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Sitoumus toimintaperiaatteisiin
Wärtsilä on sitoutunut toimimaan kestävällä tavalla. Wärtsilä pyrkii
noudattamaan kaikessa liiketoiminnassaan tiukimpiakin juridisia
ja eettisiä standardeja niin yrityksen kuin sen osakkeenomistajien
eduksi. Kunkin työntekijän odotetaan toimivan vastuullisesti, lahjomattomasti ja rehellisesti sekä noudattavan Wärtsilän toimintaperiaatteita ja niihin sisältyviä käytäntöjä ja ohjeita.

Vakuutan, että
olen lukenut Wärtsilän toimintaperiaatteet.
Sitoudun noudattamaan toimintaperiaatteita.
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Nimi:..................................................................................................................................
Nimike:..............................................................................................................................
Päivämäärä:.......................................................................................................................

Yleistä

Ympäristö

Wärtsilä on sitoutunut kestävään liiketoimintaan. Edistääkseen
konsernin ja sen sidosryhmien pitkän aikavälin etuja Wärtsilä pyrkii
liiketoiminnassaan ylläpitämään korkeimpia juridisia ja eettisiä normeja.
Jokaisen Wärtsilän työntekijän odotetaan toimivan vastuullisesti
ja rehellisesti sekä noudattavan näitä periaatteita ja näihin liittyviä
politiikkoja ja ohjeita.

Wärtsilän tavoitteena on kehittää ja tuottaa asiakkailleen edistyksellisiä
ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja ja palveluita, jotka täyttävät
olennaiset vaatimukset, esimerkiksi vähäpäästöisyyteen ja hyvään
hyötysuhteeseen liittyen. Kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa
pyritään raaka-aineiden, prosessien, tuotteiden, jätteiden ja päästöjen
osalta hyödyntämään uusinta tekniikkaa. Jokaisen työntekijän on
noudatettava ympäristönsuojelua koskevia politiikkoja ja ohjeita.

Lainmukaisuus
Wärtsilä sitoutuu kaikessa liike- ja muussa toiminnassaan noudattamaan
soveltuvaa lainsäädäntöä ja toimimaan hyvänä yrityskansalaisena
kaikkialla missä yritys toimii.
Kunkin työntekijän odotetaan noudattavan Wärtsilän toimintaa ja hänen
omia tehtäviään koskevien lakien ja määräysten vaatimuksia sekä
Wärtsilän periaatteita hyvästä yrityskansalaisuudesta.

Viranomais- ja paikallisyhteisösuhteet

Avoimuus

Wärtsilä tukee ja rohkaisee työntekijöiden innovatiivisuutta kaikissa
toiminnoissaan.
Wärtsilän teollisoikeudet kuuluvat yhtiön arvokkaimpaan omaisuuteen,
ja patentteja, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia, liikesalaisuuksia ja
muuta luottamuksellista tietoa on suojeltava. Wärtsilän työntekijöiden on
kunnioitettava myös muiden teollisoikeuksia.

Wärtsilä edistää avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja jatkuvaa vuoropuhelua
sidosryhmiensä kanssa asiakkaat, muut liikekumppanit,
osakkeenomistajat, henkilöstö, viranomaiset, yhteiskunta ja
tiedotusvälineet mukaan luettuina. Pörssisäännöt ja kilpailunäkökohdat
saattavat kuitenkin rajoittaa tätä avoimuutta.
Wärtsilä pyrkii avoimeen ja täsmälliseen viestintään sidosryhmiensä
kanssa, ja Wärtsilän työntekijöiden on noudatettava samaa periaatetta
omissa lausunnoissaan.

Ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien
kunnioittaminen
Wärtsilä tukee ja kunnioittaa YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa
julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia. Työntekijät eivät saa rikkoa
näitä oikeuksia millään tavoin, suoraan tai välillisesti.
Wärtsilä tukee Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä
työntekijöiden perusoikeuksia ja huolehtii näin ollen yhdistymisvapauden
ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden ylläpitämisestä. Mikäli paikallinen
lainsäädäntö rajoittaa näitä oikeuksia, Wärtsilä pyrkii tarjoamaan
työntekijöille vaihtoehtoisia menetelmiä näkemystensä esittämiseen.
Wärtsilä ei hyväksy minkäänlaista pakkotyötä eikä lapsityövoiman
käyttöä.

Oikeudenmukaiset työsuhdekäytännöt
Wärtsilä ei syrji ketään rodun, etnisen tai kansallisen alkuperän,
ihonvärin, sukupuolen, siviilisäädyn, sukupuolisen suuntautuneisuuden,
uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän, poliittisen mielipiteen tai
jonkin muun lain suojaaman ominaisuuden perusteella. Wärtsilä tukee
tasavertaisia mahdollisuuksia, ja työntekijät valitaan ja heitä kohdellaan
heidän pätevyytensä ja osaamisensa perusteella.
Wärtsilä ei hyväksy työntekijöiltään syrjintää, häirintää tai kiusaamista
missään muodossa.

Työterveys ja -turvallisuus
Wärtsilän tavoitteena on luoda turvallinen työpaikka työntekijöilleen,
aliurakoitsijoilleen sekä muille eri toimipaikoissa työskenteleville
soveltamalla korkeita työterveys- ja työturvallisuusnormeja. Wärtsilä
pyrkii varmistamaan tuotteidensa ja ratkaisujensa turvallisuuden
maailmanluokan tuote- ja ratkaisunkehitysprosesseillaan.
Kukin työntekijä on vastuussa työturvallisuusohjeiden noudattamisesta
ja tarvittaessa henkilösuojaimien käytöstä sekä turvallisuusohjeiden tai
-toimenpiteiden noudattamiseen liittyvien puutteiden raportoinnista.

