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Turvallisuus 
Oma, työtovereittemme ja yhteisöjemme 
turvallisuus on aina etusijalla. 

n  Edistämme toiminnassamme ja yhteisössä, 
jossa elämme ja työskentelemme 
turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia.

n  Yksikään työtehtävä ei voi olla niin tärkeä 
eikä aikataulu niin kiireinen, ettemmekö 
voisi varata aikaa töiden suunnitteluun ja 
turvalliseen suorittamiseen.

n  Turvallisen tuotannon edellytykset:

-  Ilmoittaudumme töihin työkuntoisina, 
otamme vastuun omasta 
ja huolehdimme muiden  
turvallisuudesta.

-  Noudatamme turvallisuusnormeja ja 
turvatarkastuksia ja identifioimme sekä 
eliminoimme mahdolliset vaarat.

-  Meillä on valtuudet ja vastuu töiden 
keskeyttämisestä, mikäli niitä ei tehdä 
turvallisesti.

- Raportoimme vaaratapahtumista heti.

Kunnioitus  
Kohtelemme toisiamme ja sidosryhmiämme 
kunnioittaen.

n   Olemme kohteliaita toisiamme ja niitä 
kohtaan, joiden kanssa asioimme.

n   Arvostamme työntekijöittemme ja 
osakkaidemme monimuotoisuutta, 
ideoita, näkökulmia ja kokemuksia.

n   Teemme päätöksemme ilman 
suosikkijärjestelmää tai negatiivisia 
ennakkoluuloja.

n   Olemme omaksuneet kulttuurin, joka 
tukee tiedon vapaata liikkuvuutta ja 
ideoiden vaihtoa.

Rehellisyys 
Olemme rehellisiä, läpinäkyviä ja vastuullisia.

n  Olemme totuudenmukaisia ja vilpittömiä.
n   Kommunikointimme yrityksen sisällä ja sen 

ulkopuolella on avointa ja täsmällistä.
n  Teemme sen mitä lupaamme.
n   Otamme vastuun sanoistamme, 

teoistamme ja päätöksistämme.

Erinomaisuus  
Pyrimme työssämme erinomaisuuteen.  
n    Olemme ylpeitä työstämme ja teemme aina 

parhaamme.
n    Edistämme muutosta, tutkimme uusia 

vaihtoehtoja ja haastamme yleisesti 
hyväksyttyjä käytäntöjä.

n    Teemme yhteistyötä voidaksemme 
luoda ja soveltaa innovatiivisia ideoita ja 
kehittääksemme ratkaisuja kysymyksiin ja 
ongelmiin.

n    Työmme tarkoituksena ovat korkealaatuiset 
lopputulokset  

Sitoutuminen
Olemme sitoutuneita edistämään 
työympäristömme ja työyhteisöjemme 
pitkäaikaista kestävyyttä.  
n  Kannamme vastuumme ympäristöllisestä 

ja sosiaalisesta toiminnastamme.
n  Pyrimme vähentämään toimintamme 

mahdolliset ympäristöön ja yhteiskuntaan 
kohdistuvat haittavaikutukset kaikkien 
yksittäisten hankkeiden elinkaaren eri 
vaiheiden aikana.

n  Tavoittelemme mahdollisuuksia 
toiminnastamme saadun hyödyn 
maksimoimiseksi.

n  Osakkaat ovat kumppaneitamme, 
joiden avulla edistämme paikallista 
valmiuttamme ja omavaraisuuttamme yli 
nykyisen toiminnan.

