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Toimitusjohtajamme 					
Albert Manifoldin tervehdys
Yhtiömme menestys perustuu perusarvoihimme – vilpittömyyteen,
rehellisyyteen ja lain kunnioittamiseen. Ne ovat ohjanneet
liiketoimintaamme CRH:n perustamisesta lähtien, ja sitoutumista
perusarvoihin on aina ehdottomasti edellytetty jokaiselta CRH:n
työntekijältä. Edetessämme nyt uuteen jännittävään kehitysvaiheeseen
olen vahvasti sitoutunut siihen, että noudatamme korkeimpia
yritysetiikan normeja kaikessa toiminnassamme, kaikkiin sidosryhmiin
nähden ja kaikkialla, missä toimimme.

Tämä CRH:n päivitetty liiketoiminnan eettinen säännöstö on opas, joka
auttaa meitä elämään arvomaailmamme mukaisesti. Se toimii käytännön
ohjenuorana ja varmistaa, että noudatamme lakeja, teemme eettisiä
päätöksiä ja ennen kaikkea noudatamme perusperiaatettamme, jonka
mukaan ”mikään liiketoimi ei koskaan pyhitä sääntöjen vastaista
toimintaa”. Perehdy säännöstöön ajan kanssa, jotta tiedät, mitä meiltä
odotetaan täyttäessämme lukuisia velvollisuuksiamme toisiamme,
asiakkaitamme, toimittajiamme, liikekumppaneitamme, konserniamme
sekä ympäristöä ja niitä yhteisöjä kohtaan, joita palvelemme. Missään
yksittäisessä asiakirjassa ei kuitenkaan voi tyhjentävästi käsitellä kaikkia
tilanteita. Siksi säännöstössä annetaan tietoa, mistä saat tarvittaessa
lisäohjeita tai mitä voit tehdä, jos haluat ilmoittaa sinua huolestuttavasta
asiasta. Voit olla varma, että vilpittömin mielin tehdyt ilmoitukset
selvitetään perusteellisesti eikä kostotoimia suvaita.
CRH:lla on hieno menneisyys ja valoisa tulevaisuus. Voimme hyödyntää
yrityksemme koko potentiaalin työskentelemällä yhdessä yhtenäisenä
yrityksenä, jolla on yhteinen visio, sekä vaalimalla edeltäjiemme luomaa
pohjaa ja näyttämällä esimerkkiä seuraajillemme. Kiitos siitä, että
sitoudut henkilökohtaisesti yhteiseen tavoitteeseemme – vastuulliseen ja
rehelliseen johtamiseen.
Ystävällisin terveisin
Albert Manifold
Toimitusjohtaja,
CRH plc
Helmikuu 2014
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Perusarvot
Perusarvomme

Integrit

y

CRH on sitoutunut toimimaan kestävästi, vastuullisesti ja eettisesti asiakkaidensa, toimittajiensa,
liikekumppaniensa, paikallisten hallintoviranomaisten ja yhteisöjen, niin osakkaittensa kuin
työntekijöidensä kanssa ja luomaan pitkäaikaisia suhteita, jotka perustuvat luottamukseen ja
perusarvoihimme, vilpittömyyteen, rehellisyyteen ja lain kunnioittamiseen.

Vilpittömyys
Meillä on korkeat
liiketoiminnassamme.

normit

ja

sovellamme

niitä

johdonmukaisesti

päivittäisessä

Hones

Rehellisyys
Emme koskaan tingi totuudesta.

Respec

Lain kunnioittaminen
Noudatamme kaikkien sovellettavien lakien, viranomaismääräysten ja politiikkojen henkeä ja
kirjainta.

ty
t

Ohjaavat liiketoimintaperiaatteet
Me CRH:ssa olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että ”mikään liiketoimi ei koskaan pyhitä sääntöjen
vastaista toimintaa”. Se kiteyttää koko yrityskulttuurimme ja muodostaa pohjan toimintaamme
ohjaaville liiketoimintaperiaatteille kaikilla tämän säännöstön kattamilla osa-alueilla
seuraavasti:
1.

Huolehdimme siitä, että työntekijöidemme ja vieraidemme terveys ja turvallisuus
varmistetaan kaikilla työpaikoillamme

3.

Toimimme
reilusti
ja
rehellisesti
asiakkaidemme,
toimittajiemme
ja
liikekumppaniemme kanssa ja edellytämme kaikilta heiltä vastaavaa sitoutumista
eettiseen liiketoimintaan

2.

4.

Pidämme erityisesti mielessä vastuumme kilpailulakien alueella ja kilpailemme
aktiivisesti, reilusti ja aina laillisesti

5.

Emme suvaitse minkäänlaista lahjontaa tai korruptiota ja noudatamme korkeimpia
yritysetiikan normeja kaikkialla kaikessa toiminnassamme

7.

Kunnioitamme luottamuksellista tietoa ja käyttäydymme ammattimaisesti kaikessa
viestinnässämme

6.

8.
9.
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Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia sekä tarjoamme kaikille
työntekijöillemme yhtäläiset, ansioihin perustuvat mahdollisuudet, arvostamme
heidän monimuotoisuuttaan ja palkitsemme heitä oikeudenmukaisesti

10.

Käytämme konsernin omaisuutta asiallisesti ja sille osoitettuun tarkoitukseen

Vältämme eturistiriitoja, olemme valppaita ja ilmoitamme viipymättä epäilemistämme
petoksista sekä tarjoamme ja otamme vastaan ainoastaan asianmukaisia lahjoja ja
vieraanvaraisuuden osoituksia

Pidämme kestävää kehitystä tulevan kasvumme perusedellytyksenä, pyrimme
jatkuvasti täyttämään korkeimmat ympäristöstandardit ja olemme täysin sitoutuneet
parantamaan palvelemiemme yhteisöjen elämänlaatua
Lopuksi, jos näemme jotain laitonta, epäeettistä tai turvallisuutta vaarantavaa
toimintaa – ”Avaamme suumme ja toimimme”!

”Jos näemme tai
kuulemme jotakin
laitonta, epäeettistä
tai vaarallista –
Avaamme suumme 		
ja toimimme!”
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Johdanto
Mikä liiketoiminnan eettinen säännöstö on ja miksi meillä on sellainen?
Liiketoiminnan eettinen säännöstömme ja sitä tukevat politiikat (joista käytetään yhteistä
nimitystä ”säännöstö”) toimivat oppainamme, jotka auttavat meitä:

Elämään arvojemme mukaisesti. Toimimalla oikein säilytämme konsernimme
menestyksestä riippuvien sidosryhmien meitä kohtaan osoittaman luottamuksen – CRH:n
työntekijöistä ja osakkeenomistajista niihin yrityksiin, joiden kanssa teemme työtä ja niihin
yhteisöihin, joissa elämme.
Noudattamaan lakia. Säännöstömme ohjeet auttavat meitä tekemään työmme asiaankuuluvien
työhömme ja toimintamaihimme sovellettavien lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti.
Jos säännöstön ja paikallisten määräysten välillä on eroja erilaisten tapojen tai liike-elämän
normien vuoksi, meidän tulee noudattaa tiukemmat vaatimukset asettavaa määräystä.
Tekemään eettisiä päätöksiä, etenkin tapauksissa, joissa ei ole itsestään selvää, mikä on
oikein. Maalaisjärkeä ja hyvää arvostelukykyä ei mikään korvaa, mutta säännöstömme auttaa
meitä ymmärtämään sääntöjä ja politiikkoja, jotka eivät ehkä ole meille tuttuja. Siksi tarjoamme
kattavan koulutusohjelman, jolla varmistetaan, että kaikki ymmärtävät säännöstömme, ja
edellytämme, että jokainen työntekijä vakuuttaa näin olevan.
Lyhyesti sanottuna se auttaa meitä noudattamaan kultaista sääntöämme: ”mikään liiketoimi
ei koskaan pyhitä sääntöjen vastaista toimintaa”.

Kenelle säännöstö on tarkoitettu?
Kaikkien CRH-konserniin kuuluvissa yrityksissä tai niiden nimissä työskentelevien velvollisuus
on lukea ja ymmärtää tämä säännöstö sekä noudattaa sitä. (Konserniin määritellään
kuuluvaksi kaikki yritykset, joiden osakepääomasta yli 50 % on suoraan tai välillisesti CRH:n
omistuksessa.) Tämä tarkoittaa, että
•
•

kaikki työntekijät, myös osa-, määrä- ja väliaikaisessa työsuhteessa työskentelevät

kaikki esimiehet ja johtajat, mukaan lukien yhtiöiden hallituksiin kuuluvat henkilöt

ovat velvollisia noudattamaan tässä asiakirjassa kuvattuja periaatteita ja arvoja.

Koska CRH kasvaa pitkälti yritysostojen kautta, meidän on erityisen tärkeää tietää, että kaikkia
laajentuneeseen CRH-organisaatioon kuuluvia koskevat samat säännöt. Ostettujen yritysten
edellytetään ottavan tämän säännöstön käyttöön ja viestivän CRH:n arvoista mahdollisimman
pian. Jos kyseessä on yhteisyritys tai osakkuusyritys, suosittelemme vahvasti säännöstömme
tai vastaavien, vähintään yhtä tiukkojen määräystenmukaisuusmateriaalien ja -menettelyjen
käyttöönottoa.oFuusioiden, yritysostojen ja yhteisyritysten yhteydessä noudatettava
määräystenmukaisuutta ja eettisyyttä koskeva due diligence -ohjelmamme auttaa meitä
varmistamaan, että ostamme tai valitsemme kumppaneiksemme vain ehdottoman
vastuulliseen ja rehelliseen liiketoimintaan sitoutuneita yrityksiä.
Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct
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Leading with Integrity

Lisäksi odotamme toimittajiemme noudattavan vastaavia periaatteita erillisen toimittajien
toimintaohjeemme mukaisesti. Samoin myös puolestamme toimivien liikekumppaneiden
odotetaan noudattavan omia vaatimuksiamme vastaavia korkeita eettisiä normeja.

Tässä asiakirjassa viitataan erilaisiin politiikkoihin ja ohjeisiin. Nämä asiakirjat luetellaan
sivulla 40. Voit pyytää omat kappaleesi esimieheltäsi tai määräystenmukaisuudesta ja
eettisyydestä vastaavan tiimin jäseniltä tai ladata ne intranet-sivuiltamme.

