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EETTISET
SÄÄNNÖT

ARVOMME

AGILITY

EXCELLENCE

PASSION

RESPECT

SITOUMUKSEMME
Siitä lähtien, kun Lyreco perustettiin vuonna 1926, meitä ovat ohjanneet
arvot: kohti täydellisyyttä (Excellence), kunnioitus (Respect), tekemisen palo
(Passion) ja ketteryys (Agility). Kannamme näitä arvoja ylpeydellä.
Työntekijämme jakavat ja edistävät niitä, ne muodostavat tärkeimmän
vahvuutemme ja tekevät meistä luotettavan kumppanin. Meille näiden arvojen
kunnioittaminen on itsestäänselvyys, vaatimus ja velvollisuus.
Tämä uusi versio eettisistä säännöistämme vahvistaa sitoumuksiamme. Siinä
korostetaan jälleen sitä asennetta, joka meidän tulee omaksua
työympäristössämme, liiketoiminnassamme sekä kollegoidemme,
asiakkaidemme ja liikekumppaneidemme välisissä suhteissa. Nämä säännöt
auttavat epätavallisissa tilanteissa sekä vahvistavat sitoutumisemme torjua
eettisten periaatteiden rikkomuksia.
Kehotan teitä lukemaan uudet eettiset säännöt huolellisesti ja noudattamaan
niitä, jotta jokainen päivä olisi visiomme mukainen: "A Great Working Day
Delivered.".

Grégory LIENARD • CEO
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MIKSI
EETTISET
SÄÄNNÖT?
—
Eettisten sääntöjen tarkoituksena on
osoittaa Lyrecon edellyttämiä
lahjomattomuuden, puolueettomuuden,
reilun pelin ja oikeudenmukaisuuden
periaatteiden noudattamista.
Eettiset säännöt on käännetty kaikille Lyrecomaiden kielille. Englanninkielistä opasta tulee
noudattaa ensisijaisesti, mikäli epäilyksiä tai
tulkintaeroja ilmenee.

KETÄ EETTISET
SÄÄNNÖT KOSKEVAT?
Eettiset säännöt koskevat kaikkia Lyrecon
työntekijöitä eri Lyreco- maissa.

Me odotamme samanlaista, sääntöjen yhtenäistä
noudattamista myös ulkoisilta
liiketoimintakumppaneiltamme.
Tätä varten toimittajiamme koskevat eettiset
säännöt ovat saatavilla Lyrecon verkkosivuilla.

MITÄ TAPAHTUU, JOS
EETTISIÄ SÄÄNTÖJÄ EI
NOUDATETA?

Jotta jokainen sääntö tulee täysin ymmärretyksi,
jokainen aihealue pitää sisällään:
—
Keskeiset periaatteet
Hyväksytyt ja vältettävät toimintatavat
Esimerkkejä kysymysten ja
vastausten muodossa
Viiteasiakirjat
Yhteyshenkilöt

Jokainen työntekijä voi tehtävässään
toimiessaan tehdä päätöksen, joka aiheuttaa
Lyrecolle vastuun ja vaarantaa yrityksen maineen.

Meidän kaikkien oletetaan tuntevan eettiset
säännöt ja noudattavan niiden mukaisia
periaatteita. Koulutuksia tarjotaan tiedon ja
ymmärryksen lisäämiseksi.
Eettisten sääntöjen laiminlyönti voi johtaa erittäin
vakaviin seurauksiin sekä yritykselle että asianomaisille
henkilöille. Työntekijän rikkomuksen luonteesta riippuen
kurinpitoseuraamuksia voidaan määrätä paikallisen
lainsäädännöllisen ja sisäisen politiikan mukaisesti.
Tietämättömyyttä eettisistä säännöistä ei missään
tapauksessa saa pitää tekosyynä.

Tämä on päivittyvä opas, jonka
tarkoituksena on kehittyä jatkuvasti
ja sopeutua paremmin
liiketoimintamme muutoksiin. Näin
ollen jokaisen tulee noudattaa
eettisten sääntöjen uusinta versiota.

SÄÄNNÖT ON SUUNNITELTU OHJAAMAAN
TOIMINTAAMME SEKÄ ITSENÄISIÄ ETTÄ KOLLEKTIIVISIA
PÄÄTÖKSIÄMME NÄIDEN PERIAATTEIDEN POHJALTA:

Kaikkien työntekijöidemme
ja liikekumppaneidemme
kanssa

Kaikissa
liiketoiminnois
samme

MITÄ JOS
Tilanteeseen ei löydy
vastausta eettisistä säännöistä
On mahdotonta ennakoida
kaikkia tulevia tilanteita.
Rohkaisemme sinua käyttämään
omaa harkintakykyäsi ja mikäli
epäröit, pyydäthän apua ennen
kuin toimit.

Kaikkialla, missä
toimimme

Kaiken
aikaa

MISTÄ SÄÄNNÖT LÖYTYVÄT
Digitaalinen versio eettisistä säännöistä on
luettavissa ja ladattavissa Workplace –
sivuston, Toolboxin (kirjasto) ja
Lyrecon nettisivujen kautta.
Kaikki viiteasiakirjat ovat saatavissa
Toolboxin laatudokumenteista
(QSS; Management).

Paikalliset lait ovat enemmän tai
vähemmän rajoittavia kuin
eettiset säännöt.
Kaikissa tapauksissa on noudatettava
tiukimpia ja rajoittavimpia vaatimuksia.

Viiteasiakirja
P MNG 089 - Disciplinary sanctions
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"RAISE
YOUR
CONSERN"
-työkalu
—
Yhteinen tavoitteemme on estää ja havaita
kaikki eettiset rikkomukset, jotta Lyrecon
on mahdollista ryhtyä tarvittaviin
toimenpiteisiin ja korjata tilanne.
Rohkaisemme sinua keskustelemaan,
pyytämään apua, esittämään kysymyksiä,
jakamaan huolenaiheita ja ilmoittamaan
kaikista todellisista tai mahdollisista eettisten
—
sääntöjen rikkomuksista.

KYSY KYSYMYKSIÄ JA
KERRO
HUOLENAIHEESI AUTTAAKSES
I LYRECOA SÄILYTTÄMÄÄN
KULTTUURINSA EHEYDEN.

TUNNISTA

Onko tämä
RISTIRIIDASSA
ARVOJEMME
KANSSA?

Vaikuttaako se
EPÄEETTISELTÄ?

Onko se
EETTISTEN
SÄÄNTÖJEN
VASTAISTA?

Voiko se
VAHINGOITTAA
LYRECON
MAINETTA?

KERRO!

LUOTTAMUKSELLISUUS
JA REAGOINTI

Ole yhteydessä:
Esihenkilöösi
Osastosi vetäjään
• Markkinointi, myynti, QSS-laatu, logistiikka,
IT, talous jne.

Kysymysten esittäminen ja huolen aiheiden
kertominen vaativat rohkeutta. Voit luottaa
siihen, että Lyreco käsittelee kaikki kysymykset ja
huolenaiheet luottamuksellisesti ja asiallisesti.

Eettisten sääntöjen
paikallisiin yhteyshenkilöihin:
•Talousjohtaja tai henkilöstöpäällikkö
Konsernitasolla:
•Konsernin vastaava toimihenkilö
Voit milloin tahansa käyttää "Raise Your Concern"
-työkalua, joka on käytettävissä Toolboxin ja Lyrecon
nettisivujen kautta.

Viiteasiakirja
P MNG 0 85 Alert process and alert manage
ment
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LAKIEN, SÄÄNTÖJEN JA
OHJEIDEN NOUDATTAMIEN
PERIAATTEEMME

YKSILÖN
VASTUU

Työntekijöiden tulee kaikissa olosuhteissa noudattaa
kaikkia sovellettavia määräyksiä, mukaan lukien yrityksen
käytännöt, politiikat ja sisäiset säännöt. Tietämättömyyttä
ei tule koskaan käyttää tekosyynä.

VELVOLLISUUS

Pysyä ajan tasalla voimassa olevista
säännöistä, jotka koskevat vastuitasi
tai tehtäviäsi.
Ilmoittaa kaikista työntekijän tai
liikekumppanin rikkomuksista.
Jos olet epävarma sovellettavista säännöistä,
kysy neuvoa ennen kuin toimit.

YHTEINEN VASTUU

Säännöksiä rikottaessa asianomainen
työntekijä ja yritys ovat molemmat
vastuussa.

KIELLETTY

Osallistua laittomaan tai
sääntöjen vastaiseen tekoon.
Salata tai piilottaa mitään
laitonta tai sääntöjen
vastaista tekoa.
Tehdä päätöksiä, jotka ovat
voimassa olevien
määräysten vastaisia.

MITÄ JOS
Asiakas on pyytänyt minua
hyväksymään sopimusehdon, joka on
mielestäni standardiemme vastainen.
Kuinka minun tulisi toimia?
Olet velvollinen ottamaan yhteyttä
organisaatiosi eettisten sääntöjen
yhteyshenkilöösi tarkistaaksesi tällaisen ehdon
oikeudellisen pätevyyden ennen
hyväksymistä.

