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Viesti toimitusjohtajalta
Electroluxilla meillä on strateginen toimintakehys ohjaamassa
käyttäytymistämme, antamassa suuntaa ja inspiroimassa viestintäämme.
Tämä toimintakehys koostuu tarkoituksestamme, liiketoimintamallistamme
ja tiestämme kannattavaan kasvuun.
Electroluxin Toimintasäännöt ovat keskeinen osa strategiaamme.
Se toimii johdantona tärkeimmille käytännöillemme ja periaatteillemme,
ja on opas Electroluxin tapaan harjoittaa liiketoimintaa.
Olemme vahvasti sitoutuneita toimimaan aina eettisesti ja kunnioittamaan
ihmisoikeuksia. Tämä on jokaisen velvollisuus, johdosta alkaen. Uskon vakaasti,
että eettinen lähestymistapa on elintärkeä yhtiömme menestykselle.
Lainvastainen tai epäeettinen käyttäytyminen tai toiminta Electroluxin tai
Yhtiön edustajien toimesta voi heikentää pitkäaikaista, rehellistä ja eheää
mainettamme, eikä sellaista suvaita.
Meidän jokaisen tehtävänä on luoda yritys, jossa voimme työskennellä
ylpeinä, paikka jossa kaikkia tekemisiämme ja päätöksiämme hallitsevat
eettisyyden, rehellisyyden ja ihmisten ja planeettamme kunnioituksen
periaatteet.
Lue Toimintasäännöt ymmärtääksesi, mitä sinulta odotetaan. Käytä niitä
viitteenä ja oppaana. Muista, että säännöissä ei kyetä käsittelemään kaikkia
tilanteita, joita tulet mahdollisesti kohtaamaan, ja joskus oikea toimintatapa
ei ole ilmiselvä. Jos sinulla on kysyttävää, pyydä rohkeasti neuvoja.
Jonas
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Johdatus
Electroluxin
Toimintasääntöihin
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Keneen Toimintasääntöjä sovelletaan,
ja miten niitä on käytettävä?
Nämä Säännöt koskevat kaikkia Electroluxin työntekijöitä ja muita yhtiön
puolesta toimivia edustajia, mukaan lukien pysyvät ja määräaikaiset
työntekijät, konsultit, urakoitsijat ylempi johto ja Electrolux-konsernin
yritysten hallitusten jäsenet.
Kaikki työntekijät ja muut edustajat ovat vastuussa näiden Sääntöjen
noudattamisesta. Työntekijöiden on lisäksi tutustuttava Electrolux-konsernin
käytäntöihin ja direktiiveihin, sillä niistä saadaan lisäohjeita ja tarkempaa
tietoa. Ne löytyvät eGatesta.

Liikekumppanit ja toimittajat
Electrolux asettaa toimittajilleen ja liikekumppaneilleen korkeat odotukset.
Olemme sitoutuneita ylläpitämään korkeita standardeja ihmisoikeuksien,
työoikeuksien, ympäristövastuun ja korruption torjunnan suhteen kaikissa
liiketoimissamme, mikä merkitsee, että edellytämme samaa kumppaneiltamme.
Odotamme toimittajiemme noudattavan Toimittajien työpaikkastandardimme
periaatteita, jotka perustuvat samoihin vaatimuksiin, jotka koskevat omaa
toimintaamme (tarkempaa tietoa Group Workplace Policy ja Group
Workplace Directive -dokumenteissa).
Vastuullisen hankinnan ohjelmamme tukee hankintapäätöksiä arvioimalla
mahdollisia toimittajia, tarkkailemalla toimittajien suoritusta ja tarjoamalla
koulutusta Electroluxin sisäisesti ja toimittajien keskuudessa.
Aiheeseen liittyvät käytännöt:
Group Supplier Workplace Standard, Group Workplace Policy ja Group
Purchasing Policy

Jonasin viesti
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Esimiesten odotetaan olevan roolimalleja
Jos toimit esimiehenä Electroluxilla, sinun odotetaan olevan roolimalli
ja asettavan hyvän esimerkin omalla käytökselläsi, toimillasi ja päätöksilläsi.
Tämä tarkoittaa, että sinun on työskenneltävä Toimintasääntöjen mukaisesti.
Sinulla on velvollisuus taata, että tiimisi jäsenille annetaan tarvittava
koulutus, jotta he ymmärtäisivät Säännöt ja sitoutuisivat niihin, käytäntöihin
sekä aiheeseen liittyviin direktiiveihin. Sinulla on myös velvollisuus toimia
ja raportoida kaikki näiden Toimintasääntöjen ja Konsernin käytäntöjen
rikkomukset. Esimiehenä voit kääntyä HR-, Legal-, Internal Audit-, Sustainability
Affairs- tai muun asianmukaisen osaston puoleen.

Lainsäädännön noudattaminen
Me toimimme täysin toimintaamme sovellettavaa lainsäädäntöä ja
sääntöjä noudattaen. Lisäksi suoritamme kaiken liiketoimintamme näiden
Toimintasääntöjen sekä käytäntöjemme ja direktiiviemme mukaisesti.
Jos Säännöt ovat ristiriidassa lain kanssa, niistä tiukempaa sovelletaan
sillä ehdolla, että Säännöt eivät ole lainvastaisia.

Jos et ole varma jostain asiasta,
hae oikeudellista neuvontaa
Oikea-aikainen oikeudellinen neuvonta on keskeisen tärkeää Electroluxin
etujen suojelemisen kannalta ja varmistaaksemme, että noudatamme asiaan
kuuluvia lakeja ja sääntöjä. Tulet todennäköisesti kohtaamaan tilanteita, joissa
Toimintasäännöt eivät anna selkeää vastausta. Tällaisissa tilanteissa sinun on
keskusteltava asiasta esimiehesi tai paikallisen, sisäisen oikeudellisen neuvojan
kanssa. Jos paikallista, sisäistä oikeudellista neuvontaa ei ole, , voit aina
kääntyä Corporate Legal Department -osaston puoleen Tukholmassa.
On olemassa lukuisia asioita ja tilanteita, joissa sinun on käännyttävä sisäisen
oikeudellisen neuvojan puoleen. Tätä aihetta koskevia lisäohjeita saat Group
Directive on Matters requiring Legal Consultation -dokumentista.