Johdanto
Mitkä ovat velvollisuutemme?
Meiltä kaikilta odotetaan, että:
•
•
•
•

käytämme maalaisjärkeä ja hyvää arvostelukykyä päätöksissämme ja 				
kanssakäymisessämme
noudatamme säännöstöä ja kaikkia asiaankuuluvia lakeja
kysymme jos emme ole varmoja, miten edetä

avaamme suumme ja toimimme, jos jokin on vialla

Eettisen päätöksenteon opas
CRH pyrkii tekemään sääntöjen noudattamisen mahdollisimman helpoksi. Jos joudut vaikean
liiketoimintaa koskevan päätöksen eteen, etsi ohjeita tämän säännöstön asianomaisesta
osiosta ja esitä itsellesi seuraavat kysymykset:
1.

Onko se laillista, eettistä ja reilua?

3.

Onko se oikein oman ja konsernin liiketoiminnan kannalta?

2.
4.

Onko se CRH:n perusarvojen mukaista?

Olisinko valmis tekemään julkisesti tiliä asiasta?

Jos et ole varma, että vastaus kaikkiin kysymyksiin on ”kyllä”, tai jos tämän säännöstön
sisällön merkitys on jäänyt sinulle joiltakin osin epäselväksi, kysy esimieheltäsi,
määräystenmukaisuudesta ja eettisyydestä vastaavan tiimin jäseniltä tai keneltä tahansa
seuraavalla sivulla luetelluilta henkilöiltä.

Avaa suusi ja toimi!
Miksi on tärkeää esittää kysymyksiä ja ilmaista huolensa?
Tiedämme kaikki, miten tuhoisat vaikutukset epäeettisellä, laittomalla tai turvallisuuden
vaarantavalla käytöksellä voi olla sekä yritykselle että sen työntekijöille. Haluamme edelleen
turvata erinomaisen maineemme ja tarvitsemme siinä jatkuvaa tukeasi. Koska säännöstössä
ei voida käsitellä kaikkia päivittäisessä työssä mahdollisesti eteen tulevia tilanteita, jokaisen
meistä on toimittava ehdottoman vastuullisesti ja rehellisesti sekä raportoitava vastuuttomasta
toiminnasta.

Millaisista asioista pitää kertoa?
Kaikista mahdollisesti laittomista, epäeettisistä tai turvallisuutta vaarantavista toimista tai
kaikesta, mikä tuntuu olevan vastoin säännöstömme periaatteita, on ilmoitettava vilpittömin
mielin. ”Vilpitön mieli” tarkoittaa, että kerrot kaiken, mitä tiedät tapahtuneesta, ja että
kertomasi on parhaan tietämyksesi mukaan totta. Sinun ei tarvitse olla varma, että kyseinen
toiminta on säännöstömme vastaista eikä haittaa, vaikka myöhemmin ilmenisi, että olit
väärässä. Kaikenlaisen epäilyttävän toiminnan voi aina asettaa kyseenalaiseksi ja siitä voi tehdä
ilmoituksen – se on sekä oikeutesi että velvollisuutesi.
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Johdanto
Keneen pitää ottaa yhteyttä?
Jollet ole varma, miten tulee edetä tai haluat ilmaista huolesi, voit kääntyä eri tahojen puoleen:
•

Lähimpään esimieheesi

•

CRH:n hallituksen sihteeriin, lakiasiainjohtajaan, divisioona- tai maakohtaiseen 		
määräystenmukaisuuden koordinaattoriin

•
•
•

Yhtiön toimitusjohtajaan, henkilöstöpäällikköön tai talouspäällikköön

Sisäisen tarkastuksen johtajaan tai konsernin määräystenmukaisuudesta ja eettisyydestä
vastaavaan johtajaan
Divisioonan talousjohtajaan

Jos edellä lueteltuihin henkilöihin on vaikeaa tai epäkäytännöllistä ottaa yhteyttä, meillä on
myös luottamuksellinen kuuma linja, jonka kautta voit raportoida asiasta luottamuksellisesti
omalla kielelläsi. Kuumaan linjaan voit ottaa yhteyttä ympäri vuorokauden viikon jokaisena
päivänä soittamalla ilmaiseen numeroon (yhteystiedot saat omasta toimipaikastasi tai
CRH:n verkkosivustolta). Jos paikallinen laki sallii, voit tehdä ilmoituksen nimettömänä,
mutta muista että se voi vaikeuttaa asian selvittämistä kunnolla. Huomaa, että kuuman linjan
kautta ei tule raportoida tavallisista henkilöstöasioista. Niiden käsittelystä vastaa paikallinen
henkilöstöosasto.

Hyvässä uskossa tehdyt ilmoitukset ja kostotoimenpiteet kieltävä politiikka
CRH on sitoutunut luomaan ilmapiirin, jossa työntekijät kokevat voivansa avata suunsa ja
toimia pelkäämättä kostotoimia, jos he ovat aidosti huolissaan. Voit aina tehdä vilpittömin
mielin ilmoituksen epäilemästäsi säännöstömme tai lain vastaisesta toiminnasta
pelkäämättä sen aiheuttavan kostotoimia tai vaikuttavan kielteisesti työsuhteeseesi.
Kosto- tai rangaistustoimia ei suvaita. Kun raportti tehdään, sitä koskevat tiedot välitetään
CRH:n määräystenmukaisuudesta ja eettisyydestä vastaavalle tiimille tutkittaviksi.
Kaikki huolenilmaisut tai syytökset käsitellään hienotunteisesti, ammattimaisesti ja
luottamuksellisesti siinä määrin kuin se on kohtuullisesti mahdollista ja paikallisten lakien
sallimaa.
Mitä tapahtuu, jos säännöstöä tai lakia rikotaan?
Säännöstömme tai lain vastaisella toiminnalla voi olla vakavat seuraukset sekä asianomaisille
henkilöille että CRH:lle. Epäeettistä tai laitonta toimintaa harjoittavat ja sitä johtavat,
suvaitsevat, hyväksyvät tai helpottavat henkilöt toimivat itsenäisesti ja vastoin konsernin
etua, ja tällaisesta toiminnasta seuraa kurinpitotoimia, joihin saattaa kuulua jopa työsuhteen
irtisanominen, sekä mahdollisia juridisia seuraamuksia. Muista, että tällainen toiminta saattaa
vahingoittaa mainettamme ja vaikuttaa negatiivisesti sidosryhmiimme. Siitä voi myös seurata
sakkoja ja se voi asettaa meidät siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen sekä yksilöinä että
konsernina.

6

7

Johdanto
Esimiehiä ja johtajia koskevat lisäodotukset

Code of Business Conduct
Operating Guidelines

Säännöstömme koskee yhtäläisesti kaikkia, mutta jos toimit CRH:ssa esimiehenä tai johtajana,
sinulla on lisäksi muita velvollisuuksia sekä konsernia että tiimiäsi kohtaan. Sinulta odotetaan,
että:
•
•
•

•
•
•
•

luet liiketoiminnan eettisen säännöstön ohjeet, joiden tarkoituksena on auttaa sinua
vastaamaan tämän säännöstön vaatimuksiin
johdat esimerkilläsi pitäen yritysetiikan kirkkaana mielessäsi kaikissa tehtävissäsi

kerrot tiimillesi selkeästi, mitä siltä odotetaan, jotta kaikki ymmärtävät paremmin
konsernin odotukset ja osaavat noudattaa säännöstöämme ja asiaankuuluvia paikallisia
lakeja. Paikallisen määräystenmukaisuuden täysimääräinen varmistaminen voi
edellyttää politiikkojen tai ohjeiden laatimista tämän säännöstön lisäksi
varmistat, että tiimisi saa tarvittavan koulutuksen ymmärtääkseen vastuunsa ja
velvollisuutensa

edistät avoimuuden kulttuuria rohkaisemalla työntekijöitä avaamaan suunsa, jos
jokin on vialla, ja olet aina valmis kuuntelemaan heidän huoliaan, kysymyksiään ja
kommenttejaan
puutut epäasialliseen toimintaan ja annat tunnustusta eettisesti kiitettävästä 		
toiminnasta

suhtaudut myönteisesti määräystenmukaisuutta ja yritysetiikkaa koskeviin aloitteisiin

Konsernimme Vastuullisen ja rehellisen johtamisen käsikirja auttaa sinua edistämään positiivista
ja kannustavaa ilmapiiriä. Käytä sitä apuna, muokkaa aineistoa oman johtamistapasi mukaan ja
käytä sitä oppaana johtamistyössäsi.
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Velvollisuutemme toisiamme kohtaan
Työterveys ja -turvallisuus
Turvalliset työolosuhteet
Tärkein tehtävämme on suojella monilla toimipaikoillamme työskentelevien tai vierailevien
ihmisten terveyttä ja turvallisuutta. Haastava tavoitteemme on nolla kuolemantapausta ja nolla
tapaturmaa toteuttaessamme ohjelmaamme kuolemantapausten välttämiseksi. Terveys- ja
turvallisuuspolitiikkamme edellyttää, että:
Noudatamme

Vaadimme
Varmistamme

Edellytämme

vähintään kaikkia sovellettavia työterveys- ja -turvallisuuslakeja ja
kehitämme käytäntöjämme jatkuvasti alan parhaiden käytäntöjen
mukaisiksi tai niitä paremmiksi

että kaikki työntekijät ja urakoitsijat noudattavat konsernin terveys- ja
turvallisuusohjeita

että yrityksemme tarjoavat terveellisen ja turvallisen työpaikan kaikille
työntekijöille ja urakoitsijoille sekä huolehtivat asianmukaisesti
asiakkaista ja vierailijoista toimipaikoillamme
että kaikki työntekijät ja urakoitsijat työskentelevät turvallisesti sovitulla
tavalla

Huumeet ja alkoholi
Turvallisuutemme riippuu myös siitä, että pidämme työpaikalta poissa kaikki
turvallisuutemme vaarantavat tai työtehoamme heikentävät päihdyttävät aineet. Käsikauppatai reseptilääkkeiden tai alkoholin väärinkäyttö sekä huumeiden käyttö työpaikalla on kielletty.
Kielto koskee tällaisten aineiden ostamista, myymistä tai jakelemista tai niiden vaikutuksen
alaisena esiintymistä. Jos sinulle määrätyt reseptilääkkeet tai käsikauppalääkkeet voivat
vaikuttaa kykyysi tehdä työsi turvallisesti, kerro asiasta esimiehellesi.