Mielestäni toimenpide ei ole
sovellettavien lakien ja ohjeiden
mukainen. Kuinka minun tulisi toimia?
Sinun on ensin tarkistettava ja selvennettävä
tosiasiat, olosuhteet ja syyt tällaiselle
toiminnalle. Jos tulet siihen tulokseen, että lakien
ja ohjeiden rikkomisen vaara on olemassa,
sinun tulee ilmoittaa asiasta välittömästi yhdelle
yhteyshenkilöistäsi.

Jotkin paikalliset lait ja asetukset,
joita noudatetaan
työskentelymaassani, poikkeavat
joistakin tässä eettisissä
säännöissä tarkoitetuista
vaatimuksista. Kuinka minun tulisi
toimia?
Jos paikallisten määräysten ja näiden eettisten
sääntöjen välillä on ristiriita, sinun on aina
sovellettava tiukimpia vaatimuksia. Jos olet
epävarma, kysy neuvoa joltakin
yhteyshenkilöltäsi.

Yhteyshenkilöt
Esihenkilösi
Eettisten sääntöjen yhteyshenkilö
“Raise Your Concern” -työkalu
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HENKILÖSTÖMME

—
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JOHTAMINEN
PERIAATTEEMME

YHTEISHENGEN
KEHITTÄMINEN

Tiiminsä jäsenten motivoiminen ja tukeminen
työskentelemään yhteisest tavoitteet
huomioon ottaen on esihenkilöiden
keskeinen tehtävä.

EETTISEN
KULTTUURIN
EDISTÄMINEN

VELVOLLISUUS

Varmistaa, että eettiset säännöt jaetaan ja
otetaan käytäntöön.
Luoda luottamukseen perustuva
ympäristö, jossa jokainen työntekijä voi
esittää kysymyksiä tai ilmaista
huolenaiheensa.
Käsitellä kaikki moraalia ja eettisyyttä koskevat
kysymykset

Kaikkien esihenkilöiden tehtävänä on luoda
ja ylläpitää korkean moraalin ja eettisyyden
kulttuuria tiimissään.

KIELLETTY

Jättää huomioimatta
työntekijän ilmoittama huolenaihe.
Vältellä tai kieltäytyä auttamasta
työntekijää, joka tarvitsee neuvoa tai
tukea.
Asettaa henkilökohtainen etu etusijalle.

HENKILÖSTÖMME

MITÄ JOS
Olen esihenkilö ja yksi tiimiläisistäni
on ilmoittanut eettisestä ongelmasta.
Kuinka minun tulisi toimia?
Tärkeintä on luottamuksellisuus asian
käsittelyssä sekä ilmoituksen antajan
henkilöllisyyden suojaaminen.
Selvitä tosiasiat ja kerro huolenaiheesta
omalle yhteyshenkilöllesi.

Minulla on vaikeuksia tehdä päätöksiä
erään tiimiläiseni esittämän eettisen
huolenaiheen tiimoilta. Kuinka minun
tulisi toimia?

Jos tilanteessa herää mahdollisia tai
todellisia eettisiä kysymyksiä, älä tee
päätöstä yksin tai kiireellä. Selvitä tosiasiat
ja ilmoita ongelmista "Raise Your Concern"
-työkalun avulla.

En ole varma, ovatko tiimini jäsenet
täysin sisäistäneet korkean moraalin
kulttuurin. Kuinka voin varmistua
asiasta?
Kehotamme sinua tunnistamaan ja seuraamaan
jatkuvasti riskitilanteita, joissa mahdollisia
eettisten sääntöjen rikkomuksia voisi ilmetä.
Avoimeen keskusteluun kannustaminen
varmistaa, että eettiset säännöt tunnetaan ja
ymmärretään niiden arvo. Kaikkien
työntekijöiden tulee osallistua koulutukseen.

Yhteyshenkilöt
Esimiehesi, Henkilöstöpäällikkö
Eettisten sääntöjen yhteyshenkilö
"Raise Your Consern" -työkalu
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TERVEYS, TURVALLISUUS
JA HYVINVOINTI
PERIAATTEEMME

TERVEELLINEN JA
TURVALLINEN
TYÖYMPÄRISTÖ

Työtapaturmien ja ammattitautien
ehkäiseminen ja torjuminen ovat
Lyrecolle tärkeitä sitoumuksia.

HYVINVOIVAT
TYÖNTEKIJÄT

VELVOLLISUUS

Noudattaa päivittäin terveys- ja
turvallisuusmääräyksiä.
Olla tietoinen, mitä tehdä hätätilanteessa
työpaikalla ja noudattaa kaikkia
evakuointiohjeita.
Suojella itseäsi ja muita.
Ilmoittaa nopeasti kaikista tilanteista, myös
pienistä, jotka voivat vahingoittaa terveyttä tai
turvallisuutta.

Lyrecon tavoitteena on edistää hyvää
elämänlaatua työpaikalla, varmistaa tasapaino työ- ja
yksityiselämän välillä sekä kannustaa positiiviseen ja
tukea antavaan asenteeseen työntekijöiden välillä.

KIELLETTY

Vaarantaa itseäsi tai muita
Jättää toimimatta kriittisessä tilanteessa, josta
voi olla vaaraa työkavereiden tai omalle
terveydelle tai turvallisuudelle.
Luoda työympäristössä vahingollista tai
negatiivista ilmapiiriä

HENKILÖSTÖMME

MITÄ JOS
Minun on käytettävä henkilökohtaisia
suojavarusteita työssäni. Voinko olla
varma, että työskentelen täysin
turvallisesti?
Lyreco työnantajana määrittelee
työympäristön ja siihen liittyvien riskien
perusteella suojavarusteiden käytön.
Noudata kaikkia Lyrecon näihin tilanteisiin
määrittelemiä käytäntöjä. Ennen
henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä
sinun on luettava niiden mukana tulevat
tarrat, varoitukset, tiedot ja käyttöohjeet.
Epäselvissä tilanteissa kysyä neuvoa
yhteyshenkilöltäsi.

Minulla on tiettyjä vaikeuksia työssäni ja
koen, että työympäristöni vaikuttaa
kielteisesti hyvinvointiini. Kuinka minun
tulisi toimia?
Kehotamme sinua keskustelemaan
yhteyshenkilösi kanssa, jotta asianmukaisia
korjaavia toimenpiteitä voidaan tehdä. Mitä
kauemmin odotat, sitä enemmän
epämiellyttävä tilanne vaikuttaa negatiivisesti
hyvinvointiisi, ammatilliseen suoritukseesi ja
henkiseen tasapainoosi.

Työskentelen Lyrecon varastossa. Olen
huomannut, että eräs laite ei toimi
kunnolla. Kuinka minun tulisi toimia?
Lopeta välittömästi laitteen käyttö. Välttääksesi
mahdolliset riskit muiden terveydelle ja
turvallisuudelle, kerro viasta muille läsnäoleville
sekä ilmoita tilanteesta välittömästi
varastopäällikölle sekä
jollekkin yhteyshenkilöistäsi.
Näin asianmukaiset korjaavat toimenpiteet
voidaan toteuttaa mahdollisimman pian.

Yhteyshenkilöt
Esimiehesi, Henkilöstöpäällikkö
Työsuojelupäällikkö
Varastopäällikkö
Eettiisten sääntöjen yhteyshenkilö
“Raise Your Concern” -työkalu
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OSALLISUUS JA
MONIMUOTOISUUS
PERIAATTEEMME

VELVOLLISUUS

PERUSARVON
A KUNNIOITUS

Sosiaalinen osallisuus ja monimuotoisuus
rikastavat yrityskulttuuriamme.

Toimia muita kohtaan avoimesti
ja kulttuurieroja kunnioittaen, sisäisesti
ja ulkoisesti.
Vastustaa epäasiallista käyttäytymistä.

EI SYRJINTÄÄ

Lyrecon päätökset rekrytoinnista, koulutuksesta
ja ylennyksestä perustuvat yksinomaan pätevyyteen,
taitoihin ja työkokemukseen.

—

Mitä se on?
Syrjinnällä tarkoitetaan kaikkea epätasaarvoista kohtelua sukupuolen, iän, vamman,
kansallisuuden, ihonvärin, sosiaalisen
luokan, perhetilanteen, seksuaalisen
suuntautumisen, uskonnollisten
vakaumuksen, kulttuurin, poliittisten
mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien
perusteella.

KIELLETTY

Esittää syrjiviä tai epäkunnioittavia
mielipiteitä sanoin tai teoin.
Suosia tiettyjä työntekijöitä.

HENKILÖSTÖMME

MITÄ JOS
Naiskollegani on erittäin sitoutunut ja
suoriutuu työstään todella hyvin. Viime
vuonna kuitenkin usea miespuolinen
kollega ylennettiin tai he saivat
palkankorotuksen, vaikka he
suoriutuivat heikommin. Epäilen, että
hän on joutunut syrjinnän kohteeksi
sukupuolensa vuoksi. Kuinka minun
tulisi toimia?
Jos epäilet syrjivää käytäntöä ryhmässäsi,
sinun tulee ilmoittaa siitä jollekin
yhteyshenkilöistä.