Jonasin viesti
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Kun rikkomus ilmenee
Työntekijät, jotka eivät toimi eettisesti tai rikkovat näitä Sääntöjä tai
Konsernimme käytäntöjä, voivat joutua kurinpitotoimien kohteiksi. Tosiasioista
ja olosuhteista riippuen, kurinpitotoimet voivat sisältää irtisanomisen.
Monissa tapauksissa Toimintasäännöt ja niihin liittyvät käytännöt ja direktiivit
perustuvat lainsäädännön vaatimuksiin, mikä tarkoittaa, että niiden
laiminlyönti voi johtaa sekä kurinpitotoimiin että oikeudellisiin seuraamuksiin
sinua ja Electroluxia vastaan.

Ilmoita huolenaiheista – Sinua tuetaan
Jos kohtaat Toimintasääntöjen tai muiden Konsernin käytäntöjen rikkomuksia,
ota asia puheeksi esimiehesi tai muun sopivan henkilön tai osaston
kanssa yhtiön sisäisesti – tällainen voi olla HR, Legal-osasto, Internal Audit,
Sustainability Affairs tai paikallinen, sektorin tai Konsernin johto.
Eettisten asioiden neuvontapuhelin on toinen tapa ilmoittaa vakavista
väärinkäytöksistä tapauksissa, joissa työntekijänä et halua ilmoittaa asiasta
aiemmin mainittuja kanavia pitkin. Eettisten asioiden neuvontapuhelimessa
voit tehdä ilmoituksen milloin vain, mistä vain joko verkossa tai puhelimella.
Verkkolomakkeen tai puhelun vastaanottaa riippumaton, kolmannen
osapuolen palveluntarjoaja Electroluxin eettisten asioiden neuvontapuhelimen
puolesta, minkä jälkeen asia lähetetään edelleen asianmukaiselle henkilölle
Electroluxissa tutkintaa varten. Sinä voit pysyä nimettömänä.1
Kaikkien työntekijöiden odotetaan ilmoittavan, jos heidän tietoonsa tulee
mahdollista rikollista toimintaa Electroluxin työntekijän tai edustajan toimesta.
Jokaisen huolenaiheesta ilmoittavan on tiedettävä, että Electroluxilla on tiukka
vastatoimenpiteistä pidättäytymisen käytäntö. Tämä takaa, että kenellekään
hyvässä uskossa mahdollisista näiden Toimintasääntöjen rikkomuksista
johdolle kertovalle ei koidu työhön liittyviä seurauksia.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

1

Huomaa, että joissakin maissa on lakisääteisiä rajoituksia huolenaiheista ilmoittamiseen
eettisten asioiden neuvontapuhelimen kautta

Electroluxin Toimintasäännöt
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03

Kunnioitus ihmisiä
ja perusoikeuksia
kohtaan

Electrolux on matkalla tehdäkseen elämästä parempaa
toimimalla kestävästi, luomalla parempia kokemuksia
työntekijöilleen ja asiakkailleen, sekä pyrkimällä kehittymään
jatkuvasti. Tämä matka voi edetä vain yhtiön arvokkaimman
voimavaran, sen ihmisten, avulla.
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Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuslausuntomme
Electrolux pyrkii ansaitsemaan
kaikkien niiden luottamuksen, joihin
toimintamme vaikuttaa osoittamalla
sitoutumisemme eettisyyteen ja
ihmisoikeuksiin sanoin ja teoin.
Me toimimme aina eettisesti ja
kunnioitamme ihmisoikeuksia
sellaisina kuin ne esitetään
kansainvälisessä ihmisoikeuslaissa
ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO)
keskeisessä yleissopimuksessa.
Olemme allekirjoittaneet UN
Global Compact -aloitteen,
tuemme OECD:n suuntaviivoja
monikansallisille yrityksille, ja
sovellamme YK:n liike-elämän ja
ihmisoikeuksien perusperiaatteita
työssämme tunnistaaksemme ja
korjataksemme toimiemme suorasti
tai epäsuorasti aiheuttamia kielteisiä
vaikutuksia ihmisille.
Odotuksemme on määritetty
näissä Toimintasäännöissä,
Electrolux Workplace Policy-,
Electrolux Supplier Workplace
Standard-, ja Electrolux Group
People Policy -dokumenteissa.
Muut pakolliset vaatimukset on
lueteltu Group Workplace Directive
ja Group Human Rights Directive
-dokumenteissa.

Kunnioitus ihmisiä kohtaan
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Vaikutus ihmisiin

Mitä tämä merkitsee sinulle

Meidän on aina otettava huomioon, millainen vaikutus
toimillamme ja päätöksillämme on henkilöstöömme
ja meitä ympäröiviin ihmisiin. Pyrimme harjoittamaan
liiketoimintaa tavalla, joka ei aiheuta vahinkoa
ihmisille suoraan meidän takiamme tai epäsuorasti
liikekumppaneidemme tai toimittajiemme kautta.

Ihmisoikeuksien tukeminen on
jokaisen Electroluxin johtajan ja
työntekijän vastuu. Mieti, miten
toimintamme ja päätöksemme
vaikuttavat ihmisiin omalla
työalueellasi, ja pyri minimoimaan
negatiivinen vaikutus.

Keskeinen osa ponnistelujamme ihmisoikeuksien
puolesta liittyy työoikeuksiin ja työolosuhteisiin.
Kunnioitamme aina työntekijöidemme ja toimittajiemme
ja liikekumppaneidemme työntekijöiden oikeuksia, ja
ponnistelemme taataksemme korkeat työstandardit.
Emme suvaitse lapsityövoimaa, pakkotyötä, syrjintää,
häirintää tai väärinkäyttöä ja olemme sitoutuneita rehellisiin
työaikoihin ja palkkioihin, yhdistymisvapauteen ja keskitettyihin
työehtosopimusneuvotteluihin. Työntekijöidemme terveys
ja turvallisuus on ensisijaisen tärkeää, ja teemme jatkuvasti
työtä tunnistaaksemme, hallitaksemme ja vähentääksemme
onnettomuuksien ja sairauksien vaaraa.
Aiheeseen liittyvät käytännöt ja direktiivit:
Group People Policy, Group Workplace Policy ja Group
Human Rights Directive

Jos huomaat ihmisoikeuksien
vaarantumista, ilmoita asiasta
esimiehellesi, toiselle esimiehelle
tai sopivalle osastolle. Voit kertoa
huolenaiheistasi myös eettisten
asioiden neuvontapuhelimessa.
Ohjeita saat Sustainability Affairs
-osastolta.
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Työaika
ja palkkiot

Mitä tämä merkitsee sinulle

Electroluxin on edistettävä tasapainoa työn ja
yksityiselämän välillä.

Sinun ei edellytetä tekevän haitallisia
määriä ylitöitä.

Tavoitteenamme on vastuullinen lähestymistapa
palkkioiden suhteen. Työntekijöidemme on saatava
palkkioita vähintään lakisääteisen minimin verran,
tai sitä enemmän.