TURVALLISUUS, KUNNIOITUS, REHELLISYYS, ERINOMAISUUS 
JA SITOUTUNEISUUS OVAT PERUSARVOJA, JOTKA 
MÄÄRITTÄVÄT, KUINKA HOIDAMME LIIKETOIMINTAA FREEPORT-
MCMORAN -KONSERNISSA - KAIKKIALLA, PÄIVITTÄIN. NÄISSÄ 
ARVOISSA ON TOIMINTAMME JA TYÖSKENTELYMME YDIN. 
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TOIMITTAJAN 
VELVOLLISUUDET 
Freeport-McMoRan harjoittaa liiketoimintaa ainoastaan sellaisten 
tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa, jotka jakavat perusarvomme 
ja noudattavat korkeatasoisia eettisiä ja oikeudellisia käytänteitä. 
Tämä periaate ulottuu alihankkijoihin, konsultteihin, myyjiin, näiden 
alihankkijoihin ja muihin sopimukseen sisällytettyihin kolmansiin 
osapuoliin (yhteisnimitykseltään toimittajat). 

Pyrimme luomaan kaikkia osapuolia hyödyttävän, pitkäaikaisen yhteistyön toimittajien kanssa, 
jotka osoittavat sitoutumisensa toimittajien käytännesääntöihimme, jotka perustuvat yrityksemme 
liiketoiminnan periaatteisiin (Principles of Business Conduct). Edellytämme toimittajien 
varmistavan työntekijöidensä, jotka työskentelevät FCX:n työtehtävissä tai FCX:n toimeksiannosta 
FCX:n hallinnassa olevassa kiinteistössä tai muualla, lukevan, ymmärtävän ja noudattavan 
käytännesääntöjä.  

Edellytämme toimittajien noudattavan niiden maiden lakeja, joissa he toimivat, sekä harjoittavan 
liiketoimintaa Toimittajan käytännesäännöt -ohjeistuksen mukaisesti, vaikka paikalliset tavat tai 
käytännöt poikkeaisivatkin asettamistamme standardeista. Mikäli on olemassa vakava konflikti 
paikallisten odotusten suhteen, toimittajien tulee ottaa yhteyttä paikalliseen sopimuksesta 
vastaavaan henkilöön tai ostajaan ohjeiden saamiseksi.

Edellytämme toimittajien tekevän eettisiä päätöksiä, jotka vaativat sitoutumista toimia 
oikein kustannuksista huolimatta ja toimivan päivittäin toimittajien käytännesääntöjen 
sekä arvojemme mukaan. Kaikki käytännesääntöjä koskevat rikkomukset, joko epäilyt tai 
tosiasialliset rikkomukset, tulee raportoida välittömästi käytännesäännöissä mainittujen 
ohjeiden mukaan. Toimittajien käytännesäännöt ovat lisäys, joka ei vähennä tai korvaa mitään 
sopimusvelvoitteita FCX:n ja sen toimittajien välillä.

Eettisten päätösten tekeminen 
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VAHVUUS ARVOISSA: 
HENKILÖSTÖMME 
Turvallisen ja terveellisen työympäristön varmistaminen, jossa jokaista 
kohdellaan oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti, on etusijalla FCX:llä. 

Turvallisen ja terveellisen työympäristön edistäminen 
Pyrimme kaikin tavoin varmistamaan työntekijöidemme ja toimittajiemme työterveyden sekä 
-turvallisuuden muun muassa noudattamalla monia sisäisiä ja ulkoisia työsuojelustandardeja. 
Edellytämme toimittajien noudattavan kaikkia FCX:n turvallisuusstandardeja ja -käytäntöjä 
sekä tarjoamaan heidän työntekijöilleen turvallisen ja terveellisen työympäristön. Riippuen 
suoritettavasta työtehtävästä, toimittajilta ja/tai heidän työntekijöiltään saatetaan edellyttää 
turvallisuuskoulutusta tai muuta koulutusta toimiessaan FCX:n osoittamissa tehtävissä. Milloin 
tahansa, mikäli toimittaja ei usko kykenevänsä suorittamaan tehtäviään turvallisesti tai ilmenee 
turvallisuutta uhkaava tilanne, tämän tulisi lopettaa työnteko välittömästi ja tiedottaa asiasta 
kohteen turvallisuudesta vastaavalle osastolle. 

Saadaksesi lisätietoa tutustu työmaaohjesääntöön (Contractor Safety and Health Manual) sekä 
toimintapolitiikkaan (Safety and Health Policy). 