K
V
K
V
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Meidän työturvallisuusvaatimuksemme ovat paljon työskentelymaani vaatimuksia tiukemmat, ja kilpailijamme
noudattavat ainoastaan paikallisia määräyksiä. Eikö meidän pitäisi toimia samoin?

Ei. Meidän on noudatettava CRH:n turvallisuuspolitiikkaa ja parhaita käytäntöjä. Olemme sitoutuneet tarjoamaan
työntekijöillemme turvallisen työympäristön kaikkialla, missä toimimme, vaikka se tarkoittaisikin paikallisten
vaatimusten ylittämistä.

Epäilen, että työkaveri tulee toisinaan juovuksissa töihin ja saattaa myös juoda työpaikalla. Olen huolissani
hänen terveydestään ja turvallisuudestaan. Mitä voin tehdä?

Sinun tulee kysyä neuvoa työpaikkasi työturvallisuusvastaavalta tai esimieheltäsi. He vievät asian eteenpäin
oikeille henkilöille. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä tässä säännöstössä mainittuihin tahoihin, joihin kuuluu
myös kuuma linja, jos käytät mieluummin näitä kanavia.

”Huolehdimme
henkilöstömme ja
vieraidemme terveydestä
ja turvallisuudesta kaikilla
työpaikoillamme.”
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Velvollisuutemme toisiamme kohtaan
Oikeudenmukaiset sosiaali- ja työsuhdepolitiikat
Oikeudenmukaiset työsuhdekäytännöt
Olemme täysin sitoutuneet noudattamaan ihmisoikeuksia ja tuemme Yhdistyneiden
kansakuntien yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen artikloissa sekä Kansainvälisen
työjärjestön perustyönormeissa määritettyjä periaatteita siinä määrin kuin ne koskevat
yrityksiämme. Kantamme määritellään sosiaalipolitiikassamme ja se näkyy suhteissamme
työntekijöihin, urakoitsijoihin, asiakkaisiin ja toimittajiin sekä investointipäätösten tekemisessä.
Se edellyttää, että:
Noudatamme

Johdamme
Tuemme
Kiellämme
Sovellamme

Varmistamme

vähintään kaikkia sovellettavia lakeja ja kehitämme sosiaalisia
käytäntöjämme jatkuvasti alan parhaiden käytäntöjen mukaisiksi tai niitä
paremmiksi

liiketoimintojamme reilusti ja oikeudenmukaisesti kantaen sosiaalisen
vastuumme sekä suorana että välillisenä työnantajana
yhdistymisvapautta
ja
kaikkien
neuvotteluoikeuden tunnustamista

työntekijöiden

kollektiivisen

pakkotyön ja lapsityövoiman käytön

yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta, arvostamme monimuotoisuutta
iästä, sukupuolesta, vajaakuntoisuudesta, uskonnosta, etnisestä
alkuperästä tai seksuaalisesta suuntautuneisuudesta riippumatta ja
vaadimme, että rekrytointi- ja valintapäätökset perustuvat viime kädessä
kunkin omiin ansioihin

että asioimme vastuullisesti toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa
tämän säännöstön ja asianmukaisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti

Tasa-arvo ja syrjintäkielto
Ahkeruus, kyvykkyys ja rehellisyys ovat ne periaatteet, jotka määrittävät henkilön
etenemismahdollisuudet konsernissamme. Työsuhdepolitiikkamme tavoitteena on edistää
yksilön aloitteellisuutta ja yhteistyötä sekä antaa meille kaikille mahdollisuus kehittyä niin
pitkälle kuin potentiaalimme riittää. Rekrytointi-, valinta- ja ylennyspäätökset tehdään
henkilökohtaisten ansioiden perusteella tasa-arvon ja syrjintäkiellon periaatteiden
mukaisesti. Oikeudenmukaisen rekrytoinnin ja kunkin omiin ansioihin perustuvien
kehitysmahdollisuuksien lisäksi palkitsemme työntekijöitämme oikeudenmukaisesti heidän
suorituksensa perusteella.

12

”Kunnioitamme
ihmisoikeuksia ja
työntekijöiden oikeuksia
sekä tarjoamme kaikille
työntekijöillemme yhtäläiset
mahdollisuudet heidän
ansioidensa perusteella,
arvostamme heidän
monimuotoisuuttaan
ja palkitsemme heitä
oikeudenmukaisesti.”

Kiusaamisen ja ahdistelun kieltäminen
Työtovereiden kunnioittava ja arvostava kohtelu on erittäin tärkeää. Kiusaaminen ja ahdistelu
eivät kuulu työpaikalle. Niitä voi esiintyä monessa eri muodossa, esimerkiksi:
•

Uskontoon, rotuun, etniseen alkuperään, sukupuoleen tai ikään liittyvät suulliset tai
kirjalliset huomautukset tai ”vitsit”

•

Uhkaavat eleet tai väkivallan ilmaukset

•
•

K
V

Sopimaton koskettelu tai seksuaalinen lähestyminen tai sopimattomat kuvat
Väkivallalla uhkailu

Siihen voivat syyllistyä työtoverit, esimiehet, toimittajat, urakoitsijat tai asiakkaat. Me kaikki
olemme vastuussa siitä, että työpaikalla vallitsee keskinäinen kunnioitus. Kiusaamista tai
ahdistelua ei saa koskaan suvaita.
Esitin osastokokouksessa kysymyksen. Mielestäni saamani vastaus oli herjaava ja seksistinen, ja tunsin
itseni nöyryytetyksi. Monet paikalla olijoista alkoivat nauraa. Onko tämä sallittua?

Rohkaisemme avoimeen viestintään, eriävien mielipiteiden esittämiseen ja terveeseen väittelyyn päätöksiä
tehtäessä. Jos on eri mieltä, asia on ilmaistava ammattimaisesti ja kunnioittavasti, eikä seksistinen käytös tai
seksististen huomautusten tekeminen ole koskaan hyväksyttävää. Puhu asiasta henkilölle, jonka käytös oli
mielestäsi loukkaavaa, tai ota yhteyttä henkilöstöosastoon tai sivulla 6 mainittuihin tahoihin.
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Velvollisuutemme asiakkaitamme, toimittajiamme 		
ja liikekumppaneitamme kohtaan
Muiden oikeudenmukainen kohtelu
Asiakkaamme, toimittajamme ja liikekumppanimme ovat arvokkaita sidosryhmiä, jotka
myötävaikuttavat monin tavoin konsernimme menestykseen. Me vuorostamme pyrimme
olemaan rehellisiä emmekä koskaan toimi epäoikeudenmukaisesti. Uskomme vankasti, että
luottamukseen ja rehellisyyteen perustuvat suhteet kestävät pitkään ja hyödyttävät kaikkia.
Asiakkaamme

Liiketoimintastrategioidemme
onnistuminen
edellyttää
asiakkaidemme
tukea.
Siksi on tärkeää, että kehitämme ja pidämme yllä molempia osapuolia hyödyttäviä,
oikeudenmukaisuuteen, rehellisyyteen ja luottamukseen perustuvia positiivisia
liikesuhteita. Olemme sitoutuneet noudattamaan tuotteiden ja palvelujen toimituksissa
kaikkia sovellettavia terveyttä, turvallisuutta ja tuotevaatimuksia koskevia lakeja. Samoin
tuotteidemme myynninedistämisen ja mainonnan tulee aina olla asiallista ja reilusti ja
kohtuullisesti esitettyä. Tämä tarkoittaa, ettemme koskaan kerro omista tuotteistamme tai
palveluistamme tai kilpailijoidemme tarjoamista tuotteista ja palveluista vääriä tietoja.
Toimittajamme

Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct

Leading with Integrity

Toimittajamme ovat liiketoimintamme tuloksen kannalta kriittisen tärkeässä asemassa.
Odotamme, että he toimivat laatutietoisesti, innovatiivisesti ja tehokkaasti – että he tarjoavat
CRH:lle lisäarvoa reiluun hintaan, mutta ei koskaan lakien, viranomaismääräysten tai
eettisesti moitteettomien käytäntöjen kustannuksella. Eettisten hankintojen ohjeemme
ja toimittajiemme toimintaohjeet määrittelevät vaatimuksemme ja niihin liittyvät
menettelyt, jotka varmistavat, että valitsemme toimittajiksemme vain yrityksiä, jotka
noudattavat tinkimättömästi hyviä eettisiä käytäntöjä ja täyttävät ihmisoikeuksia, terveyttä
ja turvallisuutta sekä ympäristönsuojelua koskevat vaatimuksemme. Hankintatiimimme
valvovat näitä prosesseja tärkeimpien suorien ja välillisten toimittajiemme osalta ja auttavat
johtoryhmiä varmistamaan, että paikallisia toimittajasuhteita hoidetaan asianmukaisesti.
Liikekumppanimme

”Liikekumppaneihin” kuuluvat myyntiedustajat, konsultit, välittäjät, jälleenmyyjät,
edunvalvojat
ja
yhteisyrityskumppanit.
Liikekumppanimme
osallistuvat
liiketoimintaprosessiimme, kun tarvitsemme heidän asiantuntemustaan tietyllä
aihealueella, markkina-alueella tai maantieteellisellä alueella. Teemme perusteellisen due
diligence -selvityksen kaikista liikekumppaneistamme, jotka osallistuvat uusien sopimusten
hankintaan, valmisteluun ja tarjousten tekemiseen sekä nykyisten sopimusten jatkamiseen.
Dokumentoimme huolellisesti kaikki sopimusvelvoitteet varmistaaksemme, että ne
ovat yrityseettisesti moitteettomia. Nämä menettelyt määritellään lahjonnanvastaisessa
politiikassamme, ja ne auttavat suojelemaan CRH:ta osallisuudelta laittomaan tai epäeettiseen
toimintaan, kuten korruptiomaksujen maksamiseen. Kuten kaikille muille kolmansille
osapuolille, myös liikekumppaneille maksettavan korvauksen tulee olla suhteessa saatuihin,
hyväksyttyihin, asianmukaisesti kirjattuihin ja sopimuksen mukaisesti sekillä tai tilisiirtona
(ei käteisellä) maksettuihin palveluihin.
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”Toimimme reilusti
ja rehellisesti
asiakkaidemme,
toimittajiemme ja
liikekumppaniemme
kanssa ja edellytämme
heiltä vastaavaa
sitoutumista eettiseen
liiketoimintaan.”
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Velvollisuutemme asiakkaitamme, toimittajiamme 		
ja liikekumppaneitamme kohtaan
Reilu kilpailu