Eräs kollegani kertoo usein
loukkaavia rasistisia ja homofobisia
vitsejä. Jotkut kollegoistani tuntevat
olonsa loukkaantuneiksi ja
vaivaantuneiksi, mutta kukaan ei
uskalla käskeä häntä lopettamaan.
Kuinka minun tulisi toimia?
Jos näet syrjintää, vastusta rohkeasti
epäasiallista käyttäytymistä. Voit myös
ilmoittaa käytöksestä yhteyshenkilöllesi.

Viiteasiakirja
P MNG 0 88 - Discrimination and harassment

Yhteyshenkilöt
Esimiehesi Henkilöstöpäällikkö
Eettisten sääntöjen yhteyshenkilö
“Raise Your Concern” -työkalu
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UHKAILU JA HÄIRINTÄ

PERIAATTEEMME

VELVOLLISUUS

EI UHKAILUA TAI HÄIRINTÄÄ

Lyreco on sitoutunut varmistamaan tarjoamaan
työympäristön, jossa ei ole minkäänlaista uhkailua
tai häirintää.

Kuunnella tarkkaan kaikkia, jotka ilmaisevat
huolensa uhkailuun tai häirintään liittyen.
Puuttua kaikkeen sopimattomaan
käytökseen.

ARVOKKUUS
JA AMMATTITAITO

Kaikkia työntekijöitä ja liikekumppaneita on
kohdeltava arvokkaasti ja
ammattimaisesti.

—

Mitä se on?

Uhkailu tai häirintä on mitä tahansa eitoivottua ja toistuvaa toimintaa toista ihmistä
kohtaan. Se voi olla sanallista, visuaalista tai
fyysistä luoden uhkaavan, vihamielisen,
loukkaavan tai pelottavan työympäristön.

KIELLETTY

Kaikenlainen häirintä sanoilla, eleillä,
kommenteilla tai sopimattomalla fyysisellä
kontaktilla.
Esittää asiatonta tai loukkaavaa materiaalia.

HENKILÖSTÖMME

MITÄ JOS
Esihenkilöni lähettää minulle
säännöllisesti seksistisiä viestejä. Tunnen
oloni vaivautuneeksi. Kuinka minun tulisi
toimia?
Emme hyväksy tällaista käyttäytymistä missään
tilanteessa töissä tai töiden ulkopuolella. Parasta
olisi, jos pystyisit itse pyytää esimiestäsi
lopettamaan. Nopean ja tehokkaan ratkaisun
varmistamiseksi voit myös ilmoittaa asiasta jollekin
yhteyshenkilöistä saadaksesi apua.

Viiteasiakirja
P MNG 0 88 - Uhkailu ja häirintä

Yhteyshenkilöt
Esihenkilösi Henkilöstöpäällikkö
Eettisten sääntöjen yhteyshenkilö
“Raise Your Concern” -työkalu

Esihenkilösi voi olla hyvin pelottava.
Tiedän, että hän kannustaa meitä
tekemään laadukasta työtä, mutta joskus
hän voi olla hyvin nöyryyttävä. Hänen
käytöksensä vahingoittaa koko tiimin
moraalia. Kuinka minun tulisi toimia?
Esihenkilösi rooli on kannustaa ja motivoida
tiimiä laadukkaan työn tekemiseen. Siksi
hänellä on oikeus arvioida tiiminsä jäsenen
suorituksia tai tehdä huomautuksia. Esihenkilön
on kuitenkin kohdeltava tiimiläisiään
kunnioittavasti ja toimia hyvien tapojen
mukaisesti. Jos koet, ettei sinua ole kohdeltu
ammattimaisesti, sinun täytyy yrittää puhua siitä
esihenkilösi kanssa. Voit myös olla yhteydessä
johonkin yhteyshenkilöistäsi.
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TYÖKAVEREIDEN
KUUNTELU
PERIAATTEEMME

ROHKAISE
VUOROPUHELUUN

Lyrecolle on tärkeää antaa
työntekijöille mahdollisuus ilmaista
mielipiteensä ja taata rakentava
sosiaalinen vuoropuhelu.

VELVOLLISUUS

Jakaa avoimesti huolenaiheitasi.
Tietää, ketkä toimivat työntekijöiden
edustajia luottamustoimissa.

EDUSTA TYÖKAVEREITASI
Kaikilla työntekijöillä on oikeus
järjestäytyä, kuulua ja toimia aktiivisesti
ammattiyhdistyksessä tai työntekijöitä
edustavissa elimissä.

KIELLETTY

Kohdella ammattiliittojen jäseniä tai
luottamushenkilöitä eri tavalla kuin muita
työntekijöitä.
Vaikuttaa työntekijöiden vapauteen
muodostaa ammattiliiton edustus tai kuulua
siihen.

HENKILÖSTÖMME

MITÄ JOS
Suunnittelen muutosta, jolla voi olla
vaikutusta tiimin organisoitumiseen. Pitäisik
ö minun ottaa mukaan työntekijöiden
edustajia?
Pyydä ensin neuvoa joltakin yhteyshenkilöltä.
Nykyisten paikallisten lakien ja asetusten mukaan
voi olla pakollista ottaa mukaan ammattiliitot tai
työntekijöitä edustavat luottamushenkilöt.

Yksi tiimini jäsenistä haluaa tulla
valituksi ammattiliiton jäseneksi. Kuinka
minun tulisi toimia?
Lyreco kunnioittaa työntekijöidensä oikeutta
kuulua ammattiliittoon. Esihenkilönä et saa
puuttua tähän prosessiin. Jos työntekijäsi
valitaan, sinun on varmistettava, että hän pystyy
täyttämään ammattiliittovelvoitteensa sekä
arvioitava sen vaikutus tiimisi työmäärään.

Yhteyshenkilöt

Esihenkilösi Henkilöstöpäällikkö
Eettisten sääntöjen yhteyshenkilö
“Raise your concern” -työkalu
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LIIKETOIMINTAM
-ME MORAALI
—
Code of Ethics • 25

KORRUPTIO JA ASEMAN
VÄÄRINKÄYTTÖ
PERIAATTEEMME

VELVOLLISUUS

EHDOTTOMASTI KIELLETTY
Kaikenlainen korruptio, kuten lahjonta tai aseman
väärinkäyttö, oli se sitten suora tai epäsuora,
aktiivinen tai passiivinen, julkinen tai yksityinen,
on ehdottomasti kielletty.

NOLLATOLERANSSI

Kieltäytyä työntekijän tai liikekumppanin
lahjontayrityksestä tai aseman väärinkäytöstä.
Osallistua Lyrecon järjestämään
koulutukseen, jonka kautta pyritään
ehkäisemään lahjontaa ja aseman
väärinkäyttöä.

Koska sekä yritys että työntekijät ovat vastuussa
tekemisistään, on Lyreco määrännyt
seuraamuksia kaikkiin lahjontaan tai aseman
väärinkäyttöön liittyviin rikkomuksiin tai sellaisen
aikomukseen ja yritykseen.

Mitä se on?
Lahjonta on rahan tai muun arvokkaan
lupaamista, antamista, pyytämistä tai
vastaanottamista suoraan tai välillisesti tarkoituksena
saada perusteeton etu tai vaikuttaa
päätöksentekoon. Kyse ei aina ole välttämättä
merkittävästä tai aineellisesta edusta.
Aseman väärinkäyttö on esimerkiksi sitä,
että henkilölle maksetaan korvausta siitä,
että hän vaikuttaa kolmannen osapuolen
tekemään päätökseen.
Lahjonta tai aseman väärinkäyttö voi
olla aktiivista toimintaa tai passiivista
hyväksymistä.

KIELLETTY

Osallistua lahjontaan tai käyttää
asemaansa väärin.
Salata tai jättää huomiotta tilannetta, johon
liittyy lahjontaa tai aseman väärinkäyttöä.

LIIKETOIMINTAMM
E MORAALI

MITÄ JOS
Käsittelen varastomme laajennuksen
lupahakemusta. Tiedän, että tällaisen
luvan hakeminen on monimutkainen
prosessi, sillä se vaatii monet
valtuutukset ja tulos epävarma. Minuun
otti yhteyttä konsultti, joka tarjoutuu
auttamaan minua väittäen, että hän
tuntee hyvin päätöksen tekevän
virkamiehen. Pitäisikö minun hyväksyä
hänen ehdotuksensa?
Sinun on oltava hyvin varovainen ja
tarkistettava konsultin maine ja suosittelijat.
On varmasti viisasta pyytää ulkopuolista apua
monimutkaiseen hakemuskäsittelyyn. Sinun
on kuitenkin oltava varma, että maksamme
palkkiot vain hänen teknisestä
asiantuntemuksestaan ja että hänen
palvelunsa ei muodosta suoraan tai välillisesti
lahjontaa tai aseman väärinkäyttöä. Tällaisessa
tilanteessa se, että konsultti on vedonnut
henkilökohtaiseen suhteeseensa
päätöksentekijään, osoittaa, että sinun on
oltava valppaana.