TURVALLISUUS
n   Edistämme turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia toiminnassamme ja yhteisöissä, joissa 

asumme ja työskentelemme.

Päihteetön ympäristö
Jotta voisimme työskennellä turvallisesti ja tehokkaasti, meidän on pystyttävä ajattelemaan 
selkeästi ja reagoimaan nopeasti. Toimittajien on ilmoittauduttava työhön olematta minkään 
sellaisen aineen vaikutuksen alaisena, joka saattaa haitata tai estää työsuoritusta tai vaarantaa 
työympäristöä.  

Laittomien huumeiden tai alkoholin käyttö, hallussapito, ostaminen tai myyminen ei ole sallittua 
työpaikalla. Näissä käytännesäännöissä työpaikalla tarkoitetaan koko maa-aluetta (pysäköintialue 
mukaan luettuna), rakennuksia, ajoneuvoja, välineitä ja muuta FCX:n omistamaa tai vuokraamaa 
omaisuutta. Tämän lisäksi työpaikka tarkoittaa kaikkia niitä instansseja, joissa toimittaja suorittaa 
työtehtäviä FCX:lle, olipa kyseessä FCX:n hallinnassa oleva kiinteistö tai ei, sekä kaikkia niitä 
paikkoja, joissa toimittaja saattaa näyttää toimivan FCX:n kanssa sovitun tehtävänsä rajoissa. 

Laittomiin huumeisiin kuuluvat reseptilääkkeet, joita käytetään ilman voimassaolevaa 
lääkärinmääräystä tai lääkärin tai farmaseutin ohjeiden vastaisesti. Toimittajan, joka käyttää resepti- 
tai muita apteekista saatavia lääkkeitä, jotka saattavat vaikuttaa hänen työkuntoonsa tai kykyynsä 
työskennellä turvallisesti ja suoriutua keskeisistä työtehtävistään, tulisi välittömästi ottaa yhteyttä 
paikalliseen sopimuksesta vastaavaan henkilöön.

Saadaksesi lisätietoa tutustu työmaaohjesääntöön (Contractor Safety and Health Manual) sekä 
toimintapolitiikkaan (Safety and Health Policy).

TURVALLISUUS
n   Ilmoittaudumme työhön työkykyisinä, otamme vastuun omasta turvallisuudestamme ja 

huolehdimme myös muiden turvallisuudesta.
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VAHVUUS ARVOISSA: 
YRITYKSEMME
Me FCX:llä olemme rehellisiä ja avoimia työssämme ja pidämme kiinni 
korkeimmista eettisistä standardeista yrityksen asioita hoitaessamme 
sekä yrityksen tietoja käsitellessämme. Kommunikoimme avoimesti ja 
täsmällisesti sekä yrityksen sisällä että ulkopuolella. 

Eturistiriitojen välttäminen 
Toimittajien tulee tehdä liiketoimintapäätökset yrityksen puolesta perustuen yksinomaan 
terveeseen liiketoimintaharkintaan. Eturistiriita voi ilmetä silloin, kun toimittajan ennakkoasenne 
tai henkilökohtainen etu vaikuttaa hänen kykyynsä tehdä objektiivisia, yrityksen parhaan edun 
mukaisia liiketoimintapäätöksiä. Mahdollisista eturistiriidoista, varsinaisista tai niiden havainnoista, 
tulee ilmoittaa välittömästi paikalliselle sopimuksesta vastaavalle henkilölle.

Lahjat, ateriat, viihdykkeet ja matkustus
Toimittajat ovat välttämättömiä menestyksellemme, siksi suhteemme toimittajiin on perustuttava 
luotettaviin liiketoimintapäätöksiin ja rehellisyyteen. Toimittajien ei tule tarjota henkilökohtaisia 
lahjoja, palveluksia, harvinaista vieraanvaraisuutta, lainoja, viihdykkeitä tai minkään muunlaista 
korvausta tai hyötyä FCX:n työntekijöille, mikäli tämä saattaa haitata tai näyttää heikentävän 
FCX:n työntekijän kykyä käyttää oikeudenmukaista ja ennakkoluulotonta harkintaa. Lahjat eivät 
ole tarpeellisia liiketoiminnalle FCX:n kannalta. Toimittajien tulee kunnioittaa kenen tahansa FCX:n 
työntekijän kieltäytymistä lahjoista tai viihdykkeistä.

