ELÄINHANKINTAPOLITIIKKA
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POLITIIKAN LAAJUUS JA TAVOITTEET

Tämä eläinhankintapolitiikka koskee koko HKScan-konsernia, kaikkia konsernin liiketoimintojen tai toimintojen puolesta tuottajien kanssa toimivia työntekijöitä ja koko toimitusketjua.
Tämän eläinhankintapolitiikan tarkoituksena on:
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•

varmistaa, että HKScanin liiketoiminta on kestävällä pohjalla

•

tarjota kaikille HKScan-konsernin työntekijöille ja muille sidosryhmille selvät ja tiiviit ohjeet liiketoimintatavoista HKScanin eläintuottajien kanssa

•

tarjota ohjeistusta HKScanin eläintuottajakentän ohjaamiseksi ja hallinnoimiseksi, ja

•

määrittää konsernin sisäiset eläinhankintaan liittyvät vastuualueet.

VASTUUT

HKScan-konsernin hallitus on hyväksynyt tämän eläinhankintapolitiikan. HKScan-konsernin johtoryhmä vastaa politiikan käyttöönotosta, toteuttamisesta ja soveltamisesta HKScan-konsernissa.
HKScan-konsernin laajennetun johtoryhmän jäsenten vastuulla on politiikan toteutus ja noudattaminen omilla
vastuualueillaan.
Eläinhankinnasta ja tuottajapalveluista vastaavan johtajan vastuulla on:
a) laatia ja päivittää HKScan-konsernin eläinhankintapolitiikka,
b) tuoda hyväksytyt ehdot ja ohjeet kaikkien niitä tarvitsevien HKScan-konsernin työntekijöiden saataville ja
c) varmistaa, että politiikkaa seurataan ja noudatetaan.
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YLEISET OHJEET

3.1 Yleistä
HKScanin eläinhankinta perustuu sopimustuotantoon. Konsernin eläinhankinta- ja tuottajapalvelujen organisaatio (Animal Sourcing/Producer Services organization, jäljempänä AS/PS) (yhdessä muiden tarvittavien
liiketoimintojen ja yksiköiden kanssa) vastaa parhaiden eläintuottajien valinnasta HKScanille, sopimusten
tekemisestä tuottajien kanssa HKScanin puolesta ja tuottajasuhteiden hoitamisesta.
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3.2 Sopimukset
HKScan ostaa eläimiä ainoastaan tuottajilta, joilla on voimassa oleva sopimus. Eri sopimusmuotoja voidaan
käyttää hankintatilanteen ja tuottajasuhteiden mukaan.
HKScan tekee sopimuksia uusien tuottajien kanssa ainoastaan, kun siihen on selvä liiketoiminnallinen tarve.
Sopimusten on noudatettava AS/PS-organisaation johtajan asettamaa HKScanin yleistä ohjeistusta, ja sopimukset tulee hyväksyttää hyväksymisohjeen (Approval Framework) mukaan. HKScan noudattaa yleisesti
läpinäkyvyyden periaatetta sopimuslomakkeiden ja -mallipohjien osalta. Yksittäiset sopimukset HKScanin ja
tuottajien välillä neuvotellaan yksitellen ja luottamuksellisesti.
Kunkin sopimustyypin ehdot ja lausekkeet, kuten yksinoikeus ja irtisanomisaika, määritetään ja ylläpidetään
tähän politiikkaan liitetyssä erillisessä sopimusohjeessa.
Eläinhankinnan ja tuottajapalvelujen organisaation edustajien vastuulla on varmistaa, että kaikkien eläintuottajien kanssa on voimassa oleva sopimus.
Kaikki eläinhankintasopimukset tallennetaan sähköiseen sopimusarkistoon (ECA). Kaikkien sopimusten hyväksynnässä on noudatettava HKScan-konsernin hyväksymisohjetta (Approval Framework).
3.3 Hinnoittelu ja maksut
HKScan määrittää eläinten hankintahinnat voimassa olevien ja hyväksyttyjen sopimusten ja hinnoittelurakenteiden mukaisesti. HKScanin AS/PS-organisaation vastuulla on määrittää ja ylläpitää hinnoittelurakenteet
sekä huolehtia käyttöönotosta. Hyväksyntä tapahtuu HKScanin hyväksymisohjeen (Approval Framework)
mukaisesti.
HKScanin AS/PS-organisaatio tekee hinnoittelupäätökset solmittujen sopimusten, hinnoittelurakenteiden ja
soveltuvien hinnastojen mukaan yhdessä asianomaisten liiketoimintasegmenttien edustajien kanssa päivittäin ja viikoittain. HKScan voi poiketa ennalta määritetyistä hinnoittelumalleista ja hinnastoista poikkeustilanteissa (jotka liittyvät esim. eläintauteihin) tai muun ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa. Tämä
edellyttää aina tapauskohtaista päätöstä ja tämän politiikan omistajan hyväksyntää.
Sopimuspohjat ja hinnoittelumallit sovitaan eläintuottajien edustajien kanssa vakiintuneilla yhteistyöfoorumeilla. HKScan tekee lopulliset hinnoittelupäätökset yksin myös tällaisissa tapauksissa, ja ne hyväksytään
hyväksymisohjeen (Approval Framework) mukaisesti.
Kaikki ostetut eläimet maksetaan HKScanin maksujärjestelmän kautta käyttäen HKScanin prosesseja ja
järjestelmiä, sekä HKScanin hyväksyttyjä ehtoja noudattaen.
3.4 Eläinhankintamäärä
HKScanin eläinhankintamäärä perustuu nykyiseen ja ennustettuun markkina-/asiakaskysyntään ja siihen
perustuvaan ennakoituun myyntimäärään. HKScanin AS/PS-organisaation vastuulla on toteuttaa tarvittavat
hankintastrategiat ja -toimet varmistaakseen oikeat eläinhankintamäärät lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
3.5 Laatu ja vastuullisuus
Osana HKScan-konsernin kestävää ja vastuullista toimitusketjua eläintuottajien velvollisuutena on täyttää
sopimustuotannossa tiukat laatua ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset. HKScanin AS/PSorganisaatio vastaa normien ja vaatimusten määrittämisestä HKScan-konsernin puolesta. Vastuullisuutta,
mukaan luettuna eläinten hyvinvointia, koskevat normit ja vaatimukset sovitaan eläintuottajien edustajien
kanssa vakiintuneilla yhteistyöfoorumeilla. HKScanin AS/PS-organisaation vastuulla on varmistaa, että tuottajat täyttävät normit ja vaatimukset. Yhteistyöfoorumien vastuulla on määrittää ja käynnistää hankkeita
HKScanin alkutuotannon laadun ja vastuullisuuden jatkuvaa parantamista varten.
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LAIT JA SÄÄDÖKSET