Uskomme, että reilu kilpailu on kaikkien etu. Se lisää markkinoiden dynaamisuutta ja
innovatiivisuutta, laajentaa valinnanmahdollisuuksia ja luo lisäarvoa. Sellaisilla markkinoilla CRH
voi jatkaa kilpailemista ja menestyä. Siksi olemme täysin sitoutuneet noudattamaan kilpailu-/
kartellilakeja kaikkialla, missä toimimme. Kilpailu- ja kartellisäännöstömme määrittelee, miten
toimimme käytännössä. Erityisesti emme saa viestiä missään muodossa kilpailijan kanssa tai
tehdä tämän kanssa julkilausumatonta tai julki lausuttua sopimusta, jonka tarkoituksena on:
•

Määrätä, vakauttaa tai valvoa hintoja, luottoehtoja, alennuksia tai hyvityksiä

•

Boikotoida tiettyjä asiakkaita tai toimittajia

•
•

Jakaa sopimuksia, markkinoita, asiakkaita tai alueita

Pidättäytyä minkään tuotteen tai palvelun tuotannosta tai myynnistä tai rajoittaa sitä

Seuraavassa muutamia ohjeita kanssakäymiseen asiakkaiden ja kilpailijoiden kanssa:
Asiakkaat

Oikein...

Väärin...

Markkinoi tuotteitasi ja palveluitasi aktiivisesti

Älä yritä estää asiakkaita tuomasta tavaraa tai
viemästä tavaraa oman alueensa ulkopuolelle,
paitsi milloin siitä seuraa tiettyjä oikeudellisia
seuraamuksia

Suosittele jälleenmyyntihintaa (mutta älä
määrää sitä)
Edellytä, että asiakas myy tuotetta tietyllä
tavaramerkillä (mikäli soveltuu)

Älä määrää jälleenmyyntihintaa
(Yhdysvalloissa vähimmäismyyntihinnan
asettaminen on mahdollista, kunhan se ei
kohtuuttomasti rajoita kilpailua)
Älä estä asiakkaita tarjoamasta vaihtoehtoisia
tuotteita

Kilpailijat

Oikein...

Väärin...

Kilpaile aktiivisesti

Älä määrää hintoja suoraan tai epäsuorasti

Keskustele sopivissa tilaisuuksissa alan
yleisistä asioista varmistaen, ettet paljasta
yrityksen/asiakkaan kannalta arkaluontoista
tietoa

Älä jaa asiakkaita tai markkinoita

Hanki vapaasti tietoa kilpailijoista julkisista tai
puolueettomista lähteistä (kirjaa aina lähde
muistiin)

Älä määrää muita ehtoja
Älä keskustele hinnoitteluasioista (luottoehdot,
alennukset, katteet, hyvitykset)
Älä valvo tai rajoita tuotantoa
Älä keskustele tarjouksista tai
tarjouspyynnöistä
Älä sovi kilpailijan kanssa, ettet toimita tietyille
asiakkaille
Älä pyri ”yhteisymmärrykseen” mistään
edellisistä kohdista
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”Pidämme erityisesti
mielessä vastuumme
kilpailulakien alueella
ja kilpailemme
aktiivisesti, reilusti
ja aina laillisesti.”
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Velvollisuutemme asiakkaitamme, toimittajiamme 		
ja liikekumppaneitamme kohtaan
On myös erittäin tärkeää, että tutustut yllätystarkastuksia koskeviin menettelyohjeisiimme,
jotta osaat reagoida asianmukaisesti, jos kilpailu-/kartelliviranomainen tai muu viranomaistaho
haluaa suorittaa tutkimuksia.
Kilpailu- ja kartellisäännöstömme vastaisesta toiminnasta voi aiheutua konsernille vakavia
siviili- ja rikosoikeudellisia sekä taloudellisia ja muita seuraamuksia. Siksi on tärkeää, että kaikki
ymmärrämme velvollisuutemme tämän suhteen. Tehtäväsi voi edellyttää liiketoiminnan eettistä
säännöstöä koskevan koulutuksen lisäksi osallistumista erityiseen kilpailulakikoulutukseen,
jotta varmasti osaat soveltaa politiikkojamme ja menettelyohjeitamme käytännössä.

K
V
K
V
K
V
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Tapasin messuilla kilpailijan, joka ehdotti, että voisimme tehostaa myyntiämme jakamalla myyntialueen niin,
että hän myisi maan pohjoisosissa ja minä keskittyisin etelään. Mitä minun pitäisi tehdä ?

Kieltäydy! Kerro kilpailijalle, että markkinoiden jakaminen on laitonta ja CRH:n periaatteiden vastaista. Kerro sen
jälkeen keskustelusta esimiehellesi, maasi määräystenmukaisuuden koordinaattorille tai yksikkösi lakimiehelle.

Kilpailija soitti ja pyysi, etten tekisi tarjousta eräästä ison asiakkaamme urakasta, koska hänelle oli sanottu,
että hänen yrityksensä saa urakan varmasti. Lisäksi hän lupasi järjestää meille tilauksia sellaisista tuotteista,
joita hänen yrityksensä ei valmista. Pitäisikö minun suostua, sillä saammehan ainakin jotain tilauksia tällä
keinolla?
Ei. Ehdotus on kilpailunvastainen ja laiton. Kysy neuvoa esimieheltäsi, maasi määräystenmukaisuuden
koordinaattorilta tai yksikkösi lakimieheltä ennen kuin annat vastauksesi, jossa selkeästi selität, että emme
missään olosuhteissa osallistu tällaisiin järjestelyihin.

Voinko teeskennellä olevani asiakas, jotta saisin selville kilpailijoidemme hinnoittelutietoja?

Ei. Tietojen urkkiminen kilpailijalta väärän henkilöllisyyden turvin tai luottamuksellisen tiedon onkiminen kilpailijan
työntekijältä tai ulkopuoliselta henkilöltä on epäasiallista toimintaa. Tietojen kerääminen kilpailijoista voi olla
täysin perusteltua, mutta se täytyy tehdä laillisesti ja eettisesti.

”Emme suvaitse
minkäänlaista lahjontaa
tai korruptiota ja
noudatamme korkeimpia
yritysetiikan normeja
kaikkialla kaikessa
toiminnassamme.”
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Velvollisuutemme asiakkaitamme, toimittajiamme 		
ja liikekumppaneitamme kohtaan
Lahjonnasta ja korruptiosta kieltäytyminen
Lahjonta ja voitelurahat
Lahjus on taloudellisen tai muunlaisen edun tarjoaminen, lupaaminen, antaminen tai
vastaanottaminen siinä toivossa, että se vaikuttaa henkilön tai yrityksen toimintaan.
Ratkaisevaa on aikomus tai tarkoitus, sillä jotkin luvallisetkin liiketoimet voivat olla lahjontaa,
jos niiden tarkoituksena on vaikuttaa toisen toimintaan. Lahjuksia voivat olla:
•

Raha

•

Poliittiset avustukset

•

Vieraanvaraisuus, myös 			
matkakulut*

•

Voitelurahat

•
•

Lahjat*

Liiketoiminta- tai työtilaisuudet

•
•

Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen		
ja yhteisöille
Muut palvelukset tai edut

*Ks. myös sivu 34

Me CRH:ssa emme suvaitse lahjontaa missään muodossa ja kiellämme ehdottomasti
työntekijöitämme tarjoamasta, maksamasta, pyytämästä tai ottamasta vastaan lahjuksia.
Monilla toimipaikoillamme on voimassa tiukat lahjonnanvastaiset lait, ja niiden lisäksi meitä
koskevat kansainväliset lait, kuten Yhdysvaltojen korruptionvastainen laki US Foreign Corrupt
Practices Act ja Yhdistyneen kuningaskunnan lahjontalaki UK Bribery Act. Noudatamme aina
näitä lakeja riippumatta paikallisista tavoista tai liike-elämän käytännöistä. Vaatimukset
määritellään lahjonnanvastaisessa politiikassamme.
Myös voitelurahat on nimenomaisesti kielletty. Ne ovat yleensä pieniä, epävirallisia maksuja,
joilla pyritään varmistamaan viranomaiselle kuuluvan rutiininomaisen toimen suorittaminen
tai nopeuttamaan sitä. Esimerkkejä ovat lupa- tai viisumikäsittely, tarkastuksen ajankohta,
tavaroiden saaminen läpi tullista tai liittymän saannin nopeuttaminen. Huomaa, että
virallista ja lain mukaista pikatoimitusmaksua ei katsota voitelurahaksi, jos sama palvelu on
yleisesti kaikkien saatavilla ja jos maksua ei suoriteta yksittäiselle henkilölle. Voitelurahan
saa kuitenkin maksaa, jos jonkun henki, turvallisuus tai terveys on uhattuna. Voitelurahan
maksamiselle on ensin saatava hyväksyntä tai, jollei se ole mahdollista, siitä on ilmoitettava
jälkeenpäin esimiehelle ja maasi määräystenmukaisuuden koordinaattorille.
Myös tämän politiikan vastaisesta toiminnasta seuraa vakavia maineriskejä, oikeudellisia ja
taloudellisia riskejä. Siksi on tärkeää, että kaikki ymmärrämme velvollisuutemme. Tehtäväsi
voi edellyttää liiketoiminnan eettistä säännöstöä koskevan koulutuksen lisäksi osallistumista
erityiseen lahjonnan-, korruption- ja petoksenvastaiseen koulutukseen, jotta varmasti osaat
soveltaa politiikkojamme ja menettelyohjeitamme käytännössä.
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Potentiaalisen toimittajan edustaja kertoi minulle, että jos tilaamme heiltä, saamme käteismaksun heidän
”yritysasiakkaiden palkitsemisjärjestelmästään”. Miten minun pitäisi reagoida?

