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DAVE GITLININ VIESTI

Carrier-yhtiön puitteissa vaadimme korkeaa
suorituskykyä ja rehellisyyttä kaikilta työntekijöiltämme,
sekä kaikilta, joiden kanssa suoritamme liiketoimia.
Ei ole koskaan hyväksyttävää vaarantaa
arvojamme, jotta voisimme saavuttaa
liiketoiminnalliset tavoitteet.
Olemme yhtiö, joka on sitoutunut aina
suorittamaan asiat oikein.
Ei poikkeuksia.
Dave

President & CEO, Carrier
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ARVOT TUOVAT VAHVUUTTA
Monimuotoisella
yhteisöllämme on yhteinen
tarkoitus ja jaetut arvot.
Luomme ja kehitämme
uusia ja parempia tapoja
ihmisten turvallisuuden,
mukavuuden ja liikkuvuuden
edistämiseksi.
Kehitämme vahvuuksiamme
osallistamalla,
erinomaisella palvelulla,
kasvamalla innovaatioiden
kautta, kohtelemalla
muita kunniottavasti
ja toimimamalla aina
rehellisesti.

Yhtiömme menestys perustuu henkilöstömme osaamiseen ja
omistautumiseen. Kunnioitamme ja arvostamme toisiamme,
sekä ymmärrämme, että vain yhdessä voimme hyödyntää täyden
potentiaalimme. Toimimme eri puolilla maailmaa vuorokauden ympäri,
joten työolosuhteet ja kohtaamamme haasteet vaihtelevat – mutta
ydinarvomme pysyvät samoina. Arvomme edellyttävät, että toimimme
aina avoimesti emmekä valehtele, huijaa, varasta tai toimi millään muulla
tavoin petollisesti.
Arvomme yhdistävät meidät, tarjoavat opastusta ja toimivat tukenamme.
Ne määrittävät, keitä me olemme, mitä me edustamme ja miten
hoidamme työmme. Nykypäivän monimuotoisessa ja alati muuttuvassa
liiketoimintaympäristössä, jossa meihin kohdistuu yksilöllisiä paineita ja
haasteita, voimme aina luottaa siihen, että arvomme tarjoavat selkeyttä ja
johdonmukaisuutta sekä tuovat meidän yhteen. Arvomme auttavat meitä
saavuttamaan korkeat laatu-, turvallisuus- ja suorituskykystandardimme,
joita asiakkaamme meiltä odottavat ja ansaitsevat. Arvomme toimivat
yhteisinä ohjeinamme.
Yhtiönä teemme nykyaikaisesta elämäntavasta mahdollista
Maailmanlaajuiset liiketoimintaratkaisumme toimivat rakennusteollisuuden
tukena.

Työntekijöidemme yhteiset arvot
Global Code of Ethics -ohjelma luotiin tuhansien yhtiön työntekijöiden
palautteen perusteella. Koko yhtiö oli mukana laatimassa tätä
ohjelmaa, jonka tavoitteena on auttaa meitä ymmärtämään paremmin
toimintakulttuuriamme ja arvojamme.
Ymmärrämme, kuinka tärkeää on saavuttaa tavoitteet oikealla tavalla, ja
olemme sitoutuneet toimimaan sen mukaisesti päivittäisessä työssämme.
Global Code of Ethics -ohjelma muodostaa maailmanlaajuiset ohjeemme
ja auttaa meitä saavuttamaan nämä tavoitteet.

KUNNIOITUS
Kohtelemme toisia siten
kuin haluaisimme itseämme
kohdeltavan.

INNOVAATIOT
Pyrimme jatkuvasti kehittymään,
parantamaan toimintaamme ja
edistämään kestävää kasvua.

REHELLISYYS
Rehellinen, vastuullinen ja eettinen
toiminta on aina etusijalla.

ERINOMAISUUS
Lunastamme tuotteidemme ja
palveluidemme lupaukset nopeasti
ja virheettömästi.

OSALLISTAMINEN
Pyrimme luomaan ympäristön,
jossa kaikki kokevat olevansa
osa sitä erilaisuuksistamme
huolimatta.
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ARVOT KÄYTÄNNÖSSÄ
Eettiset sääntömme
on käytännönläheinen
apuväline, joka auttaa meitä
suojaamaan ja parantamaan
liiketoimintaamme
sekä henkilökohtaista
työskentelyämme.

Eettiset sääntömme on luotu meitä kaikkia varten. Se toimii
maailmanlaajuisena ohjeena yhtiömme johtajille, toimihenkilöille ja
työntekijöille, sekä myös edustajille, tytäryhtiöille ja kumppaneille
kaikkialla maailmassa. Tämä ohjeisto auttaa meitä saavuttamaan
tavoitteemme oikealla tavalla
•

t uomalla ydinarvomme osaksi toimintaamme ja muistuttamalla meitä
siitä, että arvomme – Kunnioitus, rehellisyys, osalistaminen, innvointi ja
erinomaisuus – tekevät työstämme helpompaa

•

 äärittämällä tärkeimmät käytännöt, vaatimukset ja vastuut, joita
m
meidän on noudatettava

•

 ertomalla, kuinka voimme etsiä apua, kun kohtaamme huolenaiheita tai
k
vaikeita päätöksiä.

•

 dellyttämällä, että toimimme rehellisesti ja vältämme kaikenlaiset
e
rikkeet ja petokset

•

 uodostamalla yhtiön sääntöjen ja lakien noudattamista valvovan
m
ohjelman (Ethics & Compliance) kulmakiven

Arvojemme määritykset
Kunnioitus, rehellisyys, osallistaminen, innovointi ja erinomaisuus.
Noudattamalla näitä arvoja kaikissa päätöksissämme ja toiminnassamme

CARRIER GLOBAL CORPORATION

•

v aalimme työkulttuuria, joka edistää yhteistyötä ja kestävää kasvua sekä
auttaa välttämään vakavat virheet

•

pyrimme aina parhaaseen suoritukseen arvoistamme tinkimättä

•

s uojelemme ansaittua mainettamme toimimalla aina eettisesti ja
laillisesti

•

v ahvistamme suhteitamme liiketoimintakumppaneihin ja muihin tahoihin
tuotteidemme ja palvelujemme ansioiden perusteella

•

 arannamme kykyämme houkutella ja säilyttää korkeiden
p
standardiemme mukaisesti toimivia työntekijöitä, jotka ymmärtävät myös
sen, että useimmiten yritykset menestyvät juuri oikean toimintatavan
ansiosta
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VELVOLLISUUTEMME
Eettisten sääntöjen ja
ohjeiden noudattaminen
on meidän kaikkien
vastuulla. Meidän on
etsittävä opastusta
huolenaiheisiimme sekä
ilmoitettava kaikista
todellisista tai mahdollisista
rikkomuksista.

Yhtiön menestys on viime kädessä kiinni johtajiemme,
toimihenkilöidemme, henkilökuntamme ja edustajiemme teoista yksilöinä
kaikkialla maailmassa. Olemme siten kaikki henkilökohtaisesti vastuussa
siitä, että
•

 oudatamme meidän ydinarvoja sekä ymmärrämme yhtiömme käytännöt
n
ja toimimme aina niiden mukaisesti

•

 oudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä niiden sanamuodon
n
ja hengen mukaisesti

•

pidämme lupauksemme ja johdamme esimerkillisesti

•

ilmoitamme kaikista liiketoimintasääntöjen todellisista ja mahdollisista
rikkomuksista

Kostotoimet ongelman hyvässä uskossa esiin tuonutta henkilöä kohtaan
ovat kiellettyjä ja niistä rangaistaan kurinpidollisilla toimilla.

Johtajien ja esimiesten erityisvelvollisuudet
Yhtiömme johtajien ja esimiesten on johdettava esimerkillisesti ja
•

 idettävä yllä positiivista työympäristöä ja vaalittava liiketoimintasuhteita, joissa sallitaan ainoastaan laillinen,
p
eettinen ja ydinarvojemme mukainen toiminta

•

t oimittava aina standardiemme mukaisesti – pyytämättä myöskään koskaan muita työntekijöitä tai kumppaneita
toimimaan muulla tavoin

•

korostettava säännöllisesti sääntöjen, käytäntöjen, menettelyjen ja arvojen noudattamisen tärkeyttä

•

otettava vastuu omasta ja työntekijöiden toiminnasta sekä sääntöjenvalvonnan ja koulutusten toteutuksista

•

t arjottava työntekijöille koulutusta, joka auttaa heitä ymmärtämään velvollisuutensa, kehittämään
johtamistaitojaan sekä edistämään uraansa ja suhteitaan eettisellä tavalla

•

t uettava työntekijöitä ja liiketoimintakumppaneita sekä kannustettava heitä kertomaan omista ideoistaan ja
huolenaiheistaan

•

r eagoitava nopeasti ja kunnioittavasti huolenaiheisiin korjaamalla itse ongelmatilanteet ja estämällä niiden
uusiutuminen – tai etsimällä asianmukaista apua

•

toimittava aina itse lakien ja näiden käytäntöjen mukaisella tavalla

•

tuomittava kostotoimet eikä koskaan osallistua niihin

•

Kyseenalaista menestys, ei vain epäonnistuminen, ajoittain, erityisesti mikäli tulos näyttää liian hyvältä ollakseen
totta.

•

Tunnista julkisesti, ne, jotka suorittivat oikeita toimenpiteitä, erityisesti, kun vaadittiin rohkeutta tehdä näin.

•

Puhu tiimisi kanssa riskeistä avoimesti ja proaktiivisesti. Erityisesti, kun työskennellään vaikeissa olosuhteissa tai
paineen alla, anna työkaluja tilanteen rauhoittamiseen ja kannusta avun hakemiseen tarvittaessa.
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EETTINEN PÄÄTÖKSENTEKO
Eettinen päätöksenteko edellyttää, että voit vastata itsellesi rehellisesti
"kyllä" kahteen kysymykseen ennen kuin toimit:

1: 	Saanko tehdä näin?
Onko aiottu toiminta lakien ja yrityksen käytäntöjen sekä niiden
periaatteiden mukaista?
2: 	Onko tämä oikein?
Onko aiottu toiminta ydinarvojen ja maineen mukaista?
Kun pohdit vastaustasi näihin kysymyksiin, sinun on huomioitava kaikki
asianmukaiset faktatiedot, velvollisuudet osakkeenomistajia kohtaan
ja mahdolliset vaihtoehdot. Sinun on otettava päätöksenteon osaksi
myös oikeat ihmiset, mukaan lukien Ethics & Compliance Officer
(ECO), henkilöstöjohtaja ja aihekohtaiset asiantuntijat (kuten tekniikan,
suunnittelun, laadun, liiketoiminnan ja lain asiantuntijat).
Vaikkakin Eettiset sääntömme auttavat sinua tekemään laajamittaisesti
päätöksiä, käy läpi Eettiset sääntömme auttavat saadaksesi
yksityiskohtaiset tiedot siitä mitä voimme ja mitä pitäisi tehdä.
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ILMOITTAMINEN JA
TUEN HANKKIMINEN
Käytettävissämme
on monia resursseja,
jotka auttavat meitä
ilmoittamaan mahdollisista
rikkomuksista vilpittömästi
ja löytämään apua eettisissä
ongelmatilanteissa. Emme
hyväksy kostotoimia
ongelman vilpittömin mielin
esiin nostaneita henkilöitä
vastaan.