Sinulla on oikeus vähintään yhteen
vapaapäivään seitsemän päivän
ajanjakson aikana, poikkeuksellisia
liiketoiminnan olosuhteita lukuun
ottamatta.

Aiheeseen liittyvät käytännöt:
Group People Policy ja Group Workplace Policy

Sinulla on oltava selkeä tieto
työehdoistasi, mukaan lukien
palkkioista ja työtunneista.
Ohjeita saat HR- tai Sustainability
Affairs -osastolta.

Kunnioitus ihmisiä kohtaan

Yhdistymisvapaus

Electrolux on sitoutunut rakentavaan suhteeseen
työntekijöidemme kanssa ja pyrkii jatkuvasti kehittämään
avointa työympäristöä. Tavoitteenamme on avoin ja
selkeä vuoropuhelu suoraan työntekijöiden kanssa,
tai heidän edustajiensa kanssa, tilanteen mukaan.
Tähän kuuluu yhdistymisvapaus ja oikeus keskitettyihin
työehtosopimusneuvotteluihin.
Aiheeseen liittyvät käytännöt:
Group People Policy ja Group Workplace Policy
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Mitä tämä merkitsee sinulle

Olet vapaa muodostamaan ja
organisaatioita ja liittymään niihin
valintasi mukaan, tai olla liittymättä.
Esimiesten ei tule estää työntekijöitä
käyttämästä tätä vapautta.
Vuoropuhelun ammattiyhdistyksen/
työntekijän edustajien ja johdon
välillä on oltava rakentavaa ja
kunnioittavaa.
Ohjeita saat HR- tai Sustainability
Affairs -osastolta.

Kunnioitus ihmisiä kohtaan

Syrjintää ei hyväksytä

Syrjinnälle ei ole sijaa työympäristössämme. Ketään ei saa
syrjiä henkilökohtaisten ominaisuuksien tai uskomusten,
kuten sukupuolen, iän, uskonnon, siviilisäädyn, rodun
kastin, sosiaalisen taustan, sairauden, vammaisuuden,
raskauden, etnisen ja kansallisen alkuperän, kansallisuuden,
työntekijäjärjestöjen jäsenyyden, mukaan lukien ammattiliitot,
poliittinen suuntautuminen, seksuaalinen suuntautuminen tai
vastaava. Kaikkia työntekijöitä on työllistämispäätöksissä aina
kohdeltava hänen kykyjensä ja pätevyyksiensä perusteella.
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Mitä tämä merkitsee sinulle

Mielipide-eroista, asemasta, iästä
ja muista eroavuuksista huolimatta,
kohtele jokaista kunnioittavasti,
arvokkaasti ja kohteliaasti.
Varmista, että kaikki työsuhteisiin
liittyvät päätökset ovat vapaita
syrjinnästä.
Neuvoja saat HR-osastolta.

Aiheeseen liittyvät käytännöt:
Group People Policy ja Group Workplace Policy

Kunnioitus ihmisiä kohtaan

Meillä on nollatoleranssi
häirinnän suhteen

Osana sitoutumistamme monimuotoisen ja osallistavan
työympäristön luomiseen meillä on nollatoleranssi häirintää
ja kiusaamista kohtaan. Vainoaminen työpaikalla, kuten
toistuvat negatiiviset toimet yksittäisiä työntekijöitä kohtaan,
ei ole sallittua. Kaikkien työntekijöiden on kohdeltava toisiaan
kunnioittavasti, arvokkaasti ja kohteliaasti.
Häirintää voi esiintyä kirjallisten tai suullisten huomautusten
muodossa, juoruiluna, vitseinä ja kiusoitteluna, halventavana
tai loukkaavana kielenkäyttönä sekä kommentteina tai
kiusaamisena, jossa arvovaltaiset ihmiset väärinkäyttävät
asemaansa loukkaamalla, pelottelemalla tai ilkeämielisellä
käytöksellä.
Aiheeseen liittyvät käytännöt:
Group People Policy ja Group Workplace Policy
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Mitä tämä merkitsee sinulle

Kohtele jokaista kunnioittavasti
ja kohteliaasti.
Älä koskaan lähetä sopimattomia
tai seksuaalisesti vihjailevia
sähköposteja tai tee halventavia
kommentteja tai piloja jonkun
etnisyydestä tai uskonnosta.
Älä esitä tunkeilevia kysymyksiä
kenenkään yksityiselämästä,
äläkä esitä toistuvia ei-tervetulleita
sosiaalisia tai seksuaalisia kutsuja.
Älä käytä asemaasi väärin
alemmassa asemassa olevaa
työntekijää kohtaan.
Ota asia esille, jos huomaat, että
joku on kiusaamisen tai häirinnän
kohteena.
Neuvoja saat HR-osastolta.

Kunnioitus ihmisiä kohtaan

Emme suvaitse lapsityövoiman
hyväksikäyttöä tai pakkotyötä

Electrolux ei suvaitse lapsityövoiman käyttöä tai pakkotyötä,
tahdon vastaista työtä tai ihmiskauppaa missään muodossa.
Meillä on lisäksi nollatoleranssi väkivaltaa, hyväksikäyttöä
tai vastentahtoista tai maksullista (prostituutio) seksuaalista
toimintaa kohtaan työmatkoilla tai muilla tavoin yhtiötä
edustettaessa.
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Mitä tämä merkitsee sinulle

Jos huomaat jotain, joka viittaa
lapsityövoiman käyttöön,
pakkotyöhön tai ihmiskauppaan
Electroluxin, toimittajiemme tai
liikekumppaneidemme toimiin liittyen,
ota yhteyttä Sustainability Affairs- tai
HR-osastoon.

Aiheeseen liittyvät käytännöt:
Group People Policy ja Group Workplace Policy

Työympäristömme edistää
hyvinvointia ja turvallisuutta

Electrolux on tietoinen siitä, että työntekijämme ovat
tärkein yksittäinen tekijä pitkän aikavälin menestyksen
saavuttamisessa, ja näin ollen olemme sitoutuneita
kehittämään jatkuvasti työympäristöä, joka mahdollistaa
kestävän suorituskyvyn, ja jossa työntekijät voivat
toimia parhaimmillaan. Sitoutumisemme terveyteen
ja turvallisuuteen menee sääntöjen ja lainsäädännön
noudattamista pidemmälle.
Terveys ja turvallisuus ovat keskeisessä asemassa
työprosessiemme suunnittelussa ja kehityksessä ja siinä,
miten järjestämme toimintamme. Electrolux pyrkii aina
vähentämään tai kokonaan poistamaan työtapaturmat
ja ammattisairaudet. Johto kaikilla tasoilla on suoraan
vastuussa yksilöön kohdistuvien, mahdollisten kielteisten
vaikutusten minimoimisesta.
Aiheeseen liittyvät käytännöt:
Group People Policy ja Group Workplace Policy

Mitä tämä merkitsee sinulle

Turvallisuus on jokaisen sitoutumisen
tulosta, ja me kaikki voimme
myötävaikuttaa terveellisen ja
turvallisen työympäristön luomiseen.
Noudata aina työpaikkasi
turvallisuusohjeita.
Mieti, onko työalueellasi vaaroja
terveydelle, turvallisuudelle tai
hyvinvoinnille, ja tee ehdotuksia
niiden korjaamiseksi.
Ohjeita saat HR-osastolta tai EHS:ltä
(Environment, Health & Safety).

