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Miksi käytännesäännöillämme 
on merkitystä:  
Viesti puheenjohtaja  
ja toimitusjohtaja  
Christophe Beckiltä
Arvoisat kollegat:

Me Ecolabissa uskomme, että monimuotoinen, osallistuva ja tavoitteellinen tiimi on kriittisen 
tärkeä yksittäisten kumppaneidemme, yrityksemme, asiakkaidemme ja yhteisöjemme 
menestykselle. Vuosisadan ajan olemme kasvattaneet liiketoimintaamme työskentelemällä 
yhdessä erilaisten näkökulmien kanssa, toimimalla oikein, tasapuolisesti ja rehellisesti. 
Saavuttaaksemme tavoitteemme ja edistääksemme tarkoitustamme suojella ihmisiä  
ja elintärkeitä resursseja, meidän on toimittava eettisesti jokaisessa vuorovaikutuksessa  
joka ikinen päivä. 

Tätä varten minulla on ilo esitellä teille Ecolabin Käytännesäännöt. Keskustelemme 
siinä arvoistamme, uskomuksistamme ja odotuksistamme, jotka koskevat meitä kaikkia 
täällä Ecolabissa. Toivon, että luet tämän asiakirjan ja käytät sitä oppaana päivittäisessä 
vuorovaikutuksessasi toistenne ja asiakkaidemme kanssa. Jos huomaat jonkun käyttäytyvän 
epäeettisesti, käytä tässä asiakirjassa esiteltyjä resursseja siitä ilmoittamiseen. 

Emme olisi se yritys, joka olemme tänä päivänä, ilman uskomattomia ihmisiämme. 
Olemme yksi Ecolab. Yksi perhe. Ja yhdessä asiakkaidemme kanssa teemme maailmasta 
puhtaamman, turvallisemman ja terveemmän. Minusta on hienoa päästä jatkamaan perintöä 
mahtavien asioiden tekemiselle ihmiskunnan hyväksi aina oikealla tavalla.

Ystävällisin terveisin,
Christophe Beck
Puheenjohtaja, pääjohtaja  
ja toimitusjohtaja

Uskomme, että monimuotoinen, 
osallistava ja tavoitteellinen 
tiimi on kriittisen tärkeä 
yksittäisten kumppaneidemme, 
yrityksemme, asiakkaidemme ja 
yhteisöjemme menestykselle.
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Arvomme
SAAVUTAMME TAVOITTEEMME

Teemme tuloksia asiakkaillemme, 
sidosryhmillemme ja toisillemme. 

HAASTAMME ITSEÄMME 

Haastamme status quon, opimme 
ja kasvamme, innovoimme 
parantaaksemme prosesseja ja 
tarjotaksemme parempia tuloksia.

MEILLÄ ON MERKITYSTÄ 

Teemme myönteisen vaikutuksen 
ympärillämme oleviin ihmisiin, 
yhteisöihimme ja maailmaamme. 
Innoitamme toisiamme vaikuttamaan 
myönteisesti.

TOIMIMME OIKEIN 

Olemme rehellisiä, luotettavia 
ja vilpittömiä toiminnassamme. 
Toimimme suoraselkäisesti.

TEEMME TÄMÄN KAIKEN 
HUOLELLA ASETTAMALLA 
TURVALLISUUDEN ETUSIJALLE

Kaikkien Ecolabin kumppaneiden 
päivittäinen toiminta määrittää viime 
kädessä sen, keitä olemme yrityksenä.

TYÖSKENTELEMME YHDESSÄ 
ERILAISISTA NÄKÖKULMISTA

Työskentelemme yhdessä tiimimme ja 
yrityksemme hyväksi – kaikissa toimin-
noissa ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. 
Jaamme tietoa ja tuemme toisiamme.

+

+

+

+
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Käytännesääntömme 
ja tehtävämme1
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Kun teemme päätöksiä 
ja ryhdymme 
toimenpiteisiin, 
kysymme itseltämme:

•  Noudattaako toimintamme 
sääntöjämme, käytäntöjämme  
ja sovellettavia lakeja?