Jos työskentelen potentiaalisen asiakkaan
tarjouksen parissa ja kyseisen
asiakasyrityksen ostaja pyytää erillistä
palkkiota valitakseen Lyrecon toimittajaksi
tai pyytää minulta edulliset hinnat ja saisin
vastineeksi luksus viikonlopun. Voinko
hyväksyä ehdotuksen, jotta voittaisimme
sopimuksen?
Tässä tapauksessa on kyse puhtaasta
korruptiosta! Älä koskaan suoraan tai epäsuorasti
anna tai ota vastaan minkäänlaisia lahjusrahoja,
lahjusta tai korvausta, määrästä tai lähteestä
riippumatta, oli se sitten yksityiseltä tai julkiselta
sektorilta. Erityisen tarkkana täyttyy olla
tarjouspyyntöjen yhteydessä. Tällaisessa
tilanteessa sinun on kieltäydyttävä ja ilmoitettava
välittömästi jollekin yhteyshenkilöistä.

Yksi toimittajistamme ilmoittaa minulle, että
hän voi lähettää ylimääräisiä tuotenäytteitä
henkilökohtaiseen osoitteeseeni, sillä
hänellä on niitä liikaa. Voinko hyväksyä
tarjouksen?

Sinun tulee kieltäytyä vastaanottamasta näytteitä
henkilökohtaiseen osoitteeseesi. Tätä voidaan
pitää yrityksenä vaikuttaa sopimattomasti
päätökseesi. Muistutuksena, että toimittajiemme
lähettämien näytteiden määrä on rajoitettava
minimiin. Näytteitä ei saa missään olosuhteissa
käyttää yksityisiin tarkoituksiin tai myydä
eteenpäin. Voit ehdottaa toimittajalle, että hän
lahjoittaisi ylimääräiset näytteet "Lyreco For
Education" toimintaan.

Yksi työkaverini kertoi saaneensa
toimittajalta lahjakortin valitsemalleen
luksusviikonlopulle. Onko tämä normaali
käytäntö?
Ensinnäkin sinun on kerrottava työkaverillesi,
että hän rikkoo eettisiä sääntöjä, tarkemmin
ottaen "lahjat ja kutsut" -osiota ja että hänen
tulee kieltäytyä lahjuksesta ja palauttaa se
toimittajalle. Tätä voidaan pitää yrityksenä
vaikuttaa sopimattomasti hänen päätökseensä.
Jos hän on eri mieltä, sinun on ilmoitettava
asiasta jollekin yhteyshenkilöistä.

Viiteasiakirjat
P MNG 0 81 - Corruption
P MNG 0 82 - Conflict of interest
PMNG 0 83 - Facilitation payment
P MNG 0 86 - Gifts and invitations
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PETOS
PERIAATTEEMME

VELVOLLISUUS

VALPPAANA
PYSYMINEN

Jokaisen työntekijän on ehkäistävä, havaittava ja
torjuttava kaikenlaisia sisäisiä tai ulkoisia petoksia.

TALOUSTIETOJEN
VIRHEETTÖMYYS

Reagoida välittömästi kaikkiin epätavallisiin
pyyntöihin, joihin voi
kätkeytyä vilpillinen lähestymistapa.
Noudattaa Lyrecon sisäistä kirjanpitomenettelyä.
Varmistaa, että kaikki käytetyt tiedot ovat
luotettavia ja että sinulla on olemassa niitä tukevat
asiakirjat.

Jokaisella työntekijällä on
velvollisuus varmistaa, että annetut
taloudelliset tiedot ovat
paikkansapitäviä.

—

Mitä se on?
Petoksella tarkoitetaan laitonta toimintaa, jolle
on tunnusomaista vilpillinen toiminta, salaaminen
tai luottamuksen rikkominen (esim. väärät tai
harhaanjohtavat taloudelliset tiedot, varojen
väärinkäyttö, yrityksen omaisuuden varastaminen,
kolmannen osapuolelle harhaanjohtaminen,
identiteettivarkaus ja asiakirjojen väärentäminen,
väärät tai vilpilliset pankkisiirrot,
kyberhyökkäykset, rahanpesu, väärinkäytökset,
ylihinnoittelu jne.).

KIELLETTY

Vääristää tai manipuloida tietoja.
Paljastaa tietoja, joita voidaan käyttää
vilpillisiin tarkoituksiin.

LIIKETOIMINTAMME
MORAALI

MITÄ JOS
Toimin kirjanpitäjänä ja joku, joka
esittelee itsensä sellaisen yrityksen
puheenjohtajaksi, jonka kanssa en ole
säännöllisesti yhteydessä, pyytää minua
tekemään nopeasti epätavallisen varojen
siirron. Kuinka minun tulee toimia?
Tämä on tyypillinen merkki petoksesta. Älä
panikoi tai siirrä varoja omasta aloitteestasi.
Sinun on tarkastettava pyynnön lähde ja
ilmoitettava tästä välittömästi talousjohtajalle
sekä jollekin yhteyshenkilöistä.

Työskentelen talousosastolla ja sain
sähköpostin, joka näyttää tulevan
viranomaiselta ja jossa pyydetään
muodostamaan yhteys verkkosivustoon
sekä ladata tiettyjä taloudellisia tietoja
tilastointia varten. Kuinka minun tulisi
toimia?
Jos tämä on epätavallinen pyyntö, ilmoita
siitä esihenkilöllesi ja tarkista, onko pyyntö
todella viranomaisen lähettämä. Se voi olla
tietojenkalasteluyritys.

Olen projektipäällikkö ja ulkoinen
palveluntarjoaja laskuttaa projektiin
liittyvistä palveluista enemmän kuin
siihen oli budjetoitu. Voinko jakaa
kustannukset useille kuukausille
piilottaakseni yli menevän kulun?
Virheellinen kustannusraportointi on yrityksen
kirjanpidon manipulointia ja se on
ehdottomasti kielletty.

Kuukausimyyntini on pienempi kuin
henkilökohtainen
myyntitavoitteeni. Tämän vuoksi pyysin
asiakasta tilaamaan huomattavan määrän
tuotteita, jotka hän palauttaa ensi kuussa
pyytäen rahat takaisin. Onko tämä
hyväksyttävää?
Tällainen manipulointi, jonka tarkoituksena on
saada kuukausimyyntibonus, on ehdottomasti
kielletty ja voi johtaa vakaviin seuraamuksiin
kyseiselle työntekijälle.

Yhteyshenkilöt
Esihenkilösi
Talouspäällikkö
Eettisten sääntöjen yhteyshenkilö
“Raise your concern” -työkalu
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ETURISTIRIITA
PERIAATTEEMME

VELVOLLISUUS

SÄILYTÄ OBJEKTIIVISUUS
Lyreco ei salli henkilökohtaisten etujen olla
ristiriidassa Lyrecon etujen kanssa.

ILMOITA KAIKISTA
RISKEISTÄ

Kyseenalaistaa kaikki tilanteet, joissa eturistiriita
voi syntyä.
Esihenkilönä käsitellä kaikki tilanteet,
joihin liittyy eturistiriita ja tehdä päätös
olosuhteiden mukaan.

Työntekijän on ilmoitettava
kaikista kohtaamistaan
eturistiriitatilanteista.

—

Mitä se on?
Eturistiriidalla tarkoitetaan tilannetta, jossa
työntekijällä on yksityinen tai henkilökohtainen
etu, joka todennäköisesti vaikuttaa sisäisen tai
ulkoisen päätöksen objektiivisuuteen erityisesti
sopimusneuvotteluiden, liikekumppanin valinnan
tai rekrytoinnin yhteydessä.

KIELLETTY

Salata tai jättää huomioimatta
eturistiriitatilanteita.
Aloittaa neuvottelua tai tehdä
päätös koskien ystävää tai läheistä
sukulaista ilman, että kertoo siitä
ennakkoon ja on saanut hyväksynnän
siihen.

LIIKETOIMINTAMME
MORAALI

MITÄ JOS
Olen investoinut yritykseen,
joka osallistuu Lyrecon
järjestämään
tarjouskilpailuun
tavarantoimittajana. Kuinka
minun tulee toimia?
Sinun tulee välittömästi ilmoittaa asiasta
esihenkilöllesi ja jäävätä itsesi toimittajan
valintaprosessista. Sinun on myös varmistettava,
ettet vaikuta lopulliseen päätökseen.

Olen ostaja. Paras ystäväni on nimitetty
myyntipäälliköksi yhdelle
toimittajistamme. Minun olisi aloitettava
vuosittaiset kaupalliset
toimittajaneuvottelut ystäväni kanssa.
Voinko neuvottella hänen kanssaan?
Sinun tulee kertoa tilanteesta välittömästi
esihenkilöllesi. Esihenkilösi analysoi tilanteen
huolellisesti ja luottamuksellisesti sekä päättää,
voitko osallistua neuvotteluun.

Ystäväni kysyy, onko
Lyrecolla työmahdollisuuksia. Saanko
kertoa hänelle mahdollisista
työpaikoista?
Lyreco ottaa huomioon kaikki työntekijöidensä
ehdottamat suositukset hakijoista, jotka
täyttävät tehtävään vaaditut taidot. Kun CV on
vastaanotettu, et voi osallistua kuitenkaan enää
missään muodossa rekrytointiprosessiin ja
sinun tulee ilmoittaa tästä ystävällesi.