Havaituista tai epäillyistä lakien, näiden käytäntöjen tai arvojemme
rikkomuksista on ilmoitettava mahdollisimman pian. Huolenaiheista
voidaan ilmoittaa kenelle tahansa esimiehelle, lakiosastolle, ECO:lle tai
henkilöstöosastolle. Raportin voi jättää luottamuksellisesti. Vaikka raportti
voidaan jättää nimettömästi (mikäli laki niin sallii), kannustamme ihmisiä
kertomaan henkilöllisyytensä, sillä se helpottaa tutkimuksia ja mahdollisia
seurantatoimia.
Raportin laatimistavasta ja seurauksista riippumatta kostotoimet ovat
aina kiellettyjä. Yhtiömme ei salli minkäänlaisia kostotoimia sellaista
henkilöä vastaan, joka on tehnyt ilmoituksen vilpittömin mielin
tai joka tekee yhteistyötä meneillään olevassa tutkimuksessa.
Tämä ei tarkoita, että sinun pitäisi tietää kaikki faktat tai olla varma
rikkomuksen tapahtumisesta – vilpittömällä tarkoitetaan sitä, että uskot
rikkomuksen tapahtuneen ja haluat ilmoittaa siitä rehellisesti ja sääntöjä
kunnioittavasti. Kaikista kostotoimista seuraa kurinpitotoimia ja jopa
mahdollinen irtisanominen.
Tosiasia on, että jos ilmoitat huomaamasi asian, sinua ei tulla
rankaisemaan. Et joudu hankaluuksiin, vaikka ilmoittamasi asia ei
todellisuudessa osoittautuisikaan ongelmaksi. Sinun on ehkä vaikea uskoa
tätä, mutta se on totta. Kannustamme kaikkia ottamaan asiat esille ja
kysymään - myös vaikeita kysymyksiä.
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KUINKA VAALIMME
TOIMINTAOHJEITAMME
Valvomme toimintojamme
säännöllisesti
sääntöjenmukaisuuden ja
jatkuvan parantamisen
varmistamiseksi. Kaikki
raportoidut rikkomukset
tutkitaan huolellisesti,
reilusti ja puolueettomasti.
Pyrimme parantamaan
toimintaamme jatkuvasti
näiden tutkimustulosten
perusteella.

Yhtiömme suorittaa liiketoimintayksikköjensä säännöllisiä tarkastuksia
sisäisten ja ulkoisten asiantuntijatiimien avustuksella. Näin varmistamme
eettisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisen toiminnan. Joskus yhtiö voi myös
tehdä liiketoimintakumppaneidensa tarkastuksia. Joskus yhtiö voi myös
suorittaa liiketoimintakumppaneiden tarkastuksia. Kaikista tarkastuksista
– olivatpa ne sitten ennalta julkistettuja tai ei – luodaan raportti kaikille
osapuolille jatkuvan parantamisen mahdollistamiseksi.
Kun todellinen tai mahdollinen lain, käytäntöjen tai sääntöjen rikkomus
raportoidaan tai havaitaan, yhtiön Ethics & Compliance –asioita hoitava
osasto tutkii tapauksen lainmukaisella tavalla. Tutkimuksessa pyritään
aina huomioimaan kaikkien osapuolten kertomukset, ja asiat käsitellään
luottamuksellisesti. Myös asianajajan salassapitovelvollisuus on
voimassa, kun lakiosasto tutkii asiaa.
Yhtiö kohtelee kunnioituksella kaikkia tarkastuksiin tai tutkimuksiin
liittyviä osapuolia. Joskus kaikkia tutkimukseen liittyviä tietoja ei jaeta
kaikille osapuolille luottamuksellisuuden varmistamiseksi tai muista
syistä. Kaikkien työntekijöiden ja liiketoimintakumppanien on oltava
rehellisiä sekä toimittava yhteistyössä tarkastusten ja tutkimusten
suorittamisessa, ellei paikallinen lainsäädäntö muuta edellytä. Yhteistyö
voi sisältää osallistumista haastatteluihin ja asiakirjojen toimittamista.
Rikkomuksista, valehtelusta ja muusta yhteistyön vastaisesta toiminnasta
seuraa kurinpidollisia toimia. Nämä toimet voivat sisältää ohjeistamista,
varoituksia, lomautuksen, työsuhteen päättymisen, tappioiden hyvityksen
tai jopa rikosoikeudellisia syytteitä. Yhtiön Ethics & Compliance -osasto
ja henkilöstöosasto osallistuvat kurinpidollisten toimien määrittämiseen,
jotta kaikkia työntekijöitä kohdellaan johdonmukaisesti.
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POIKKEUSLUVAT
Sääntöihin ja muihin sitä tukeviin ohjeisiin myönnetään poikkeuslupia
vain erityisolosuhteissa eettistä ja sääntöjenmukaista toimintaa valvovan
osaston johtajan luvalla. Kaikille johtajia ja ylempiä toimihenkilöitä
koskeville luville on hankittava hyväksyntä sekä sääntöjenmukaista
toimintaa valvovan osaston johtajalta että johtoryhmältä tai johtoryhmän
komitealta. Poikkeusluvat myönnetään lain, säädösten ja yhtiön
käytäntöjen mukaisella tavalla.
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INNOVAATIOIDEN JA REHELLISEN
TOIMINNAN PERINTÖ
Yhtiömme perustamisesta
lähtien olemme pyrkineet
keksimään ja kehittämään
markkinoita uudistavia
tuotteita, jotka tarjoavat
ennennäkemätöntä
turvallisuutta, suorituskykyä,
käytännöllisyyttä ja
mukavuutta. Yhtiön
perustajilla oli yhteinen
näkemys korkeista laatu- ja
eettisyysstandardeista – he
laittoivat alulle perinteen,
jota me vaalimme ja
kehitämme edelleen
tänä päivänä.

Liiketoimintamme perustettiin visionäärien ajatuksille, joiden innovaatiot
loivat tai laajensivat kokonaista teollisuutta.
Esim. ihmiset elivät sisätiloissa kuumuuden ja kosteuden armoilla aina
vuoteen 1902 saakka, jolloin Willis Carrier keksi maailman ensimmäisen
ilmastointilaitteen. Carrier aloitti keksinnöllään teollisuudenalan,
joka huolehtii nykyään miljoonien ihmisten mukavasta ja turvallisesta
sisäilmasta äärimmäisissä lämpötiloissa sekä suojelee ruoka- ja
lääketuotteita. Carrier johtaa edelleen alan kehitystä uuden sukupolven
energiatehokkailla tekniikoilla, jotka auttavat suojelemaan sekä ympäristöä
että sen asukkaita.
Laivoissa syttyvät tulipalot levisivät nopeasti ja usein kohtalokkaasti
aina vuoteen 1918 saakka, jolloin Walter Kidde loi ensimmäisen laivoihin
suunnitellun savutunnistimen ja hiilidioksidisammutusjärjestelmän. Viisi
vuotta myöhemmin hän keksi ensimmäisen kannettavan hiilidioksidia
käyttävän palonsammuttimen. Nykyään Kidde Home Safety -tuotteet
auttavat estämään onnettomuuksia uusimpien palontunnistus-ja
sammutustekniikoiden avulla. Kidde jatkaa myös perustajansa arvojen
vaalimista huolehtimalla ihmisistä yhteiskunnallisten hankkeiden ja
hyväntekeväisyystoimien kautta. Vuosittain yritys lahjoittaa yli 100 000
häkä- ja savutunnistinta.
Lukkojen tiirikoiminen oli verrattain helppoa, kunnes veljekset Jeremiah ja
Charles Chubb keksivät ensimmäisen haittalukon vuonna 1818. Lukko oli
niin tehokas, että veljesten keksinnöstä muodostui turvallisuusalan uusi
standardi. Veljekset laajensivat liiketoimintaansa lukkojen lisäksi myös
paloturvallisuus- ja turvajärjestelmillä. Nykyään Chubb on alansa johtava
yritys, joka on voittanut useita palkintoja (esimerkiksi Millennium Award
for Design and Technology, International Fire Expo Award for Innovation ja
Metropolitan Police Award for Intruder Alarm Performance).
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YHDESSÄ OLEMME VAHVEMPIA
Keskinäinen luottamuksemme pitää
meidät yhdessä. Kunnioitamme toisiamme ja
ymmärrämme, että voimme menestyä ainoastaan yhteistyön avulla. Noudatamme ohjeitamme ja varotoimiamme, jotta varmistamme
tehokkaan ja turvallisen työskentelyn.
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KUNNIOITTAVAN TYÖYMPÄRISTÖN
VAALIMINEN
Sitoudumme osallistamiseen
ja kunnioittamiseen
varmistamalla, että kukaan
ei tunne itseään uhatuksi tai
epävarmaksi työpaikallaan.

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Kunnioittamalla toisiamme ja tuomitsemalla kaikenlaisen kiusaamisen
ja ahdistelun luomme positiivisen työympäristön, jossa voimme ilmaista
vapaasti ajatuksemme ja ideamme, esittää kysymyksiä, antaa rakentavia
ehdotuksia ja hyödyntää täyden potentiaalimme. Tämä mahdollistaa
innovatiiviset, luovat ja suorituskykyiset ratkaisut sekä edistää myös
osallistamista ja yhteistyöhenkeä. Toimimalla vastuullisesti sekä
tunnistamalla ja ratkaisemalla ongelmatilanteet, joissa muut tuntevat
olonsa ulkopuoliseksi, epäkunnioitetuksi tai epävarmaksi, toimimme
arvojemme ja muiden säädösten mukaisella tavalla.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Yhtiö ei salli työpaikalla minkäänlaista ahdistelua, kiusaamista, uhkailua
tai väkivaltaa. Me kaikki voimme tehdä oman osamme
•

ehkäisemällä toimintaa, joka halventaa, väheksyy tai pelottelee muita

•

 annustamalla muita kertomaan mielipiteensä ja ideansa, esittämällä
k
kysymyksiä sekä kuuntelemalla avoimesti muiden ehdotuksia ja ideoita

•

ilmoittamalla kaikenlaisesta häirinnästä sen kohteesta riippumatta

•

v aalimalla turvallisuutta sekä ilmoittamalla kaikesta uhkailusta ja
väkivallasta

•

toimimalla empaattisesti ja kohtelemalla muita kunnioituksella

•

noudattamalla kaikkia työpaikkahäirintää sääteleviä lakeja ja säädöksiä

Jos havaitset häirintää tai epäilet häirintää tapahtuneen, ilmoita siitä
välittömästi esimiehelle, henkilöstöosastolle, ECO:lle tai käytä yhtiön
nimetöntä raportointiohjelmaa. Jos havaitset tai epäilet uhkailua tai
väkivaltaa, varoita osallisia henkilöitä, hakeudu turvaan ja ilmoita asiasta
välittömästi turvallisuusosastolle. Ilmoita asiasta mahdollisimman pian
myös esimiehellesi, henkilöstöosastolle, ECO:lle tai tai käytä yhtiön
nimetöntä raportointiohjelmaa.

JATKUU >
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KUNNIOITTAVAN TYÖYMPÄRISTÖN
VAALIMINEN (JATKUU)
K: 	Mitä minun pitää tehdä, jos huomaan työtoveriani häirittävän,
mutta hän ei koskaan tunnu valittavan siitä?
V: 	Voit halutessasi aloittaa keskustelemalla tilanteesta työtoverisi
kanssa. Jos työtoverisi ei suostu tekemään raporttia, vaikka
epäilet häirintää tapahtuneen, ota yhteyttä esimieheesi
tai henkilöstöosastoon. Jos haluat keskustella tilanteesta
luottamuksellisesti ja selvittää käytettävissä olevat vaihtoehdot,
käytä yhtiön nimetöntä raportointiohjelmaa. Tutkinta voidaan
suorittaa hienovaraisesti. Ilmoittamalla häirinnästä et suojele
ainoastaan työtoveriasi, vaan myös muita häirinnän kohteeksi
joutuvia henkilöitä.

Häirintä
Häirinnällä tarkoitetaan puheita tai toimia, jotka luovat ahdistavan,
vihamielisen tai loukkaavan työympäristön. Häirinnässä ei ole kyse
pelkästään sen tarkoituksesta vaan myös siitä, miten muut sen kokevat,
tapahtuipa se kasvotusten tai verkossa. Sillä voidaan tarkoittaa
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•

 uheita tai kirjoituksia, mukaan lukien rotuun, etniseen taustaan tai
p
sukupuoleen liittyviä pilkkanimityksiä, vitsejä tai stereotypioita sekä
uhkailevaa, äänekästä tai halventavaa kielenkäyttöä

•

 enkilön toimia, kuten ei-toivottua koskettelua, seksuaalista lähentelyä,
h
kulun estämistä, laiminlyöntiä tai tahallista nöyryyttämistä

•

 äytettyä sisältöä, kuten säädyttömien kuvien tai kirjoitusten
n
sijoittamista työpisteeseen tai niiden jakamista sähköisesti

KÄYTÄNNESÄÄNTEEMME
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TYÖPAIKAN TERVEYS JA
TURVALLISUUS
Kaikkien työpaikalla olevien
henkilöiden
terveys ja turvallisuus on
aina etusijalla.