Edustaja yritti lahjoa sinua. Selitä, ettet voi osallistua tällaiseen järjestelyyn, päätä tapaaminen lyhyeen, palaa
toimistolle ja kerro tapahtuneesta esimiehellesi, maasi määräystenmukaisuuden koordinaattorille tai yksikkösi
lakimiehelle.

Paikallinen kunnallishallinto on CRH:n asiakas. Kunnan julkisesta rakentamisesta vastaava johtaja aikoo
järjestää tyttärensä häät kotonaan. Hän kertoo sinulle häistä ja niitä varten suunnittelemistaan remonteista.
Hän sanoo: ”Tarvitsen pihakiviä, nurmikkotuotteita ja betonia, ja pihatien päällystekin pitäisi uusia.” Hän
jatkaa: ”Tiedän, että CRH toimittaa niitä kaikkia. Jos saisit minulle tosi hyvän alennuksen, voisin pitää huolta
siitä, että kunta ostaa teiltä enemmän ensi vuonna.” Mitä sinun pitäisi vastata?
Sinun tulee kertoa hänelle, että CRH:ssa tällainen toimintatapa on kielletty, mutta että selvität, olisiko alennusta
mahdollista antaa ja onko muille asiakkaille annettu alennuksia.
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Velvollisuutemme asiakkaitamme, toimittajiamme 		
ja liikekumppaneitamme kohtaan
Rahanpesu
Rahanpesu tarkoittaa, että yksittäiset ihmiset tai organisaatiot käyttävät laillista liiketoimintaa
kanavana ”pestäkseen” laittomalla toiminnalla hankittuja varoja. CRH ei hyväksy, helpota eikä
tue rahanpesua. Meidän on varottava, ettei maksuliikenteessämme ole epäselvyyksiä, etenkin
jos kyseessä on suuri käteismaksu ja epätavallinen liiketoimi. Lisäksi velvollisuutemme on
tehdä toimittajistamme, välittäjistämme ja liikekumppaneistamme due diligence -selvitys ja
ilmoittaa epäilyttävästä käytöksestä.

Liiketoiminta ja asiointi valtiovallan ja viranomaisten kanssa
Valtiovallan ja viranomaisten sekä erilaisten virastojen kanssa asioitaessa on huolehdittava,
ettei yhtiön voida katsoa rikkovan omia standardejaan, sillä viranomaisten kanssa asiointia
koskevat erityiset säännöt. Siksi meidän tulee aina:
•

tuntea kaikki sopimusvaatimukset ja noudattaa niitä

•

varmistaa, että kaikki viranomaisille annetut raportit, todistukset ja lausunnot ovat
ajantasaisia, totuudenmukaisia, tarkkoja ja täydellisiä

•

•

noudattaa lahjoille ja vieraanvaraisuudelle määriteltyjä rajoja, jotka voivat olla
hallintoviranomaisten kyseessä ollessa tiukemmat kuin yksityissektorilla
kohdentaa kaikki työtunnit ja kustannukset siihen luokkaan ja siihen sopimukseen,
johon ne kuuluvat

Saatat joissakin tilanteissa joutua ottamaan yhteyttä viranomaisiin tai sinua voidaan pyytää
antamaan yhtiön puolesta tietoja valtiovallan tai viraston kyselyn tai tutkimuksen yhteydessä.
Koska on tärkeää varmistaa, että sinulla on kaikki tarvitsemasi tieto ja että kaikki tieto
on paikkansa pitävää ja tarkoitukseen sopivaa, puhu esimiehesi kanssa ennen tällaisten
tavanomaisesta poikkeavien tietojen antamista.
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Velvollisuutemme konserniamme kohtaan
Konsernin omaisuuden ja tietojen suojelu
Konsernin omaisuutta ovat muun muassa:
•
•
•
•

Kiinteistöt, tehtaat, laitteet
ja ajoneuvot

Raaka-ainevarastot,
keskeneräiset työt ja tarvikkeet

Varat (käteinen, pankki, sijoitukset)
Aika				

•
•
•
•
•

Immateriaaliomaisuus

Kirjanpito ja muut
yrityksen asiakirjat

Luottamuksellinen tieto

Tietokonelaitteet ja -ohjelmistot
Sähköposti ja internetyhteydet

Meidän kaikkien vastuulla on varmistaa, että yhtiön omaisuutta ja resursseja käytetään
asianmukaisella tavalla ja vain niille varattuun tarkoitukseen. Voit käyttää konsernin omaisuutta
satunnaisesti asianmukaisella tavalla henkilökohtaisiin tarkoituksiin, kunhan se ei häiritse
työtäsi tai muiden työtä. Seuraavassa annetaan joitakin näihin tiettyihin omaisuusluokkiin
liittyviä tarkempia ohjeita.

Immateriaaliomaisuus
Voit saada työssäsi haltuusi CRH:n aineetonta eli immateriaaliomaisuutta. Immateriaaliomaisuus
tarkoittaa esim. tekijänoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä, mallioikeuksia, logoja ja
tuotemerkkejä. Kaikki oikeudet kaikkeen konsernin materiaaleilla yhtiön ajalla ja yhtiön
kustannuksella tai osana henkilöstön työtehtäviä luotuun immateriaaliomaisuuteen kuuluvat
lain säätämissä rajoissa CRH:lle. Konsernin omaisuutta, myös aineetonta omaisuutta, on tarpeen
tullen suojeltava.
Myös muiden yritysten luottamuksellista tietoa ja immateriaaliomaisuutta on kunnioitettava.
Jos olemme saaneet luvallisesti haltuumme asiakkaan tai toimittajan immateriaaliomaisuutta,
meidän on suojeltava sitä kuten omia tietojamme. Laittomasti hankittujen, asiattomasti
lisensoitujen tai lisensoimattomien ohjelmistojen käyttö on kielletty, koska siitä voi koitua
oikeudellisia seuraamuksia sekä yhtiölle että työntekijälle henkilökohtaisesti.
Luottamuksellinen tieto ja sisäpiirikauppa
Meidän on myös suojeltava CRH:n luottamuksellista tietoa, johon kuuluu yleensä kaikki tieto,
joka ei ole julkisesti saatavilla ja johon voi kuulua:
•

myyntitiedot tai markkinointisuunnitelmat

•

politiikat ja menettelyohjeet

•
•

liikesalaisuudet eli tieto, joka antaa konsernillemme kilpailuetua, esimerkiksi 			
asiakasluettelot, prosessia koskeva tieto tai tuotespesifikaatiot
taloudellinen tieto

Saamme jakaa luottamuksellista tietoa ainoastaan perusteltuihin liiketoimintatarkoituksiin,
jos meillä on siihen valtuudet. Kiinnitä erityistä huomiota tiedon suojelemiseen huolehtimalla
tietokoneesi, asiakirjojesi tai muiden arkaluonteisten materiaalien suojaamisesta. Vältä
keskustelemista luottamuksellisista tiedoista. Varo, etteivät ulkopuoliset näe tietoja, ja vältä
keskustelemasta niistä paikoissa, joissa keskustelu voidaan kuulla, kuten ravintolassa, hotellissa,
konferenssikeskuksessa, kokoushuoneessa, taksissa, lentokoneessa jne.
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Velvollisuutemme konserniamme kohtaan
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Työsuhteemme konsernissa edellyttää, että luovutamme konsernille itseämme koskevaa
luottamuksellista tietoa, kuten työkokemuksemme, henkilökohtaiset yhteystiedot,
perhetilanteen jne. Jos käsittelet työssäsi tällaisia tietoja, pidä huoli, että suojelet niitä. Älä
koskaan kerro kollegaa koskevaa tietoa kenellekään, paitsi milloin se on liiketoiminnan
kannalta tarpeen ja voimassa olevan lain mukaista. Luottamuksellista tietoa koskevat
velvollisuudet jatkuvat vielä sen jälkeenkin, kun työsuhteesi konsernissamme päättyy.

Minut on palkattu äskettäin toisesta yrityksestä. Minulla on laatikollinen edellisen työnantajani
luottamuksellista tietoa, josta olisi paljon apua markkinointisuunnitelmien laadinnassa uudessa
tehtävässäni. Saanko ottaa ne mukaani?

Ei, et saa ottaa mukaasi materiaalia, joka saattaa sisältää edellisen työnantajasi luottamuksellista tietoa.
Samalla tavoin kuin muut syyllistyisivät virheeseen käyttäessään meidän luottamuksellisia tietojamme,
meidänkään ei pidä käyttää muiden luottamuksellisia tietoja.

Huomaa, että velvollisuutemme on suojella myös sisäpiiritietoa, joka koskee konserniamme,
asiakkaitamme ja toimittajiamme sekä muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä, joiden
kanssa olemme tekemisissä. Sisäpiiritieto voi olla mitä tahansa tietoa, joka ei ole suuren
yleisön tiedossa ja joka on olennaista eli järkevä sijoittaja pitäisi sitä tärkeänä. Yleisiä
esimerkkejä sisäpiiritiedosta ovat vielä julkistamattomat muutokset johdossa, merkittävät
liiketoimintasuunnitelmat ja taloudelliset tulokset. Sisäpiiritiedoksi voidaan katsoa myös tieto
tapahtumista tai toimenpiteistä, joiden toteutuminen ei ole varmaa – esimerkiksi neuvottelut
suuresta kaupasta, yritysostosta tai tytäryhtiön myynnistä.
Jos ostat tai myyt yrityksen arvopapereita saatuasi tietoosi kyseistä yritystä koskevaa
sisäpiiritietoa, kyseessä on laiton sisäpiirikauppa. Samoin emme koskaan saa luovuttaa
(”vuotaa”) sisäpiiritietoa muille, jotta he voivat ostaa tai myydä yrityksen arvopapereita
– myös se on laitonta. Sisäpiiriasiat voivat olla monimutkaisia – lisätietoja saa osakkaiden
ja arvopapereiden kauppaa koskevasta politiikastamme. Kysymyksiin vastaa hallituksen
sihteerin (Company Secretary) toimisto.