Viiteasiakirja
P MNG 0 82 - Conflict of interest
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REILU KILPAILU
si
PERIAATTEEMME

TORJUA KAIKKI
REILUA KILPAILUA
RAJOITTAVA TOIMINTA

Lyreco ei suvaitse epärehellistä tai epäreilua
kilpailua. On kiellettyä rajoittaa, vääristää tai estää
vapaata kilpailua, samoin kuin sellaisella uhkailu.

JAETTU VASTUU

Lyreco edellyttää liikekumppaneidensa ja työntekijöidensä
tekevän kauppaa sääntöjen mukaisesti.

VELVOLLISUUS

Välttää sopimatonta kontaktia kilpailijoiden
kanssa.
Jakaa ainoastaan julkisia tietoja
liikekumppanista, markkinasta tai
kilpailijasta.
Suojella luottamuksellisia tai arkaluontoisia
tietoja Lyrecosta tai sen liikekumppaneista.

KIELLETTY

Tehdä vaihtokauppaa tai lainvastaista
sopimusta kilpailijan kanssa hinnoista,
katteista, kustannuksista, markkinoiden
jakamisesta jne.
Salata tai jättää huomiomatta
työkaverin tai liikekumppanin tekemät
sopimattomat tai reilun kilpailun
vastaiset käytännöt.

LIIKETOIMINTAMME
MORAALI

MITÄ JOS
Ammattimessujen aikana keskustelen
toisinaan epävirallisesti yleisistä
markkinatrendeistä joidenkin
kilpailijoiden kanssa. Mitä aiheita
minun tulee välttää?
Keskustelut yleisistä markkinatrendeistä ovat
hyväksyttäviä. On kuitenkin ehdottomasti
kiellettyä paljastaa tai kerätä
arkaluonteisia tietoja, jotka voivat
vahingoittaa Lyrecon tai sen kilpailijoiden
liiketoimintaetuja. Jos epäilet, että
keskustelu voisi johtaa arkaluonteisten
tietojen tahattomaan paljastamiseen, lopeta
keskustelu tai vaihda aihetta.

Potentiaalisen asiakkaan järjestämän
tarjouskilpailun aikana kilpailija ehdotti,
että hän nostaisi heidän tarjoustaan, niin
että Lyreco voittaisi tarjouskilpailun.
Vastineeksi kilpailija pyysi minua tekemään
saman palveluksen hänelle seuraavassa
tarjouskilpailussa. Onko tämä
hyväksyttävää?
Ei missään nimessä. Tällainen käytäntö on
kilpailulain vastainen ja voi johtaa
oikeustoimiin sinua ja Lyrecoa vastaan sekä
muihin ankariin rangaistuksiin. Sinun tulee
kieltäytyä tällaisesta ehdotuksesta ja ilmoittaa
siitä välittömästi jollekin yhteyshenkilöistä.

Minulla on tuttavalliset välit joidenkin
henkilöiden kanssa, jotka
työskentelevät Lyrecon kilpailijan
palveluksessa. Mitä minun tulee
huomioida, kun keskustelen heidän
kanssaan epävirallisesti?
Kaikki keskustelut kilpailijoiden kanssa,
jopa epäviralliset ja satunnaiset,
muodostavat riskin. Ole erittäin varovainen
ja vältä keskustelua ja sellaista toimintaa,
joka voi johtaa arkaluonteisten tietojen
paljastamiseen tai vastaanottamiseen.

Yhteyshenkilöt
Esihenkilösi
Eettisten sääntöjen yhteyshenkilö
The “Raise your concern” työkalu
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LAHJUS
PERIAATTEEMME

VELVOLLISUUS

KIELLETTYÄ

Pienetkin, maksut ovat korruptiota ja
siksi kiellettyjä.

Kieltäytyä antamasta lahjuksia, eikä
suostua kolmannen osapuolen tekevän
sitä puolestasi.

Poikkeuksena ovat tilanteet, jotka uhkaavat
työntekijöidemme hyvinvointia, turvallisuutta
tai vapautta.

—

Mitä se on?
Lahjuksella tarkoitetaan pienen summan
maksamista suoraan tai välillisesti
virkamiehelle palveluiden tai lupien myöntämisen
helpottamiseksi tai nopeuttamiseksi.

KIELLETTY

Asettaa itseään vaaraan kieltäytymällä
lahjuksen antamisesta.

LIIKETOIMINTAMME
MORAALI

MITÄ JOS
Odotan työviisumia ja konsulaatin
työntekijä kertoo voivansa nopeuttaa
viisumihakemustani, jos maksan
hänelle 50 euroa. Jos kieltäydyn, on
olemassa riski, että saan viisumin liian
myöhään päästäkseni suunnitellulle
työmatkalleni. Voinko hyväksyä
hänen tarjouksensa?
Sinun tulee kieltäytyä maksamasta, vaikka se
tarkoittaisi työmatkasi perumista. Raportoi
asiasta myös jollekin yhteyshenkilöistä.

Yksi strategisista asiakkaistani odottaa
tullitarkastukseen menossa olevia
tuotteita. Tulliasiamies kertoo minulle,
että hän voi nopeuttaa prosessia
maksamalla tullivalvojalle 500 euroa.
Voinko hyväksyä pyynnön säilyttääkseni
hyvät liikesuhteet tämän asiakkaan
kanssa?
Tämä lahjus on ehdottomasti kielletty, vaikka
sen maksaisi kolmas osapuoli. Tästä on myös
ilmoitettava jollekin yhteyshenkilöistä.

Ulkomaanmatkan aikana minut
pysäytetään rajavalvoltaan. Vaikka
minulla on kaikki vaaditut luvat ja
viisumit, heillä on erilainen näkemys
tilanteesta ja hän uhkaa pidättää minut
maahanmuuttolakien rikkomisesta,
ellen maksa hänelle 100 euroa. Kuinka
minun tulisi toimia?
Koska vapautesi näyttää olevan uhattuna,
sinulla on poikkeuslupa maksaa. Sinun on
myös ilmoitettava tästä tapauksesta jollekin
yhteyshenkilöistä.

Viiteasiakirja
P MNG 0 83 - Facilitation payment
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LAHJAT JA KUTSUT
PERIAATTEEMME

TARKAT SÄÄNNÖKSET

Lyreco säätelee tarkasti kaikkia työntekijän saamia
tai tarjoamia lahjoja ja kutsuja.

KÄYTÄNNÖN OPAS

Kaikkia työntekijöitä kehotetaan lukemaan "Lahjat,
ateriat ja kutsut" -opas, saadakseen tiedon
soveltamisalueesta sekä ennakkohyväksymisprosessista.

VELVOLLISUUS

Kieltäytyä kohteliaasti kaikista eihyväksyttävistä lahjoista tai kutsuista.
Miettiä asiayhteyttä sekä Lyrecon
että liikekumppanin sisäisiä
käytäntöjä ennen lahjan tai kutsun
tarjoamista.
Lukea käytännön ohjeet epäselvissä
tilanteissa.

KIELLETTY

Salata saamansa lahjat tai kutsuttuihin
tapahtumiin osallistuminen.
Asettaa itseään tilanteeseen, joka voidaan
katsoa korruptioksi, ottamalla vastaan
lahjoja tai kutsuja, jotka voivat vaikuttaa
päätökseesi.

LIIKETOIMINTAMME
MORAALI

MITÄ JOS
Haluaisin kutsua potentiaalisen julkisen
sektorin asiakkaan vierailemaan
varastossamme näyttääkseni
hänelle logistista osaamistamme. Hän
hyväksyy kutsun edellyttäen, että Lyreco
vastaa matka- ja majoituskustannuksista.
Voinko hyväksyä ehdotuksen?
Viranomaisten kanssa toimisessa tulee noudattaa
erityistä varovaisuutta, jotta sitä ei tulkittaisi
korruptioksi. Säännökset voivat kieltää
heitä ottamasta lahjoja tai kutsuja vastaan.
Kustannusten on sen vuoksi oltava kohtuullisia,
etukäteen hyväksytettyjä ja tiukasti vierailuun
liitettäviä. Luksushotellit, kalliit ateriat ja vierailun
keston ylittävät matkat ovat ehdottomasti
kiellettyjä.

Sain toimittajalta lahjan. Koska tunnen
toimittajan, tiedän, että tällaisesta lahjasta
kieltäytymistä pidettäisiin loukkaavana ja se
voisi vahingoittaa liikesuhteitamme. Voinko
ottaa lahjan vastaan?

Järjestän tarjouskilpailua
tavarantoimittajille. Yksi tarjouskilpailuun
osallistujista on kutsunut minut
ammattimessuille, joihin hän itsekin
osallistuu ja tarjoutunut vastaamaan
kaikista kustannuksistani, mukaan lukien
matka- ja majoituskustannukset. Voinko
hyväksyä kutsun?
Et, sinun on kieltäydyttävä, koska olet vastuussa
tarjouskilpailun hallinnoinnista. Tämän voidaan
katsoa vaikuttavan riippumattomuuteesi ja
päätökseesi.

Toimittaja on kutsunut minut
osallistumaan urheilutapahtumaan VIPsviitissä yhden asiakkaani kanssa
mainostaakseen heidän tuotteitaan
asiakkaalle. Pitäisikö minun hyväksyä
kutsu?
Ei, et voi hyväksyä tällaista kutsua toimittajalta
edes asiakkaan läsnä ollessa.