•  Haluaisinko, että toimintani olisi 
julkista tietoa?

•  Vastaako toimintani Ecolabin arvoja,  
ja toiminko oikein?

Jos et pysty vastaamaan ”kyllä” kaikkiin 
näihin kysymyksiin, sinun pitää miettiä 
toimintaasi uudestaan ja keskustella 
esihenkilösi tai Global Compliance 
& Ethics -osaston kanssa ennen 
jatkamista eteenpäin.

Vaalimme käytännesääntöjämme
Jokainen Ecolabilla noudattaa sääntöjämme, käytäntöjämme ja sovellettavia lakeja.

KUINKA NOUDATAMME KÄYTÄNNESÄÄNTÖJÄMME?
• Noudatamme käytännesääntöjämme ja ymmärrämme, että ne koskevat kaikkia Ecolabin työntekijöitä, 

toimihenkilöitä ja johtajia, kaikkia enemmistöomisteisia tytäryhtiöitä ja yhteisyrityksiä sekä kaikkia edustajiamme, 
alihankkijoitamme ja konsulttejamme.

• Noudatamme sovellettavia lakeja, ja kun sovellettava laki on käytännesääntöjämme ankarampi, noudatamme 
ankarampaa sääntöä.

• Ymmärrämme, että sääntöjemme, käytäntöjemme tai sovellettavien lakien tai määräyksien rikkomukset voivat 
aiheuttaa kurinpitotoimia, mukaan lukien työsuhteen irtisanominen.

Johtajamme ymmärtävät ja valvovat käytännesääntöjämme, varmistavat, että heidän suorat alaisensa ymmärtävät vastuunsa 
ja vastaavat työntekijöiden kysymyksiin. Johtajia vaaditaan asianmukaisesti eskaloimaan huolenaiheet Henkilöstöhallintoon, 
Global Compliance & Ethics (Globaali vaatimustenmukaisuus- ja eettisyys) -osastolle tai Käytännesääntöjen tukipuhelimeen. 
Käytännesäännöistämme annetaan erivapauksia vain harvinaisissa tapauksissa Johtokunnan tai Johtokunnan 
komitean toimesta. 
Ecolab määräajoin tarkistaa käytännesäännöt sekä niihin liittyvät yrityksen käytännöt ja tekee muokkauksia 
vaatimusten tai tarpeiden mukaan.

MIKÄ ON TEHTÄVÄMME KÄYTÄNNESÄÄNTÖJEMME VAALIMISESSA?
Varmistamme, että me kaikki noudatamme käytännesääntöjämme, käytäntöjämme sekä 
sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Opimme tehtäväämme liittyvät säännöt ja olemme valmiit 
puhumaan, jos meillä on kysyttävää tai huolenaiheita.
Johtajillamme Ecolabissa on enemmän vastuita toimia eettisen käyttäytymisen malleina, valvoa 
suoria alaisiaan ja olla yhteyspiste kysymyksille ja huolenaiheille.

KÄYTÄNNESÄÄNTÖMME JA TEHTÄVÄMME2 TOIMIMME OIKEIN

https://inside.ecolab.com/compliance-and-ethics/leadership
https://en-ie.ecolab.com/pages/code-of-conduct


Esitämme kysymyksiä ja ilmoitamme 
huolenaiheista
Me Ecolabissa nostamme asiat esille. Jos huomaamme käyttäytymistä, joka mielestämme 
mahdollisesti rikkoo käytäntöjämme tai sääntöjämme, meillä on velvollisuus ilmoittaa 
siitä nopeasti ja vilpittömästi. Tai jos olemme jostain epävarmoja, kysymme neuvoa. 
Huolenaiheista ilmoittaminen ja kysymysten esittäminen on vastuumme ja paras tapa, jolla 
voimme toimia yrityksenä oikealla tavalla.