15

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Valmistajana ja palveluntarjoajana olemme vastuussa miljoonien ihmisten
suojaamisesta, mukavuudesta ja tuottavuudesta – meidän on siksi
asetettava turvallisuus aina etusijalle. Kaikki alkaa siitä, että otamme
henkilökohtaisesti vastuun työtoverien, liiketoimintakumppanien ja
vierailijoiden turvallisuudesta – sekä tietysti omasta turvallisuudestamme.
Kun työpaikkamme on turvallinen, voimme keskittyä luomaan
innovatiivisia ratkaisuja nykypäivän tarpeisiin. Turvallisuus on olennaisen
tärkeää sitoutumisessamme rehellisyyteen.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Tavoitteenamme on varmistaa työpaikan turvallisuus sekä estää kaikki
onnettomuudet ja vaaratilanteet yhtiön tiloissa tai työpisteissä. Sen vuoksi
•

noudatamme kaikkia turvallisuusohjeita, -käytäntöjä ja -lakeja

•

 uolehdimme toisistamme ja autamme muita työskentelemään
h
turvallisesti

•

emme salli huumausaineita, alkoholia, aseita tai väkivaltaa työpaikalla

•

 unnioitamme kaikkia yhtiön fyysisiä turvamenettelyjä, mukaan lukien
k
tilojen pääsyoikeuksia ja kulkukorttien käyttöä

•

ilmoitamme viipymättä kaikista loukkaantumisista, vaaratilanteista,
uhkista ja läheltä piti -tilanteista, jotta ne voidaan tutkia, käsitellä ja
ehkäistä asianmukaisella tavalla

K: 	Kuinka huumausaineiden nollatoleranssimme vaikuttaa
reseptilääkkeiden käyttöön?
V: 	Jos sinulle on määrätty reseptilääkkeitä, jotka vaikuttavat
työskentelytehokkuuteesi, ilmoita asiasta esimiehellesi tai
henkilöstöosastolle. Joissakin tapauksissa reseptilääkkeet
voivat heikentää harkinta- tai havaintokykyä ja aiheuttaa siten
turvattomia työolosuhteita. Ilmoittamalla asiasta esimiehellesi
tai henkilöstöosastolle voit olla varma siitä, että tilanne
arvioidaan asianmukaisesti kaikkien osapuolten turvallisuuden
varmistamiseksi.

JATKUU >
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TYÖPAIKAN TERVEYS JA TURVALLISUUS (JATKUU)

Huumeet ja alkoholi
Kaikissa yhtiön yksiköissä eri puolilla maailmaa noudatetaan kaikkia
voimassa olevia alkoholin, huumeiden ja muiden säädeltyjen aineiden
hallussapitoon ja käyttöön liittyviä lakeja ja säädöksiä. Yhtiö kieltää
huumausaineiden käytön, myymisen, ostamisen, kuljettamisen ja
hallussapidon yhtiön tiloissa. Paikallisen yhtiön yksikön johtoryhmällä
on valtuudet päättää, voidaanko alkoholia tarjota yrityksen tiloissa.
Huumausaineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena oleskelu yhtiön
tiloissa tai tapahtumissa ei ole koskaan hyväksyttävää.

Savuton työpaikka
Tupakan ja muiden tupakkatuotteiden käyttö ja altistuminen passiiviselle
tupakoinnille tunnistetaan terveysriskeiksi. Siksi kaikki yhtiön tilat
ovat savuttomia. Tupakkatuotteet käsittävät tupakan, sikarit, piiput,
sähkötupakat ja savuttoman tupakan (esim., purutupakka, nuuska).
Tupakkatuotteita ei sallita käytettäviksi minkään yhtiön rakennustilan
sisällä tai yhtiön omistamalla alueella.

Vähimmäisvaatimuksia pidemmälle
Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että jokainen työntekijä pääsee
turvallisesti kotiin työpäivän päätteeksi. Meille turvallisuus tarkoittaa
muutakin kuin vain onnettomuuksien välttämistä. Siinä on kyse
ympäristöolosuhteiden parantamisesta, toimipisteidemme ilmanlaadun
parantamisesta ja työntekijöiden terveellisten elämäntapojen
vaalimisesta. Hyödynnämme käytettävissä olevia tekniikoita ja menemme
usein turvallisuusstandardien vaatimuksia pidemmälle – tästä voimme
mainita esimerkkinä tavoitteemme laskea tuotantolaitostemme melutasoa
niin, että työntekijämme eivät tarvitse kuulosuojaimia.

CARRIER GLOBAL CORPORATION
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MAAILMANLAAJUINEN
MONINAISUUS JA OSALLISTAMINEN
Henkilöstömme osaaminen
ja monimuotoisuus sekä
heidän luovuutensa ja
ideansa muodostavat
tärkeimmän voimavaramme.
Me kannustamme ja
tuemme kaikkia rakentavia
ja kunnioittavia ideoita,
kysymyksiä ja näkökulmia.

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Osallistaminen on yksi johtavia arvojamme. Menestyksemme
maailmanlaajuisena rakennusjärjestelmien johtavana toimittajana
edellyttää työntekijöidemme ainutlaatuisia kykyjä, näkökulmia ja
kokemuksia. Heidän monipuoliset taitonsa luovat uusia innovaatioita
sekä entistä älykkäämpiä ja kestävämpiä ratkaisuja asiakkaillemme eri
puolilla maailmaa. Osallistumalla yhteisesti työntekoon voimme kaikki
auttaa yhtiön menestymään. Vaalimalla monimuotoisuutta, avoimuutta
ja luottamusta voimme työskennellä tehokkaammin keskenämme sekä
asiakkaidemme, liiketoimintakumppaniemme ja yhteisöjen kanssa
kaikkialla maailmassa.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Yhtiö edistää aktiivisesti monimuotoisuutta ja osallistamista kaikkialla,
missä työskentelemme ja elämme. Sen vuoksi
•

 ohtelemme muita kunnioittavasti ja varmistamme, että kaikki saavat
k
äänensä kuuluviin

•

kannustamme muita kertomaan mielipiteensä ja uudet ideansa

•

tuemme aloitteita, jotka edistävät työpaikan monimuotoisuutta

•

sopeutamme vammaisia työntekijöitä tai työnhakijoita

•

noudatamme kaikkia voimassa olevia työ- ja työllistymislakeja

K: 	Laitekannan logistiikka-asiantuntijan paikkaa hakevalla
ehdokkaalla vaikuttaa olevan erinomaiset työtaidot, mutta olen
huolissani hänen kyvystään tarjota asiakkaille tarvittavaa tukea
vammansa vuoksi. Mitä minun tulee tehdä?
V: 	Selvitä, onko käytettävissä teknistä ratkaisua, jolla voidaan
ratkaista asiakastuen tarjontaan liittyviä ongelmia. Saatat
yllättyä siitä, kuinka helposti kyseinen työnhakija osaa
sopeutua eri olosuhteisiin. Sinun kannattaa myös ottaa yhteyttä
henkilöstöosastoon ja liiketoimintayksikkösi johtoryhmään, jotta
saat lisätietoa työn vaatimuksista ja siitä, voidaanko kyseinen
työnkuva sopeuttaa tätä ehdokasta varten.
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YHDENVERTAISET
MAHDOLLISUUDET
Kaikilla on samat
mahdollisuudet menestyä
omien ansioidensa ja
taitojensa perusteella
ilman syrjintää.

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Toimimalla avoimesti ja rehellisesti rekrytoinnin ja urakehityksen suhteen
vahvistamme henkilöstön luottamusta sekä mainettamme rehellisenä
yrityksenä. Yhdenvertaisten mahdollisuuksien avulla voimme houkutella ja
säilyttää parhaat työntekijät yrityksemme menestyksen takaamiseksi. Se
parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tuottavuutta sekä auttaa luomaan
innovatiivisia ja luotettavia tuotteita.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Yhtiö tekee rekrytointiin ja urakehitykseen liittyvät päätökset reilusti ja
puolueettomasti työntekijöiden taitojen, työhistorian ja suorituskyvyn
perusteella. Emme suvaitse mitään syrjintää esimerkiksi seuraavien
tekijöiden perusteella:
•

rotu

•

ihonväri

•

uskonto

•

synnyinmaa

•

sukupuoli

•

ikä

•

vammaisuus

•

sotaveteraanius

•

siviilisääty

•

kansalaisuus

•

uskomus

•

seksuaalinen suuntautuminen

•

laissa voi olla määritetty myös muita syrjintätekijöitä

Yhtiö huolehtii tarvittaessa myös kohtuullisista sopeuttamistoimista
vammaisille työntekijöille ja uskonnollisille vaatimuksille.
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HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN
SUOJAAMINEN
Suojelemme
henkilökohtaiset tiedot
emmekä luovuta
kenellekään ilman
lainmukaista tai
liiketoimintaa liittyvää
vaatimusta käyttää niitä.

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Yhtiö käsittelee henkilökohtaisia tietoja kunnioituksella ja asianmukaisten
turvasäädösten mukaisesti. Suojaamalla henkilökohtaiset tiedot
asianmukaisella tavalla emme ainoastaan täytä lainmukaisia
velvollisuuksiamme, vaan myös suojelemme toisiamme ja yrityksemme
mainetta.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Suojaamme yhtiön työntekijöiden ja muiden henkilökohtaiset tiedot
•

 oudattamalla kaikkia henkilökohtaisiin tietoihin liittyviä toimintatapoja ja
n
menettelytapoja

•

s äilyttämällä muiden henkilökohtaiset tiedot luottamuksellisesti – emme
jaa niitä koskaan kenellekään (yrityksen sisä- tai ulkopuolella) ilman
asianmukaista lupaa ja selkeää liiketoiminnan asettamaa tarvetta

•

 eräämällä ja tallentamalla henkilökohtaisia tietoja vain, kun se on
k
tarpeellista ja lain mukaan sallittua

•

noudattamalla kaikkia voimassa olevia tietosuojalakeja

Henkilökohtaiset tiedot
Henkilökohtaisilla tiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka voidaan
yhdistää tiettyyn henkilöön, mutta ei koostetussa muodossa kerättyjä
tietoja.

K: 	Esimieheni pyysi minua luomaan yhteistyössä
palveluntarjoajamme kanssa tiimihakemiston, joka listaa kaikki
projektiini liittyvät työntekijät. Hän haluaa, että toimitan kunkin
työntekijän nimen, työpuhelinnumeron, työsähköpostiosoitteen,
kotipuhelinnumeron ja valokuvan, jotta heihin voidaan ottaa
yhteyttä ja tietoja voidaan jakaa hätätilanteissa. Pitäisikö minun
luoda ja toimittaa tämä luettelo palveluntarjoajalle?
V: 	Ensin sinun on tehtävä yhtiön tietosuoja-arviointi. Kaikki
pyydetyt tiedot ovat henkilökohtaisia tietoja. Toimintatapoja
käsittelevässä käsikirjassa henkilökohtaiset tiedot määritetään
tiedoiksi, jotka voidaan yhdistää tiettyyn henkilöön. Ennen
kuin keräät tai jaat henkilökohtaisia tietoja, varmista että
toiminta noudattaa yhtiön käytäntöjä. Jos sinulla on kysyttävää,
keskustele yhtiön tietosuoja-asiantuntijan kanssa.
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SOSIAALISEN MEDIAN
VASTUULLINEN KÄYTTÖ
Käytämme sosiaalista mediaa
vastuullisesti
liiketoimintamme puitteissa ja
varmistamme, että emme
vahingoita yhtiötä omilla
toimillamme.