HKScan-konserni edellyttää, että kaikki tuottajat (mukaan lukien koko toimitusketju) noudattavat voimassa
olevia lakeja ja säädöksiä sekä noudatettavaksi päätettyjä toimialakohtaisia vapaaehtoisia säännöksiä.
HKScan ei hyväksy minkäänlaista eläinten laitonta tai epäeettistä kohtelua tai asetettujen vastuullisuusvaatimusten rikkomista. Konserni tekee yhteistyötä vain sellaisten tuottajien kanssa, jotka täyttävät vaatimukset.
Konsernin lakiasiainosasto voi antaa tarkempia käytännön ohjeita voimassa olevasta lainsäädännöstä ja
määräyksistä.
Jos HKScanin työntekijä tai tuottaja tulee tietoiseksi tämän politiikan tai jonkin lain tai määräyksen rikkomisesta, asiasta on ilmoitettava välittömästi HKScan-konsernin lakiasiainosastolle.
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RIITOJEN RATKAISU JA AUDITOINTI

Jos HKScanin ja tuottajan välillä syntyy sopimukseen, sen rikkomiseen, irtisanomiseen tai voimassaoloon
liittyvä riita, erimielisyys tai kiista, osapuolet voivat yhdessä nimittää puolueettoman selvitysmiehen/-tahon
auttamaan asian ratkaisemisessa osapuolten välillä. Tätä suositellaan ensisijaiseksi menettelyksi riitojen
ratkaisemiseen. Tämä ehto ei kuitenkaan millään tavalla rajoita osapuolten oikeutta erimielisyyksien ratkaisemiseen osapuolten välisten sopimusten mukaisesti.
Sopimukset ja sopimuskäytännöt voidaan auditoida HKScanin hallituksen/tarkastusvaliokunnan toimeksiannosta.
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ELÄINHANKINTAPOLITIIKKAA TÄYDENTÄVÄT LINJAUKSET JA OHJEET

Tähän politiikkaan liittyviä lisälinjauksia ja ohjeita voidaan antaa erikseen.
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