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1.

Nämä säännöt liittyvät Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumukseen, jonka tarkoituksena on edistää ihmisoikeuksien ja sosiaalisen vastuun
toteutumista Suomessa toimivien yritysten ja yhteisöjen toiminnassa. Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunta hyväksyy organisaation tekemän Ihmisoikeussitoumuksen, minkä jälkeen organisaatio voi käyttää Ihmisoikeussitoumus-tunnusta. Tunnus osoittaa organisaation sitoutuneen
Ihmisoikeussitoumuksen tavoitteisiin.

2.

Ihmisoikeussitoumus on Keskuskauppakamarin rekisteröity tavaramerkki, jonka hakuprosessissa ja käytössä sovelletaan seuraavia sääntöjä.

3.

Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunta myöntää Ihmisoikeussitoumuksen käyttöoikeuden hakemuksesta Suomessa toimivalle yritykselle
tai yhteisölle.

4.

Käyttöoikeus Ihmisoikeussitoumus-tunnukseen voidaan myöntää Suomessa toimivalle yritykselle tai yhteisölle, joka sitoutuu Ihmisoikeussitoumukseen sisältyvien ihmisoikeuksien ja sosiaalisen vastuun tavoitteiden toteuttamiseen. Käyttöoikeus myönnetään, jos organisaatio osoittaa
hakemuksessaan täyttävänsä Ihmisoikeussitoumuksen kriteerit.

5.

Ihmisoikeussitoumus ja sitä koskeva tunnus on organisaatiokohtainen ja tunnusta saa käyttää vain organisaation viestinnässä ja markkinoinnissa,
ei tuotteiden markkinoinnissa. Tunnuksen käyttö tuotteissa ja pakkauksissa on kielletty. Tunnus voidaan kuitenkin liittää esimerkiksi organisaation
vuosi- ja vastuullisuusraporttiin, esitteisiin, kirjepapereihin, nimilaattoihin tai Internet-sivuille.

6.

Vastuullisuuslautakunta edellyttää hakijayhteisön noudattavan liiketoiminnassaan Suomen lakeja ja hyvää tapaa. Tällaisena pidetään mm. viranomaismääräysten noudattamista.

7.

Ihmisoikeussitoumus-tunnusta saa käyttää ainoastaan rekisteröidyssä kuvallisessa muodossa. Vastuullisuuslautakunta määrittää Ihmisoikeussitoumus-tunnuksen tarkoituksenmukaiset käyttömuodot ja ylläpitää ohjeistusta tunnuksen käytöstä.

8.

Ihmisoikeussitoumus-tunnuksen käyttöoikeus on voimassa vuoden ajan edellyttäen, että organisaatio täyttää sitoumuksen edellytykset.
Mikäli Ihmisoikeussitoumuksen vaatimuksiin tai sääntöihin tulee merkittäviä muutoksia, Keskuskauppakamari ilmoittaa niistä tunnuksen käyttöoikeuden haltijoille viimeistään kuusi kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.
Käyttöoikeuden saanut organisaatio ryhtyy Ihmisoikeussitoumuksen edellyttämiin toimenpiteisiin heti kun vastuullisuuslautakunta on hyväksynyt
organisaation hakemuksen.
Käyttöoikeuden saanut organisaatio voi luopua Ihmisoikeussitoumuksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Keskuskauppakamarille. Mikäli käyttöoikeuden haltija luopuu Ihmisoikeussitoumuksesta, sen on välittömästi poistettava materiaaleistaan Ihmisoikeussitoumus-tunnus.
Tunnuksen käyttöoikeuden saanut yritys tai yhteisö sitoutuu Keskuskauppakamarin hyväksymän, riippumattoman toimijan auditointiin sen varmistamiseksi, että sen toimenpidesuunnitelmaan kirjatut toimet on toteutettu asianmukaisesti. Auditointi toteutetaan säännöllisesti, aluksi viiden
vuoden välein. Auditoinneista aiheutuvat kustannukset maksaa käyttöoikeuden haltija, eli Ihmisoikeussitoumukseen liittynyt organisaatio.
Keskuskauppakamari toimittaa käyttöoikeuden haltijoille listan auditointeja tekevistä toimijoista, jotka tuntevat Ihmisoikeussitoumuksen vaatimukset ja pystyvät luotettavasti verifioimaan käyttöoikeuden haltijoiden toimet.

9.

Käyttöoikeuden haltijan on ilmoitettava kaikista käyttöoikeuteen vaikuttavista muutoksista Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunnalle. Erityisesti kohdissa 4 ja 8 lueteltujen kriteerien täyttymisessä tapahtuneesta muutoksesta on ilmoitettava vastuullisuuslautakunnalle kaksi viikkoa
siitä, kun muutos on havaittu, jolloin asia käsitellään uudelleen.
Lautakunta voi tarvittaessa oma-aloitteisesti hankkia tarpeelliseksi katsomaansa lisäselvitystä asiassa.

10.

Vastuullisuuslautakunta voi peruuttaa Ihmisoikeussitoumus-tunnuksen käyttöoikeuden, jos
a) käyttöoikeuden haltija on antanut vastuullisuuslautakunnalle virheellisiä tietoja,
b) vastuullisuuslautakunta katsoo käyttöoikeuden haltijan muutoin johtaneen Keskuskauppakamaria harhaan,
c) Ihmisoikeussitoumus-tunnusta käytetään harhaanjohtavasti tai hyvän tavan vastaisesti,
d) käyttöoikeuden haltija laiminlyö kohdissa 5-8 asetetut velvoitteet,
e) käyttöoikeuden haltija toimii näiden sääntöjen tai niiden hengen vastaisesti tai
f) käyttöoikeuden haltija ei noudata toimenpidesuunnitelmassa esitettyä aikataulua.

11.

Ihmisoikeussitoumus-hakemukseen liittyvät organisaatiokohtaiset tiedot käsitellään luottamuksellisina.
Keskuskauppakamari voi julkistaa Ihmisoikeussitoumukseen liittyneiden yritysten tai yhteisöjen nimet. Keskuskauppakamari voi kerätä ja julkistaa
kokoavaa tietoa, josta ei ilmene yksittäisten organisaatioiden tiedot eikä niitä voi tiedoista päätellä.

12.

Keskuskauppakamari voi käyttää Ihmisoikeussitoumus-tunnusta mainostaessaan järjestelmää koskevia koulutuksia ja viestittäessään järjestelmän
piirissä olevista yrityksistä ja yhteisöistä.

13.

Ihmisoikeussitoumus-hakemuksesta peritään käsittelymaksu Keskuskauppakamarin määräämien perusteiden mukaan. Käsittelymaksu peritään
myös siinä tapauksessa, että käyttöoikeutta ei myönnetä. Lisäksi peritään vuosimaksu hakemuksen tai vuosiraportin tultua hyväksytyksi. Vuosimaksua tai osia siitä ei palauteta, vaikka käyttöoikeuden haltijan toiminta loppuisi tai se haluaisi luopua Ihmisoikeussitoumus-tunnuksesta.

14.

Ihmisoikeussitoumuksesta ovat voimassa ne määräykset, jotka tavaramerkkilaissa on säädetty.

15.

Ihmisoikeussitoumuksen käyttöoikeutta hakiessaan organisaatio sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.
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