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Sosiaalisen median avulla voimme pitää yhteyttä työtovereihin, jakaa
tietoja ja vaikuttaa mielipiteisiin. Meidän on kuitenkin käytettävä
sitä vastuullisesti, sillä verkossa tiedot voivat levitä nopeasti ja
ennakoimattomasti. Me kunnioitamme kaikkien oikeuksia mielipiteensä
ja luovuutensa osoittamisessa. Toimimme kuitenkin aina yrityksemme
edun mukaisesti ja suojelemme sen mainetta. Huolehtimalla siitä,
että emme käytä yrityksemme nimeä tai asemaamme väärin emmekä
luovuta arkaluonteisia tietoja verkossa, voimme varmistaa yhtiön ja
työtovereidemme turvallisuuden.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Käytämme sosiaalista mediaa varoen ja vältämme julkaisemasta mitään
tietoja, jotka voisivat olla haitallisia yhtiön kannalta. Sen vuoksi
•

 erromme aina avoimesti ja rehellisesti työskentelevämme yhtiössä ja
k
teemme aina selväksi, että mahdolliset omat mielipiteemme eivät edusta
yhtiön näkemystä

•

 mme julkaise yhtiön liittyvää arkaluonteista tietoa – se on
e
sallittua ainoastaan työntekijöille, joilla on erityisvaltuudet esiintyä
yrityksen puolesta

•

 mme julkaise mitään yritykseemme, asiakkaisiimme,
e
tavarantoimittajiimme tai liiketoimintakumppaneihimme liittyvää ei-julkista
tietoa ilman asianmukaista valtuutusta ja hyväksyntää

•

 mme kohtele muita epäreilusti tai pahantahtoisesti emmekä julkaise
e
sopimatonta tai loukkaavaa sisältöä

•

 tamme ennakoivasti huomioon, kuinka julkaisumme voivat vaikuttaa
o
yritykseemme, työtovereihimme, liiketoimintakumppaneihimme tai
asiakkaisiimme ennen niiden jakamista – emme myöskään koskaan jaa
työtoverien henkilökohtaisia tietoja, valokuvia tai videoita

•

emme koskaan anna sosiaalisen median käytön häiritä työtämme

K: 	Julkaisimme juuri hienon videon, jossa esittelemme uuden ja
mullistavan tekniikan. Voinko tweetata videolinkin vai pitääkö
minun jättää se some-tiimimme tehtäväksi?
V: 	Me kannustamme sinua jakamaan yritykseen liittyvää
mielenkiintoista sisältöä sosiaalisissa verkostoissasi. Sinun
on kuitenkin oltava varma siitä, että video on hyväksytty
julkaistavaksi, ja sinun on kerrottava tweetissäsi ja Twitterprofiilissasi avoimesti olevasi yhtiön työntekijä.
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TARJOAMME ASIAKKAILLEMME
LISÄARVOA – LUNASTAMME AINA
TUOTTEIDEMME JA PALVELUIDEMME
LUPAUKSET
Asetamme kunnianhimoisia tavoitteita ja
pidämme lupauksemme. Tiedostamme, että
asiakkaillamme on muita vaihtoehtoja ja
meidän on ansaittava heidän luottamuksensa
jatkuvasti. Ylitämme henkilöstöömme,
tuotteisiimme ja palveluihimme kohdistuvat
odotukset.
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Turvallisten ja laadukkaiden
tuotteiden ja palvelujen toimittaminen

22

Tasapuolinen ja rehellinen toiminta

23

Valtioiden palvelu

24

Voimakas ja lainmukainen kilpailu

26

Kilpailijoihin liittyvien tietojen
kerääminen28
Maailmanlaajuinen liiketoiminta

29

Lahjonnan ja korruption torjunta

30

TURVALLISTEN JA LAADUKKAIDEN
TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN
TOIMITTAMINEN
Emme koskaan tingi
tuotteidemme ja
palveluidemme laadusta
tai turvallisuudesta.

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Vuodesta 1818 (jolloin Chubbin veljekset patentoivat turvallisen
lukkomekanisminsa) lähtien yhtiö on kehittänyt innovatiivisia, tehokkaita
ja uraauurtavia tuotteita ihmishenkien varjelemiseksi. Ilmastointi- ja
turvallisuusjärjestelmiimme, jotka luovat elämisen mukavuutta ja
turvallisuutta sekä maalla että merellä. Se tarkoittaa, että meillä on
valtava vastuu – ei ainoastaan asiakkaillemme, vaan myös heidän
palvelemilleen ihmisille. Vaalimme tätä vastuuta täysin sydämin ja
edellytämme, että jokainen valmistamamme tuote täyttää tarkat ja
korkeat suorituskyvyn standardit.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Ansaitsemme asiakkaidemme luottamuksen toimittamalla
mahdollisimman turvallisia ja laadukkaita tuotteita ja palveluja. Sen vuoksi
•

t urvallisuus on tärkein prioriteetti kaikessa, mitä suunnittelemme,
valmistamme, toimitamme, asennamme, ylläpidämme ja korjaamme

•

s uunnittelemme tuotteemme ja palvelumme siten, että ne täyttävät tai
ylittävät hallitusten asettamat säädökset ja alan standardit

•

t eemme kaikki tarvittavat tarkastukset ja testaukset tarkasti ja ajallaan,
sekä varmistamme, että kaikki asiakirjat ovat ajan tasalla, tarkkoja ja
täydellisiä

•

 nnamme kaikille työntekijöille valtuuden ja velvollisuuden ilmoittaa
a
turvallisuuteen tai laatuun liittyvistä ongelmista, vaikka se vaatisi
tuotannon tai toimitusten pysäyttämistä

•

v aalimme jatkuvaa parantamista työkulttuurimme ja ACE (Achieving
Competitive Excellence) -toimintajärjestelmämme työkalujen kautta

ACE
ACE (Achieving Competitive Excellence) -toimintajärjestelmämme
edistää kaikkien liiketoimintayksiköidemme kilpailukykyä. Se parantaa
toimintamme tehokkuutta kulttuurien, työkalujen ja kilpailukyvyn
vuorovaikutuksella. Näin työntekijät ovat motivoituneita ja he
työskentelevät turvallisessa ympäristössä, mikä varmistaa tuotteiden
laadun ja ajallaan tapahtuvan toimituksen.
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TASAPUOLINEN JA REHELLINEN
TOIMINTA
Toimimme markkinoilla
reilusti, rehellisesti ja
avoimesti.

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Yrityksemme perustajat laittoivat alulle luottamukseen perustuvat
suhteet asiakkaiden ja liiketoimintakumppanien kanssa, ja tätä rehelliseen
ja avoimeen toimintaan perustuvaa mainetta vaalimme edelleen.
Kilpailijat kunniottavat meitä, koska kilpailemme vahvasti, reilusti ja
laillisesti. Kunnioitamme perinteitämme ja pidämme aina lupauksemme.
Asiakkaidemme on tiedettävä tarkalleen, mitä he saavat ja milloin se
heille toimitetaan. He ansaitsevat puolueettomat arviot tuotteidemme
kyvyistä ja rajoituksista. Muunlainen toiminta voisi heikentää asiakkaiden
tyytyväisyyttä ja jopa vaarantaa ihmishenkiä, mikäli kriittisen tärkeät osat
hajoavat käytössä.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Toimimme asiakkaidemme, liiketoimintakumppaniemme ja
kilpailijoidemme kanssa reilusti

CARRIER GLOBAL CORPORATION

•

 yymme ja markkinoimme tuotteitamme rehellisesti niiden ansioiden
m
perusteella

•

 oudatamme kaikkia meitä koskevia lakeja ja säädöksiä niiden
n
sanamuodon ja hengen mukaisesti

•

emme anna epätarkkoja tai loukkaavia kommentteja kilpailijoistamme

•

 dellytämme, että kaikki tärkeät edustajamme noudattavat näitä
e
vaatimuksia

KÄYTÄNNESÄÄNTEEMME
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VALTIOIDEN PALVELU
Me arvostamme valtiollisia
asiakkaitamme ja
noudatamme täysin heidän
yksilöllisiä sääntöjään ja
säädöksiään.

24

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Teemme tiivistä yhteistyötä monien valtiollisten tahojen kanssa
eri puolilla maailmaa. Niillä kaikilla on omat tarkat sääntönsä ja
säädöksensä, joita meidän on noudatettava kilpaillessamme uusista
sopimuksista sekä määrittäessämme hintoihin sisältyviä kustannuksia ja
toimitussisältöä – mukaan lukien tuotteiden testaus- ja tarkastustoimet.
Kilpailemalla sopimuksista reilusti tuotteidemme ja palvelujemme ansioiden
perusteella – sekä noudattamalla asianmukaisia sääntöjä, säädöksiä,
sopimusvaatimuksia ja lakeja – voimme tarjota valtiollisille asiakkaillemme
hyvää palvelua ja vakuuttaa heidät siitä, että he ovat valinneet oikean
toimittajan.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Yhtiö noudattaa kaikkia lakeja, sääntöjä ja säädöksiä toimiessaan
valtiollisten asiakkaiden kanssa:
•

noudatamme tarjous-, hinnoittelu- ja laatustandardeja

•

 äytämme tarkkoja kirjanpitokäytäntöjä ja veloitamme vain
k
hyväksytyt kulut

•

v armistamme, että kaikki ehdotuksemme, tarjouksemme, laskumme,
testimme, todistuksemme, viestintämme ja muut valtiollisten
asiakkaiden vaatimat asiakirjat ovat ajan tasalla, tarkkoja ja täydellisiä

•

 mme kerää tai käytä valtuuttamattomia tietoja kilpailijoista ja
e
kilpailevista tarjouksista

•

 oudatamme viranomaisia ja heidän sukulaisiaan koskevia lahja- ja
n
työtarjousrajoituksia

•

s uojelemme valtion omaisuutta huolehtimalla asianmukaisesta
säilytyksestä, seurannasta ja turvallisuudesta

JATKUU >
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KÄYTÄNNESÄÄNTEEMME

VALTIOIDEN PALVELU (JATKUU)

K: 	Työni edellyttää, että tarkastan kaikki tuotantolinjan läpi
kulkevat tuotteet. Hylättäviä tuotteita löytyy erittäin harvoin.
Tuotanto ja toimitus asiakkaille sujuisivat paljon nopeammin,
jos tarkastaisin vain 10 prosenttia osista. Voinko käyttää omaa
harkintakykyäni ja vähentää tarkastettavien osien määrää?
V: 	Laatuvaatimuksia on aina noudatettava. Asiakkaamme
odottavat kaikkien työntekijöidemme hoitavan työnsä
tarkasti ja huolellisesti sekä laadusta tinkimättä. Sinun on
siksi noudatettava työnkuvasi vaatimuksia, mutta sinulla
saattaa olla mielessäsi innovatiivinen ratkaisu tuotanto- ja
tarkastusprosessien parantamiseksi. Keskustele ideastasi
esimiehesi tai prosessien kehityksestä vastaavan henkilön
kanssa. Sinun on kuitenkin tehtävä kaikki vaaditut tarkastukset,
kunnes muutokset vahvistetaan.
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VOIMAKAS JA LAINMUKAINEN
KILPAILU
Noudatamme
liiketoiminnassamme kaikkia
kilpailua sääteleviä lakeja.

26

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Kilpailu tuottaa parempia tuotteita ja palveluja sekä saa meidät toimimaan
tehokkaammin ja kehittämään innovaatiota. Se on siten hyväksi sekä meille
että asiakkaillemme. Samanaikaisesti markkinoita häiritsevät petolliset ja
kilpailunvastaiset käytännöt, kuten tarjouskeinottelu ja hintakartellit. Ne
aiheuttavat hintojen kohoamista sekä huonolaatuisia tuotteita ja palveluja.
Valtiollisten sopimusten yhteydessä niillä huijataan myös veronmaksajia.
Yli 100 maassa on voimassa lakeja, jotka tekevät kilpailua rajoittavasta
toiminnasta laitonta. Kilpailua rajoittavat toimet ovat aina ydinarvojemme
vastaisia. Niistä voi myös seurata ankaria siviili- tai rikosoikeudellisia
rangaistuksia sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Kilpailemme
aina voimakkaasti ja lainmukaisesti, sillä se ei ole ainoastaan hyväksi
liiketoiminnallemme ja maineellemme, vaan myös oikea tapa toimia.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Me noudatamme kaikkia voimassa olevia kilpailulakeja.
•

 mme keskustele tai tee sopimuksia kilpailijoidemme kanssa seuraavista
e
aiheista:
‐‐ markkina-alueet
‐‐ myyntialueet
‐‐ hinnoittelu
‐‐ sopimukset
‐‐ hintatarjoukset
‐‐ tuotanto
‐‐ asiakkaat
‐‐ kustannukset
‐‐ varastomäärät
‐‐ kapasiteetti
‐‐ boikotit
‐‐ tuotot
‐‐ katteet
‐‐ markkinointistrategiat

•

 mme koskaan jaa tarjouksiin liittyviä tietoja asiakkaan ulkopuolisille
e
tahoille, ellei se ole lainmukaista ja liiketoiminnan kannalta tarpeellista
(esim. tiimien tai aliurakoitsijoiden sopimusten laatimiseksi)

•

v ältämme antamasta edes vaikutelmaa epäasianmukaisista
sopimuksista kilpailijoiden kanssa

•

 euvottelemme aina lakiosaston kanssa ennen kuin teemme
n
liiketoimintapäätöksiä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti
kilpailutilanteeseen (esimerkiksi kytkykauppojen, hintasyrjinnän,
saalistushinnoittelun, yksinoikeudellisten sopimusten ja kilpailijoille
toimituksen kieltämisen muodossa)

JATKUU >
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KÄYTÄNNESÄÄNTEEMME

VOIMAKAS JA LAINMUKAINEN KILPAILU (JATKUU)

K: 	Kävin hiljattain rakennusjärjestelmien konferenssissa, jossa
alan ihmiset verkostoituvat. Tapahtuman aikana juttelimme
eri yritysten edustajien kanssa. Yksi kilpailijoistamme kertoi
yrityksensä uudesta YouTube-markkinointikampanjasta.
Osa videoista oli jo julkaistu yleisölle, mutta koin aiheen silti
arkaluontoiseksi ja päätin poistua keskustelusta. Oliko se oikea
päätös?
V: 	Konferenssit ja messut ovat tärkeitä tapahtumia, sillä niissä
saadaan uutta alaan liittyvää tietoa. Joskus ne voivat kuitenkin
muodostaa tilanteita, joissa rikotaan kilpailulakeja – usein
tahattomasti. Vaikka julkisista mainoksista keskustelu ei
välttämättä ole lainvastaista, keskustelu saattaa helposti
kääntyä käsittelemään yrityksen markkinointistrategiaa tai
tulevia suunnitelmia. Teit oikein, kun poistuit paikalta. Jos
huomaat olevasi tilanteessa, jonka epäilet olevan kilpailulakien
vastainen, kerro asiasta muille osapuolille ja poistu
keskustelusta. Ota yhteyttä lakiosastoon ensi tilassa.