Kysymyksiin siitä, onko tietynlainen lahja tai viihdykkeen muoto hyväksyttävää, ota yhteyttä 
paikalliseen sopimuksesta vastaavaan henkilöön tai FCX Global Compliance -tiimiin sähköpostitse: 
compliance@fmi.com.

MILLAISET LAHJAT OVAT HYVÄKSYTTÄVIÄ?

Työntekijämme voivat hyväksyä aterioita tai viihdykkeitä, jotka ovat linjassa hyväksyttävän 
liiketoiminnan käytäntöjen kanssa sekä sääntöjenmukaisen liiketoiminnan tarkoituksessa 
ja joilla on vain nimellisarvoa, kuten mainostuotteet tai pienet arvostuksenosoitukset. 
Käteislahjat tai käteiseen rinnastettavat lahjat ovat kiellettyjä. Toimittajat eivät saa tarjota 
lahjoja, viihdykkeitä tai matkoja FCX:n hankinta-asemassa oleville työntekijöille ilman 
FCX:n johdon ja osto-organisaation suostumusta (FCX Global Supply Chain Policy) 
maailmanlaajuisen toimitusketjun käytäntöjen mukaisesti.

REHELLISYYS
n   Olemme rehellisiä, avoimia ja vastuullisia kaikessa liiketoiminnassamme.
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Hyvät kirjanpitotavat ja raportointi
Yrityksen uskottavuutta arvioidaan monin tavoin. Yksi erittäin tärkeä tapa on tilikirjojen, arkistojen 
ja kirjanpidon eheys. Toimittajilta edellytetään aukotonta, täsmällistä ja oikea-aikaista tietojen 
hallintaa maksutapahtumista ja toiminnan tuloksista asianmukaisten kirjanpitomääräysten, lakien ja 
ammatillisten vaatimusten mukaisesti. 

REHELLISYYS
n  Kommunikoimme avoimesti ja täsmällisesti sekä yrityksen sisällä että ulkopuolella.

Luottamuksellisten tietojen ja immateriaalioikeuksien 
suojaaminen
Teemme voitavamme suojellaksemme luottamuksellista tietoa ja immateriaalioikeuksia. 
Luottamuksellisiin FCX-tietoihin pääsyyn oikeutettujen toimittajien odotetaan suojelevan tietoja 
kuin omiaan salassapitosopimusten mukaisesti. Toimittajat eivät saa jakaa luottamuksellisia FCX:n 
tietoja kolmansille osapuolille, kuten FCX:n kilpailijoille, ilman erityistä paikallisen sopimuksesta 
vastaavan henkilön tai osto-organisaation antamaa virallista kirjallista lupaa. Tämä velvoite pysyy 
voimassa vaikka liiketoiminnallinen yhteistyö FCX:n ja toimittajan välillä päättyisi. Toimittajien 
on kunnioitettava FCX:n immateriaalioikeuksia, kuten tavaramerkkejä ja tekijänoikeuksellista 
materiaalia.   

REHELLISYYS
n   Otamme vastuun sanoistamme, toiminnastamme ja päätöksistämme.



Freeport-McMoRan  |  Toimittajien KäytännesäännötFreeport-McMoRan  |  Toimittajien Käytännesäännöt8

VAHVUUS ARVOISSA: 
SIDOSRYHMÄMME
Vastuullinen luonnonvarojen hallinta ja vahva sidosryhmien yhteistyö 
ovat äärimmäisen tärkeitä arvonpohjallemme sekä 
myötävaikutuksellemme kestävän kehityksen suhteen niissä maissa ja 
yhteisöissä, joissa toimimme. 