Ulkoinen viestintä
Julkisuuteen annettavat tiedot ovat tärkeitä sen kannalta, miten ulkomaailma näkee
konsernin maineen ja taloudellisen tilanteen. Siksi konserniviestintä hoitaa kaikki suhteet
tiedotusvälineisiin asioissa, jotka liittyvät taloudelliseen tulokseemme, yritysostoihin,
strategisiin suunnitelmiin tai mihin tahansa asiaan, joka voi vaikuttaa konsernin maineeseen.
Jos näet mediassa tai internetissä jotain, joka saattaa vaikuttaa negatiivisesti konsernimme
maineeseen, ota asia heti puheeksi esimiehesi kanssa, jotta tämä voi ilmoittaa asiasta oikealle
taholle. Konserniyritykset voivat hoitaa yhteydenpidon paikalliseen elinkeinoelämään ja
mediaan asianmukaisella tavalla normaaleissa liiketoimintaan liittyvissä asioissa.
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Kuulin, että konserni on aikeissa ostaa toisen yrityksen. Yritysosto nostaa todennäköisesti konsernin
osakekurssia. Voinko mainita asiasta miehelleni ja pojalleni?

Ei. Tiedon luovuttaminen olisi vastoin konsernimme politiikkaa. Jos miehesi tai poikasi kävisivät kauppaa
CRH:n tai ostettavan yrityksen osakkeilla saamansa tiedon perusteella ja tieto olisi olennainen, saattaisit rikkoa
sisäpiirikauppaa koskevia lakeja.

”Kunnioitamme
luottamuksellista tietoa
ja käyttäydymme
ammattimaisesti
kaikessa
viestinnässämme.”
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Velvollisuutemme konserniamme kohtaan
Tietotekninen turvallisuus, tietoturvallisuus ja digitaalinen media
Tietoteknisten järjestelmiemme ja niihin liittyvän tiedon tehokas toiminta ja turvallisuus ovat
olennaisia yritystemme sujuvan toiminnan kannalta. Tietoteknistä turvallisuutta koskeva
politiikkamme määrittelee suuntaviivat, joita meidän tulee noudattaa. Ne esitetään seuraavassa
yhteenvetona.

Yhtiön teknisten resurssien asianmukainen käyttö
Olemme kaikki vastuussa siitä, että käytämme asianmukaisesti CRH:n teknisiä resursseja,
mukaan lukien sähköposti, internet-yhteys, konsernin mobiililaitteet ja tietokoneet sekä
asianmukaisesti lisensoidut ohjelmistot. Tietotekniset järjestelmämme ovat aina konsernin
omaisuutta. Siksi meillä on oikeus yksityisyyden suojaan käyttäessämme yrityksen järjestelmiä,
mutta vain lain sallimassa laajuudessa. Järjestelmiä ei tule koskaan käyttää laittomiin,
loukkaaviin, häiritseviin tai muille vahingollisiin tarkoituksiin. Emme siis saa laatia, avata,
näyttää, tallentaa tai siirtää:
•

seksuaalisia viestejä tai kuvia

•

muuten syrjivää tai asiatonta materiaalia

•

rotua, etnistä alkuperää tai uskonnollista vakaumusta loukkaavaa materiaalia

Meidän tulee noudattaa erityistä varovaisuutta laatiessamme sähköpostiviestejä ja pitää
mielessä, että sähköiset viestit eivät häviä mihinkään, niitä voidaan muuttaa ja välittää
eteenpäin ilman lupaamme ja ne voivat lopulta vaikuttaa konsernimme maineeseen. Myös
varmuuskopiointia, virussuojausta, salausta, käyttäjätunnuksia ja järjestelmätukea koskevia
ohjeita on noudatettava huolellisesti.

Tietoturva, tietojen säilyttäminen ja tietosuoja
Konserniimme kerääntyy suuri määrä tietoa, myös toimittajiamme ja muita kolmansia osapuolia
sekä entisiä ja nykyisiä työntekijöitämme koskevaa tietoa. Tämä tieto on tallennettava ja sitä on
käytettävä ja siirrettävä voimassa olevien lakien ja mahdollisten konsernitason ja paikallisten
tietoturvaa ja tiedon säilyttämistä koskevien ohjeiden mukaisesti. Oikeudenkäynnissä tai
tutkinnassa mahdollisesti käytettäviä asiakirjoja ei saa muuttaa eikä tuhota. Silloin kun laki
sitä edellyttää, konserniyritystemme tulee rekisteröityä asianmukaiseen tietoturvavirastoon.
Tunnetuista tai epäillyistä tietorikkomuksista tulee ilmoittaa esimiehelle tai nimetylle
tietoturvavastaavalle, joka vastaa myös tarvittaessa asiaa koskeviin kysymyksiin.
Varmistaakseen, että konsernin tietotekniset järjestelmät ovat turvallisia ja
liiketoimintalähtöisiä, CRH varaa oikeuden valvoa järjestelmiinsä siirrettyjä tai tallennettuja
viestejä, poistetut tiedot mukaan lukien. CRH:n järjestelmillä luodut viestit ja muut aineistot
eivät ole yksityistä viestintää sen enempää kuin muukaan yrityksessä käytävä kirjeenvaihto.
Valvontatoimien tulee tietysti olla paikallisten lakien mukaisia.
Kirjanpito ja muut yrityksen asiakirjat
Paikkansa pitävä ja luotettava kirjanpito joko kirjallisessa tai sähköisessä muodossa on
ratkaisevan tärkeää konsernimme päätöksenteon kannalta. Kirjanpidon avulla täytämme
muun muassa erilaiset raportointi- ja muut lakisääteiset vaatimukset, joita meille julkisesti
noteerattuna yhtiönä asetetaan. Kirjanpitotoimintojemme tulee siksi aina noudattaa
korkeita standardeja, jotta kirjanpitomme on sovellettavien lakien, asiaankuuluvien
kirjanpitostandardien ja konsernin ohjeiden mukaista.
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”Käytämme konsernin
omaisuutta asiallisesti
ja sille osoitettuun
tarkoitukseen.”
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Velvollisuutemme konserniamme kohtaan
Digitaalinen (tai sosiaalinen) media
Digitaalinen media tarjoaa helposti saatavilla olevia työkaluja ja kanavia sosiaaliseen
kanssakäymiseen. Niitä ovat esimerkiksi:
•

•

•

•

•

Sosiaaliset verkostoitumissivustot

Blogit ja mikroblogit

• Online-keskustelufoorumit

• Pikaviestintä

Ilmoitustaulut

• Videoiden ja valokuvien jakosivustot

Sosiaalinen kirjanmerkki- ja
tunnistepalvelu

• Muut kehittyvät viestintätyökalut		

”Wiki”-sivustot

• RSS-syötteet

Nämä työkalut tehostavat viestintäämme sidosryhmiemme kanssa. Olemme kuitenkin
tietoisia, että näihin uusiin kanaviin liittyy tiettyjä riskejä ja niiden asiattomalla käytöllä voi
olla tahattomia, mahdollisesti vahingollisia seurauksia. Tämän osion tarkoituksena on antaa
ohjeita siitä, milloin ja miten näitä työkaluja voidaan parhaiten hyödyntää työssä. Ennen
kuin julkaiset mitään, muista nyrkkisääntömme: kaikki verkossa julkaisemasi aineisto pysyy
julkisena ikuisesti. Mieti siis tarkkaan ja, jollet ole varma, älä julkaise!

Oikein...

Väärin...

Käytä digitaalisen median työkaluja työaikana
ainoastaan silloin, kun ne täydentävät tai
tukevat rooliasi. Ilmoita tällöin selkeästi,
kuka olet ja mikä roolisi on. Muista, että vain
muutamat ihmiset on nimetty konsernimme
virallisiksi lausunnonantajiksi

Älä puhu yrityksen nimissä, ellei esimiehesi
ole nimenomaisesti valtuuttanut sinua

Kunnioita tekijänoikeuksia ja mainitse
tarvittaessa tietojen ja valokuvien lähde
Jos julkaiset roolissasi tietoa yrityksestä,
käytä vastuuvapauslauseketta, kuten: ”Tällä
sivustolla ilmaistut näkemykset ovat omiani
eivätkä kuvaa työnantajani näkemyksiä”
Ole erityisen varovainen, ettet riko kilpailu- tai
kartellilakeja kilpailijoita tai heidän tuotteitaan,
palvelujaan, hintojaan tms. koskevissa
kommenteissa
Muista olla huomaavainen, hienotunteinen ja
ammattimainen viestinnässäsi ja noudattaa
sinulta odotettua moitteetonta käyttäytymistä
Varmista, että materiaali on paikkansa
pitävää, täydellistä ja totuudenmukaista,
myönnä mahdolliset virheesi ja oikaise ne
heti huomattuasi erehdyksesi
Pyydä esimieheltäsi ohjeita, jos et ole varma,
miten ja milloin voit käyttää digitaalista
mediaa työtarkoituksiin
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Älä paljasta luottamuksellista tai
arkaluontoista tietoa
Älä avaa tai jaa materiaalia, joka on laissa
kielletty tai sisältää loukkaavaa kieltä tai
sisältöä
Älä keskustele asiakkaista, kumppaneista,
toimittajista tai kollegoista ilman heidän
etukäteen antamaansa lupaa
Älä lähetä sähköpostilla entisiä tai nykyisiä
työntekijöitä koskevia referenssejä tms.
Älä julkaise väärää tai paikkansa pitämätöntä
tietoa yrityksestämme
Älä vastaa asiattomiin postauksiin, vaan
ilmoita niistä esimiehellesi mahdollisimman
pian

Our Commitment to Our Group
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Voinko keskustella yrityksen asioista henkilökohtaisella sosiaalisella verkostoitumissivullani?

Voit kertoa olevasi yrityksen palveluksessa. Et saa kuitenkaan koskaan paljastaa internetissä luottamuksellista
tai yrityksen toimintaan liittyvää arkaluontoista tietoa. Tämä koskee henkilökohtaisia sivustoja ja kaikkia muita
digitaalisen median muotoja.

Saanko viestiä työkavereiden kanssa sosiaalisissa verkostoissa?