Meillä on velvollisuus ilmoittaa mahdollisesta 
käytännesääntöjemme rikkomuksesta. 

Ecolabissa on useita eri vaihtoehtoja saada tukea  
ja ilmoittaa huolenaiheista.

• Esihenkilösi

• Henkilöstöhallinto 

• Lakiosasto

• Global Compliance & Ethics -osasto

• Lakiasianjohtaja

•  Käytännesääntöjen tukipuhelin: 
Tukipuhelinnumero Yhdysvalloissa, 
Kanadassa ja Puerto Ricossa on  
800-299-9442; katso numerot muille 
maille tästä 

•  Voit myös lähettää Käytännesääntöjen 
tukipuhelinilmoituksen verkossa julkisesti saatavissa 
olevalla lomakkeella.

Ilmoitukset voidaan tehdä nimettömästi 
Käytännesääntöjen tukipuhelimessamme useimmilla 
hallintoalueilla ja tilanteissa. Se, voitko ilmoittaa 
mahdollisista käytännesääntöjen rikkomuksista 
nimettömästi, riippuu asuinmaasi laeista. Jotkin 
maat rajoittavat ja kieltävät tiettyjen huolenaiheiden 
ilmoittamisen nimettömästi. 

Jos olet työntekijänä Euroopan unionin alueella,  
ja teet ilmoituksen käytännesääntöjen tukipuhelimeen, 
seuraavia ohjeita sovelletaan:

• Sinua pyydetään sallimaan nimesi käyttö 
ilmoituksessa.

• Sinun pitää nimetä työntekijä, jota epäilet 
väärinkäytöksestä vain, jos se on välttämätöntä.

• Käytämme tarjoamiasi tietoja yksinomaan juuri 
sinun tekemäsi ilmoituksen tutkintaan emmekä 
muuhun tarkoitukseen.

• Emme kerro nimetylle työntekijälle, kuka 
ilmoituksen teki.

KÄYTÄNNESÄÄNTÖMME JA TEHTÄVÄMME

EI VASTATOIMIA
Ecolab ei hyväksy vastatoimia niitä 
työntekijöitä kohtaan, jotka esittävät 
kysymyksiä, ilmoittavat huolenaiheistaan 
tai tekevät yhteistyötä tutkinnoissa. 
Jos olet tietoinen vastatoimista, ota 
välittömästi yhteyttä esihenkilöösi, 
Global Compliance & Ethics -osastoon 
tai Käytännesääntöjen tukipuhelimeen. 
Saat lisätietoja Ilmoitus-  
ja tutkintakäytännöstä.
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Tuemme tutkintoja
Ecolab ottaa ilmoitukset sääntöjemme ja käytäntöjemme 
väärinkäytöksistä ja rikkomuksista vakavasti.

KUINKA ECOLAB SUORITTAA TUTKINTOJA?
• Kun syytös on tehty, Chief Compliance Officer (Vaatimustenmukaisuudesta 

vastaava johtaja), tai nimetty henkilö, osoittaa sisäisen tutkijan, joka suorittaa 
tutkinnan loppuun perusteellisesti ja nopeasti. Joissain tapauksissa voidaan 
osoittaa ulkopuolinen tutkija.

• Päätutkija antaa suosituksia, jotka voivat sisältää päätöksen olla ryhtymättä 
toimenpiteisiin, tarjota valmennusta tai koulutusta, ehdottaa jonkinmuotoisia 
kurinpitotoimia, mukaan lukien työsuhteen irtisanominen, ja lisätoimenpiteita,  
jos ne katsotaan sopiviksi.

• Global Compliance & Ethics -osasto ilmoittaa ilmoittajalle, kun tutkinta on valmis.

• Odotamme, että työntekijät pitävät tutkinnat luottamuksellisina eivätkä keskustele 
asiasta työtovereiden kanssa.

Saat lisätietoja Ilmoitus- ja tutkintakäytännöstä.