Yhteisöihimme panostaminen
Luomme positiivisia suhteita yhteisöissämme sekä osallistumme avoimesti ja läpinäkyvästi 
sidosryhmiemme toimintaan toimiaksemme ja kasvattaaksemme liiketoimintaamme. Teemme 
yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa infrastruktuurin kehittämiseksi, terveydenhuollon, 
turvallisuus- ja koulutuspyrkimysten tukemiseksi sekä tarjotaksemme työllistymis- ja liiketoiminnan 
kehittämismahdollisuuksia paikallistasolla. 

Pyrimme huomioimaan ja kunnioittamaan paikallisten alkuperäiskansojen tarpeita, kulttuuria ja 
tapoja toimintamme läheisyydessä. Odotamme toimittajien toimivan tavalla, joka kunnioittaa 
paikallisia yhteisöjä sekä FCX:n periaatteita. Kannustamme toimittajia hyödyntämään paikalliset 
kehitysmahdollisuudet parhaalla mahdollisella tavalla työllistämällä ja tekemällä hankinnat 
mahdollisuuksien mukaan paikallisesti maksimoidaksemme toimitusketjumme positiiviset 
seurannaisvaikutukset paikallistalouteen.

Saadaksesi lisätietoja tutustu yhteisöperiaatteisiimme (Community Policy).

SITOUMUS
n   Olemme sitoutuneet edistämään pitkän aikavälin kestävää kehitystä ympäristössä ja yhteisöissä, 

joissa toimimme.

Ympäristöystävällisyys 
FCX on sitoutunut minimoimaan mahdollisia ympäristöhaittavaikutuksia, joita toiminnallamme saattaa 
olla, käyttämällä luotettavia riskinhallintamenetelmiä. Noudatamme kaikkia sovellettavissa olevia 
ympäristölakeja ja määräyksiä sekä ylläpidämme ISO 14001 -sertifioituja tai vastaavaan standardiin 
yltäviä ympäristönsuojelun laatujärjestelmiä. Pyrimme jatkuvasti kehittämään ympäristönsuojelun 
tasoa kaikissa toiminnoissamme.

FCX edellyttää toimittajien toimivan FCX:n ympäristötoimintaperiaatteiden mukaisesti ja noudattavan 
ympäristömääräyksiä FCX:n kiinteistöissä ollessaan.

Saadaksesi lisätietoja tutustu ympäristöperiaatteisiimme (Environmental Policy). 

SITOUMUS
n   Pyrimme vähentämään mahdollisten ympäristö- ja sosiaalisten haittavaikutusten määrää 

jokaisen projektin elinkaaren aikana.
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Ihmisoikeudet ja työ
Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on FCX:n pitkäaikainen sitoumus. Käytäntönämme on hoitaa 
toimintaamme tavalla, joka on yhdenmukainen YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, 
isäntämaiden lakien ja säännösten sekä YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteiden 
kanssa. Linjaamme turvallisuusohjelmamme noudattamalla vapaaehtoisia turvallisuuden ja 
ihmisoikeuksien periaatteita (Voluntary Principles on Security and Human Rights). 

Edellytämme toimittajiemme kohtelevan jokaista arvokkuudella ja kunnioituksella niin toimintamme 
sisällä kuin sen lähialueillakin. Tämä merkitsee:

n    Yhdenmukaista kohtelua, työolosuhteiden varmistamista kaikille työntekijöille 
sekä oikeutta yhdistymisvapauteen ja työehtosopimuksiin.

n    Pakotetun, pakkotyön tai lapsityövoiman käytön sekä ihmiskaupan estämistä.

n    Häirinnän ja syrjinnän estämistä

n    Ilmoitusjärjestelmien luomista ja ylläpitämistä huolenaiheiden dokumentointia 
ja käsittelyä varten oikea-aikaisella ja avoimella tavalla.

Saadaksesi lisätietoa tutustu ihmisoikeusperiaatteisiin (Human Rights Policy).

KUNNIOITUS

n   Kohtelemme toisiamme sekä sidosryhmiämme kunnioittavasti.