19
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Reilu ja laillinen
liiketoiminta

Lain rikkomukset voivat
johtaa huonoon maineeseen,
vahingonkorvauksiin ja joissakin
tapauksissa rikostutkintaan
ja rangaistuksiin niin yhtiölle
kuin yksittäisille henkilöille.

Reilu ja laillinen liiketoiminta

Me uskomme oikeudenmukaiseen
kilpailuun ja noudatamme
kilpailulainsäädäntöä

Kilpailulainsäädäntöä sovelletaan kautta maailman
kilpailun säilyttämiseksi markkinoilla. Nämä lait kieltävät
kilpailunvastaiset sopimukset ja hallitsevan markkina-aseman
väärinkäytön markkinoilla.
Electrolux uskoo reiluihin ja kilpailuun perustuviin markkinoihin,
ja kilpailee tuotteidensa, brändinsä ja palveluidensa ansioilla.
Me emme ryhdy toimiin, jotka ovat kilpailulainsäädännön
vastaisia, ja kaikkien Electroluxin työntekijöiden odotetaan
noudattavan tiukasti reilun kilpailun lakeja.
On olemassa monentyyppisiä toimia, jotka ovat
kilpailulainsäädännön vastaisia, ja näitä sääntöjä
sovelletaan toimintaan kilpailijoiden, asiakkaiden,
toimittajien ja muiden liikekumppaneiden kanssa.
Aiheeseen liittyvät käytännöt:
Group Antitrust Policy
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Mitä tämä merkitsee sinulle

Älä koskaan tee minkäänlaista
sopimusta tai ymmärrystä kilpailijan
kanssa hinnoittelua, kaupankäynnin
ehtoja, tuotantoa, teknistä kehitystä,
tarjouksia, asiakkaita, markkinoiden
jakamista tai muita markkinatoimia
koskien.
Älä koskaan keskustele kilpailijoiden
kanssa hinnoittelusta, voitoista,
kuluista, tarjouksista, asiakkaista,
markkinakehityksestä, teknisestä
kehityksestä tai muista ei-julkisista
arkaluonteisista tiedoista ilman
yhtiön omilta asianajajilta etukäteen
saatua neuvontaa.
Kunnioita asiakkaiden
riippumattomuutta. Älä koskaan yritä
määrätä tai muulla tavoin sanella
asiakkaan jälleenmyyntihintaa. Älä
yritä ilman yhtiön omilta asianajajilta
etukäteen saatua neuvontaa
rajoittaa asiakkaan oikeutta
jälleenmyydä tuotteitamme vapaasti.
Älä sovella erilaisia ehtoja samanlaisiin
tapahtumiin asiakkaiden kanssa. Älä
käytä kilpailijoiden poissulkemiseen
markkinoilta tähtääviä taktiikoita.
Neuvoja saat Group Legal
-osastolta.

Muista, että lakien rikkojiin
sovelletaan ankaria sakkoja ja että
lain rikkomiset johtavat pahaan
tahtoon, vahingonkorvauksiin ja
monissa maissa rikostutkintaan
ja rangaistuksiin niin yhtiölle kuin
yksittäisille henkilöille.

Reilu ja laillinen liiketoiminta

Nykyisten kauppasääntöjen tuntemus
on elintärkeää liiketoiminnallemme

Koska olemme globaali yhtiö, meidän on noudatettava
kansainvälisiä kauppasääntöjä. Vientivalvonta ja
kauppapakotteet kieltävät tai rajoittavat tiettyjen tuotteiden
vientiä tai liiketoimintaa tietyissä maissa ja/tai tiettyjen
henkilöiden, yritysten tai organisaatioiden kanssa.
Rikkomukset vahingoittaisivat mainettamme, minkä lisäksi
ne voivat johtaa rikossyytteisiin niin yhtiölle kuin vastuussa
oleville henkilöille. Kauppasäännöt ovat monimutkaisia,
sillä ne vaihtelevat sijainnin mukaan ja voivat muuttua
maailman tapahtumien seurauksena.
Aiheeseen liittyvät käytännöt:
Group Export Control and Trade Sanctions Policy
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Mitä tämä merkitsee sinulle

Kaupankäynnissä tai viennissä
mukana olevien työntekijöiden on
noudatettava sovellettavia sääntöjä
ja menettelyjä, esimerkiksi:
Tunnistettava, milloin kaupallinen
toiminta tai liiketoimintasopimus
voi johtaa tilanteeseen, jossa
sovelletaan vientivalvonnan
ja pakotteiden sääntöjä.
Harjoitettava asianmukaista
huolellisuutta riskialttiilla markkinoilla
tai riskialttiissa tilanteissa.
Tunnistettava tietyt varoitusmerkit,
joita voi ilmaantua liiketoimintaa
harjoitettaessa, ja toimia niiden
vaatimalla tavalla.
Neuvoja saat Group Legal
-osastolta.
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Meillä on nollatoleranssi
korruptiota kohtaan

Korruptio on vallan väärinkäyttöä
henkilökohtaisen hyödyn
saavuttamiseksi. Electrolux ei
suvaitse korruptiota missään
muodossa. Tämä käsittää kaiken
liiketoiminnan ja tapahtumat kaikissa
maissa, joissa toimimme. Electrolux
ja kaikki Electroluxia edustavat
tahot (mukaan lukien kolmannet
osapuolet) eivät saa harjoittaa tai
hyväksyä korruptoituneita toimia.

Lahjonta
Lahjontaa voidaan kuvata jonkin arvokkaan tarjoamiseksi/
antamiseksi tai vaatimiseksi/vastaanottamiseksi tavoitteena
vaikuttaa liiketoimeen tai päätökseen. Electrolux ei suvaitse
minkäänlaista lahjontaa sen luonteesta riippumatta,
mukaan lukien sekä julkinen että kaupallinen lahjonta.
Me emme suvaitse liikekumppaneita, jotka tarjoavat
lahjuksia tai muita sopimattomia etuja, ja ryhdymme
toimiin, jos tällaisia toimia paljastuu.