Kyllä – on oma asiasi, kenen kanssa olet yhteydessä verkon välityksellä, mutta älä tee sitä työajalla.
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Velvollisuutemme konserniamme kohtaan
Eturistiriidat

”Eturistiriita” syntyy, kun sinulla on henkilökohtainen suhde tai taloudellinen tai muu
intressi, joka voi saada sinut toimimaan muutoin kuin pelkästään CRH:n edun mukaisesti,
tai kun käytät asemaasi CRH:ssa saadaksesi henkilökohtaista hyötyä. Meidän on varottava
joutumasta sekä todellisiin että potentiaalisiin eturistiriitatilanteisiin. Esimerkkejä yleisistä
eturistiriitatilanteista:
•
•

•
•
•

•
•

”Lähipiiriisi kuuluva henkilö”, kuten samassa kotitaloudessa asuva henkilö, perheenjäsen,
läheinen ystävä tai kumppani on konsernin toimittaja, asiakas tai kilpailija tai tällaisen
yrityksen työntekijä.
Sinulla tai lähipiiriisi kuuluvalla henkilöllä on merkittävä taloudellinen intressi, joka
liittyy yritykseen tai henkilöön, joka kilpailee, tekee kauppaa tai pyrkii tekemään kauppaa
CRH:n kanssa. (Huomaa kuitenkin, että ongelmaa ei ole, jos taloudellinen intressisi liittyy
arvopapereihin, jotka on noteerattu julkisessa pörssissä tai joilla käydään kauppaa OTClistalla ja jotka ovat osuudeltaan alle 1 % kaikista kyseisen luokan arvopapereista.)
Sinulla on suora tai epäsuora raportointisuhde lähipiiriisi kuuluvan henkilön kanssa
tai sinulla on mahdollisuus vaikuttaa kyseistä henkilöä koskeviin päätöksiin palkkaa,
ylennystä tai suorituksen arviointia koskevissa asioissa.

Sinulla on romanttinen suhde CRH:n toimittajaan, asiakkaaseen tai urakoitsijaan
(tai tällaisen yrityksen työntekijään) ja sinulla on samalla valtuudet joko suoraan tai
epäsuorasti päättää tai vaikuttaa liikesuhteeseen liittyviin asioihin.
Saat
henkilökohtaista
hyötyä
CRH:lle
tarjoutuvasta
liiketoimintatai
sijoitusmahdollisuudesta. Tämä käsittää myös tilanteet, joissa sinulla on suora tai
epäsuora intressi tai olet mukana hankkeessa, joka liittyy omaisuuteen, vuokraoikeuksiin,
patentteihin tai muihin oikeuksiin, joihin CRH:lla on tai voisi olla intressi.

Olet töissä toisessa sellaisessa yrityksessä tai harjoitat muuta toimintaa, jossa on mukana
CRH:n kanssa kilpaileva tai kauppaa tekevä yritys tai henkilö, tai joka vaikuttaa kykyysi
hoitaa työsi konsernissamme.
Toimit muun yrityksen johtajana tai muussa luottamustehtävässä, esimerkiksi
hallituksessa. Tähän eivät kuulu toimialajärjestöissä CRH:n pyynnöstä vastaanottamasi
tehtävät eivätkä voittoa tavoittelemattomissa, hyväntekeväisyyttä harjoittavissa tai
uskonnollisissa järjestöissä hoitamasi tehtävät, jos ne eivät häiritse työtäsi.

Jos huomaat itse joutuneesi tällaiseen tilanteeseen tai epäilet eturistiriitaa jonkun muun
kohdalla, ilmoita asiasta heti esimiehellesi. Uusien työntekijöiden tulee kertoa mahdollisista
eturistiriidoista tullessaan konsernin palvelukseen. Näin tilanne voidaan arvioida ja ratkaista
asianmukaisesti. Velvollisuutesi on ryhtyä kaikkiin sinulta edellytettäviin korjaaviin toimiin.
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”Vältämme eturistiriitoja, ilmoitamme viipymättä
epäilemistämme petoksista ja tarjoamme ja
otamme vastaan ainoastaan asianmukaisia
lahjoja ja vieraanvaraisuuden osoituksia.”
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Veljeni omistaa yrityksen ja haluaa toimittaa tuotteitaan konsernille. Saanko ohjata hänet
ostopäällikkömme puheille?

Kyllä. Voit ohjata veljesi ostopäällikön puheille. Sinun pitää kuitenkin kertoa sukulaisuussuhteesta esimiehellesi ja
ostopäällikölle. Toimittajan valinnassa tulee noudattaa yrityksen normaaleja menettelytapoja, jotta varmistetaan,
että muut eivät voi katsoa veljesi saavan erityiskohtelua.

Lainat työntekijöille
Lainat, palvelukset ja muut maksut voivat sumentaa tai niiden voidaan katsoa sumentavan
arvostelukykyämme niin, että suosimme niiden antajaa. Siksi emme anna varoistamme lainoja
työntekijöille tai lähipiirille lukuun ottamatta poikkeustilanteita, ja tällöinkin vain hyväksyttyjen
ohjeiden mukaisesti.
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Velvollisuutemme konserniamme kohtaan
Petokset

Petoksella tarkoitetaan tahallista vilpillistä tekoa, josta voi seurata laitonta hyötyä, voittoa,
etua, haittaa tai tappiota CRH:lle tai muulle osapuolelle. Toisin sanoen petolliseksi toiminnaksi
katsotaan kaikenlainen tosiasioiden piilottelu tai vääristäminen muiden harhaanjohtamiseksi.
Esimerkkejä:
•

Nopeutettu tuloutus pitkäaikaishankkeiden kirjanpidossa

•

Tuoteinventaariotietojen manipulointi varastohävikin peittelemiseksi

•
•
•
•
•
•
•

Palkkakirjanpidon väärentäminen

Perusteettomat kulukorvaukset tai yhtiön luotto- ja polttoainekorttien asiaton käyttö
Käteiskassavarojen, myyntituottojen tai ylijäämävaraston varkaus

Yhtiön turvallisuusjärjestelmän kierto kolmannen osapuolen varkauden helpottamiseksi
Juonittelu toimittajien
pankkisiirtoihin

kanssa

väärentämällä

osoite-

ja

maksunsaajatietoja

Tasetilien manipulointi paremman tuloksen tekemiseksi
Väärien tietojen antaminen hallintoviranomaisille

Meidän pitää pysyä valppaina mahdolliseen petolliseen toimintaan viittaavien merkkien
varalta, kuten:
•
•
•
•
•
•
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Työntekijän epätavallinen käytös, kuten lomista luopuminen tai ylennyksestä
kieltäytyminen
Keskeisten dokumenttien, kuten sopimusten tai laskujen tai kulutositteiden puuttuminen
Työntekijän elämäntapa muuttuu äkkiä selittämättömästi ja työntekijä alkaa käyttää
enemmän rahaa kuin mihin hänellä oletettavasti on varaa työtehtävänsä perusteella

Läheiset suhteet toimittajiin tai alihankkijoihin, esim. toimittaja/alihankkija, joka haluaa
välttämättä asioida vain tietyn työntekijän kanssa, tai tietyn kalliimman toimittajan
suosiminen ilman järkevää syytä
Esimiehet ohittavat alaisensa, alaiset ohittavat esimiehet tai johto ohittaa toistuvasti
sisäiset valvontakeinot
Ylimmän johdon valvonta ja seuranta ovat puutteelliset eivätkä riitä varmistamaan, että
valvontakeinot toimivat aiotulla tavalla

Vähimmäisvaatimuksena on, että kaikki CRH:n yritykset ottavat käyttöön petoksenvastaisen
politiikkamme, joka edellyttää CRH:n johdon ylläpitävän riittäviä valvontakeinoja
varmistaakseen, että petosten riskit tunnistetaan ja niitä valvotaan ja torjutaan asianmukaisesti.
Tämän politiikan vastaisesta toiminnasta voi aiheutua kyseiselle henkilölle ja konsernille
vakavia siviili- ja rikosoikeudellisia sekä taloudellisia ja muita seuraamuksia. Tästä syystä sinun
tulee välittömästi ilmoittaa asiasta asianmukaisen kanavan kautta, jos tiedät tai edes epäilet,
että yrityksessä on käynnissä petollista toimintaa. Kaikki ilmoitukset tutkitaan ripeästi ja
ammattimaisesti ja kostotoimet kieltävää politiikkaamme noudatetaan ehdottomasti tässäkin
tapauksessa.

Tilasin ohjelmistoja, ja esimieheni pyysi minua kirjaamaan kulut toiseen kustannusluokkaan koska
ohjelmistobudjetti on jo ylitetty. Mitä minun pitäisi tehdä?

Muistuta esimiestäsi siitä, että kenenkään ei pidä tieten tahtoen tehdä väärää kirjausta konsernin kirjanpitoon.
Jos esimiehesi edelleen pyytää sinua toimimaan väärin, sinun tulee viedä asia eteenpäin ylemmille tahoille.
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Velvollisuutemme konserniamme kohtaan
Lahjat ja vieraanvaraisuus
Lahjojen antaminen ja vieraanvaraisuuden osoittaminen voivat olla perusteltuja tapoja luoda
kestävää goodwill-arvoa liikesuhteissamme, mutta jos ne ovat suhteettomia tai asiattomia,
ne voivat sumentaa arvostelukyvyn. Siksi on aina noudatettava varovaisuutta. Lahjojen ja
vieraanvaraisuuden täytyy aina olla asianmukaisia ja yleisen kauppatavan mukaisia eikä niitä
saa tarjota tai ottaa vastaan, jos se voi vaikuttaa liiketointa koskevaan päätökseen tai jos sen
voidaan katsoa vaikuttavan siihen. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, jos asiassa on
osallisina hallintoviranomaisia. Lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevan ohjeen tarkoituksena on
antaa neuvoja siitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei, ja havainnollistaa sääntöjen soveltamista
käytäntöön usein kysyttyjen kysymysten avulla. Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä
asianmukaisista/epäasianmukaisista lahjoista ja vieraanvaraisuuden osoituksista.