Taistelu korruptiota ja lahjontaa vastaan
FCX kieltää korruption ja lahjonnan kaikissa muodoissaan toiminnoissamme. Edellytämme 
toimittajien noudattavan kansainvälisiä ja paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka estävät valtion 
virkamiesten tai muiden tahojen lahjomisen, mukaan lukien U.S. Foreign Corrupt Practices  
Act (FCPA).

Toimittajia kielletään tarjoamasta, antamasta tai lupaamasta mitään arvokasta suoraan tai epäsuorasti 
virkamiehelle pyrkimyksenään vaikuttaa FCX:n tai sen toimittajien etu liiketoimintapäätökseen 
tai varmistaa asiaankuulumaton hyöty. Toimittajat eivät myöskään saa luvata, tarjota tai maksaa 
lahjuksia, voitelurahaa, laittomia palkkioita tai vastaavia maksuja yrityksen työntekijöille pyrkimyksenä 
liiketoiminnan aloittaminen tai säilyttäminen FCX:n kanssa.

Saadaksesi lisätietoa tutustu korruption vastaisiin käytäntöihin (Anti-Corruption Policy).

REHELLISYYS
n   Olemme rehellisiä, avoimia ja vastuullisia.
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VAHVUUS ARVOISSA: MEIDÄN 
MARKKINA-ALUEEMME
Pyrimme FCX:llä säilyttämään maineemme yrityksenä, jonka 
rehellisyyteen ja avoimuuteen voi luottaa kaikkialla, missä harjoitamme 
liiketoimintaa. Kilpailemme oikeudenmukaisesti ja korkeimpien 
eettisten standardien sekä kaikkien sovellettavissa olevien kilpailutusta 
säätelevien lakien mukaisesti.

Oikeudenmukaisen kilpailun edistäminen  
Olemme sitoutuneet pitämään yllä reilun liiketoiminnan, mainonnan ja kilpailun periaatteita sekä 
noudattamaan sovellettavissa olevia kartellinvastaisia- ja kilpailua koskevia lakeja. Toimittajien ei 
sallita osallistuvan minkäänlaiseen epäreiluun liiketoimintaan, jonka tarkoituksena on rajoittaa tai 
haitata toimittajien FCX:lle tarjoamien tuotteiden ja palveluiden täyttä, avointa kilpailua.

Lisätietoja on osoitteessa Oikeudenmukaisen kilpailun suuntaviivat.

Kaupankäyntiä koskevien rajoitusten noudattaminen
Olemme maailmanlaajuinen yritys, joka työskentelee yhteisöissä eri puolilla maailmaa. Siksi meiltä 
edellytetään kansainvälisten kaupankäyntiä määrittävien lakien tuntemista ja noudattamista. Alla 
on listattu joitakin toimintoja, joita kansainväliset kaupankäynnin lait määrittävät. 

Viennin ja tuonnin valvonta. Toimittajilla, jotka tuovat tai vievät tuotteita, on oltava asianmukaiset 
kaupankäyntiluvat ja heidän on pidettävä itsensä ajan tasalla sovellettavia sääntöjä koskien. 
Toimittajien odotetaan tekevän täsmälliset tulliselvitykset määrittelemättä väärin tuotteiden arvoa 
tai ominaisuuksia tavoin, jotka saattaisivat asettaa FCX:n vastuunalaisuuteen.

Laittomat boikotit. Yhdysvaltain laki kieltää yrityksiä myöntymästä sellaisiin ulkomaisiin 
boikotteihin, joita Yhdysvaltain hallitus ei ole hyväksynyt. Toimittajien ei tulisi osallistua millään 
tavalla luvattomiin ulkomaisiin boikotteihin tai kaupankäyntiä rajoittaviin käytäntöihin, tai tavoitella 
boikotointia millään tavalla; suullisella, kirjallisella, tarjous- tai ehdotusmateriaaleilla, takauksilla 
tai toimitusohjeilla. Toimittajan, joka vastaanottaa pyynnön osallistua laittomaan ulkomaiseen 
boikottiin, tulee raportoida pyynnöstä välittömästi FCX:n lakiasiainosastolle tai FCX Compliance 
Line:n (FCX:n vaatimustenmukaisuuslinja) välityksellä.