Lahjukset voivat olla:
Rahaa, lahjakortteja tai kuponkeja
Arvokkaita lahjoja
Provisioita tai voitelua
Maksuja hyväntekeväisyyteen
Matkoja tai viihdettä
Myönteistä julkisuutta

Reilu ja laillinen liiketoiminta
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Mitä tämä merkitsee sinulle

Lahjoja ja vieraanvaraisuutta
Liikelahjojen ja vieraanvaraisuuden on oltava hyväntahdon
eleitä eikä palkintoja liiketoiminnasta kanssamme. Lisäksi
asiakkaiden tai toimittajien – mukaan lukien mahdollisten
asiakkaiden ja toimittajien – työntekijöille tarjoamat
tai heiltä saadut lahjat ja vieraanvaraisuus voidaan
katsoa lahjonnaksi, ja näin ollen niiden on täytettävä
tietyt vaatimukset, kuten oltava yleisesti hyväksyttyjen
liiketoimintatapojen mukaisia.
Lyhyesti sanottuna kaikkien lahjojen ja vieraanvaraisuuden,
niin annettujen kuin vastaanotettujen, on oltava
kohtuullisen arvoisia, eivätkä ne saa koskaan vaikuttaa
päätöksentekoon. Arvon suhteen on noudatettava
sovellettavia paikallisia/sektorin kynnysarvoja.
Muista, että lahjojen antamista julkisille virkamiehille
on vältettävä, sillä heidän katsotaan tavallisesti olevan
asemassa, jossa se voi vaikuttaa liiallisesti heidän
päätöksentekoonsa.
Aiheeseen liittyvät käytännöt:
Group Anti-Corruption Policy

Sisäistä Electrolux Group AntiCorruption Policy ja noudata sitä.
Sisäistä kaikki sovellettavat
Electroluxin lahjoja ja
vieraanvaraisuutta koskevat
säännöt, ja noudata niitä.
Osallistu säännöllisesti
korruptionvastaiseen koulutukseen.
Älä anna tai vastaanota missään
muodossa olevia lahjuksia, äläkä
mitään, mikä voitaisiin katsoa
lahjukseksi.
Sinä, yhtiö, perheenjäsenesi tai
ystäväsi eivät saa vastaanottaa
mitään sopimattomia etuja liittyen
asemaasi Electroluxin edustajana.
Sinua ei siirretä alempiin tehtäviin,
et saa rangaistusta tai muita
epäsuotuisia seurauksia, jos
kieltäydyt maksamasta lahjusta
tai osallistumasta muunlaiseen
korruptoituneeseen toimintaan.
Jos sinulle tarjotaan sopimatonta
lahjaa, palvelusta tai muita
kyseenalaisia etuja, kerro asiasta
esimiehellesi, Group Legal-, Internal
Audit-, tai HR-osastolle.
Neuvoja saat Group Legal
-osastolta.

Reilu ja laillinen liiketoiminta

Tuotteemme valmistetaan
laatua ja turvallisuutta silmällä pitäen

Electrolux noudattaa lakisääteisiä vaatimuksia ja omia
laatu- ja turvallisuusstandardejamme tuotteidemme
suunnittelussa, kehityksessä, valmistuksessa, markkinoinnissa
ja myynnissä. Tuotteita ei saa toimittaa asiakkaille
ennen kuin laatuvaatimukset, turvallisuusstandardit ja
vaatimustenmukaisuutta koskevat säännökset täyttyvät.
Me esitämme tuotteemme ja palvelumme täsmällisesti
ja vaadimme lausunnoillemme perusteluja.
Aiheeseen liittyvät käytännöt:
Group Quality Policy
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Mitä tämä merkitsee sinulle

Noudata aina kaikkia lakisääteisiä
vaatimuksia ja Electroluxin
käytäntöjä kaikkien tuotteidemme
ja palveluittemme suunnitteluun,
valmistukseen, myyntiin,
suorituskykyyn ja markkinointiin liittyen.
Älä koskaan tingi laadusta tai tee
päätöksiä, jotka voisivat vaarantaa
tuotteen vaatimustenmukaisuuden.
Älä manipuloi testejä tai testituloksia.
Älä rakenna tuotteita niin, että
suorituskyky paranee tietyillä
alueilla vain testiolosuhteissa.
Älä koskaan anna epätarkkoja
tietoja tuotteidemme tai
palveluidemme laadusta,
turvallisuudesta tai muista
ominaisuuksista.
Neuvoja saat Group Quality tai
Group Legal -osastolta.

Electroluxin Toimintasäännöt
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Rehellinen
liiketoiminta

Rehellisyyden on ohjattava työntekijöitä tekemään järkeviä
päätöksiä ja toiminaan aina yhtiön edun mukaisesti.
Electroluxin työntekijät eivät sekoita poliittisia ja
henkilökohtaisia asioita työhönsä.

Rehellinen liiketoiminta

Kun henkilökohtaiset asiat
voivat vaikuttaa liiketoiminnan
päätöstentekoon, kyseessä
on eturistiriita.

Vältä tilanteita, joissa yksityiset tai henkilökohtaiset asiat
näyttävät olevan ristiriidassa Electroluxin etujen kanssa,
ja ilmoita niistä esimiehellesi ja HR:lle.
Paras tapa hoidella eturistiriidat on välttää ne kokonaan.
Jos niitä ilmenee, sinun on oltava avoin ja rehellinen
tilanteen suhteen.

Tällaisia ristiriitoja voi ilmaantua eri tavoin,
esimerkiksi:

Työpaikkasi ulkoisena työsuhteena, jossa yhden työn
edut ovat ristiriidassa toisen työn etujen kanssa.
Perheen etujen takia, jos palkkaat perheenjäsenesi
tai muun sukulaisen tai toimit tämän esimiehenä.
Kun tuotteita tai palveluita ostetaan sukulaiselta tai
ystävältä tai tällaisten henkilöiden hallussa olevalta
yritykseltä.
Jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on rahallinen
etu, joka voi vaikuttaa harkintakykyysi.
Tai jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on
henkilökohtainen etu, suora tai epäsuora, jonkun
Electroluxin toimittajan tai asiakkaan kanssa.

