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Käytännesäännöt  

Standardilla meitä ohjaa tehtävämme rakentaa parempi maailma johtamalla 
nykyaikaista lähestymistapaa teollisuuteen – lähestymistapaa, joka perustuu 
ydinarvoihimme: annamme työntekijöillemme mahdollisuuden johtaa, ottaa riskejä 
työmme kehittämiseksi ja olla yhteydessä kollegoihin ja asiakkaisiin inspiroidaksemme 
kestävää muutosta. 

Vastuulliset liiketoimintakäytännöt, rehellisyys, lahjomattomuus ja lain kunnioittaminen 
ovat keskeinen osa näitä arvoja ja sitä, miten harjoitamme liiketoimintaa missä 
tahansa olemmekin. Näissä käytännesäännöissä esitetään odotukset, joita meillä on 
työntekijöitä kohtaan, kun olemme tekemisissä liikekumppaneiden, viranomaisten ja 
toistemme kanssa.  

Kaikki henkilöt, jotka työskentelevät jollekin Standardin yksikölle tai siihen liittyvälle 
yksikölle tai tekevät niiden kanssa sopimuksia, ovat vastuussa näissä 
käytännesäännöissä esitettyjen odotusten täyttämisestä.  

1. Lakien noudattaminen  

Noudatamme sovellettavia lakeja ja määräyksiä ja toimimme Standardin ja sen 
toiminnallisten yhtiöiden ohjeiden mukaisesti, mukaan lukien kaikki näitä 
käytännesääntöjä tukevat käytännöt.  

2. Toimiminen rehellisesti 

2.1 Kunnioitus ja oikeudenmukainen kohtelu 

Olemme sitoutuneet ylläpitämään työympäristöä, jossa kaikkia kohdellaan 
oikeudenmukaisesti, rehellisesti ja kunnioittavasti.  

Uskomme, että erilaiset taustat, kokemukset ja näkökulmat ovat liiketoimintamme 
kannalta tärkeitä voimavaroja. Olemme sitoutuneet tarjoamaan yhtäläiset 
työllisyysmahdollisuudet kaikille ihmisille ja edistämään kaikkien mahdollisuuksia. 
Emme syrji rodun, ihonvärin, uskonnon, sukupuolen, iän, kansallisen alkuperän, 
geneettisen tiedon, siviilisäädyn, terveydentilan (sellaisena kuin se määritellään 
sovellettavassa laissa), raskauden, synnytyksen tai siihen liittyvän terveydentilan, 
sukupuoli-identiteetin tai -ilmaisun, sukupuolisen suuntautumisen, veteraaniaseman 
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tai minkään muun lain suojaaman kategorian perusteella.  

Olemme omistautuneet tarjoamaan kaikille henkilöille turvallisen ja syrjimättömän 
ympäristön, jossa ei ole häirintää. Me emme suvaitse minkäänlaista häirintää. 

Meillä kaikilla on velvollisuus kohdella toisiamme oikeudenmukaisesti ja 
kunnioittavasti. 

2.2 Kostotoimien estäminen  

Olemme sitoutuneet suojelemaan niitä henkilöitä, jotka tekevät ilmoituksen 
väärinkäytöksestä vilpittömästi ja hyvässä uskossa, emmekä salli kostotoimia ketään 
vastaan, joka on osallistunut lain suojaamaan toimintaan, raportoinut tai valittanut 
käytäntöjen rikkomisesta tai tehnyt yhteistyötä tutkinnassa. Jos henkilö kokee, että 
häneen on kohdistettu vastatoimia, hänen on ilmoitettava siitä välittömästi.  

3. Yrityksemme ja yhteisömme 

3.1 Terveys ja turvallisuus  

Asetamme etusijalle työntekijöidemme, fyysisen omaisuutemme ja 
työympäristöjemme terveyden ja turvallisuuden. Työntekijöiden on täytettävä 
velvollisuutensa sovellettavien terveys- ja turvallisuuslakien ja -määräysten sekä 
valvomiamme toimintoja ja tiloja koskevien sisäisten vaatimusten mukaisesti.  

3.2 Laadukkaat tuotteet ja palvelut 

Standardin maine perustuu sen yritysten tuottamiin laatutuotteisiin. Olemme 
sitoutuneet tekemään mahdollisimman laadukasta työtä ja meidän on noudatettava 
kaikkia työhömme liittyviä laatuvaatimuksia ja -määrityksiä.  

3.3 Omaisuuden ja tietojen suojaus  

Olemme vastuussa Standardin omaisuuden (sekä fyysisen että aineettoman) ja 
tietojen suojaamisesta väärinkäyttöä, menetyksiä ja vahingoittumista vastaan. 

Fyysiseen omaisuuteen kuuluvat muun muassa rakennukset, toimitilat, ajoneuvot, 
laitteet, tietokonejärjestelmät, resurssit ja tallenteet. Aineettomaan omaisuuteen 
kuuluvat muun muassa luottamukselliset yritystiedot, patentit ja tavaramerkit. Tietoja 
ovat muun muassa strategiset suunnitelmat, taloudelliset tiedot, tekniset tai 
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liiketoimintatiedot sekä työntekijöitämme koskevat tiedot. Emme saa käyttää näitä 
tietoja hyötyäksemme niistä henkilökohtaisesti tai hyödyttääksemme kolmansia 
osapuolia. 