Emme voi vastaanottaa lahjoja toimittajilta.
Kuitenkin tilanteissa, joissa lahjasta kieltäytyminen
voi vaikuttaa liiketoimintasuhteeseen, ja vain niissä
tapauksessa, voidaan esihenkilön hyväksynnällä
vastaanottaa lahja. Sinun on kuitenkin lahjoitettava
se Lyreco for Educationille.

Minä ja tiimini olemme saaneet kutsun
koko päivän kestävään tapaamiseen, jossa
toimittaja esittelee uusia tuotteitaan. Tämä
tapaaminen järjestetään luksushotellissa ja
sitä seuraa illallinen. Toimittaja vastaa
kustannuksista. Voinko hyväksyä kutsun?
Lyrecon sisäisen politiikan mukaisesti sinun
tulee pyytää kaikissa tapauksissa hyväksyntää
etukäteen. Hyväksyntä riippuu asiayhteydestä
ja olosuhteista, mm. liikeneuvottelun kesto
verrattuna koko matkan kestoon. Kutsua
tapahtumaan ei saa hyväksyä, jos sen
katsotaan vaikuttavan kaupallisiin päätöksiin.

Viiteasiakirjat
P MNG 0 86 - Gifts and invitations
“Gifts, meals and invitations” guideline
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ASIAKAS- JA
TOIMITTAJASUHTEET
PERIAATTEEMME

KESKITYMME
ASIAKASTYYTYVÄISYYTEEN
Asiakastyytyväisyys on Lyrecon toiminnan ydin.
Missiomme: Olemme
edelläkävijä, joka mahdollistaa vastuullisesti kaiken mitä
työpaikoilla tarvitaan, jotta asiakkaamme voivat keskittyä
olennaiseen.

VELVOLLISUUS

Kuunnella liikekumppaneitamme.
Pyrkiä ratkaisemaan ja kuuntelemaan
liikekumppaneidemme huolenaiheita
Valita toimittajat objektiivisten ja
tasapuolisten kriteerien perusteella.
Tarkistaa asia sopimusehdoista mikäli
liikekumppani esittää vaatimuksia tai
valituksia.

TOIMITTAJAT
LIIKEKUMPPANEINA

Kykymme tarjota asiakkaillemme erinomaista
palvelua perustuu ennen kaikkea
pitkäaikaiseen kumppanuuteen
toimittajiemme kanssa.

KIELLETTY

TAKUU REHELLISYYDESTÄ
JA LUOTTAMUKSESTA

Rehellinen ja kunnioittava toiminta on
välttämätöntä kestävälle ja luottamukselliselle
yhteistyölle liikekumppaneidemme kanssa.
Luvata tuotteita tai palveluita, joita
Lyreco ei pysty toimittamaan.
Aloittaa liikesuhdetta ilman, että kerää
ennakkotietoja liikekumppanista.
Paljastaa luottamuksellisia tietoja ilman
lupaa.
Ohittaa tai vähätellä liikekumppaneilta
saatuja valituksia.

LIIKETOIMINTAMME
MORAALI

MITÄ JOS
Yksi julkisen sektorin potentiaalinen asiakas
otti minuun yhteyttä ja ilmoitti aikovansa
vaihtaa nykyisen toimistotarvikkeiden
toimittajan Lyrecoon. Hän ei kuitenkaan
halua julkista tarjouskilpailua ja kysyi
minulta, olisinko valmis
jakamaan tarjouksemme useaan erään, jotta
hankinnat jäisi julkisten tarjouskilpailujen
kynnysarvojen alapuolelle. Kuinka minun
tulisi toimia?
Kaikki julkiset hankintamenettelyt, mukaan
lukien julkiset tarjouskilpailut, ovat tarkasti
säänneltyjä ja niihin sovelletaan laissa
määriteltyjä ehtoja. Kaikki manipulointi tai
yritys ohittaa julkiset hankintamenettelyt voivat
johtaa ankariin rangaistuksiin sekä Lyrecolle
että kyseiselle virkamiehelle. Ennen kuin
hyväksyt asiakkaan ehdotuksen, sinun on
ilmoitettava siitä eettisten sääntöjen
yhteyshenkilöllesi, jotta voit tarkistaa tällaisen
ehdotuksen lainmukaisuuden.

Vakitoimittajaltamme on tällä hetkellä
tarvittavat tuotteet loppu, mikä voi
vaikuttaa meidän kykyymme palvella omia
asiakkaitamme. Olen löytänyt
vaihtoehtoisen toimittajan, jonka tunnen
ennalta. Toimittaja ei ole vielä hyväksytty
Lyrecon toimittajaksi. Voinko tehdä
tilauksen suoraan heidän kanssaan?
Jokaisen toimittajan valinnassa noudatetaan
sovittua tarjouskilpailuprosessia, myös tässä
tapauksessa. Lisäksi toimittaja on arvioitava
etukäteen. Uutta toimittajaa ei siis voida valita
noudattamatta Lyrecon sisäistä politiikkaa.

Tehdessäni toimittajien arviointia
huomasin, että yhden toimittajamme
tytäryhtiötä epäillään korruptiosta. Kuinka
minun tulisi toimia?
Ilmoita välittömästi jollekin yhteyshenkilöistä.
Lyreco tekee päätökset liikesuhteiden
jatkamisesta tai lopettamisesta kyseisen
toimittajan kanssa perustuen tosiasioihin, ja
päätöksestä tulee ilmoittaa kyseiselle toimittajalle.
Valppautta tarvitaan, kun otetaan huomioon
mahdolliset vaikutukset Lyrecon maineeseen.

Viiteyhteyshenkilöt
Esihenkilösi
Myyntipäällikkö
Eettisten sääntöjen yhteyshenkilö
“Raise your concern” -työkalu
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TUOTTEEMME JA
RESURSSIMME
—
Code of Ethics • 41

TUOTEVAATIMUKSET
PERIAATTEEMME

PYRKIMYS
HUIPPUOSAAMISEE
N

Lyreco on sitoutunut varmistamaan, että kaikki
asiakkaillemme tarjottavat tuotteet täyttävät
korkeimmat laatu-, turvallisuus- ja
ympäristöstandardit.

VELVOLLISUUS

Vaatia toimittajia toimittamaan kaikki
tuotteisiin liittyvät asiakirjat.
Säilyttää, kuljettaa ja toimittaa tuotteet ottaen
huomioon niiden luonteen ja toimittajien
ohjeet.

AVAINROOLISSA
TOIMITTAJAMME

Lyreco työskentelee yksinomaan liikekumppaneiden
kanssa, joilla on samat tavoitteet tuotteiden huippulaadun
suhteen.

KIELLETTY

Salata tai jättää huomioimatta tuotteen
laatuun tai vaatimustenmukaisuuteen
liittyvät ongelmat.
Yrittää ratkaista laatuongelmaa
ottamatta yhteyttä asianomaisiin
henkilöihin ja tahoihin.

TUOTTEEMME JA
OMAISUUTEMME

MITÄ JOS

Viiteasiakirja
MNG 010 - Suppliers Code of Ethics

Asiakkaalla on ongelma Lyrecon
toimittaman tuotteen laadussa. Minulle
ilmoitettiin tästä ongelmasta. Voinko
vastata asiakkaalle?
Kaikki asiakkaan esittämät kysymykset
tuotteidemme ja palvelumme laadusta on
käsiteltävä erittäin huolellisesti. Ilmoita
välittömästi jollekin eettisten sääntöjen
yhteyshenkilöistäsi, jotta Lyreco voi nopeasti
arvioida laatuongelman riskitason sekä
asiakkaan että Lyrecon kannalta. Sinulla tulee
ilmoittaa asiakkaallesi ainoastaan tieto siitä,
että hänen esille nostamansa ongelma on
otettu huomioon ja käsiteltäväksi. Älä tee
muita aloitteita tai toimi itse. Laatututkimuksen
perusteella yksiköt, joita asia koskettaa,
toteuttavat korjaavat toimenpiteet ja viestivät
niistä asiakkaalle.

Yhteyshenkilöt
Oma esihenkilö
Markkinointijohtaja
QSS-laatupäällikkö
Eettisten sääntöjen yhteyshenkilö
“Raise Your Concern” -työkalu
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OMAISUUDEN
SUOJAAMINEN
PERIAATTEEMME

VELVOLLISUUS

VÄLTTÄÄ
KAIKKEA VIRHEELLISTÄ
KÄYTTÖÄ

Lukita tietokoneesi, kun lähdet toimistolta ja
vaihtaa salasana pyydettäessä.
Käsitellä henkilötietoja sovellettavien
määräysten ja Lyrecon sisäisten käytäntöjen
mukaisesti.

Jokaisen työntekijän on käytettävä yrityksen omaisuutta
yksinomaan ammatillisiin tarkoituksiin ja
suojattava niitä varkauksilta, tuhoutumiselta,
luvattomalta käytöltä tai ennenaikaiselta
kulumiselta.

Varmistaa, että kaikki Lyrecon tiloihin
kutsutut ulkopuoliset henkilöt on
rekisteröity ja lyrecolaisen seurassa.

