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Alkusanat

Luotamme siihen, että työntekijämme

Työntekijöidemme on tärkeää perehtyä

haluavat toimia oikein. Jotta he voivat

näihin sääntöihin ja noudattaa niitä, jotta he

tehdä niin, heidän on tunnettava

voivat onnistua omassa työssään ja edistää

liiketoimintaamme ohjaavat periaatteet,

yrityksemme mainetta ja menestystä. Näin

jotka koskevat heidän työtään.

voimme myös edistää työntekijöidemme ja
heidän perheidensä sekä asiakkaidemme,

Olemme sitoutuneet toimimaan

toimittajiemme ja muiden sidosryhmiemme

liiketoiminnassamme eettisesti ja noudat-

hyvinvointia siellä, missä toimimme.

tamaan lakia. Sen vuoksi olemme laatineet
nämä toimintaohjeet, joissa esitellään
liiketoimintakäytäntöjämme ohjaavat
periaatteet ja kerrotaan työntekijöillemme,
mitä heiltä odotetaan.

Heinäkuussa 2010

Dr. Michael Schwarzkopf

Bernhard Schretter

Karlheinz Wex

Dr. Andreas Lackner

::
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Mihin sitoudumme
- Arvon tuottaminen: Olemme sitoutuneet konsernin
ja siihen kuuluvien yhtiöiden kestävään ja
kannattavaan kehittämiseen. Vain siten voimme
säilyttää pitkän aikavälin kilpailukykymme, turvata
tulevaisuutemme ja tuottaa arvoa yhtiölle.
- Huippuosaaminen: Olemme sitoutuneet nousemaan
markkinajohtajien joukkoon jokaisella liiketoimintaalueellamme ja parantamaan tuotteitamme ja
prosessejamme jatkuvasti. Huippuosaamisemme
pulverimetallurgiassa on syy, jonka vuoksi juuri
meidät valitaan toimittajaksi, asiakkaaksi,
työnantajaksi ja kumppaniksi.
- Arvostus ja luottamus: Olemme sitoutuneet olemaan
vilpittömiä, välittömiä ja reiluja suhteessa
työntekijöihimme, toimittajiimme, asiakkaisiimme,
kumppaneihimme ja yhteisöihimme. Keskinäinen
luottamus ja arvostus ovat menestyksekkään,
pitkäikäisen kumppanuuden keskeisiä edellytyksiä.
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Mitä odotamme
- Jokaisen työntekijän tulee huolehtia yhtiön hyvästä maineesta.
- Kaikki työntekijämme ja yhteistyökumppanimme noudattavat näitä
liiketoimintaa ohjaavia periaatteita.
- Yhtiömme johto ympäri maailmaa toimii jatkuvasti varmistaakseen,
että eettisiä toimintaperiaatteita noudatetaan. Arvostamme työntekijöitä,
joiden toimintatavat ovat esimerkillisiä.
- Jos joudut työssäsi kiusalliseen tilanteeseen tai saat tietää, että joku
toimii näiden periaatteiden vastaisesti, kerro asiasta esimiehellesi, yhtiösi
Compliance-vastaavalle (jos sellainen on nimetty) tai henkilöstö- tai
lakiasiainosaston edustajalle. Yhtiössäsi noudatettavan käytännön
mukaan voit myös tehdä nimettömän ilmoituksen.

”

- Näiden toimintaperiaatteiden rikkominen tai rikolliseen toimintaan
osallistuminen johtaa asianmukaisiin kurinpitotoimiin.
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1. Noudatamme toiminnassamm
Noudatamme sovellettavia lakeja, sääntojä
ja määräyksiä kaikkialla, missä toimimme.
Noudatamme ja kunnioitamme reilun kilpailun
sääntöjä, kilpailulainsäädäntöä, tuonti- ja
vientirajoituksia sekä immateriaalioikeuksia.
Kaikenlainen lahjonta on konsernissamme
kiellettyä.
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...

mme lakia
Reilun kilpailun säännöt ja

koskee teknisten tietojen, tuotteiden ja

Lahjontaan voi liittyä rahaa, tavaraa, etuja tai

kilpailulainsäädäntö

palvelujen sallittua käyttöä, myymistä ja

lupauksia, joilla pyritään vaikuttamaan

ostamista.

henkilön toimintaan, päätöksiin tai äänestys-

Noudatamme reilun kilpailun sääntöjä ja

käyttäytymiseen.

kilpailulainsäädäntöä. Vältämme kaikkea
toimintaa, joka voisi olla niiden vastaista,

Työntekijöiden on noudatettava yhtiönsä

kuten

vahvistamia käytäntöjä ja menettelyitä
lakien noudattamisen varmistamiseksi.

määristä kilpailijoiden tai muiden tahojen
kanssa
- lainvastaista sopimista keskinäisen
kilpailun rajoittamisesta