Aiheeseen liittyvät käytännöt:
Group Conflicts of Interest Policy
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Mitä tämä merkitsee sinulle

Kerro eturistiriidoista välittömästi
esimiehellesi ja HR:lle.
Älä solmi ulkopuolisia työsuhteita
äläkä harjoita toimintaa, joka voi
olla tai näyttää olevan ristiriidassa
Electroluxin etujen kanssa, tai joka
voisi vähentää tehokkuuttasi tai
omistautuneisuuttasi tehtäviesi
suorittamiseen Electroluxilla.
Neuvoja saat HR- tai Group Legal
-osastolta.

Rehellinen liiketoiminta

Electrolux välttää
poliittista osallistumista

Electrolux noudattaa puolueettomuutta poliittisten puolueitten
ja ehdokkaitten suhteen. Electroluxin nimeä eikä mitään
Konsernin yrityksen hallussa olevaa resurssia ei saa käyttää
poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden etujen ajamiseen.
Poliittinen lobbaaminen on laillista toimintaa, jota jotkut
Electroluxin valtuutetut työntekijät harjoittavat, mutta
tällainen toiminta on aina suoritettava avoimesti ja
selkeästi Electroluxin puolesta.
Työntekijöiden, jotka käyvät keskusteluja hallitusten
ja muiden julkisten elinten kanssa tiedottaakseen tai
vaikuttaakseen, on toimittava vastuullisesti ja avoimesti
paikallisia lakeja noudattaen.
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Mitä tämä merkitsee sinulle

Voit henkilökohtaisesti osallistua
poliittiseen toimintaan ja voit
rahoittaa poliittista toimintaa, mutta
vain omalla ajallasi, ja rahoitus
tapahtuu omalla kustannuksellasi.
Älä rahoita poliittista tai muuta sen
luontoista toimintaa Electroluxin
puolesta.
Älä korvaa kenellekään työntekijälle
tällaisia maksuja tai kuluja.
Jos osallistut henkilökohtaiseen,
poliittiseen toimintaan, sinun ei
tule toimia tai näyttää toimivan
Electroluxin edustajana.
Ota yhteyttä yhtiön Corporate
Communications -osastoon
saadaksesi ohjeita.

Electroluxin Toimintasäännöt
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Me kaikki olemme
vastuussa
yhtiön varojen
suojaamisesta

Liiketoiminnallemme on keskeisen tärkeää suojata ja turvata
varamme, mukaan lukien fyysinen omaisuus, aineeton
omaisuus ja rahavarat. Me kaikki olemme vastuussa
varojemme suojaamisesta ja niiden huolellisesta ja
tehokkaasta käytöstä.

Yhtiömme varojen suojaaminen

Vältä petoksia, äläkä käytä yhtiön
varoja toimiin, jotka voisivat
vahingoittaa mainettamme

Me emme hyväksy petoksia ja yhtiön varojen väärinkäyttöä.
Petoksella tarkoitetaan kaikkea toimintaa, tai toiminnan
laiminlyöntiä, jonka tarkoituksena on harhauttaa toisia –
kuten yhtiötä, yleisöä tai sijoittajia – toimimaan tavoilla,
jota tuottavat heille taloudellista vahinkoa.
Kiinteistöjä, laitteita, resursseja ja varoja on käytettävä
vain liiketoimintaan, ei oman edun tavoitteluun.
Esimerkkejä varojen väärinkäytöstä ovat varkaus,
kulu- tai ajankäyttöraporttien väärentäminen, yhtiön
tietokoneiden, puhelinten tai tilojen sopimaton käyttö
tai työntekijäalennusten asiaton käyttö.
Aiheeseen liittyvät käytännöt ja direktiivit:
Group Finance Policy ja Group Global Travel Directive
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Mitä tämä merkitsee sinulle

Noudata kaikkia sovellettavia
paikallisia matkustus- ja kulusääntöjä.
Yksityisiä kuluja, kuten
henkilökohtaista matkustamista
tai viihdettä, ei voida korvata
liiketoimintaan liittyvinä kuluina.
Yhtiön tietokoneita ei saa käyttää
mihinkään laittomaan toimintaan
tai sopimattoman aineiston
katselemiseen, mukaan lukien
pornografiset sivustot, vihaa lietsovat
sivustot tai muut sivustot, jotka voivat
vahingoittaa mainettamme.
Yhtiön tietokoneresurssien, kuten
tietokoneiden ja puhelinten käyttö,
on pidettävä mahdollisimman
vähäisenä.
Ota yhteyttä HR-, IT-, Group Legaltai Internal Audit -osastoon.

Yhtiömme varojen suojaaminen

Tilinpidon ja raportoinnin on
oltava täsmällistä ja kattavaa

Tilinpäätöstemme rehellisyys on keskeisen tärkeää
säilyttääksemme osakkaidemme, asiakkaidemme,
toimittajiemme ja muiden sidosryhmiemme luottamuksen.
Kaikki rahalliset tapahtumat on kirjattava ja selvitettävä
Electroluxin kirjanpitokäsikirjan sovellettavien kirjanpidon
periaatteiden mukaisesti.
Sellaisten tietojen kirjaaminen kirjanpitoomme, jotka
tahallisesti peittävät tai harhaanjohtavat tapahtumien
todellista luonnetta, tai harhaanjohtavien tietojen kirjaaminen
tavoitteisiin ja tulosmittareihin vaikuttamiseksi, ei ole sallittua.
Kirjanpitopetoksia ovat myös virheellisten tietojen
antaminen tuloista, kuluista, varoista tai veloista. Niitä
voivat olla myös tahalliset kirjanpitokäsikirjan virheelliset
soveltamiset tavoitteisiin tai tulosmittareihin vaikuttamiseksi.
Kirjanpitosääntöjen manipulointi tai muuttaminen
rahallisten tavoitteiden saavuttamiseksi on kiellettyä.
Aiheeseen liittyvät käytännöt:
Group Finance Policy
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Mitä tämä merkitsee sinulle

Noudata aina Electroluxin
kirjanpitokäsikirjaa taloudellisista
tapahtumista raportoidessasi.
Kun raportoit tietoja, älä ilmoita
tosiasioita virheellisesti ja varmista,
että tiedot heijastavat niihin liittyviä
tapahtumia täsmällisesti.
Jos huomaat virheen taloudellisissa
tiedoissa tai epäilet, että on
tapahtunut petos, ilmoita asiasta
välittömästi.
Ota yhteyttä Group Finance tai
Internal Audit -osastoon.