MITÄ ECOLAB TEKEE, KUN ILMOITUS ON TEHTY?
Ecolab reagoi nopeasti ilmoituksiin ja pyrkii pitämään ilmoituksen 
luottamuksellisena mahdollisimman suuressa määrin. Vastineeksi 
odotamme, että työntekijämme auttavat suojaamaan ilmoituksen 
ja tutkintamme luottamuksellisuutta olemalla keskustelematta siitä 
kollegoidensa kanssa.
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Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti
Ecolab ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai kiusaamista. Kohtelemme toisiamme aina 
kunnioittavasti. Tähän sisältyy vuorovaikutukset työtovereidemme ja muiden sellaisten  
kanssa, joita tapaamme työmme puitteissa, mukaan lukien alihankkijat, toimittajat ja asiakkaat.

MITÄ HÄIRINTÄ ON?
Häirintä on mikä tahansa epäasiallisen käyttäytymisen muoto, joka voi luoda uhkaavan, 
vihamielisen tai loukkaavan työympäristön, joka vaikuttaa kielteisesti työntekijän työsuoritukseen.

KYSYMYS 
Esihenkilöni huutaa usein yhdelle 
työtoverilleni ja nimittelee häntä. En ole 
varma, mutta minusta työtoverini näyttää 
kiusaantuneelta. Pitäisikö minun vain jättää 
tilanne työtoverini huolehdittavaksi?

VASTAUS
Ei. Sinun pitää ilmoittaa käytöksestä, 
jonka uskot olevan käytännesääntöjemme 
rikkomus. Kiusaaminen on 
häirintäkäyttäytymistä, ja siitä on 
ilmoitettava yhdellä käytettävissä olevista 
ilmoitusvaihtoehdoista.

KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME KUNNIOITTAVASTI?
• Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti, ja harkitsemme, millä tavoin käyttäytymisemme ja puheemme voivat 

vaikuttaa muihin työntekijöihimme ja tiimiimme.
• Nostamme asiat esiin ja otamme yhteyttä Henkilöstöhallintoon tai muuhun käytettävissä olevista 

ilmoitusvaihtoehdoista, kun meillä on kysyttävää tai huolenaiheita mahdollisesta häirintäkäyttäytymisestä.
• Emme käyttäydy millään lailla häiritsevästi, esimerkiksi:
  Sanallinen häirintä – kiusaaminen tai loukkaavien kommenttien, herjojen, epäasiallisten vitsien tai 

huomautusten tekeminen;
  Fyysinen häirintä – pahoinpitely tai muut fyysisesti uhkaavat toimenpiteet;
   Visuaalinen häirintä – loukkaavien sarjakuvien, piirustusten, valokuvien tai muiden painettujen tai elektronisten 

materiaalien näyttäminen tai lähettäminen; tai
   Seksuaalinen häirintä – ei-toivottu fyysinen tai sanallinen lähentely tai seksuaalisten palvelusten pyynnöt tai 

muunlainen epäasiallinen seksuaalinen käyttäytyminen.
Emme koskaan tee häiritsevään käyttäytymiseen alistumisesta ehtoa työsuhteelle tai tekijää työllistysmispäätöksissä.

Kiusaamiseen voi sisältyä esimerkkejä 
julkisesta häpäisystä, kuten sättiminen, 
äänen korottaminen epäasiallisesti 
tai henkilön toistuva kritisointi 
ryhmätilanteissa.
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Edistämme yhtäläisiä 
mahdollisuuksia työelämässä, 
monimuotoisuutta, tasa-
arvoisuutta ja osallistamista
Ecolab työskentelee ylläpitääkseen monimuotoista, osallistavaa ja 
tasa-arvoista työympäristöä, jossa toimimme kunnioittavasti tiiminä.