Vuorovaikutus kilpailijoiden kanssa
Useimpien yhtiön työntekijöiden ei pidä tavata kilpailijoita ja heidän,
jotka tapaavat, tulee tavata tiettyyn tarkoitukseen valtuutettuna (esim.
osallistuminen toimialajärjestön sääntö- tai turvallisuustoimikuntaan).
Vuorovaikutuksessa kilpailijoiden kanssa valtuutetun tarkoituksen
osalta tai kohdatessa näitä satunnaisesti (esim., messuilla tai asiakkaan
ennakkotarjoustapahtumassa), älä keskustele seuraavista:
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•

hinnat, alennukset, luottoehdot tai muut kauppaan liittyvät ehdot

•

yrityksen kustannukset, kapasiteetti, tuotanto, varastointi tai jakelu

•

 itkä tahansa tiedot, jotka liittyvät joko suoraan tai välillisesti yrityksen
m
tarjouskäytäntöihin tai -suunnitelmiin

•

 lueellisiin rajoituksiin tai muihin markkinoiden jakamiseen (kuten
a
asiakkaiden allokointiin) liittyvät aiheet

•

ei-julkiset liiketoiminta-, strategia- tai markkinointisuunnitelmat

•

asiakaskohtaiset tiedot

•

 ieltäytyminen työskentelemästä kolmansien osapuolten (kuten
k
asiakkaiden, kilpailijoiden tai tavarantoimittajien) kanssa

KÄYTÄNNESÄÄNTEEMME
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KILPAILIJOIHIN LIITTYVIEN
TIETOJEN KERÄÄMINEN
Keräämme tietoja
markkinoista ja kilpailijoista
vain laillisin ja eettisin
keinoin.

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Nykypäivän alati muuttuvilla ja haastavilla markkinoilla meidän on saatava
kaikki mahdollinen tieto kilpailijoistamme. Se auttaa meitä parantamaan
tuotteitamme, tunnistamaan alan uusia suuntauksia ja ennakoimaan
asiakkaidemme muuttuvia tarpeita. Mutta vaikka nämä tiedot ovat tärkeitä,
emme koskaan vaaranna rehellisyyttämme pyrkimällä asiattomasti
hankkimaan tai saamaan kilpailun kannalta arkaluonteista tai muuta
ei-julkista yksinoikeudellista tietoa. Kohtelemme kilpailijoitamme siten
kuin haluaisimme meitä kohdeltavan: tasapuolisesti ja rehellisesti.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Me keräämme kilpailullista tietoa laillisesti ja eettisesti seuraavilla
tavoilla:
•

 tsimme tietoja julkisista lähteistä, kuten uutislähteistä, alakohtaisista
e
kyselyistä, tilinpäätösraporteista, julkisista tiedotteista ja yleisölle
julkaistuista verkkosivustoista

•

hankimme asiakkailta tietoa kilpailukykymme parantamiseksi

•

emme koskaan pyydä ihmisiä rikkomaan salassapitovelvoitteitaan

•

emme koskaan hanki kilpailuetua tarjoavia tietoja petollisin keinoin

•

 pastamme työntekijöitä ja -hakijoita pitämään salassa kaikki aiemmassa
o
työsuhteessa hankkimansa ei-julkiset yksinoikeudelliset tiedot

•

v armistamme, että myös kilpailuun liittyvää tietoa puolestamme keräävät
tahot noudattavat lainmukaisen ja eettisen toiminnan standardejamme

K: 	Työskentelin aiemmin eräällä kilpailijoistamme. Sain sieltä
suurimman osan kylmäkontteihin liittyvistä tiedoistani. Miten
voin määrittää, kuinka paljon voin hyödyntää näitä tietoja
uudessa työssäni?
V: 	Hyvä perussääntö on pohtia, mitä tietoja voidaan pitää aiemman
työnantajan luottamuksellisena tai yksinoikeudellisena tietona,
ja olla käyttämättä tai paljastamatta niitä uudessa työpaikassa.
Jos tiedät esimerkiksi jonkin salatun prosessin, suunnitelman tai
kaavan tietoja, sinun ei tule jakaa niitä eteenpäin. Jos sinulla on
kysyttävää, keskustele ECO:n tai lakiasiainosaston kanssa.
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MAAILMANLAAJUINEN
LIIKETOIMINTA
Huolehdimme vastuullisesti
siitä, että noudatamme
kaikkia voimassa olevia
kansainvälistä
kaupankäyntiä koskevia
lakeja ja säädöksiä.

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Yhtiöllämme on lähes 60 000 työntekijää kymmenissä eri maissa ja
toimitamme uusinta tekniikkaa edustavia tuotteita ja palveluja asiakkaille
kaikkialla maailmassa. Se tarkoittaa, että meidän on huomioitava monia
kansainvälistä kaupankäyntiä rajoittavia lakeja ja säädöksiä – mukaan
lukien vientirajoituksia, talouspakotteita ja kauppasaartoja, Yhdysvaltain
boikotteja kieltäviä säädöksiä sekä tuontirajoituksia. Hallitukset ja
monikansalliset yritykset eri puolilla maailmaa noudattavat kansainvälistä
kauppaa koskevia lakeja, jotka säätelevät tuotteiden, palvelujen
ja tekniikoiden siirtoa kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi,
joukkotuhoaseiden levittämisen estämiseksi, ulkopoliittisten tavoitteiden
tukemiseksi sekä kansalaisten terveyden, turvallisuuden ja rajallisten
resurssien suojelemiseksi.
Kansainvälistä kauppaa koskevien lakien laiminlyönnistä voi aiheutua
vakavia rangaistuksia ja maineen vahingoittumista. Se voi myös
aiheuttaa tuotteidemme ja tekniikoidemme päätymisen väärin käsiin.
Huipputekniikkaa edustavien kaupallisten järjestelmien toimittajana
meidän on estettävä tätä tapahtumasta.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Yhtiö on sitoutunut noudattamaan täysipainoisesti kaikkia
kansainvälistä kauppaa koskevia lakeja. Me kaikki olemme vastuussa
sääntöjenmukaisesta toiminnasta, ja johtajien on varmistettava, että
heidän organisaationsa toimivat asianmukaisella tavalla. Sen vuoksi
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•

t unnistamme ja luokittelemme kaikki tuotteemme, tekniikkamme ja
palvelumme niiden hallintatavan määrittämiseksi

•

s uojaamme valvotut hyödykkeet ja tekniikat – sekä aineelliset että
aineettomat – luvattomalta siirtämiseltä tai julkaisemiselta

•

v armistamme hallitusten asianmukaiset valtuudet kaikkien kohteiden
siirtämiseksi tavarantoimittajille, asiakkaille, liiketoimintakumppaneille
ja muille kolmansille osapuolille, valvomme kaikkia tapahtumia
talouspakotteiden ja rajoitusten varalta, vahvistamme loppukäyttäjien
ja määränpäiden hyväksynnän sekä seuraamme kaikkia valtuutuksia
tapahtuman koko elinkaaren ajan

•

y lläpidämme tarkkoja rekistereitä sekä tehokkaita siirto-, seuranta- ja
raportointitapoja

•

l uokittelemme tuodut tuotteet ja määritämme niiden arvon oikein,
jotta voimme kirjata tuotteet tarkasti ja ajoissa, maksaa oikeat
tuontitullisummat sekä varmistaa asianmukaiset alkuperämaan
todistukset

•

 mme hyväksy mitään boikotteja emmekä osallistu boikotteihin liittyviin
e
toimiin, jotka ovat Yhdysvaltain boikotinvastaisten lakien vastaisia, ja
raportoimme boikotteihin liittyvistä pyynnöistä tarpeen mukaan

KÄYTÄNNESÄÄNTEEMME
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LAHJONNAN JA KORRUPTION
TORJUNTA
Pyrimme saavuttamaan
liiketoiminnalliset
tavoitteemme vain omilla
ansioillamme – emme
koskaan hyväksy lahjontaa
tai muuta korruptiota.

30

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Innovaatioihin ja erinomaisuuteen liittyvät arvomme määrittävät, mitä
teemme, kun taas kunnioitukseen, rehelisyyteen ja osallistamiseen
liittyvät arvomme kertovat, kuinka teemme sen. Arvomme määräävät
toimintatapamme, kun hankimme uusia liiketoimia ja valitsemme
liiketoimintakumppaneita. Hylkäämme aina mahdollisuudet, mikäli ne
vaarantavat arvojen mukaisen toimintamme – kumppaneista, arvosta tai
sijainnista riippumatta.
Maailmanlaajuisena markkinajohtajana, jonka tuotteet ja palvelut auttavat
varmistamaan mukavuutta ja turvallisuutta eri puolilla maailmaa, meillä
on sekä mahdollisuus että velvollisuus toimia myönteisten muutosten
edistäjänä. Johtamalla korruptionvastaista työtä esimerkillisesti autamme
torjumaan sen yhteiskuntaa rappioittavia vaikutuksia sekä edistämme
ja suojelemme markkinoiden avoimuutta. Vaalimalla reilua ja avointa
kaupankäyntiä kaikkialla maailmassa autamme asiakkaita havaitsemaan
yhtiön tuotteiden ja palvelujen ylivertaisen laadun ja arvon.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Yhtiö taistelee korruptiota vastaan ja hoitaa liiketoimet oikealla tavalla.
Sen vuoksi me
•

 enestymme tuotteidemme, palveluidemme ja tarjoustemme ansioiden
m
perusteella

•

 mme koskaan tarjoa mitään arvokasta päätöksentekoon vaikuttamiseksi
e
– olipa kyseessä sitten liiketoimet julkishallinnon virkamiesten tai
yksityisen sektorin kanssa

•

kirjaamme kaikki liiketoimet täydellisinä, tarkasti ja totuudenmukaisesti

•

 oudatamme aina kaikkia korruptionvastaisia lakeja niiden sanamuodon
n
ja hengen mukaisesti

•

v alitsemme liiketoimintakumppanimme huolellisesti ja varmistamme,
että he noudattavat korkeita eettisiä standardejamme

JATKUU >
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KÄYTÄNNESÄÄNTEEMME

LAHJONNAN JA KORRUPTION TORJUNTA (JATKUU)

KORRUPTION VAROITUSMERKIT
Kun valitsemme liiketoimintakumppaneita yrityksemme tueksi, meidän on
huomioitava seuraavat seikat:
•

aiemmat syytökset epärehellisistä maksuista

•

vaatimukset palkkion saamiseksi ennen tapahtuman suorittamista

•

 aksuvaatimukset, jotka eivät ole tarjotun palvelun mukaisia tai
m
maksetaan toiselle osapuolelle tai lainkäyttöalueelle

•

 hdotukset tiettyjen henkilöiden kanssa työskentelemiseksi "erityisen
e
suhteen" vuoksi