Eturistiriidat
Wärtsilä odottaa työntekijöiltään täydellistä lojaalisuutta. Työntekijöiden
tulee välttää tilanteita, joissa heidän henkilökohtaiset etunsa saattavat
olla ristiriidassa Wärtsilän etujen kanssa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi
sitä, että työntekijöiden ei ole sallittua hyväksyä sidosryhmiltä lahjaa tai
vieraanvaraisuutta lukuun ottamatta satunnaista, arvoltaan nimellistä
lahjaa tai vieraanvaraisuutta, joka ei aiheuta eturistiriitatilannetta.

Lahjonnan ja lahjusten torjunta
Yksikään Wärtsilän yhtiö tai sen työntekijä ei saa, suoraan tai välillisesti,
luvata, tarjota, maksaa, pyytää tai vastaanottaa minkäänlaisia lahjuksia
tai kynnysrahoja, kuten rahaa, etuja, palveluja tai muuta asiaa, jolla on
arvoa. Tällaiset maksut ja edut voidaan katsoa lahjonnaksi, joka rikkoo
paikallista lainsäädäntöä ja kansainvälisesti tunnustettuja periaatteita
korruption ja lahjonnan estämiseksi.

2016

Wärtsilä ylläpitää rakentavaa yhteistyötä viranomaisten ja sääntelyelinten
kanssa sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla. Wärtsilä haluaa
osaltaan auttaa paikallisyhteisöjen tarpeisiin vastaamisessa aina kun
mahdollista.

Innovointi ja luottamuksellisen tiedon suojeleminen

Kirjanpidon virheettömyys
Wärtsilän kirjanpidon on oltava kaikilta olennaisilta osiltaan virheetöntä
ja luotettavaa. Varojen kirjaamatta jättäminen on kiellettyä. Väärien,
harhaanjohtavien tai tekaistujen tietojen kirjaaminen ei ole sallittua.

Kilpailu ja reilu liiketoiminta
Kilpailulainsäädännön tarkoitus on suojella kuluttajia ja yrityksiä
epäreiluilta liiketoimintatavoilta. Jokaisen työntekijän on noudatettava
kyseisiä lakeja. Osallistuminen kartelliin, määräävän markkina-aseman
väärinkäyttö sekä hintatietojen tai muun kaupankäyntiin liittyvän tiedon
vaihtaminen kilpailijoiden kesken on kiellettyä. Wärtsilän työntekijöiden
on kiinnitettävä kilpailuasioihin erityistä huomiota tilanteissa, joissa
kilpailijoita tai potentiaalisia kilpailijoita voi olla läsnä.

Petosten torjunta
Wärtsilä ei hyväksy vilpillistä käytöstä tai toimintaa, kuten
kavaltamista, väärentämistä tai varastamista. Tällaiset rikkomukset
johtavat työsuhteen välittömään irtisanomiseen ja voivat johtaa
rikosseuraamuksiin.

Toimeenpano
Wärtsilä soveltaa näitä periaatteita aktiivisesti, edistää niiden
täytäntöönpanoa viestittämällä niiden sisällöstä työntekijöilleen
tehokkaasti ja valvoo niiden noudattamista yhtiön sisällä.
Toimittajat ja liikekumppanit ovat tärkeä ja olennainen osa konsernin
tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvoketjua ja niiden edellytetään
noudattavan samoja korkeita juridisia ja eettisiä normeja sekä
liiketoiminnan käytäntöjä, joita Wärtsilä itsekin noudattaa. Wärtsilä
edistää näiden periaatteiden soveltamista valvomalla toimittajiensa ja
liikekumppaneidensa toimintaa.
Näiden periaatteiden tulkintaan tai noudattamiseen liittyvissä
kysymyksissä on otettava yhteyttä Wärtsilän lakiasiainosastoon.
Konsernin johtokunta arvioi periaatteiden soveltuvuutta aika ajoin ja
päättää tarvittaessa muutoksista tai tulkinnoista.

Rikkomusten raportointi
Wärtsilän työntekijöiden on raportoitava toimintaohjeiden vastaisesta
toiminnasta joko omalle esimiehelleen tai Wärtsilän lakiasiainosastolle.
Kyseessä olevan tytäryhtiön toimitusjohtajalle on ilmoitettava
rikkomuksesta, ellei hän ole osallinen väitettyyn rikkomukseen, missä
tapauksessa on otettava yhteyttä Wärtsilä Oyj Abp:n lakiasiainjohtajaan.
Wärtsilä tutkii kaikki raportoidut asiat luottamuksellisesti. Wärtsilä ei
ryhdy minkäänlaisiin vastatoimiin periaatteiden rikkomuksesta hyvässä
uskossa raportoinutta henkilöä vastaan.

Seuraamukset
Toimintaperiaatteiden rikkominen voi johtaa varoitukseen, työsuhteen
päättymiseen ja korvausvelvollisuuteen. Luonteeltaan rikollinen
periaatteiden rikkomus voi johtaa myös rikosseuraamuksiin, kuten
sakkoihin tai vankilatuomioon.