MITEN EDISTÄMME YHTÄLÄISIÄ MAHDOLLISUUKSIA TYÖELÄMÄSSÄ, 
MONIMUOTOISUUTTA, TASA-ARVOISUUTTA JA OSALLISTAMISTA?
• Emme syrji sellaisten henkilökohtaisten ominaisuuksien tai olosuhteiden 

perusteella, joita suojellaan kansallisella, osavaltion tai paikallisella lailla, kuten 
sukupuoli, rotu, etninen alkuperä, kansallisuus, seksuaalinen suuntautuminen, 
sukupuoli-identiteetti, uskonto, ikä, vammaisuus, siviilisääty tai veteraanistatus.

• Teemme työllistymispäätöksen yksilöllisen pätevyyden ja henkilön työn 
suorituskyvyn perusteella.

• Etsimme erilaisia katsantokulmia tiimiimme, ja edistämme osallistavaa  
ja kunnioittavaa työpaikkaa.

• Nostamme asiat esiin ja otamme yhteyttä esihenkilöömme tai käytämme yhtä 
ilmoitusvaihtoehdoista, kun meillä on kysyttävää tai huolenaiheita.

Koska lait ja määräykset ovat erilaisia Ecolabin eri toimipaikoissa, keskustelemme 
esihenkilömme, Henkilöstöhallinnon tai Global Compliance & Ethics -osaston 
kanssa, jos meillä on kysyttävää. Jos meillä on huolenaihe jaettavaksi, meidän pitää 
käyttää käytettävissä olevia ilmoitusvaihtoehtoja.

MITÄ ON MONIMUOTOISUUS, TASA-ARVO JA 
OSALLISTAMINEN?
Iloitsemme monimuotoisuudesta – erilaisista näkökulmista,  
taustoista, kulttuurisista, fyysisistä ja sosiaalisista eroavaisuuksista,  
jotka tekevät meistä ainutlaatuisia. Olemme mestareita 
osallistamisessa arvostamalla ja tarkoituksenmukaisesti integroimalla 
kaikkien työntekijöidemme erilaiset näkökulmat ja panokset Ecolabin 
rakenteeseen. Edistämme jokaisen kumppanin tasapuolista kohtelua 
varmistamalla, että jokaisella heistä on käytettävissään se,  
mitä he tarvitsevat kasvaakseen ja kukoistaakseen.

KUINKA TOIMIMME TOISTEMME KANSSA 7TOIMIMME OIKEIN



Pidämme työpaikkamme turvallisena
Ecolab asettaa turvallisuuden etusijalle. Vaalimme tervettä ja turvallista ympäristöä 
kaikille työntekijöillemme.

MIKÄ ON TURVALLINEN TYÖPAIKKA?
Uskomme, että turvallinen työpaikkaympäristö on sellainen, jossa kaikki työntekijät pysyvät 
terveenä ja turvassa, ja terveys- ja turvallisuusriskit määritetään ja niihin puututaan.

KUINKA VAALIMME TYÖPAIKKAMME TURVALLISUUTTA?
• Noudatamme Ecolabin terveys- ja turvallisuusmenettelyitä, -käytäntöjä ja -toimenpiteitä sekä kaikkia sovellettavia 

terveys- ja turvallisuussääntöjä, -määräyksiä ja -lakeja.
• Noudatamme huolellisesti ja ilmoitamme mahdollisista vaarallisista tai epäterveellisistä olosuhteista 

esihenkilöillemme, ja annamme työntekijöillemme vallan lopettaa työskentely, kun olosuhteet tai käytös on vaarallista.
• Emme hyväksy minkäänlaista kiusaamista, häirintää, pelottelua tai väkivallalla uhkailua.
• Ilmoitamme välittömästi uhkista tai väkivallasta esihenkilöllemme tai tarvittaessa sopiville pelastusviranomaisille. 

