehdottamalla asiakkaille ympäristöparannuksia. 

 
• Coorin tulee olla vastuullinen ja kehittävä työnantaja. 

Coorin on tarjottava henkilöstölleen turvallinen ja syrjimätön työympäristö, jossa on hyvät 
yksilölliset kehitysmahdollisuudet riippumatta sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, vajaakuntoisuudesta, etnisestä taustasta tai uskonnosta. Coor rakentaa 
aktiivisesti yhteistä yrityskulttuuria, jonka keskiössä ovat johtotähdet ja eettiset ohjeet (Code 
of Conduct). Lisäksi Coor edistää 

 
− koko henkilöstön osallistumista turvallisen ja viihtyisän työympäristön kehittämiseen 
− koko henkilöstön osallistumista työympäristötyöhön siten, että henkilöstö tunnistaa 

jatkuvasti riskejä sekä raportoi läheltä piti -tilanteista, tapaturmista ja vastaavista 
− läheistä työympäristöyhteistyötä asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa. 

 
Coor tarjoaa markkinoiden mukaiset ehdot ja edut sekä edistää terveyttä, työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamista ja ammatillista kehitystä. 
Työympäristöpuutteet eivät saa aiheuttaa henkilövahinkoja. 

 
• Coorin tulee ottaa vastuuta alihankkijoistaan. 

Coorin alihankkijoiden on harjoitettava ammattimaista toimintaa, joka täyttää kaikki 
sovellettavan lainsäädännön vaatimukset sekä voimassa olevat ala- ja sopimuskohtaiset 
vaatimukset. Alihankkijoiden ympäristötyön on oltava korkeatasoista. Coorin alihankkijoiden 
on myös toimittava Coorin eettisten ohjeiden (Code of Conduct) mukaisesti ja oltava hyvin 
perillä Coorin sisäisistä vaatimuksista sekä Coorin asiakkaiden vaatimuksista. 
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• Cooria tulee kehittää vakaasti ja kannattavasti hyvän eettisen ja 
moraalisen näkemyksen pohjalta. 

Coor tarjoaa lisäarvoa luovia ja kilpailukykyisiä palveluita varmistaakseen pitkäaikaiset 
asiakassuhteet. Tämä ja tuloslähtöisyys mahdollistavat yhdessä vakaan talouskehityksen. 
Kaikissa liikesuhteissa on noudatettava hyvää liiketoimintatapaa. 

 
 

• Coorin tulee tarjota virheetöntä ja asianmukaista tietoa. 
Coor laatii vuosittain kertomuksen yhtiön kehityksestä, taloudellisesta asemasta sekä 
ekologisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden 
edistämiseksi konserni käyttää talousraportoinnissaan soveltuvin osin vakiintuneita 
standardeja ja periaatteita. 
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