TURVATOIMET

Lyreco on ottanut käyttöön riittävät turvatoimet
suojautuakseen kyberhyökkäyksiä ja tietojen
katoamisen riskiä tai tietomurtoja vastaan.

—

Mitä se on?

S
KIELLETTY

Omaisuudella tarkoitetaan kaikkia Lyrecon
aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä kuten tilat,
työkalut, ajoneuvot, toimistolaitteet, puhelimet,
kannettavat tietokoneet, taloustiedot, henkilötiedot,
arkaluonteiset tiedot, immateriaalioikeudet,
ohjelmistot jne.
Kertoa käyttäjätunnustasi tai salasanaasi.
Antaa tietoja valtuuttamattomalle henkilölle.
Jättää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja
tulostimelle tai jaetulle palvelimelle.
Tallentaa tai siirtää ammatillisia dokumentteja
henkilökohtaisille laitteille (puhelimeen tai
tietokoneelle).

TUOTTEEMME JA
OMAISUUTEMME

MITÄ JOS
Työkaverilla ei ole pääsyä ITtyökaluun, jonka ylläpitäjänä toimin.
Voinko lähettää hänelle
kirjautumistietoni?
Älä koskaan paljasta kirjautumistietojasi. Luo
sen sijaan uusi kirjautumistunnus työkaverillesi
sen jälkeen, kun olet saanut tiedon
hyväksynnästä, joka oikeuttaa hänen saamaan
käyttöoikeudet.

Tietokoneeni ja kännykkäni
varastettiin. Mitä minun tulee
tehdä varmistaakseni, että
yrityksen tiedot ovat suojassa?
Ilmoita välittömästi jollekin
yhteyshenkilöistäsi, jotta laitteellesi
tallennetut tiedot voidaan suojata. Ilmoita
katoamisesta tai varkaudesta nopeasti
myös poliisille.

Viiteasiakirja
Tietosuojakäytäntö

Yhteyshenkilöt
Oma esihenkilö Henkilöstöpäällikkö
Tietosuojavastaava
Eettisten sääntöjen yhteyshenkilö
"Raise Your Concern" -työkalu
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VIESTINTÄ
PERIAATTEEMME

VELVOLLISUUS

ENNAKKOHYVÄKSYNTÄ

Kaikilla tiedotusvälineissä tai
ulkoisissa tapahtumissa esiintyvillä,
Lyrecoa edustavilla työntekijöillä tulee olla etukäteen
saatu lupa esiintymiseen.

VALPPAUS JA
LUOTTAMUKSELLISUUS

Kanavasta riippumatta, etenkin sosiaalisissa
verkostoissa, työntekijöiden viestinnän tulee olla arvojemme
mukaista ja todelliseen liiketoimintaamme perustuvaa, eikä
se saa sisältää luottamuksellista tietoa.

Noudattaa viestintä- ja graafisia ohjeita.
Ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin välttääksesi
luottamuksellisten tietojen paljastamisen.
Jakaa viestintäpäällikölle kaikki
arkaluonteiset tai negatiiviset kommentit tai
uutiset, jotka voivat vahingoittaa Lyrecon
mainetta, erityisesti sosiaalisessa
mediassa.

KIELLETTY

Antaa haastattelua tai julkaista tietoja, joita
viestintäpäällikkö ei ole hyväksynyt ennakolta.
Häpäistä julkisesti Lyrecoa tai sen
liikekumppaneita.
Levittää vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai
sisältöä.

TUOTTEEMME JA
OMAISUUTEMME

MITÄ JOS
Haluaisin käyttää omaa sosiaalisen
median tiliäni mainostaakseni Lyrecoa,
sen ratkaisuja ja tuotteita. Pelkään
kuitenkin, että puhun väärällä tavalla
tai paljastan luottamuksellista tietoa.
Mitä voin tehdä?
Voit pyytää viestintäpäälliköltäsi neuvoja ja
valmista sisältöä. Saat myös jakaa kaikkea
viestintätiimin, toimitusjohtajan tai yrityksen
sosiaalisen median tilillä julkaisemaa
sisältöä.

Lehti tai blogin kirjoittaja pyysi saada
haastatella minua. Onko tämä sallittua?

Palveluntarjoaja pyytää minulta
asiakkaana suosituksia mainostaessaan
palvelujaan tapahtumassa tai
verkkosivuillaan. Onko tämä sallittua?
Lyreco-brändin käyttöä säännellään
sopimuksin. Kysy yhteyshenkilöltäsi, mikäli
tällainen valtuutus on mainittu yrityksen ja
palveluntarjoajan välisessä sopimuksessa.
Lisäksi asiasisältö on toimitettava
viestintäpäällikölle hyväksyttäväksi ennen
julkaisua.

Vain valtuutetut tiedottajat voivat antaa
haastatteluja. Jos kuitenkin viestintäkanava tai
haastattelu liittyy erityisosaamiseesi, pyydä lupa
toimitusjohtajalta tai viestintäpäälliköltä.

Viiteasiakirja
P MNG 087 - Communication

Yhteyshenkilöt
Oma lähiesihenkilö
Eettisten sääntöjen yhteyshenkilö
"Raise Your Concern" työkalu

Eettiset säännöt • 47

YHTEISKUNTAVASTUULLISUUTEMME

—

Code of Ethics • 49

YMPÄRISTÖ
PERIAATTEEMME

SITOUMUKSEN
PITKÄT
PERINTEET

Ympäristön kunnioittaminen, luonnonvarojen
suojeleminen ja taistelu ilmastonmuutosta vastaan ovat
jo pitkään kuuluneet Lyrecon arvoihin.

VELVOLLISUUS

Ottaa huomioon päätöksenteossa ympäristön
kunnioittaminen.
Noudattaa paikallisia ympäristöön vaikuttavia
ohjeita (esim. jätteiden vähentäminen ja
lajittelu, kertakäyttöastioiden kieltäminen,
energian säästäminen, jne.).

KONKREETTINEN
TOIMINTA

Sitoudumme tähän omaksumalla
yhteiskuntavastuullisen lähestymistavan. Lisäämme
työntekijöidemme ja liikekumppaneidemme tietoisuutta
vastuullisemmista käytännöistä, tarjoamme
asiakkaillemme tuotteita ja ratkaisuja, jotka ovat
ympäristöä säästäviä ja paranamme jatkuvasti omia
toimintaprosessejamme.

KIELLETTY

Salata tai jättää huomioimatta
työntekijöiden tai liikekumppanien
ympäristölle vahingolliset käytännöt.
Liioitella kun kerromme yrityksemme
yhteiskuntavastuullisuudesta ympäristöä
kohtaan.

YHTEISKUNTAVASTUULLISUUTEMME

MITÄ JOS
Toimin ostajana. Kuinka voin
varmistua, että valitsemani toimittajat
noudattavat
ympäristövaatimuksiamme?

Asiakas on pyytänyt lisätietoja
liittyen Lyrecon
ympäristösitoumuksiin. Mitä tietoja
voin antaa?

Lyreco on ottanut käyttöön tiukat periaatteet
ja käytännöt varmistaakseen, että ympäristöä
kunnioitetaan kaikessa toiminnassamme ja
päätöksenteossa kaikkialla, missä toimimme.
Jokaisen toimittajan on noudatettava näitä
politiikkoja ja käytäntöjä.

Voit lähettää yhteiskuntavastuuraporttimme.
Lyreco laatii ja julkaisee vuosittain
yhteiskuntavastuuraportin konsernitasolla.
Jokainen tytäryhtiö voi myös laatia ko. raportista
paikallisen version, jossa korostetaan paikallisia
asioita ja lukuja.

Olen uusi työntyöntekijä. Mitä voin tehdä
edistääkseni Lyrecon
ympäristötavoitteita?

Asiakas on kysynyt minulta kestävän
kehityksen tuotteita. Pystynkö
vastaamaan hänen pyyntöönsä?

ISO 14001 -sertifioinnin yhteydessä
ympäristötavoitteet on määritelty
nimenomaan Lyrecon liiketoiminnalle.
Tutustumalla kyseisiin tavoitteisiin, pystyt
edistämään niitä.

Kyllä. Lyreco tarjoaa laajan valikoiman
kestävän kehityksen tuotteita, joita kutsutaan
myös ”vihreiksi tuotteiksi”. Niiden valinnassa
on huomioitu vastaavuus ISO-standardeihin.

Lähdedokumentti
MNG 010 - Suppliers Code of Ethics
CSR report

Yhteyshenkilöt
Oma lähiesihenkilö
Laatupäällikkö
Henkilöstöpäällikkö/talousjohtaja
“Raise Your Concern” työkalu
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IHMISOIKEUDET
PERIAATTEEMME

PERUSOIKEUDET

Lyreco ei salli mitään ihmisoikeusrikkomuksia,
kuten lapsityövoimaa tai modernia orjuutta.

VELVOLLISUUS

Kohdella jokaista, lyrecolaisia ja ulkopuolisia,
arvokkaasti ja kunnioittaen.
Olla valppaana kaikentyyppisten
ihmisoikeusoukkauksien varalta.

INTEGROITU
ARVIOINTI

Toimittajiemme yhteiskuntavastuullisuuden
arviointi on osa valvonta- ja
valintaprosessiamme.