Huolenaiheita voi ilmoittaa kaikkien käytettävissä olevien ilmoitusvaihtoehtojen kautta.
• Hallussamme ei ole aseita (esim. tuliaseita, teräaseita), kun suoritamme palveluita Ecolabin puolesta tai olemme 

Ecolabin tiloissa, Ecolabin ajoneuvoissa tai hoidamme Ecolabin liiketoimia, paikallisen lain mukaisesti. 
• Emme valmista, myy, jakele, pidä hallussa tai käytä mitään laittomia huumausaineita, jotka voivat vaikuttaa 

käyttäytymiseen työskennellessämme Ecolabin tiloissa, ajaessamme tai ollessamme kyydissä Ecolabin 
ajoneuvoissa tai hoitaessamme Ecolabin liiketoimia.

• Emme suorita työtämme, mukaan lukien työajoa, minkään lääke-/huumausaineen vaikutuksen heikentämänä, 
emme käytä alkoholia hoitaessamme Ecolabin liiketoimia, lukuun ottamatta hyväksyttävää ja tunnustettua 
sosiaalista tapahtumaa. 

• Ilmoitamme työntekijästä, jonka epäilemme saattaneen olla käyttäytymiseen vaikuttavan alkoholin tai laittoman 
huumausaineen alaisena.

KYSYMYS 
Työtoverini laiminlyö säännöllisesti suojalasien 
käytön, vaikka sitä edellytetään silmäsuojana, 
kun työskentelemme sisällä tehtaassa. Kun 
mainitsin asiasta hänelle, hän sanoi, että 
suojalasit sumenevat ja saavat hänet itse asiassa 
tuntemaan olonsa turvattomammaksi. Koska 
olen jo ottanut asian esille hänen kanssaan, 
onko mitään muuta, mitä voisin tehdä?

VASTAUS
Kyllä. Jos työtoverisi kieltäytyy käyttämästä 
vaadittavia henkilönsuojaimia, sinun on 
ilmoitettava asiasta käyttämällä yhtä 
käytettävissä olevista ilmoitusvaihtoehdoista.
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Pidämme tiedot turvassa ja yksityisinä
Ecolab kunnioittaa ja suojelee työntekijöiden henkilötietoja.

MITÄ HENKILÖTIEDOT OVAT?
Henkilötiedot, tai henkilökohtainen data, on sellaista tietoa, josta yksilö voidaan tunnistaa, kuten 
nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, talous- tai terveystiedot, ja muut 
henkilötiedot, kuten harrastukset, mielenkiinnon kohteet ja ammatilliset kytkökset.

KUINKA SUOJELEMME HENKILÖTIETOJEN TIETOTURVAA JA YKSITYISYYTTÄ?
• Suojelemme työntekijöidemme ja asiakkaidemme, toimittajiemme ja liikekumppaniemme henkilöstön 

henkilötietoja äärettömän huolellisesti tavalla, joka vastaa käytäntöjämme ja menettelyitämme sekä kaikkia 
sovellettavia lakeja.  

• Varmistamme, että olemme tietoisia kaikista sovellettavista Ecolabin käytännöistä ja menettelyistä, jotka koskevat 
vastuullamme olevien henkilötietojen keräystä, pääsyä, käyttöä, siirtoa, tallennusta ja hävittämistä. 

• Siirrämme tai jaamme henkilötietoja vain niille, joilla on tarve tietää, tai jotka on erityisesti valtuutettu niiden 
käyttöön.

• Käytämme henkilötietoja vain välttämättömiin liiketoimintatarkoituksiin, ja säilytämme henkilötietoja vain niin 
pitkään, kuin niitä tarvitaan näihin tiettyihin liiketoimintatarkoituksiin.

• Ecolab tunnustaa, että monissa maissa, joissa toimimme, on erityiset tietosuojalait, ja olemme sitoutuneet 
noudattamaan näitä lakeja.

• Ilmoitamme huolenaiheista, mukaan lukien mahdolliset tietosuojamurrot, käyttämällä ilmoitusvaihtoehtoja. 