Taloudellisen kaupankäynnin sanktiot. Ajoittain Yhdysvaltain hallitus asettaa kauppapakotteita, 
jotka rajoittavat kaupankäyntiä tiettyjen maiden, yksilöiden tai tahojen kanssa. On tärkeää, että 
toimittajat ryhtyvät toimenpiteisiin kaupankäynnin välttämiseksi minkään sanktioidun valtion tai 
yksilön kanssa, kun on kyse liiketoiminnasta FCX:n kanssa tai FCX:n nimissä. Saadaksesi lisätietoa 
Yhdysvaltain sanktio-ohjelmista tutustu Yhdysvaltain valtionvarainministeriön ”Office of Foreign 
Asset Controls” -sivustoon http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions.

REHELLISYYS
n   Olemme rehellisiä, avoimia sekä vastuullisia kilpailijoidemme ja asiakkaidemme kohtelussa.
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MÄÄRÄYSTEN  
NOUDATTAMISEN TÄRKEYS
Jokaisella meistä on velvollisuus ilmoittaa epäillystä toimittajien 
käytännesääntöjen, FCX:n käytäntöjen ja menettelytapojen tai sovellettavissa 
olevan lain rikkomisesta asianmukaiselle henkilöstön edustajalle mahdollisimman 
nopeasti. Tämä pikainen raportointi varmistaa, että kaikki ongelmat käsitellään ja 
ratkaistaan oikea-aikaisesti. 

Vaatimusten mukaisuuslinja  
(FCX Compliance Line)
Vaatimusten mukaisuuslinja (FCX Compliance Line) on avoinna 24 tuntia 
vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä vaaratilanteiden raportointia tai 
muita asioita varten, jotka aiheuttavat oikeudellisia tai eettisiä huolenaiheita. 
Toimittajat voivat pysyä nimettöminä, mutta heidän täytyy kertoa olevansa 
toimittajia. 

Country Number

Australia 1-800-239-835 

Chile 55-281-8326

Finland 0-800-91-7358

Indonesia 001-803-10-02-1382

Netherlands 0800-023-1027

Peru 0800-77-150

Spain 900-97-1097

United Kingdom 0-800-051-9072 / 0-808-234-1567

United States 800-295-6783

Other locations  AT&T Direct® Access

Yhteystietoja avun saamiseksi ja mahdollisten 
rikkomusten raportoimiseksi 

Toimittajien käytännesääntöjä koskevia kysymyksiä, asioiden keskustelua tai 
huolenaiheen raportointia varten:

n    Tutustu yrityksen käytäntöihin, jotka löytyvät verkkosivulta www.fcx.com

n    Ota yhteyttä paikalliseen paikalliseen sopimuksesta vastaavaan henkilöön.

n    Ota yhte ys FCX Global Compliance -tiimiin puhelimitse   

 - Paikallinen puhelinnumero

 - https://fcxcompliance.alertline.com

KUN OTAT YHTEYTTÄ 
FCX-VAATIMUSTEN 
MUKAISUUSLINJAAN 

n  Sinut yhdistetään henkilölle, 
joka puhuu äidinkieltäsi.

n  Henkilö kirjaa ylös antamasi 
tiedot ja selvyyden vuoksi 
toistaa ne.

n  Saat tapausnumeron sekä 
tunnistenumeron sekä 
arvioidun ajankohdan, jolloin 
voidaan palata asiaan.

n  Mitä enemmän tietoa voit 
toimittaa, sitä parempi. 
Mikäli emme saa riittävää 
tietoa (nimet, päivämäärät, 
yksityiskohdat, jne.), emme 
ehkä voi tutkia tapausta 
perusteellisesti.

n  Pidä huoli, että tarkistat 
säännöllisesti, kaivataanko 
lisätietoja.

n  Sinulle ilmoitetaan, kun 
tapaus on käsitelty loppuun 
ja tarvittaviin toimenpiteisiin 
on ryhdytty.
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