KIELLETTY

Salata tai jättää huomioimatta mitään sisäistä
tai ulkoista ihmisoikeuksien loukkausta.
Yrittää ratkaista yksinään ihmisoikeuksiin liittyvät
kysymykset.

YHTEISKUNTAVASTUULLISUUTEMME

MITÄ JOS
Luin lehdestä, että yksi
toimittajistamme on epäiltynä
osallisuudesta suoraan tai välillisesti
moderniin orjuuteen tai
lapsityövoiman käyttöön. Kuinka
minun tulisi toimia?

Asiakas haluaa tietää millainen on
Lyrecon prosessi, jolla pyritään
vähentämään
yhteiskuntavastuullisuuteen liittyviä
riskejä toimitusketjussamme. Mitä tietoja
voin antaa hänelle?

Kerro tietosi välittömästi jollekin
kontaktihenkilöistä, jotta asia voidaan tutkia ja
tieto varmentaa. Toimittajiemme velvollisuus
on noudattaa vastaavia standardeja kuin
Lyrecolla on käytössä. Tällaisissa tilanteissa
tarvitaan valppautta, kun otetaan huomioon
mahdolliset vaikutukset Lyrecon maineeseen.

Yhteiskuntavastuuraportti laaditaan ja
julkaistaan vuosittain ja sen voit lähettää
asiakkaallesi. Sieltä löytyy yksityiskohtainen
kuvaus Lyrecon yhteiskuntavastuuta
koskevista käytännöistä. Lisäksi voi antaa
meidän valvontasuunnitelmamme, johon
on kerätty viimeisimmät tiedot ja luvut.

Vastaan hankinnoista ja haluaisin
valita uuden toimittajan Lyrecobrändin tuotteille. Tiedän, että
valintaan vaaditaan tiettyjen
edellytysten täyttymistä. Voiko ne
pyytää vasta valinnan jälkeen?
Ei. Kaikille Lyrecon brändituotteita tarjoaville
toimittajille täytyy ensin tehdä
yhteiskuntavastuullisuuden arviointi, ennen
kuin heidät voi valita toimittajiksi. Vain
toimittajat, jotka on asianmukaisesti arvioitu
ja hyväksytty, voidaan valita.

Viiteasiakirjat
MNG 010 - Suppliers Code of Ethics
CSR report

Yhteyshenkilöt
Oma lähiesihenkilö
Laatupäällikkö
Henkilöstöpäällikkö / talousjohtaja
“Raise Your Concern” työkalu
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POLIITTINEN TOIMINTA
JA LOBBAUS
PERIAATTEEMME

VELVOLLISUUS

POLIITTINEN
PUOLUEETTOMUUS

Lyreco ei tue tai rahoita mitään poliittista
puoluetta tai organisaatiota.
Työntekijät voivat yksityishenkilöinä
osallistua poliittiseen toimintaan. Mutta
ei saa missään olosuhteissa antaa
sellaista vaikutelmaa, että edustaisi
Lyrecoa.

Kunnioittaa työkavereiden poliittisia
valintoja ja mielipiteitä.
Välttää kaikenlaista poliittista viestintää
Lyrecon nimissä.

EI LOBBAUSTA

Periaate: kaikenlainen lobbaus Lyrecon
nimissä on kiellettyä.

—

Mitä se tarkoittaa?
Lobbaus viittaa kaikenlaiseen
toimintaan tai viestintään julkisen sektorin tai
poliittisten toimijoiden kanssa, jossa on
tarkoituksena vaikuttaa päätöksiin.

KIELLETTY

Poliittinen toiminta Lyrecon nimissä.

YHTEISKUNTAVASTUULLISUUTEMME

MITÄ JOS
Olen huolissani ilmaston muutoksesta.
Olen aktiivijäsen arvostetussa
yhdistyksessä, joka on aloittanut
lobbaamisen edistääkseen hallituksen
ilmastonmuutoksen vastaisia toimia.
Olen ylpeä Lyrecon
ilmastositoumuksista. Voinko käyttää
Lyrecon nimeä vipuvartena?
Voit vapaasti liittyä mihin tahansa yhdistykseen
tai organisaatioon ja kampanjoida niiden
asioiden puolesta, joihin uskot. Tämän
tyyppinen toiminta tulee kuitenkin tiukasti pitää
yksityisasiana.
Missään olosuhteissa Lyrecon brändiä,
omaisuutta tai toimintaa ei saa liittää
henkilökohtaisiin sitoumuksiin tai käyttää
vaikuttaakseen viranomaisiin.

Olen aikeissa lähteä mukaan
politiikkaan ja näen itseni ehdokkaana
paikallisissa ja valtakunnallisissa
vaaleissa. Onko minulla oikeus tehdä
niin?
Sinulla on vapaus osallistua mihin tahansa
poliittiseen toimintaan, oletpa sitten poliittisen
puolueen jäsen tai lähdet ehdokkaaksi
vaaleihin, kunhan et käytä Lyrecon brändiä,
omaisuutta tai toimitiloja ehdokkuuden tai
kampanjasi tukemiseen. Poliittisen toiminnan
on pysyttävä tiukasti yksityisasiana. Tällaisessa
toiminnassa nimesi ei saa olla missään
olosuhteissa yhdistettynä Lyrecoon.

Viiteasiakirja
P MNG 0 84 - Lobbying and sponsoring

Yhteyshenkilöt
Oma lähiesihenkilö
Henkilöstöpäällikkö Talousjohtaja
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SOSIAALINEN
YHTEISKUNTAVASTUU
PERIAATTEEMME

VELVOLLISUUS

KONKREETTINEN SITOUTUMUS
Vastuullisena yrityksenä Lyreco tekee kansainvälistä tai
paikallista sosiaalista toimintaa.

Vuonna 2008 Lyreco perusti “Lyreco For Education” ohjelman joka tukee köyhien maiden lasten
koulutusta.

Toimia läpinäkyvästi, kun tuemme
paikallista yhteisöä.
Kirjata ylös kaikki tehdyt lahjoitukset
kirjanpitoa varten.

EI SPONSOROINTIA

Periaatteen mukaan kaikenlainen
sponsorointi on kielletty. Sen sijaan Lyrecon
aineellinen tai taloudellinen tuki paikallisille
yhteisöille on mahdollista tietyin ehdoin.

—

Mitä se tarkoittaa?
Sponsorointi tarkoittaa taloudellista tai aineellista
tukea jollekin tapahtumalle tai ohjelmalle (yleensä kyse
urheilusta, taiteesta, viihteestä tai hyvätekeväisyydestä)
lahjoittajan oman brändin tai imagon edistämiseksi.

KIELLETTY

Käyttää kaupallisiin tarkoituksiin
sitoutumistamme “Lyreco For Education”
-ohjelmaan tai muihin paikallisiin
hyväntekeväisyysjärjestöihin.
Tukea sellaista organisaatiota, joka voisi
vahingoittaa Lyrecon mainetta.

YHTEISKUNTAVASTUULLISUUTEMME

MITÄ JOS

Kaikkiin paikallisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin
kohdistuva tuki tai rahoitus on hyväksytettävä.
Ennen kuin sitoudut tällaisiin paikallisiin
toimiin, varmista, että kohteena olevalla
organisaatiolla on hyvät referenssit. Varat on
selkeästi kohdennettava johonkin organisaation
toteuttamaan toimintaan ja toiminnan
vaikutukset yhteiskuntaan tulee olla mitattavissa
avaintunnuslukujen kautta.

Minuun on oltu yhteydessä ja pyydetty
Lyrecoa sponsoroimaan
urheilutapahtumaa. Kuinka minun tulisi
vastata?
Sponsorointi ei ole Lyrecon sisäisen politiikan
periaatteiden mukaan sallittua. Sinun tulee
kieltäytyä pyynnöstä.

Potentiaalinen asiakas tukee erästä
hyväntekeväisyysjärjestöä. Jos Lyreco
tukisi samaa järjestöä, uskon, että se
auttaisi meitä voittamaan asiakkuuden.
Olenko oikeassa?

Hyväntekeväisyystoiminta kaupallisessa
tarkoituksessa on ehdottoman epäeettistä ja
vastoin Lyrecon arvoja. Kaikki resurssimme
on kohdistettu “Lyreco For Education” ohjelmalle. Suosittelemme, että esittelet
asiakkaalle meidän “Lyreco For Education” toimintaa. Voit myös vapaasti kutsua
asiakkaan mukaan tähän projektiin. Lisäksi,
kun otetaan huomioon Lyrecon asiakkaiden ja
toimittajien suuri määrä, emme voi lähteä
tukemaan kaikkia heidän tukemiaan
hyväntekeväisyysprojekteja.

Viiteasiakirja
P MNG 0 84 - Lobbying
and sponsoring

Yhteyshenkilöt
Oma esihenkilö
Henkilöstöpäällikkö
Talousjohtaja
“Raise Your Concern” -työkalu

© Nicolas Axelrod

Haluaisin paikallisen yrityksemme tukevan
erästä hyväntekeväisyysjärjestöä “Lyreco
For Education” -ohjelman lisäksi. Onko tämä
mahdollista?
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