•

 turistiriidat, jotka voivat vaikuttaa asiakkaisiin tai virkamiehiin
e
väärällä tavalla

•

 uden kolmannen osapuolen osallistaminen myöntämisajankohdan
u
lähellä

•

pyynnöt kulujen epärehelliseksi tai virheelliseksi kirjaamiseksi

K: 	Kaupungin virkailija ei suostu käsittelemään yhtiölle kuuluvaa
maksua, ellen maksa hänelle käteisenä "kiirelisää". Hänen
pyytämänsä summa on sen verran pieni, että voisin maksaa sen
vaikka itse, jolloin siitä ei jäisi merkintää yhtiön kirjanpitoon. Mitä
minun tulee tehdä?
V: 	Vaikka virkailija yrittäisi peitellä maksun todellista luonnetta,
kyseessä on silti lahjus. Yhtiön käytännöt ja ydinarvot kieltävät
kaikki maksut, jotka ovat lahjuksia tai jotka voidaan tulkita
lahjuksiksi, vaikka ne olisivat yleinen tapa kyseisessä maassa.
Yhtiön kirjanpidon on vastattava tarkasti yhtiön liiketoimia –
virheelliset merkinnät ovat lakien ja käytäntöjemme vastaisia.
Ehdotettu maksu ei ole ainoastaan moraaliton, vaan myös
lainvastainen – kukaan yhtiön työntekijä tai muu henkilö ei
saa maksaa tällaista maksua yrityksen puolesta. Jos epäilet
milloin tahansa, että sinua pyydetään maksamaan lahjus, ota
välittömästi yhteyttä ECO:iin tai lakiosastoon.
K: 	Työskentelen myyntipäällikkönä ja käsittelen yrityksen
kuluja. Sain hiljattain osastonjohtajalta hakemuksen kulujen
hyvittämiseksi. Sain kuitenkin selville, että kokousta, jonka
kuluista johtaja pyytää hyvitystä, ei koskaan järjestetty. Mitä
minun tulee tehdä?
V: 	Kyseessä voi olla tahaton virhe tai huijausyritys. Tahaton kulujen
väärentely asettaa yrityksemme vaaraan korruptionvastaisten
lakien rikkomuksesta. Ne myös heikentävät tuottoa, mikä
aiheuttaa meille kaikille harmia. Älä käsittele tätä kulua. Anna
se esimiehesi tai Ethics & Compliance -osaston käsiteltäväksi,
niin saat lisäohjeita.
CARRIER GLOBAL CORPORATION

KÄYTÄNNESÄÄNTEEMME

31

32

ME TOIMIMME SIJOITTAJIEMME
EDUN MUKAISESTI
Kunnioitamme osakkeenomistajia ja heidän
yritystämme kohtaan osoittamaa
luottamusta. Teemme puolueettomia
päätöksiä, jotka edistävät kestävää kasvua ja
auttavat meitä keskittymään tavoitteisiimme.
Huolehdimme tarkasta ja avoimesta
kirjanpidosta ja raportoinnista, arvostamme
ja suojelemme varallisuuttamme sekä
suoriudumme aina rehellisesti.
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Sisäpiirikauppojen ja merkittävien
ei-julkisten tietojen käytön estäminen

33

Eturistiriitojen välttäminen

34

Tarkan kirjanpidon luominen,
ylläpitäminen ja julkaiseminen

36

Immateriaaliomaisuuden suojaaminen 

38

Muiden immateriaaliomaisuuden
kunnioittaminen40
Yhtiön omaisuuden suojaaminen
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SISÄPIIRIKAUPPOJEN JA
MERKITTÄVIEN EI-JULKISTEN
TIETOJEN KÄYTÖN ESTÄMINEN.
Emme koskaan käytä tai
jaa merkittäviä ei-julkisia
tietoja koskien yhtiötämme
tai mitään muuta yhtiötä
päämäärällä ostaa tai myydä
arvopapereita.

MIKSI TÄMÄ ON MERKITYKSELLISTÄ

Työmme aikana, saatamme kohdata tietoja, jotka eivät ole julkisesti
saatavina. Meidän tulee suojata kyseisen kaltaiset tiedot, käyttäen niitä
vain tarpeen mukaan, eikä koskaan hyödyntää niitä henkilökohtaisia
sijoituksia varten.
Merkittävät, ei-julkiset (“sisäpiiri”) tiedot ovat tietoja kaikista yrityksistä,
joita ei ole tehty julkisesti saatavina oleviksi, ja järkevä sijoittaja pitäisi
tärkeinä tehdessään päätöksiä sijoittaessaan arvopapereihin. Ne voivat
sisältää:
•

Taloudellisia tuloksia ja osinkoja

•

Uusia sopimussuhteita

•

Oikeustapauksia, sovitteluja tai odotettavissa olevia tuomioistuinten toimia

•

Uusia tuotteita tai markkinoinnin aloitteita

•

Muutoksia ylemmässä johdossa

•

Odotettuja sulautuksia tai yritysostoja

Sisäpiirin kauppa tapahtuu yksilön käyttäessä näitä sisäpiirin tietoja
henkilökohtaista hyötyä tavoitellakseen tai välttääkseen menetyksiä
osakemarkkinoilla tai hän jakaa niitä, jotta muut voivat toteuttaa saman.
Sisäpiiritietojen hyödyntäminen on vakava rikos, ja rangaistavissa
merkittävillä sakoilla ja jopa vankeudella.
MITEN TEEMME SEN MAHDOLLISEKSI

Voimme auttaa estämään sisäpiirikauppoja ja markkinoiden
väärinkäytöksiä seuraavasti:
•

Olla koskaan ostamatta, myymättä tai muutoin olematta tekemisissä
osakkeiden kanssa yhtiömme tai minkä tahansa muun julkisesti
noteraatun yhtiön osalta, ollessasi tietoinen sisäpiiritiedoista

•

Olemalla paljastamatta sisäpiiritietoja kenellekään yhtiömme
ulkopuolella, mukaan lukien perheenjäsenet, sukulaiset tai ystävät

•

Jakamalla sisäpiiritietoja työtovereiden kanssa vain tarpeen mukaan

•

Olemalla ottamatta osaa “vihjeisiin,” joka tarkoittaa materiaalien suoraa
tai epäsuoraa toimittamista, ei-julkisia tietoja mistä tahansa yhtiöstä
kenelle hyvänsä, joka saattaa käytä kauppaa ollessaan tietoinen kyseisen
kaltaisista tiedoista

Raportoi kaikki sisäpiiritietojen väärinkäyttö esimiehelle, ECO:lle, tai
lakiosastolle tai käytä yhtiön nimettömän raportoinnin ohjelmaa.
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ETURISTIRIITOJEN VÄLTTÄMINEN
Emme anna omien
etujemme muodostaa
ristiriitaa yrityksemme
tavoitteiden ja tarpeiden
kanssa.

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Rehellisyys-arvomme vaatii, että emme anna henkilökohtaisten
etujemme ja suhteidemme estää meitä tekemästä yhtiön kannalta
parhaita päätöksiä. Käyttämällä hyvää harkintakykyä ja tekemällä
yrityksemme kannalta parhaita valintoja varmistamme, että tuotamme
korkealaatuisen suorituksen ja voimme luoda innovaatioita yhteistoimin
ilman haittatekijöitä. Näin kunnioitamme myös uskollisuuttamme yhtiötä
kohtaan.
Jopa näennäinen eturistiriita voi olla ongelma, sillä se saattaa antaa
muille väärän vaikutelman toimistamme. Eturistiriidat voidaan välttää tai
käsitellä, kun niistä ilmoitetaan välittömästi.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Vältämme muodostamasta eturistiriitoja (tai näennäisiä eturistiriitoja) ja
käsittelemme ne asianmukaisesti toimimalla seuraavasti:
•

 yrimme havaitsemaan tilanteet, jotka voivat aiheuttaa ristiriidan
p
yhtiön etujen ja omien etujemme välillä, ja ilmoitamme todellisista ja
mahdollisista eturistiriidoista esimiehelle tai ECO:lle

•

jättäydymme pois päätöksentekoprosessista todellisen tai mahdollisen
eturistiriidan ilmetessä

•

 mme anna perhe- tai ystävyyssuhteidemme vaikuttaa
e
päätöksentekoomme

•

 avaitsemme tilanteet, joissa henkilökohtaiset taloudelliset näkökohdat
h
tai suhteemme kilpailijoihin, tavarantoimittajiin tai asiakkaisiin voivat
vaikuttaa kykyymme toimia yhtiön etujen mukaisesti

•

 soitamme uskollisuutemme yhtiötä kohtaan emmekä käytä hyväksi
o
yrityksen asemaa tai resursseja

•

 eskitymme täysin työhömme yhtiössä emmekä anna muiden töiden tai
k
toimien heikentää työtehoamme

•

tarjoamme ja otamme vastaan lahjoja ja kestitystä vain silloin, kun
‐‐ Ne ovat asianmukaisia
‐‐ se on liiketoiminnan kannalta tarpeellista ja oikeutettua
‐‐ se ei vaikuta päätöksentekoomme.

Sinun on ilmoitettava kaikista todellisista tai mahdollisista eturistiriidoista,
jotta ne voidaan tarkistaa. Jos sinulla on kysyttävää eturistiriidoista,
keskustele ECO:n kanssa.
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ETURISTIRIITOJEN VÄLTTÄMINEN (JATKUU)

Eturistiriitojen pikatesti
Jos toimin tällä tavalla…
•

 oenko, että minulla on velvollisuuksia joitakin kohtaan tai heillä on
k
velvollisuuksia minua kohtaan?

•

toiminko arvojemme vastaisesti?

•

vaarantaako se päätöksentekokykyni?

•

 ntaako se vaikutelman sopimattomasta toiminnasta tai aiheuttaako se
a
eripuraa?

•

s aanko sen myötä itselleni, perheenjäsenelleni tai läheiselle ystävälleni
etua, jota voidaan pitää epätavallisen arvokkaana tai toistuvana?

Jos vastasit "kyllä" yhteenkin näistä kysymyksistä, kyseessä on
todennäköisesti eturistiriita. Pyydä neuvoa asiantuntijalta.

K: 	Sisarentyttäreni valmistui juuri insinööriksi. Jos palkkaisimme
hänet, hän ei työskentelisi minun alaisenani. Voinko suositella
häntä yrityksessämme avoinna olevaan työpaikkaan?
V: 	Jotkut parhaista työntekijöistämme ovat saapuneet
toisten työntekijöiden suositusten kautta. Sopimattomalta
vaikuttavan toiminnan välttämiseksi sinun on ilmoitettava
sukulaisuussuhteestanne rekrytoinnista vastaavalle henkilölle.
Et saa myöskään osallistua rekrytointiprosessiin, jotta
sisarentyttäresi voidaan arvioida pelkästään hänen omien
ansioidensa mukaan.
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TARKAN KIRJANPIDON
LUOMINEN, YLLÄPITÄMINEN
JA JULKAISEMINEN
Yrityksemme maineen ja
suorituskyvyn kannalta on
tärkeää, että voimme luottaa
kirjanpidon tarkkuuteen sekä
sen ylläpitämiseen ja
julkistamiseen alan
standardien ja tarkkojen
käytäntöjen mukaisesti.

