Lekolarin kestävän kehityksen
politiikka/CSR-politiikka
Meidän kestävän kehityksen politiikka sisältää ne ympäristölliset ja sosiaaliset
vaatimukset, jotka me asetamme itsellemme ja yhteistyökumppaneillemme. Politiikka
kertoo vastuusta, joka meillä on ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan, jossa me toimimme
ja olemme osallisina. Menestyksemme perustuu muun muassa kykyymme täyttää meille
asetut ympäristölliset ja sosiaaliset vaatimukset.
Politiikka on julkinen asiakirja ja muodostaa puitteet Lekolarin ”Lekolar Code of
Conduct” -toimintaohjeelle, joka on osa Lekolarin toimittajasopimusta.
Lekolar on Pohjoismaiden johtava kouluille ja päiväkodeille tarkoitettujen pedagogisten
apuvälineiden, lelujen, kalusteiden sekä opetusvälineiden toimittaja. Toimimme Norjassa,
Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa.
Omistajamme on Lontoon pörssiin listattu kansainvälinen riskipääomayritys 3i.

Lekolarin johtoryhmän vahvistama joulukuussa 2013.
Versio 1

Sosiaalinen vastuu
Lekolar haluaa kantaa aktiivista vastuuta ja edistää kestävää kehitystä sekä yrityksemme
sisällä että sen ulkopuolella. Korkea moraali ja etiikka ovat luonnollinen osa Lekolarin
toimintaa.
Pidämme huolta työntekijöistämme ja heidän hyvinvoinnistaan ja pyrimme aina
noudattamaan toimintaperiaatteitamme, koskien tasavertaisuutta, työympäristöä ja
syrjintää. Kannustamme kaikkia kantamaan oman vastuunsa sekä työtehtävissään että
suhteissaan muihin työntekijöihin. Emme syrji ketään ja työskentelemme ja elämme
yrityksemme arvojen mukaisesti. Lekolarin kaikkien työntekijöiden osaaminen, tietoisuus
ja sitoutuneisuus ovat edellytyksenä kestävän kehityksen hyväksi tekemämme työn
onnistumiselle.
Yrityksemme arvot:
- Pidämme lupauksemme – Lekolarin kaikilla työntekijöillä on oma vastuu ja tärkeä
rooli täytettävänä. Näin sekä asiakkaamme että kollegamme voivat luottaa
meihin.
- Kunnianhimo – Haluamme edetä muita pidemmälle ja toimia muita paremmin.
Olemme ylpeitä pystyessämme vaikuttamaan asioihin, ja se kannustaa meitä
ponnistelemaan eteenpäin. Asetamme sen vuoksi myös selkeitä, yhteisiä
tavoitteita, jotka haastavat meitä toimimaan entistäkin paremmin.
- Yhteistyö – Lekolarilla on avoin ilmapiiri ja teemme läheistä yhteistyötä yli rajojen
ja eri osastojen välillä, ja myös asiakkaidemme kanssa.
- Rohkeus – Onnistuaksemme meidän on uskallettava välillä myös epäonnistua.
Löytääksemme uusia keinoja meidän on jaksettava kyseenalaistaa vanhat
totuudet, koska se avaa uusia näkökulmia.
- Ilo – Suhtaudumme myönteisesti elämään ja uskomme, että kaikki sujuu
helpommin ja tulokset paranevat, jos hoidamme työmme iloisin mielin.
Lähdemme siitä, että kaikki on mahdollista!
- Pyrimme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa varmistamaan kaikille
työntekijöille mahdollisimman hyvän työympäristön sekä huolehtimaan siitä, että
toimintamme kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän.
Missiomme:
- antaa kaikille lapsille mahdollisuus menestyä! Tämä on kaikille lapsille ja nuorille
itsestäänselvyys maailmassa, jota Lekolar haluaa olla luomassa. Se on meidän
tapamme taata parempi tulevaisuus seuraavalle sukupolvelle.
Liikeideamme:
- Luomme lisäarvoa kouluille ja päiväkodeille kaikkialla Pohjoismaissa tarjoamalla
toimivia ja edullisia tuotteita, työkaluja ja kalusteita joita tarvitaan
oppimisympäristöjen ylläpitoon ja parantamiseen.