Immateriaalioikeudet
Kunnioitamme kolmansien osapuolten

- Virkamiehille tai muille julkishallinnon
työntekijöille ei saa antaa lahjoja, ellei

hyödyllisyysmalleja, tavaramerkkejä ja

sovellettava paikallinen lainsäädäntö erikseen

tekijänoikeuksia) emmekä loukkaa niitä.

salli sitä.
- Työntekijöiden ei pidä missään tilanteessa

Lahjonta
Noudatamme kaikkea soveltuvaa

sopimattomasta toiminnasta.

immateriaalioikeuksia (patentteja,

- vilpillisiä tarjouksia tai tarjouskeinottelua.
Vienti- ja tuontirajoitukset

valittava tarkasti niin, etteivät ne herätä
vastaanottajassa tunnetta vilpillisestä tai

- lainvastaista sopimista hinnoista, alueiden
tai asiakkaiden jakamisesta tai tuotanto-

- Yhteistyökumppaneille annettavat lahjat on

On ehdottomasti kiellettyä tarjota,
pyytää, antaa tai vastaanottaa etuja tai

vastaanottaa perusteettomia etuja kolmansilta
osapuolilta, kuten asiakkailta, toimittajilta,

>>

palveluntarjoajilta, konsulteilta tai edustajilta.

ulkomaankauppaan sovellettavaa

lahjuksia, joilla pyritään vaikuttamaan

lainsäädäntöä, joka rajoittaa kaupankäyn-

johonkin henkilöön, yhtiöön,

Jos olet epävarma tai huolissasi mistä tahansa

tiä tiettyjen maiden, alueiden, yritysten

virkamieheen tai viranomaiseen.

edellä mainituista asioista, keskustele esimiehesi,

tai henkilöiden kanssa tai asettaa sen

yhtiösi Compliance-vastaavan (jos sellainen on

ehdoksi viranomaishyväksynnän. Tämä

nimetty) tai lakiasiainosaston edustajan kanssa.
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2. Kunnioitamme ihmisoikeuksia
Kunnioitamme jokaisen oikeutta henkilökohtaiseen arvokkuuteen ja yksityisyyteen.
Rekrytoimme, valitsemme, koulutamme,
ylennämme ja palkitsemme työntekijöitämme
ainoastaan työhön liittyvillä perusteilla, kuten
kokemuksen ja suoritusten mukaan.
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sia
- Emme hyväksy minkäänlaisia
ihmisoikeusrikkomuksia.

perhetilanteeseen tai siviilisäätyyn
perustuvaa syrjintää, häirintää tai
epäasiallista käytöstä.

- Emme salli lapsityötä tai minkäänlaista
pakkotyötä.

- Takaamme, että jokainen työntekijä saa
työstään oikeudenmukaisen korvauksen

- Teemme asianmukaisia tarkastuksia
varmistaaksemme, että raaka-aineet

ja että palkat ovat vähintään sovellettavalla
lakisääteisellä vähimmäistasolla.

hankitaan toimitusketjussamme
sosiaalisesti ja ympäristön kannalta
vastuullisella tavalla.

- Takaamme, että työaikoja koskevia
kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia
lakeja, määräyksiä ja sopimuksia

- Emme hyväksy minkäänlaista rotuun,

noudatetaan.

ihonväriin, kansallisuuteen, sukupuoleen, uskontoon, ikään, vammaan,
poliittisiin mielipiteisiin, ammattiyhdistysjäsenyyteen, sukupuoliseen
suuntautumiseen,
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3. Toimimme konsernin etujen m
Kaiken toimintamme tavoitteena on edistää
kansainvälistä liiketoimintaamme. Vältämme
tilanteita, joissa työntekijän yksityiset edut
ovat ristiriidassa yhtiön etujen kanssa.
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en mukaisesti
Eturistiriitoja saattaa syntyä
esimerkiksi silloin, jos

- työntekijä toimii missä tahansa
organisaatiossa, jonka toiminnan
voidaan katsoa vaarantavan yhtiön

- työntekijällä on liiketoimintaintressejä

tai sen työntekijöiden etuja.

konserniimme kuulumattomassa
yhtiössä
- työntekijä palkkaa töihin lähisukulaisiaan tai ostaa tavaroita tai palveluita
sukulaisiltaan tai sukulaistensa
hallitsemilta yrityksiltä

>>
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4. Toimimme vastuullisesti
Käytämme aineellista ja aineetonta omaisuuttamme tehokkaasti ja vastuullisesti. Suojaamme huolellisesti yhtiön luottamuksellisia tietoja,
immateriaalioikeuksia ja oikeudenkäynteihin tai
hallintomenettelyihin liittyviä tietoja. Käytämme
sähköisiä viestimiä asianmukaisella tavalla.
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- Kunnioitamme muiden omaisuutta.