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Olipa kyseessä sitten yrityksen vuosikertomuksen valmistelu tai
työaikakortin täyttäminen, meillä kaikilla on oma roolimme yhtiön
tarkan kirjanpidon varmistamisessa. Me ymmärrämme, kuinka tärkeää
tämä vastuu on. Yhtiön on voitava luottaa kirjanpidon oikeellisuuteen,
täydellisyyteen ja todenmukaisuuteen järkevien liiketoimintapäätösten
tekemiseksi. Myös osakkeenomistajiemme on saatava tarkat ja avoimet
raportit sijoituspäätösten tekemiseksi. Noudattamalla hyväksyttyjä
kirjanpidon periaatteita, ylläpitämällä tarkkaa kirjanpitoa ja tuottamalla
tarkkoja raportteja, täytämme lainmukaiset velvoitteemme ja vältämme
maineemme heikentymisen, sakkorangaistukset sekä siviili- tai
rikosoikeudelliset rangaistukset. Se parantaa myös yrityksemme
tehokkuutta ja tuottavuutta sekä vahvistaa osakkeenomistajiemme meitä
kohtaan osoittamaa luottamusta.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Me luomme, ylläpidämme ja hävitämme kirjanpitomme asianmukaisesti ja
rehellisesti. Sen vuoksi
•

 irjaamme kaikki varat, velat, tuotot, kulut ja liiketoimintatapahtumat
k
kokonaisuudessaan ja täsmällisesti soveltuvien lakien, hyväksyttyjen
kirjanpitokäytäntöjen ja määriteltyjen käytäntöjen mukaisesti

•

v armistamme, että budjettiehdotukset ja taloudelliset arviot ovat
todenmukaisia

•

emme tee tahallisesti epätarkkoja tai vilpillisiä merkintöjä kirjanpitoomme

•

 mme koskaan pidä salaista tai kirjanpidon ulkopuolista käteiskassaa tai
e
muuta omaisuutta

•

 erromme asiakkaille ja toimittajille mahdollisista virheistä ja korjaamme
k
virheet nopeasti hyvityksillä, palautuksilla tai muilla sovituilla tavoilla

•

s äilytämme ja hävitämme kirjanpidon yhtiön käytäntöjen ja lain vaatimusten
mukaisesti

•

suojelemme kaikkia oikeuskäsittelyihin liittyviä tietoja

Kaikista epäillyistä kirjanpitorikkeistä tulee aina ilmoittaa. Voit ottaa yhteyttä
esimieheen, ECO:iin, lakiasiainosastoon.
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TARKAN KIRJANPIDON LUOMINEN, YLLÄPITÄMINEN
JA JULKAISEMINEN (JATKUU)
K: 	Vaikka kirjanpitokäytäntömme sallii joidenkin tietojen
hävittämisen tietyn ajan kuluttua, olen säilyttänyt varmuuden
vuoksi useimmat asiakirjani – erityisesti sähköiset tositteet,
kuten sähköpostiviestit. Käykö tämä päinsä?
V: 	Yhtiön kirjanpitokäytännöt eivät varsinaisesti "salli" tietojen
hävittämistä – niiden mukaan tiedot on hävitettävä tietyn
ajan kuluttua, joka vaihtelee tietojen tyypin mukaan. Jos et
hävitä tietoja ajoissa, se on yrityksen käytäntöjen vastaista
ja saatat ylikuormittaa tallennusjärjestelmiä, heikentää
työskentelytehokkuutta ja aiheuttaa oikeudellisia ongelmia.
Jotkin asiakirjat on kuitenkin säilytettävä – näitä ovat
esimerkiksi mahdolliseen tai nykyiseen oikeuskäsittelyyn
liittyvät asiakirjat sekä lainmukaisesti säilytettävät asiakirjat.
Meidän kaikkien on tunnettava käsittelemiemme tietojen
vaaditut säilytysajat ja noudatettava niitä.
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IMMATERIAALIOMAISUUDEN
SUOJAAMINEN
Me suojelemme yhtiön
immateriaaliomaisuutta
väärinkäytöltä,
kavallukselta, tuhoamiselta
ja menetykseltä.

38

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Innovaatioita edistävän ydinarvomme myötä yhtiöllä on yksi maailman
suurimmista immateriaaliomaisuussalkuista. Tämä omaisuus on
saavutettu ahkeralla työllä ja se muodostaa perustan tuleville
innovaatioille ja kasvulle. Tietojen suojaaminen on siksi olennaisen
tärkeää, jotta voimme toimia kilpailukykyisesti ja menestyksekkäästi myös
tulevaisuudessa.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Suojelemme yhtiön immateriaaliomaisuutta seuraavilla tavoilla:
•

 äytämme ja luovutamme yhtiön immateriaaliomaisuutta (kuten
k
liikesalaisuuksia, keksintöjä, teknisiä tietoja, suunnitelmia, osaamista,
ohjelmistoja, strategioita, sopimustietoja ja taloustietoja) vain, kun se
on työmme kannalta tarpeellista, ja noudatamme aina yhtiön ohjeita ja
menettelyjä

•

l lmoitamme yhtiölle välittömästi kaikista työsuhteen aikana syntyneistä
keksinnöistämme, jotta ne voidaan arvioida patentointia varten

•

luovutamme yksinoikeudellisia tietoja muille – myös yrityksen sisällä –
vain tarpeen vaatiessa, ja kolmansille osapuolille vain, kun asianmukaiset
salassapitosopimukset ja muut sopimukset on laadittu

•

 oudatamme yhtiön käytäntöjä ja menettelyjä, jotka liittyvät
n
yksinoikeudellisten tietojen elektroniseen välittämiseen ja sosiaalisen
median käyttämiseen

•

t oimimme aina sopimusten tai säädösten edellyttämällä tavalla
varmistaaksemme, että kolmansien osapuolten on suojeltava saamiaan
yksinoikeudellisia tietoja

•

v armistamme, että immateriaaliomaisuuksien omistussuhteet ja
käyttöoikeudet on suojattu sopimuksilla, ennen kuin luovutamme
immateriaaliomaisuuksia kolmansille osapuolille
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IMMATERIAALIOMAISUUDEN SUOJAAMINEN (JATKUU)

Immateriaaliomaisuus
Esimerkkejä immateriaaliomaisuudesta:
•

Ideat ja keksinnöt

•

Tavaramerkit, tuotenimet ja logot

•

 lkuperäisteokset (kuten kuvitukset, kirjoitukset, piirustukset, asiakirjat
A
ja ohjelmistot)

•

 ekä tekniset että liiketoimintaan liittyvät yksinoikeudelliset tiedot,
S
mukaan lukien
‐‐ tekniset tiedot, suunnitelmat ja osaaminen
‐‐ liiketoiminta-, markkinointi-, myynti-, hankinta- ja hinnoittelusuunnitelmat
‐‐ liiketoimintastrategiat
‐‐ fuusioita ja yritysostoja koskevat tiedot
‐‐ sopimustiedot
‐‐ taloustiedot.

Yhtiömme suojelee immateriaaliomaisuuttaan maailmanlaajuisesti
monilla lainmukaisilla tavoilla, kuten sopimuksilla, patenteilla,
liikesalaisuuksilla, rekisteröidyillä ja rekisteröimättömillä tavaramerkeillä,
tekijänoikeuksilla ja suunnitelmaoikeuksilla.
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MUIDEN IMMATERIAALIOMAISUUDEN
KUNNIOITTAMINEN
Me suojelemme
myös muiden
immateriaaliomaisuutta
väärinkäytöltä,
kavallukselta, tuhoamiselta
ja menetykseltä.

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Yhtiömme kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia samalla tavalla kuin
omiaan, ja odottaa myös muiden toimivan samoin. Tämä kattaa kaikenlaiset
immateriaaliomaisuudet, joita asiakkaamme, liiketoimintakumppanimme
tai tavarantoimittajamme voivat meille luovuttaa, tai jotka ovat
kilpailijoidemme tai kolmansien osapuolten hallussa. Suojaamalla nämä
oikeudet täytämme lainmukaiset velvollisuutemme ja vahvistamme
muiden luottamusta yhtiötämme kohtaan.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia toimimalla seuraavasti:

CARRIER GLOBAL CORPORATION

•

 oudatamme kaikkia yksinoikeudellisia tietoja ja muita
n
immateriaalitietoja koskevia käytäntöjä ja menettelyjä

•

 mme pyydä, hyväksy, käytä tai julkaise mitään asiakkaidemme,
e
liiketoimintakumppaniemme, kilpailijoidemme tai kolmansien osapuolten
yksinoikeudellisia tietoja ilman asianmukaista valtuutusta

•

 mme kopioi toisten teoksia – kuten kuvia, julkaisuja, videoita tai muuta
e
internetistä löytyvää sisältöä – ilman asianmukaista lupaa

•

 unnioitamme muiden patentteja, liikesalaisuuksia ja yksinoikeudellisia
k
tietoja tutkimus- ja kehitysprosesseissamme

•


noudatamme
immateriaalioikeuksiin liittyviä käyttöoikeussopimuksia ja
muita sopimusehtoja, jotka liittyvät muiden yksinoikeudellisten tietojen
käyttämiseen tai julkistamiseen

•

 unnioitamme kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia,
k
logoja, tavaramerkkejä, tuotenimiä ja suunnitelmia
markkinointimateriaaleissamme ja muissa julkaisuissamme

•

l lmoitamme havaituista tuoteväärennöksistä ja muista
immateriaaliomaisuusrikoksista

KÄYTÄNNESÄÄNTEEMME
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YHTIÖN OMAISUUDEN
SUOJAAMINEN
Suojelemme kaikkea
omaisuutta vahingoilta,
menetykseltä ja
väärinkäytöltä.

41

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Yhtiön omaisuus syntyy meidän kaikkien jokapäiväisestä työstämme. Se
on innovaatioidemme ja kasvumme lähde sekä osoitus – omaisuutemme
avulla voimme luoda voittavan hengen. Siksi kunnioitamme ja suojelemme
yhtiömme omaisuutta aivan kuin se olisi meidän omaamme. Pidämme
yhtiömme omaisuuden turvassa väärinkäytöksiltä ja kavalluksilta.
Yhtiömme ja osakkeenomistajamme luottavat siihen, että otamme
henkilökohtaisen vastuun omaisuutemme suojaamisesta.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Suojelemme yhtiömme omaisuutta vastuullisesti. Sen vuoksi
•

 äsittelemme aineellista omaisuuttamme oikein ja käytäntöjen
k
mukaisesti

•

 stämme yhtiömme resurssien menetyksen, tuhoutumisen, varkaudet ja
e
väärinkäytön

•

 äytämme yhtiömme omaisuutta vain liiketoimintatarkoituksiin, emmekä
k
koskaan henkilökohtaisen edun tavoitteluun

•

r ajoitamme yhtiömme viestintälaitteiden ja -järjestelmien käyttöä
henkilökohtaisiin tarkoituksiin

•

ilmoitamme kaikista tilanteista, joissa epäilemme yhtiön omaisuuden
olevan vaarassa

•

v armistamme, että kaikkiin liiketoimintatapahtumiin hankitaan johdon
lupa ja niihin sovelletaan sisäisiä tarkastus- ja hyväksymisprosesseja

•

l aadimme ja noudatamme sisäisiä valvontamenetelmiä, jotka takaavat
tilinpäätösraportoinnin luotettavuuden sekä lakien ja säännösten
noudattamisen

•

 stämme varojemme käytön rahanpesun tai terrorismin tukemiseksi
e
tarkkailemalla varoitusmerkkejä ja noudattamalla kansainvälisiä
säädöksiä

Aineellinen omaisuus
Aineellisella omaisuudella tarkoitetaan kaikkea fyysistä omaisuutta, jota
toimittaa työntekijöille työn tekemistä varten – aineellista omaisuutta ovat
esimerkiksi toimitilat, ajoneuvot, tietokoneet ja muut sähkölaitteet, koneet,
työkalut, käteinen raha, toimistotarvikkeet ja tunnuskortit.

Rahavarat
Rahavaroilla tarkoitetaan Yhtiön rahoja, rahoitusvälineitä tai mitä tahansa
muuta, joka voidaan muuttaa rahaksi.
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YHTIÖN OMAISUUDEN SUOJAAMINEN (JATKUU)

Rahanpesun varoitusmerkit
Tässä on joitakin esimerkkejä mahdollisista rahanpesun
varoitusmerkeistä:
•

asiakas maksaa maksuja useilta eri tileiltä

•

 aksuja pyydetään maksettavaksi henkilökohtaisille tileille tai offshorem
tileille tavallisten yritystilien sijaan

•

 aksuja pyydetään maksettavaksi erikoisina ajankohtina tai
m
epätavallisilla summilla

•

 aksuja pyydetään tekemään useina pienempinä summina, jotka ovat
m
kaikki alle 10 000 dollarin suuruisia

Ilmoita kaikesta yhtiön omaisuuden väärinkäytöstä esimiehelle, ECO:lle,
lakiasiainosastolle tai käytä yhtiön nimetöntä raportointiohjelmaa.
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ME LUOMME KESTÄVIÄ SUHTEITA
Etsimme liiketoimintakumppaneita, jotka
jakavat täydellisen sitoutumisemme
suorituskykyisten ratkaisujen toimittamiseksi
sekä asiakkaidemme odotusten täyttämiseksi
ja ylittämiseksi. Suojelemme heidän
oikeuksiaan ja vaadimme heidän
noudattavan korkeita eettisiä standardeja
osana laadukasta toimitusketjuamme.
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Oikeiden kumppanien valitseminen

44

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja
suojeleminen45

OIKEIDEN KUMPPANIEN
VALITSEMINEN
Valitsemme
liiketoimintakumppanimme
ansioiden ja yhteisten
arvojen perusteella, ja
kohtelemme heitä aina
reilusti.