3.4 Tilinpäätösraportointi  

Lain mukaan meidän on tehtävä tarkka tilinpäätösraportti. Kaikessa kirjanpidossa ja 
tilinpäätöksissä on esitettävä tarkasti kaikki liiketoimet ja noudatettava asiaankuuluvia 
lakisääteisiä vaatimuksia ja Standardin kirjanpitoperiaatteita.  

3.5 Ympäristön ja yhteisöjemme kunnioittaminen 

Pyrimme hyödyntämään asiantuntemustamme, resurssejamme ja vaikutusvaltaamme 
niin, että voimme vaikuttaa myönteisesti työntekijöihimme, yhteisöihimme, 
toimialaamme ja planeettaamme. Yhtiönä pyrimme jatkuvasti parantamaan 
toimintaamme ja kehittämään tuotevalikoimaamme ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi. Noudatamme kaikkia ympäristölakeja, -sääntöjä ja -määräyksiä 
paikoissa, joissa harjoitamme liiketoimintaa, ja pyrimme olemaan kestävän kehityksen 
johtajia toimialallamme. Olemme kaikki vastuussa ympäristön, kestävyyden ja 
yhteisömme huomioon ottamisesta, kun teemme liiketoimintaa koskevia päätöksiä. 
Tavoitteenamme on yhdessä vahvistaa yhteisöjämme ja varmistaa kestävä 
tulevaisuus. 

4. Työskentely muiden kanssa 

4.1 Antitrusti- ja kilpailulainsäädäntö  

Noudatamme meitä koskevaa antitrusti- ja kilpailulainsäädäntöä sekä reilun ja avoimen 
kilpailun periaatteita. Emme tee sopimuksia antitrusti- ja kilpailulainsäädännön 
vastaisesti. Tämä koskee myös kaupallisesti arkaluonteisten tietojen, kuten 
hinnoittelun, hinnoittelustrategioiden, ehtojen tai markkina-analyysien, vaihtoa.  

4.2 Lahjonta-, korruptio ja seuraamuslait 

Odotamme kaikkien Standardin puolesta toimivien henkilöiden käyttäytyvän eettisesti. 
Emme anna eivätkä puolestamme toimivat kolmannen osapuolen palveluntarjoajat saa 
antaa luvattomia maksuja tai laittomia etuja (ml. lahjuksia, voitelurahoja, myönnytyksiä 
ja helpottavia maksuja) millekään liikekumppanille, viranomaiselle tai kolmannelle 
osapuolelle tarkoituksena saada jokin Standard-yhtiön kannalta suotuisa tulos. Kaikkien 
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kolmansille osapuolille maksettavien palkkioiden ja maksujen tai muiden etujen on 
oltava kohtuullisia suhteessa tarjottaviin palveluihin.  

Kukaan ei saa pyytää tai hyväksyä mitään henkilökohtaista hyötyä antavaa etua, 
jota he eivät muuten saisi. Satunnaisten nimellisarvoisten lahjojen tai kutsujen 
vastaanottaminen on sallittua sovellettavan lainsäädännön ja asianomaisen maan 
yleisesti hyväksyttyjen tapojen mukaisesti.  

Samalla tavalla noudatamme kaikkia sovellettavia sanktiomääräyksiä ja odotamme, 
että Standardin puolesta toimivat kolmannet osapuolet eivät myöskään riko 
sanktiolakeja, aiheuta sitä, että Standard rikkoisi sanktiolakeja, tai osallistu toimiin 
sanktioitujen henkilöiden tai alueiden kanssa ilman Standardin etukäteislupaa. 

4.3 Eturistiriidat  

Vältämme sellaista käyttäytymistä, liiketoiminnan harjoittamista tai muita toimia, jotka 
ovat Standardin etujen vastaisia. Työntekijöiden on pyydettävä asianmukainen 
hyväksyntä, ennen kuin he voivat liittyä mihinkään toimialajärjestöön, hallitukseen tai 
komiteaan.  

5. Kaikki riippuu sinusta 

Standardin maine ja liiketoimintojen menestyminen riippuvat siitä, ymmärtävätkö kaikki 
työntekijät tässä säännöstössä asetetut odotukset ja toimivatko he niiden mukaisesti. 
Standard kannustaa työntekijöitä esittämään kysymyksiä ja raportoimaan 
huolenaiheistaan viipymättä hyödyntämällä organisaatiomme monipuolisia resursseja.  

Työntekijät voivat käyttää myös Standard Industries Ethics Hotline -palvelua 
lisämekanismina, jonka avulla he voivat ilmoittaa mahdollisista tämän säännöstön 
rikkomuksista luottamuksellisesti ja tehdä ilmoituksen nimettömänä, jos paikallinen laki 
sen sallii. Hotline-palveluun pääsee sähköisesti osoitteesta 
standardndustries.ethicspoint.com tai puhelimitse. Paikalliset puhelinnumerot löytyvät 
täältä.   

Suhtaudumme kaikkiin raportteihin vakavasti ja tutkimme perusteellisesti käytöksen, 
joka on näiden käytännesääntöjen vastaista.  

Standard Industries Inc., 9 West 57th Street, New York, NY 10019  

http://standardindustries.ethicspoint.com/
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/68599/report.html