Yhtiömme varojen suojaaminen

Me suojelemme aineetonta
omaisuuttamme

Electroluxin aineeton omaisuus, kuten taito-tieto, ideat,
kauppasalaisuudet, patentit, tavaramerkit, verkkotunnukset,
suunnittelu ja tekijäoikeudet, ovat arvokkaita varoja yhtiölle.
Näiden arvo voidaan menettää tai se voi vaarantua, jos
niitä väärinkäytetään tai paljastetaan luvattomasti.
Aineetonta omaisuutta suojataan sovelluksilla,
rekisteröinneillä ja uusimisilla, mutta myös vastustamisella,
mitätöimisillä tai patentinloukkauskanteilla kolmansia
osapuolia vastaan, jotta voimme varmistaa, että meillä
on mahdollisimman suuri toimintavapaus.
Aiheeseen liittyvät käytännöt:
Group Intellectual Property Policy
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Mitä tämä merkitsee sinulle

Ota yhteyttä Group Patents tai
IP Legal -osastoon, jos uskot,
että Electrolux voisi saada
hyödyllisiä immateriaalioikeuksia,
tai että kolmannet osapuolet
rikkovat tai näyttävät rikkovan
immateriaalioikeuksiamme.
Kunnioita toisten voimassa olevia
immateriaalioikeuksia.
Älä toimi kolmansien osapuolten
kanssa kehittääksesi ideaa
tai keksintöä neuvottelematta
ensin Group Patents tai IP Legal
-osastoon, kanssa patentti- tai
suunnitteluoikeuksista tai IP Legal
-osaston kanssa tavaramerkeistä,
verkkotunnuksista tai
tekijänoikeuksista.
Huomaa, että sinun työsuhteesi
aikana kehittämä aineeton omaisuus
pysyy Electroluxin aineettomana
omaisuutena myös sen jälkeen
kun olet päättänyt työsuhteesi.
Neuvoja saat Group Legaltai Group Patents -osastolta.

Electroluxin Toimintasäännöt
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Tietojen suojaaminen
arvokkaana
varallisuutena

Kannustamme työntekijöitä
kertomaan brändistä, tuotteista
ja yhtiöstä, mutta olemaan
vuotamatta luottamuksellisia tietoja.

Tietojen suojaaminen
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Luottamukselliset tiedot

Mitä tämä merkitsee sinulle

Electroluxia koskeva tieto on arvokasta varallisuutta.
Työntekijöillä voi aika ajoin olla hallussaan luottamuksellista
tietoa. Ne voivat olla rahallisia tietoja, kauppasalaisuuksia,
hintoja, myyntejä ja voittoja, strategioita ja suunnitelmia,
sopimustietoja, asiakas- ja toimittajaluetteloita, tietoja
uusista tuotteista tai muita ei-julkisia tietoja Electroluxista.
Luottamukselliset tiedot voivat olla myös sisäpiiritietoja
olosuhteista riippuen (lue kohta Sisäpiiritiedot).

Varmista, että kaikki Electroluxia
koskevat jakamasi tiedot täyttävät
Group Information Policyn
vaatimukset.

Electroluxia koskevat luottamukselliset tiedot on suojattava,
niitä on käsiteltävä varovasti eikä niitä saa jakaa
valtuuttamattomien, kolmansien osapuolten kanssa,
ellei sinulle ole nimenomaisesti annettu siihen valtuutusta.
Velvollisuus suojata luottamukselliset tiedot jatkuu työsuhteen
päättymisen jälkeen. Sama koskee myös tietoja, jotka
asiakkaat, toimittajat ja muut liikekumppanit ovat jakaneet
kanssamme.
Aiheeseen liittyvät käytännöt:
Group Information Policy

Varo julkaisemasta luottamuksellisia
tietoja sosiaalisessa mediassa tai
keskustelemasta luottamuksellisista
tai arkaluonteisista tiedoista
paikoissa, joissa muut voivat
kuulla sinua sattumalta.
Jos luottamuksellisten tietojen
jakaminen kolmansien osapuolten
kanssa on välttämätöntä, niin
varmista, että salassapitosopimusta
käytetään.
Muista, että velvollisuutesi suojata
luottamukselliset tiedot säilyy
myös työsuhteesi päätyttyä.
Tämä tarkoittaa myös, että
uudet työntekijät eivät saa jakaa
luottamuksellista tietoa edellisistä
työnantajistaan, eikä heitä pidä
ikinä pyytää näin tekemään.
Käytä vain hyväksyttyjä yhtiön
laitteita ja palveluita käsitellessäsi
Electroluxin tietoja.
Käytä kaikkeen työhön liittyvän
viestintään Electrolux-sähköpostitiliäsi
tai muita yhtiön kanavia. Älä käytä
henkilökohtaisia sähköpostitilejä,
sosiaalista mediaa tai vastaavia
tapoja.
Ota yhteyttä Corporate
Communications- tai Group Legal
-osastoon saadaksesi ohjeita.

Tietojen suojaaminen
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Sisäpiiritiedot

Mitä tämä merkitsee sinulle

Electrolux on pörssissä noteerattu yhtiö. Näin ollen voit
jossain vaiheessa työntekijänä saada haltuusi sisäpiiritietoa.

Kysy neuvoa Corporate Legal
Department -osastolta, jos et ole
varma, onko hallussasi sisäpiiritietoa.

Kun henkilö pääsee käsiksi sisäpiiritietoon, häntä koskevat
lakisääteiset tai sääntöjenmukaiset velvollisuudet.
Sisäpiirikaupat ja sisäpiiritietojen laiton paljastaminen
on ankarasti kiellettyä.
Sisäpiiritiedot koskevat olosuhdetta, joka ei ole julkinen, ja
jonka julkistamisella olisi merkittävä vaikutus osakkeiden tai
muiden rahoitusvälineiden hintoihin. Tyypillisiä sisäpiiritietoja
ovat esimerkiksi taloudelliset tulokset ja suuret yrityskaupat.
Sisäpiiritietoa hallussaan pitävä henkilö ei saa paljastaa
tietoja, käyttää tietoja ostaakseen tai myydäkseen
Electroluxin osakkeita suoraan tai epäsuorasti, tai
suositellakseen tai kehottaakseen jotakuta toista
ostamaan tai myymään osakkeita.

Älä jaa sisäpiiritietoa tai muita
Electroluxia koskevia arkaluonteisia
tietoja kolmansien osapuolten,
edes sukulaisesi kanssa.
Älä käytä sisäpiiritietoja ostaaksesi
tai myydäksesi Electroluxin osakkeita
tai kehottaaksesi jotakuta toista
ostamaan tai myymään niitä tai
muita niihin liittyviä arvopapereita.
Neuvoja saat Group Legal
-osastolta.