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Etsimme liiketoimintakumppaneita, jotka auttavat meitä saavuttamaan
tavoitteemme tarjoamalla asiantuntevaa osaamista, resursseja,
tehokkuutta ja innovaatioita – näin voimme toimittaa luotettavia tuotteita
sovitun aikataulun mukaisesti. Kumppaniemme on myös jaettava korkeat
eettiset standardimme ja intohimomme tehdä maailmasta parempi paikka.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Valitsemme liiketoimintakumppanimme kilpailuhenkisen ja reilun
prosessin avulla. Sen vuoksi

CARRIER GLOBAL CORPORATION

•

 tsimme kumppaneita, jotka täyttävät turvallisuutta, rehellisyyttä ja
e
suorituskykyä koskevat standardimme, pitävät lupauksensa sekä pysyvät
sovitussa aikataulussa ja budjetissa

•

s uoritamme asianmukaiset taustatarkastukset varmistaaksemme
potentiaalisten liiketoimintakumppanien luotettavuuden ennen
sopimuksen tekemistä, ja valvomme heidän suorituksiaan

•

 ääritämme selkeät ja tarkat suorituskykyvaatimukset ja
m
mitattavat tulokset

•

v ahvistamme suhteet kirjallisesti, jotta kaikki tapahtumat ovat avoimia
ja asianmukaisesti kirjattuja – näin liiketoimintakumppanimme
ovat velvollisia noudattamaan turvallisuutta sekä eettistä ja
sääntöjenmukaista toimintaa noudattavia vaatimuksiamme

•

 yrimme löytämään mahdollisuuksia pienille, huono-osaisille,
p
vähemmistöryhmien omistamille, naisten omistamille, sotaveteraanien
omistamille ja historiallisesti vajaatehoisesti hyödynnetyille yrityksille

KÄYTÄNNESÄÄNTEEMME
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IHMISOIKEUKSIEN KUNNIOITTAMINEN
JA SUOJELEMINEN
Toimimme
yhteiskuntavastuullisesti
ja pyrimme parantamaan
kaikkien
osapuolten työoloja.

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Globaalin verkostomme avulla voimme parantaa työoloja ja luoda
yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikkialla maailmassa. Yhtiömme
suojelee työntekijöitään tehokkain ja kattavin menetelmin. Voimme edistää
positiivista muutosta myös kannustamalla liiketoimintakumppaneitamme
ja yhteisöjä kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Siksi vaalimme
ydinarvojamme valitsemalla kumppaneita, jotka jakavat sitoutumisemme
ihmisten turvallisuuden, mukavuuden, tuottavuuden ja liikkuvuuden
parantamiseksi.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Yhtiömme kunnioittaa ja suojelee ihmisoikeuksia toimimalla seuraavasti:
•

v armistamme työntekijöidemme turvalliset ja terveelliset työolosuhteet
noudattamalla tiukimpia säädöksiä, olivatpa ne sitten Yhdysvaltain
standardeja, paikallisia standardeja tai yhtiön käytäntöjä

•

Kieltämällä syrjinnän kaikista laittomista lähtökohdista, mukaan lukien
rotu, ihonväri, uskonto, kansallinen alkuperä, sukupuoli, ikä, vammaisuus,
veteraanistatus, aviosäätö, kansallisuuden status, uskontunnustus,
seksuaalinen suuntautuminen ja mitkä tahansa suojatut luokat, kuten
todettuna sovellettavassa laissa

•

Palkkioiden ja etujen toimittaminen houkutellaksemme ja pitääksemme
voimakasta osaamista liiketoimintaamme varten samalla, kun
noudatamme kaikkia sovellettavia säädöksiä liittyen palkkoihin, tunteihin,
ja laillisesti säädettyihin työetuihin.

•

Tunnustaen vapauden tulla jäseneksi ja oikeuden osallistua
työmarkkinaneuvotteluihin tavoilla, joilla ne ovat olemassa sovellettavien
lakien puitteissa, joissa toimimme

•

 mme koskaan käytä lapsi- tai pakkotyövoimaa, ja pyrimme aina
e
löytämään liiketoimintakumppaneita, jotka ovat sitoutuneita taistelemaan
ihmiskauppaa vastaan ja suojelemaan ihmisoikeuksia

•

 distämme vastuullisia hankintakäytäntöjä ja edellytämme
e
tavarantoimittajiemme noudattavan yhtiön asettamia käytäntöjä,
joiden mukaan tavarantoimittajien on muun muassa huolehdittava
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä, torjuttava syrjintää sekä
kiellettävä lapsityövoiman käyttö ja ihmiskauppa

Varmistaaksemme vääryyksistä syytösten selkeän raportoinnin yhtiö antaa
turvallisen ja luottamuksellisen kanavan työntekijöille etsiä opastusta, kysyä
kysymyksiä, toimittaa kommentteja ja raportoida epäiltyjä väärinkäytöksiä.
Yhtiön anonyymin raportoinnin ohjelma mahdollistaa työntekijöiden ja
muiden kysyä kysymksiä tai tuoda esiin huolenaiheita.
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OLEMME AKTIIVINEN OSA
YHTEISKUNTAA
Tuotteemme tekevät nykyaikaisesta
elämäntavasta mahdollista. Ne auttavat
myös parantamaan yhteiskuntaamme. Me
suojelemme ympäristöä ja etsimme kestäviä
tapoja lisäarvon tuottamiseksi. Tuemme
myös vapaaehtoistyötä, yhteiskunnallisia
kehityshankkeita ja hyväntekeväisyyttä, sillä
yhteiskuntamme vahvistuessa myös me
vahvistumme.
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Ympäristönsuojelu47
Yhteisöjemme tukeminen
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Poliittiseen toimintaan osallistuminen
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YMPÄRISTÖNSUOJELU
Noudatamme kaikkia
voimassa olevia
ympäristölakeja ja
-säädöksiä, ja pyrimme
saavuttamaan omat
kunnianhimoiset
tavoitteemme
luonnonsuojelun ja kestävän
kehityksen
osa-alueilla.

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Maailmanlaajuinen verkostomme – ja erityisesti monien tuotteidemme
käyttö suurkaupungeissa – on näyttänyt meille, miten väestönkasvu
ja kaupungistuminen tuovat jatkuvasti uusia haasteita. Ne ovat myös
antaneet meille mahdollisuuden toimia vahvana esimerkkinä. Siksi
emme tyydy ainoastaan täyttämään lainmukaisia ympäristövaatimuksia.
Haluamme edistää positiivista muutosta innovaatioiden kautta ja osoittaa
vertaistahoille ja yhteisöille, että ympäristön kannalta vastuullinen
toiminta on hyväksi myös liiketoiminnalle.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Yhtiömme edistää ympäristövastuuta ja kestävää kehitystä. Sen vuoksi
•

 oudatamme kaikkia ympäristölakeja, huolehdimme tarvittavista luvista,
n
ilmoitamme kaikista onnettomuuksista ja hävitämme ongelmajätteet
turvallisesti

•

etsimme uusia tapoja energian, veden ja materiaalien säästämiseksi

•

s uunnittelemme ja valmistamme tuotteita, jotka tukevat
ympäristönsuojelutavoitteitamme

•

 ehitämme rakennusjärjestelmiä, jotka vähentävät päästöjä ja edistävät
k
kestävää kehitystä

•

 dellytämme tavarantoimittajiemme parantavan kestävää kehitystä
e
edistäviä käytäntöjään

•

 setamme tavoitteita, jotka motivoivat meitä ja tavarantoimittajiamme
a
kehittämään jatkuvasti ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä edistäviä
toimia

•

 yrimme löytämään uusia tapoja, joilla voimme edistää
p
ympäristönsuojelua henkilökohtaisesti

Jos sinulla on ympäristöön liittyviä huolenaiheita, ota yhteyttä
esimieheen, työterveyden ja -turvallisuuden asiantuntijaan, ECO:iin
tai käytä yhtiön nimetöntä raportointiohjelmaa.
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YHTEISÖJEMME TUKEMINEN
Toimimme aktiivisena osana
yhteisöjämme ja autamme
niitä kukoistamaan
työmme, resurssiemme ja
osaamisemme avulla.

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Yhtiöllä on maailmanlaajuinen toimintaverkosto. Saamme kuitenkin
voimaa ja inspiraatiota paikallisista yhteisöistä – eli niistä paikoista, joissa
työskentelemme ja elämme. Pyrimme lisäämään kasvua ja elinvoimaa
toimimalla positiivisesti, lisäämällä yhteistä kunnioitusta ja luottamusta
sekä parantamalla mainettamme ja rekrytointikäytäntöjämme.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Yhtiömme on vastuullinen yrityskansalainen kaikissa
toimintayhteisöissämme. Sen vuoksi
•

 annustamme työntekijöitämme osallistumaan aktiivisesti yhteisöihin
k
vapaaehtoistyön, opastuksen ja hyväntekeväisyyden merkeissä

•

 sallistumme hyväntekeväisyyshankkeisiin ja varmistamme etukäteen
o
niiden lainmukaisuuden

•

emme koskaan havittele hyötyä tai tuottoa hyväntekeväisyydellä

K: 	Osallistun viikonloppuna vapaaehtoistyötekijänä
hyväntekeväisyysmielessä järjestettävään
varainkeruutilaisuuteen. Voinko esitellä itseni yhtiön
työntekijänä, sillä tiedän, että yrityksemme on tukenut jo pitkään
tätä hyväntekeväisyyshanketta?
V: 	Vaikka yhtiö tukisi kyseistä hyväntekeväisyyshanketta, et saa
esiintyä yhtiön virallisena edustajana ilman asianmukaista
valtuutusta. Keskustele asiasta ensin esimiehesi kanssa, niin
kenties saat jopa yhtiön tapahtuman viralliseksi tukijaksi.
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POLIITTISEEN TOIMINTAAN
OSALLISTUMINEN
Noudatamme kaikkia
kansallisia ja paikallisia
lakeja, jotka säätelevät
yritysten osallistumista
poliittiseen toimintaan,
ja kannustamme
työntekijöitämme
osallistumaan
poliittiseen toimintaan
yksityishenkilöinä.

MIKSI SILLÄ ON MERKITYSTÄ

Yhtiömme työskentelee useiden valtioiden kanssa, joten poliittiset
päätökset vaikuttavat toimintaamme. Yhtiömme osallistuu poliittiseen
toimintaan vastuullisesti. Noudatamme kaikkia yrityslakeja niiden
sanamuodon ja hengen mukaisesti. Kannustamme myös työntekijöitämme
täyttämään kansalaisvelvollisuutensa ja osallistumaan poliittiseen
toimintaan joko ajallisesti tai rahallisesti.
MITEN TEEMME SIITÄ MAHDOLLISTA

Osallistumme poliittiseen toimintaan lainmukaisesti ja eettisesti – sekä
yrityksenä että yksityishenkilöinä. Sen vuoksi
•

 oudatamme kaikkia lain asettamia rajoituksia, jotka liittyvät yritysten
n
vaikuttamiseen puolueiden, poliittisten komiteoiden ja yksittäisten
ehdokkaiden suhteen

•

t eemme yksityishenkilöinä selväksi, että omat näkemyksemme ja
toimintamme eivät edusta yhtiön näkemystä

•

ilmoitamme liiketoimintaetiikasta ja vaatimustenmukaisuudesta
vastaavalle osastolle, jos asetumme yksityishenkilönä ehdolle vaaleissa
– näin vältämme mahdollisten eturistiriitojen syntymisen

•

t unnemme lobbaukseen liittyvät säädökset emmekä ota yhteyttä
julkishallinnon viranomaisiin ilman asianmukaisia valtuuksia ja
ymmärrystä julkisuus- ja raportointivaatimuksista

•

 mme tee poliittisia lahjoituksia yhtiön puolesta tai käytä yhtiön varoja,
e
ellei se ole lain mukaan hyväksyttävää ja siihen on lakiosaston antama
hyväksyntä

Vastuuvapauslauseke
Eettiset sääntömme eivät muodosta mitään suoraa tai välillistä sopimusta
työsuhteen jatkamiseksi yhtiössä. Ne eivät myöskään takaa mitään
kiinteitä työllistymisehtoja.
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