Asianmukaista:

Epäasianmukaista:

Vaatimattomat, pienet tai vähäpätöiset lahjat
(kuten yrityksen logolla varustetut liikelahjat)

Laittomat tai epäeettiset lahjat/
vieraanvaraisuuden osoitukset

Satunnaisesti tai harvoin annetut lahjat

Käteisenä, etuseteleinä, lahjakortteina tai
osakkeina annetut lahjat

Tavanomaiset lahjat
Avoimesti annettavat lahjat
Saajan yrityksen politiikan mukaiset lahjat
Kohtuulliset matka- ja majoituskulut
perustelluilla liikematkoilla
Asiakkaille tai toimittajille yrityksen järjestämien
kokousten tai tapahtumien yhteydessä
(sopivissa tilanteissa) tarjottu vieraanvaraisuus

Mikä tahansa mahdollisesti loukkaavaksi tai
kiusalliseksi katsottava
Lahjat tai kannustimet, jotka voitaisiin katsoa
lahjuksiksi
Lahjat, jotka annetaan suotuisan
liiketoimintapäätöksen vastineeksi tai sellaisen
toivossa
Ylenpalttiset tai kohtuuttoman kalliit lahjat
Pyynnöstä annetut lahjat

Konsernin yrityksillä voi lisäksi olla käytössä enimmäisraja, jota lahjojen ja vieraanvaraisuuden
arvo ei saa ylittää. Kysy yrityksesi toimitusjohtajalta, jollet ole varma, onko tietty lahja konsernin
ja yrityksen politiikan mukainen.
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Meillä on hyvät mahdollisuudet saada iso tilaus eräältä avainasiakkaalta. Uskon, että hän tekisi kaupat, jos
pääsisi perheensä kanssa viikonlopuksi rentoutumaan viiden tähden hotelliin. Maksamme kustannukset
mielellämme, sillä kauppojen syntyminen tarkoittaisi myyntiennusteiden ylitystä ja konsernin kannattavuuden
paranemista. Voimmeko tehdä niin?
Tällainen vieraanvaraisuus ei ole asianmukaista, koska voitaisiin hyvällä syyllä katsoa, että sen tarkoituksena
on ollut nimen omaan liiketoimintaedun saaminen. Sen sijaan voisitte järjestää työlounaan, jossa olisi tilaisuus
keskustella lopullisista ehdoista jne.
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Toimittaja haluaa kutsua minut jalkapallo-otteluun kiittääkseen hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna.
Voinko mennä?

Jos lippu on kohtuuhintainen ja yrityksesi lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevassa politiikassa määritellyn
normaalikäytännön mukainen, voit mennä, kunhan sen ei voida katsoa saattavan huonoon valoon liikesuhdettasi
kyseiseen toimittajaan.

Asiakas, jonka kanssa olen äskettäin ollut tekemisissä, antoi minulle lahjakortin ja rintamerkin erinomaisesta
palvelusta. Saanko pitää ne?
Kiitä asiakasta ja pidä rintamerkki, mutta käteisen tai käteiseen rinnastettavien lahjakorttien tms. antaminen tai
vastaanottaminen on vastoin yrityksemme politiikkaa.
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Velvollisuutemme ympäristöä ja yhteisöjä kohtaan
Ympäristövastuu

Kestävä kehitys on konsernimme menestyksen kulmakivi. Pyrimme jatkuvasti saavuttamaan
korkeimmat ympäristöjohtamisen standardit ja suhtaudumme ennaltaehkäisevästi
ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin. Meillä on käytössä laajat ohjelmat, joilla
pyrimme parantamaan energiatehokkuutta, lisäämään vaihtoehtoisten polttoaineiden
käyttöä, vähentämään päästöjä ilmaan, optimoimaan veden käytön, vähentämään jätteiden
määrää ja lisäämään kierrätystä. Sitoutumisemme ympäristönsuojeluun määritellään
ympäristöpolitiikassamme, joka edellyttää, että:
Noudatamme

Varmistamme
Puutumme
Optimoimme
Edistämme
Kehitämme
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vähintään kaikkia sovellettavia ympäristölakeja ja kehitämme
ympäristökäytäntöjämme jatkuvasti alan parhaiden käytäntöjen
mukaisiksi tai niitä paremmiksi

että työntekijämme ja urakoitsijamme kantavat ympäristövastuunsa

ennakoivasti ilmastonmuutoksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin

energian ja kaikkien resurssiemme käytön

ympäristölähtöisiä tuoteliiketoimintamahdollisuuksia

ja

prosessi-innovaatioita

ja

uusia

positiivisia suhteita ja pyrimme olemaan hyviä naapureita yhteisöissä,
joissa toimimme

Luulen nähneeni työkaverin muuttavan ympäristöön liittyviä valvontatietoja niin, että mahdolliset
ympäristölupaehtojemme rikkomukset eivät tulisi ilmi. Mitä minun pitäisi tehdä?

Kerro asiasta heti esimiehellesi tai paikalliselle ympäristövastaavalle tai ilmoita asiasta kuuman linjan kautta.

Poliittiset avustukset
Poliittiset avustukset tarkoittavat kaikkia rahallisia tai muita lahjoituksia poliittisen aatteen,
puolueen tai ehdokkaan tukemiseksi. Niihin kuuluvat poliittisille puolueille, organisaatioille
tai politiikassa mukana oleville henkilöille tai näiden kautta tehdyt lahjoitukset. Muu kuin
rahallinen tuki voi olla esimerkiksi lupa käyttää yhtiön omaisuutta tai palveluita, poliittiseen
puolueeseen liittyvä mainonta tai myynninedistäminen, varojenkeruutapahtuman lippujen
ostaminen tai työajan käyttäminen poliittiseen kampanjointiin.
Poliittisia avustuksia koskeva lainsäädäntö vaihtelee toimipaikoista ja tilanteista riippuen.
Joissakin tapauksissa avustusten antaminen on kiellettyä, kun taas toisissa se on sallittua, mutta
summat täytyy julkistaa. CRH:ssa pätee joka tapauksessa aina, että poliittisia avustuksia ei saa
tehdä epäreilun liiketoimintaedun saamiseksi. (Lue sivulla 20 olevasta osiosta ”Lahjonnasta ja
korruptiosta kieltäytyminen”, miksi tämä on CRH:lle tärkeää.)
Lailliseksi ja soveliaaksi katsottu, demokraattista päätöksentekoa tukeva poliittinen
avustus, jota ei anneta epäreilun liiketoimintaedun saamiseksi, vaatii lisäksi divisioonan
toimitusjohtajan kirjallisen suostumuksen. Kaikki tällaiset avustukset tulee dokumentoida,
kuitata ja merkitä yhtiön kirjanpitoon.
36

”Pidämme kestävää
kehitystä tulevan kasvumme
perusedellytyksenä,
pyrimme jatkuvasti
täyttämään korkeimmat
ympäristöstandardit ja
olemme täysin sitoutuneet
parantamaan palvelemiemme
yhteisöjen elämänlaatua.”

37

Velvollisuutemme ympäristöä ja yhteisöjä kohtaan
Hyväntekeväisyys ja yhteisötoiminta
Vastuullisena yrityskansalaisena olemme täysipainoisia jäseniä niissä paikallisyhteisöissä,
joissa toimimme. Tuemme hyväntekeväisyyttä ja paikallisyhteisöjen hankkeita lahjoituksin
ja muun avun muodossa ja kannustamme henkilöstöä aktiivisesti osallistumaan tähän
toimintaan. Olemme määritelleet toiminnallemme selkeän suunnan ja painopisteen ja
Donation Guidelines
olemme tietoisia siitä lisäarvosta, jota nämä kumppanuudet voivat luoda kaikille osapuolille.
Asetamme sopivia tavoitteita ja valvomme toimintamme tehokkuutta varmistaen hyvän
hallintotavan ja viestien avoimesti toiminnastamme.
Määrittelemme konsernitasolla painopistealueet, jotka ovat liiketoimintatavoitteidemme
mukaisia ja vastaavat tunnistettuihin yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Käytännöt ja tavat
vaihtelevat maittain ja alueittain. Hajautetun liiketoimintamallimme kannalta onkin
tarkoituksenmukaista, että kukin yritys määrittelee hyväntekeväisyyslahjoituksille omat
sääntönsä. Säännöissä tulee ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja niiden tulee olla
konsernin tavoitteiden ja lahjoituksia koskevien ohjeiden mukaisia, jotka edellyttävät, että:
•
•
•
•
•
•
•
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kaikki lahjoitukset tehdään vilpittömin mielin hyväntekeväisyyteen tai
yhteiskuntasuhteiden kehittämiseksi eikä niitä saa koskaan tehdä, jos on tai voi olla
olemassa eturistiriita tai mahdollisuus, että lahjoitusta käytetään lahjonnan peittelyyn
lahjoitukset annetaan lailliselle ja uskottavalle instituutiolle

lahjoituksia ei koskaan tehdä tietyn henkilön henkilökohtaiselle tilille eikä niitä yleensä
tehdä käteisenä (rahallisten lahjoitusten kyseessä ollessa)
lahjoitukset tehdään suoraan eikä kolmansien osapuolten (esim. asiakkaiden tai
toimittajien) kautta

lahjoituksia ei koskaan kytketä tietyn liike- tai hallintotoimen suorittamiseen eikä niistä
saa koskaan syntyä vaikutelmaa tällaisesta kytköksestä
lahjoituksille on saatava yrityksen toimitusjohtajan hyväksyntä

lahjoitukset on dokumentoitava, kuitattava ja merkittävä yrityksen kirjanpitoon (myös
ei-rahallisten lahjoitusten ja työntekijöiden vapaaehtoistyön arvo)

Asiakkaamme täytti tänä vuonna 50. Lahjojen asemesta hän pyysi meitä antamaan rahaa, jonka hän lahjoittaa
paikalliselle hyväntekeväisyyskohteelle. Oletan, että tämä on politiikkamme mukaista?
Ei, kaikki lahjoitukset tulee tehdä suoraan eikä kolmannen henkilön kautta. Voit pyytää asiakkaaltasi
hyväntekeväisyyskohteen yhteystietoja ja selittää, että yrityksesi tekee lahjoituksen suoraan.
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Politiikkamme ja ohjeemme
Voit pyytää näistä asiakirjoista oman kappaleesi esimieheltäsi tai määräystenmukaisuudesta ja eettisyydestä
vastaavan tiimin jäseniltä tai ladata ne konsernin intranet-sivuilta.

Code of Business Conduct
Operating Guidelines

Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct

Donation Guidelines
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20
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Poikkeukset
Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että CRH:n johtajan tai muussa CRH:n luottamustehtävässä
toimivan henkilön vapauttaminen jostakin tämän säännöstön määräyksestä olisi konsernin edun
mukaista, asiasta voi päättää ainoastaan hallitus tai sen tarkastusvaliokunta. Muiden CRH:n
työntekijöiden vapauttamista koskevat kysymykset tai huolenilmaisut tulee osoittaa konsernin
määräystenmukaisuudesta ja eettisyydestä vastaavalle johtajalle.
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