Aiheeseen liittyvät käytännöt:
Group Insider Policy ja Group Data Protection Policy

Miten suojaamme
henkilökohtaiset tiedot

Me kunnioitamme jokaisen yksilön perusoikeutta
suojata henkilökohtaiset tietonsa kansalaisuudesta
tai asuinpaikasta riippumatta. Tarve suojata
henkilökohtaiset tiedot kasvaa verkkoympäristön
laajenemisen myötä ja samalla kun valtavia
tietomääriä siirretään ympäri maailman. Lähes
kaikki, mitä teemme internetissä ja verkkolaitteita
käyttäessämme mahdollistaa henkilökohtaisten
tietojen keruun.
Näin ollen on tärkeää, että ryhdymme asianmukaisiin
toimiin henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi, ja
että noudatamme sovellettavia tietosuojasääntöjä
henkilökohtaisten tietojen säilytykseen, keräämiseen
ja käyttöön liittyen.
Aiheeseen liittyvät käytännöt:
Group Data Protection Policy

Mitä tämä merkitsee sinulle

Toimi aina kunnioittavasti ja kunnioita
toisten yksityisyyttä.
Henkilökohtaisten tietojen
keruun, säilytyksen ja käytön
on tapahduttava Group Data
Protection Policyn mukaisesti.
Saat haltuusi henkilökohtaisia tietoja
vain siinä määrin, kuin on tarpeellista
työtehtäviesi suorittamiseksi.
Jos sinulla on lupa päästä käsiksi
henkilökohtaisiin tietoihin, sinulla
on velvollisuus suojata ja pitää
kaikki tiedot luottamuksellisina.
Neuvoja saat Group Legal
-osastolta.

Electroluxin Toimintasäännöt
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Kunnioitus
ympäristöä kohtaan

Jokaisen työntekijän on
pyrittävä parantamaan
ympäristönsuojelumme tasoa.

Kunnioita ympäristöä
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Kunnioita ympäristöä

Mitä tämä merkitsee sinulle

Jokaisella Electroluxin työntekijällä on osansa
ympäristönsuojelumme tason jatkuvassa parantamisessa.
Tätä varten sovellettava vähimmäisvaatimus on esitelty
Group Environmental Policy-, Group Workplace Directive
-dokumenteissa ja paikallisessa lainsäädännössä.
Jokaisen on toimittava näiden sitoumusten mukaisesti.
Eikä siinä kaikki. Hakemalla jatkuvasti parannuksia ja
etsimällä asioita, jotka voitaisiin suorittaa paremmin,
voimme taata, että tuotteemme myötävaikuttavat
kestävämmän yhteiskunnan luomisessa.

Älä oikaise toimissasi siksi, että
paikalliset lait sallivat toimia, jotka me
Konsernina katsomme epäeettisiksi
tai ympäristölle haitallisiksi.

Paikalliset lait ja säännöt voivat vaihdella ja olla joissakin
tapauksissa heikompia kuin Group Environmental Policy-,
ja Group Workplace Directive -dokumentissa
ja työpaikkadirektiivissä esittämämme vaatimukset.

Varmista, että kaikki tarvittavat
ympäristöön liittyvät luvat on hankittu.

Esimerkkejä ympäristörikkomuksista ovat lakisääteiset
rajoitukset ylittävät päästöt tehtaista, vaarallisten
jätteiden asiaton käsittely, tai jäteveden asiaton
hävittäminen.
Aiheeseen liittyvät käytännöt:
Group Environmental Policy

Hallitse ja dokumentoi
ympäristövaikutuksiamme ahkerasti
ja lakisääteisten vaatimusten
mukaisesti – älä koskaan väärennä
raportteja tai muita asiakirjoja.

Mieti, miten tiimisi tai työalueesi
vaikuttaa Electroluxin
ympäristöjalanjälkeen
suuremmassa mittakaavassa.
Käytä resursseja, kuten energiaa,
vettä, kemikaaleja ja materiaaleja,
viisaasti.
Matkusta mahdollisimman vähän,
järjestä sen sijaan verkkotapaamisia
tai puhelinkonferensseja.
Ohjeita saat Sustainability Affairs
-osastolta.

Electroluxin Toimintasäännöt
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Meidän
Toimintasääntömme:
Tulevaisuus

Säännöt koskevat meitä kaikkia
ja niiden on ohjattava päivittäistä
työtämme.

Meidän Toimintasääntömme: Tulevaisuus

Meidän
Toimintasääntömme:
Tulevaisuus

Työntekijänä on sinun vastuullasi ei
pelkästään lukea Toimintasäännöt
ymmärtääksesi, mitä sinulta
odotetaan, vaan myös käyttää niitä
säännöllisesti viitteenä ja oppaana.
Velvollisuuksiisi kuuluu myös tuntea
kaikki asemaasi ja työtäsi koskevat
Konsernin käytännöt. Käytänteet,
direktiivit ja muut tärkeät ohjeet
löytyvät eGatesta.
Säännöissä ei kyetä käsittelemään
kaikkia tilanteita, joita tulet
mahdollisesti kohtaamaan, ja joskus
oikea toimintatapa ei ole ilmiselvä.
Jos sinulla on kysyttävää, pyydä
rohkeasti neuvoja.
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Jos sinulla on huolenaiheita

Jos olet huolissasi näiden Toimintasääntöjen
mahdollisesta rikkomisesta, sinun täytyy:

1

2

3

Keskustella huolenaiheistasi lähimmän
esimiehesi kanssa mahdollisimman pian.
Jos se tuntuu sinusta epämukavalta, puhu
toisen esimiehen, HR-, Legal-, Internal Audit-,
Sustainability Affairs -osaston, kyseisestä
käytännöstä vastaavan osaston tai paikallisen,
sektorin tai Konsernin johdon kanssa.
Jos mikään näistä lähestymistavoista ei tunnu
sopivalta tai jos haluat pysyä nimettömänä,
ilmoita huolenaiheesi eettisten asioiden
neuvontapuhelimessa.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

Hankalan tilanteen
selvittäminen

Jos olet tilanteessa, jossa et ole varma miten sinun
pitäisi toimia, esitä itsellesi seuraavat kysymykset:

Katsotaanko päätös tai toiminta lailliseksi?
Onko päätös tai toiminta yhdenmukainen Konsernin
käytäntöjen kanssa?
Jos perheeni, ystäväni tai muut ihmiset Electroluxin
ulkopuolella saisivat tietää tästä, tuntisinko oloni
mukavaksi?
Jos toimistani kerrottaisiin sanomalehden etusivulla,
seisoisinko silti päätökseni tai toimintani takana?

Electroluxin Toimintasäännöt
Versio 01.1
Huomaa, että tämä on alkuperäisten,
englanninkielisten Toimintasääntöjen käännös.
Käännös on saatavilla vain tiedoksi. Jos
eroavuuksia ilmenee, englanninkielinen
alkuperäisversio on voimassa.