Sponsorointi:
- Lekolarille on tärkeää pyrkiä ehkäisemään loukkaavaa kohtelua paitsi työpaikoilla
myös kouluissa ja esikouluissa eri puolilla maata. Tuemme sen vuoksi Friendsjärjestön koulukiusaamista torjuvaa työtä.
Toimittajaketjussa tekemämme sosiaalisen ja eettisen työn visiona on tukea ja kannustaa
toimittajiamme täyttämään vähintään Lekolarin toimintaohjeen mukaiset ehdot. Lekolar
haluaa siten ottaa vastuun siitä, että toimittajamme ja heidän alihankkijansa
kunnioittavat perustavia ihmisoikeuksia, terveellisiä työoloja ja ympäristöä. Emme
hyväksy lapsityövoiman käyttöä tai muuta pakkotyötä ja edellytämme, että
yhteistyökumppanimme tarjoavat työntekijöilleen hyvän työympäristön.
Lekolarin toimintaohje perustuu YK:n ja ILO:n perussopimuksiin ja asiakirjoihin. Kaikkien
Lekolarin käyttämien toimittajien, tuottajien ja muiden yhteistyökumppaneiden on
noudatettava toimintamaidensa paikallista ja kansallista lainsäädäntöä ja kansainvälisiä
sääntöjä sekä allekirjoitettava Lekolarin toimintaohje. Nämä ovat
vähimmäisvaatimuksemme.
Lekolarilla on useita toimintaohjeita ja periaatteita, joissa selkeytetään etiikkaa ja
ympäristöä koskevaa suhtautumistamme työntekijöihimme, asiakkaisiimme,
toimittajiimme, ympäristöön ja yhteiskuntaan yleensä:
- Tasavertaisuusperiaate
- Toimintaohje
- Lahjontaa ja korruptiota ehkäisevä toimintaohje
- Ympäristöpolitiikka ja ympäristöjohtamisjärjestelmä
- Laatupolitiikka ja laatujohtamisjärjestelmä
- Työympäristöpolitiikka
- Matkapolitiikka
- Autopolitiikka

Ympäristö

Lekolarilla on ollut ISO 14001 -ympäristösertifikaatti vuodesta 1999 lähtien.
Edellytämme, että myös toimittajamme noudattavat omaan toimintaansa sovellettavia
paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä ympäristölainsäädäntöjä.
Lekolar tukee muutoksia, jotka vähentävät tuotteiden ja prosessien aiheuttamaa
ympäristökuormitusta. Tuotteitamme käyttävät maailman tärkeimmät ihmiset, eli lapset,
ja siksi olemme päättäneet omalta osaltamme kantaa vastuumme tulevien sukupolvien
ympäristöstä. Pyrimme aina tarjoamaan asiakkaillemme heidän tarvitsemiaan kestäviä
tuotteita ja kannamme vastuuta tuotteistamme kaikissa vaiheissa. Lekolarille on hyvin
tärkeää, että tuotteemme valmistetaan ja toimitetaan ihmisiä vahingoittamattomalla
tavalla sekä ympäristöä ja ilmastoa mahdollisimman vähän rasittaen.
Tuotteemme kuljetetaan mahdollisimman puhtaasti ja tehokkaasti, ja matkustaessamme
otamme aina huomioon ympäristön ja turvallisuuden.

Resurssien kestävä käyttö merkitsee meille sitä, että käytämme resursseja säästeliäästi,
käytämme ympäristöystävällisiä tuotteita aina kun se on mahdollista sekä lajittelemme ja
kierrätämme jätteemme huolellisesti.

Laatu/tuotelaatu

Lekolarilla on ISO 9001 -laatusertifikaatti. Tekemällä aktiivista ja ennaltaehkäisevää
laatutyötä Lekolar voi auttaa parantamaan toimintamiljöönsä ympäristöä ja laatua.
Laatu, turvallisuus ja ympäristö ovat meille yhtä tärkeitä kuin asiakkaillemmekin.
Lekolarin kaikkien työntekijöiden on tunnettava toimintamme ympäristö- ja
laatutavoitteet, jotta he voivat omalta osaltaan osallistua toimintamme jatkuvaan
kehittämiseen ja välttää toimintaohjeista poikkeamista. Lekolar pyrkii sen vuoksi eri
tasoilla määrätietoisesti varmistamaan, etteivät tarjoamamme tuotteet ole vahingollisia
lapsille, heidän opettajilleen tai tuotteitamme valmistaville henkilöille.
Markkinoille ilmestyy jatkuvasti uusia tuotteita ja materiaaleja. Lekolar pyrkii myös
ennakoivasti selkeyttämään ja vahvistamaan laatuvaatimuksiaan. Yksi tärkeimmistä
vaatimuksistamme on se, että Lekolarin tuotteet noudattavat kaikkia asiaankuuluvia EUtuotestandardeja.

Toteutus
Yrityksemme esimiehet vastaavat omilla alueillaan siitä, että kaikki työntekijät ja
yhteistyökumppanit tuntevat tämän politiikan sisällön ja toimivat sen mukaisesti.