Luottamuksellisia tietoja ovat muun

Omaisuutemme suojelemiseksi

muassa

jokaisen työntekijän on käsiteltävä

Emme kopioi tai käytä tällaista

tietoja huolellisesti.

omaisuutta ilman etukäteen saatua
asianmukaista lupaa.

- kaikki yhtiötämme koskevat ei-julkiset
tiedot, joiden luovuttaminen saattaa

- Työntekijöillä tulisi olla pääsy
- Työntekijän on noudatettava luottamuk-

hyödyttää kilpailijoitamme tai haitata

luottamuksellisiin tietoihin vain, jos

yhtiötä, konserniyhtiöitä, asiakkaita tai

työn tehokas suorittaminen sitä

sellisten tietojen säilyttämisestä annettuja

yhteistyökumppaneita

edellyttää.

ohjeita.

- tuotesuunnitelmat, liiketoimintasuun-

- Luottamuksellisista tiedoista ei saa tehdä

Kaikkien työntekijöiden on tiedos-

nitelmat, tekniset tiedot, julkaisemattomat

kirjallisia muistiinpanoja, tietokan-

tettava internetin ja sähköisten

taloustiedot, valmistusmenetelmät ja

tatietueita, ääni- tai videotallenteita tai

viestinten käyttöön liittyvät riskit.

-prosessit, asiakas- ja työntekijäluettelot

jäljennöksiä, elleivät ne liity välittömästi

Työntekijän on

sekä tietokoneohjelmistot

työntekijän työhön tai ellei niihin ole
esimiehen lupaa.

piirissä olevat tiedot.

- huolehdittava siitä, että tunnisteet
ja salasanat säilyvät luottamuksellisina

- kaikki tekijänoikeuslainsäädännön
- Asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta
saatujen tietojen luottamuksellisuudesta
on huolehdittava, ellei tietojen luovuttamista ole sallittu.
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- käytettävä Internetiä ja sähköpostia
asianmukaisesti

- noudatettava yhtiön IT-ohjeistusta.
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5. Sovellamme ajantasaisia joht
Johtamisjärjestelmiemme avulla voimme
seurata tuotteidemme ja palvelujemme laadun,
työterveyden ja työturvallisuuden sekä
ympäristönsuojelun toteutumista ja ottaa
tarvittaessa käyttöön uusia ohjeistuksia ja
standardeja.
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ohtamisjärjestelmiä (QEHS)
- Pyrimme pitämään toimintamme

Tarjoamme asiakkaillemme tuotteita

Olemme sitoutuneet tarjoamaan

ja palveluita, jotka vastaavat heidän

kaikille työntekijöillemme turvallisen

ympäristövaikutukset mahdollisimman

tarpeitaan.

ja terveellisen työympäristön.

pieninä. Ympäristövastuun ja
taloudellisen tehokkuuden välillä on

- Olemme sitoutuneet suunnittelemaan,
valmistamaan ja markkinoimaan

- Noudatamme sovellettavaa työterveys-

synergiaetuja esimerkiksi resurssien

ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

käytössä ja jätehuollossa.

- Pyrimme minimoimaan jokaisen

QEHS-toimintaohjeemme

tuotteita, jotka vastaavat asiakkaidemme
vaatimuksia sekä käyttötarkoituksen että
laadun suhteen.

työpaikan riskit ja vaarat suojellaksemme työntekijöiden, alihankkijoiden ja

- Noudatamme yleisesti hyväksyttyjä

vierailijoiden terveyttä ja hyvinvointia.

laadunhallintastandardeja.

- QEHS toimintamalleja tarkastellaan ja
kehitetään jatkuvasti. Soveltuvaa
koulutusta järjestetään säännöllisesti.

Ympäristönsuojelu on jatkuvaa
- Koska asiakkaamme toimivat useilla

parantamista.

eri aloilla, sertifioimme tuotteemme
kulloinkin tarvittavien teollisuusstandardien mukaisesti.

- Kaikkien työntekijöiden on noudatettava

.

laatua, työterveyttä ja työturvallisuutta

- Noudatamme sovellettavaa
ympäristönsuojelulainsäädäntöä.

sekä ympäristönsuojelua koskevia
toimintaohjeita. Työntekijät osallistuvat
aktiivisesti prosessien kehittämiseen ja

- Kehitämme jatkuvasti laadunhallintajärjestelmäämme varmistaaksemme, että
virheiden määrä pysyy mahdollisimman
pienenä, ja voidaksemme paremmin
vastata asiakkaidemme tarpeisiin.

- Noudatamme yleisesti hyväksyttyjä
ympäristöjohtamisstandardeja.

heidän tulee käyttäytyä vastuullisesti.
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