Saat lisätietoja Ecolabin tietosuojakäytännöstä.
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Tuemme ihmisoikeuksia
Ecolab on omistautunut tukemaan ja edistämään ihmisoikeuksia 
kaikessa toiminnassamme kaikkialla maailmassa.

MITÄ IHMISOIKEUDET OVAT?
Ihmisoikeudet ovat perustavanlaatuisia yleismaailmallisia oikeuksia, 
joita meillä kaikilla on ja joita sovelletaan maailmanlaajuisesti koko ajan.

KUINKA TUEMME IHMISOIKEUKSIA?
• Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja koskien ihmiskauppaa, pakkotyövoimaa, 

orjuutta ja lapsityövoimaa.

• Emme työskentele sellaisten kumppanien, toimittajien, rekrytoijien tai muiden 
kolmansien osapuolten kanssa, jotka osallistuvat minkäänlaiseen ihmiskauppaan, 
pakkotyövoimaan, orjuuteen tai lapsityövoimaan.

• Odotamme, että kumppanimme ja kolmannet osapuolet ylläpitävät turvallista, 
tervettä ja vakaata työympäristöä.

• Emme vääristele työsuhteen pääehtoja ja -edellytyksiä, mukaan lukien palkat ja 
luontaisedut, työn sijainti, asuinolosuhteet tai majoitus- ja siihen liittyvät kulut, emmekä 
työskentele sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka vääristelevät asioita.

• Ilmoitamme huolenaiheista koskien mahdollisia ihmisoikeusrikkomuksia 
käyttämällä saatavissa olevia ilmoitusvaihtoehtoja.

Saat lisätietoja Globaalista ihmisoikeuskäytännöstämme.
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Kuinka toimimme  
liikekumppaniemme  
ja asiakkaidemme kanssa
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Edistämme tuotteiden laatua ja turvallisuutta
Ecolabin maine perustuu tuotteidemme ja palveluidemme laatuun. Olemme ylpeitä 
siitä, että ylläpidämme jatkuvasti korkeimpia standardeja ja täytämme ja ylitämme 
asiakkaidemme odotukset.

MITÄ TARKOITAMME, KUN SANOMME, ETTÄ EDISTÄMME TUOTELAATUA  
JA -TURVALLISUUTTA?
Edistämme laatua ja turvallisuutta ylläpitämällä korkeaa laatustandardia Ecolabin tuotteille 
ja palveluille, ja noudatamme sisäisiä prosessejamme ja menettelyitämme sekä sovellettavia 
sääntöjä, määräyksiä ja lakeja, jotka koskevat tuotteitamme ja palveluitamme. 

KUINKA VAALIMME TUOTTEIDEN LAATUA JA TURVALLISUUTTA?
•  Keskitymme laatuun ja turvallisuuteen kaikissa tuotekehittelyn vaiheissa, mukaan lukien suunnittelu, valmistus, 

testaus, tutkimus, varastointi, kuljetus, asiakaskäyttö, hävittäminen ja kierrätys tai uudelleenkäyttö. 

•  Hallitsemme tuoteturvallisuutta määrittämällä, arvioimalla ja tiedottamalla asiaa hoitaville johtajille mahdollisista 
ainesosiemme, prosessiemme ja tuotteidemme riskeistä ja vaaroista.  

• Emme tee toimenpiteitä, jotka voisivat vaarantaa tuotteidemme laadun ja turvallisuuden.

•  Nostamme esiin kysymykset ja huolenaiheet, joita meillä on koskien tuotteidemme laatua tai turvallisuutta, 
käytettävissä olevien ilmoitusvaihtoehtojen kautta. 

Saat lisätietoja Globaalista laatukäytännöstämme ja Tuoteturvallisuus ja -vastuukannastamme.
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https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-supply-chain-policies/quality-manual---other-languages
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Suojelemme liikekumppanien 
tietoturvaa ja yksityisyyttä
Ecolabin liikekumppanit, mukaan lukien asiakkaamme  
ja toimittajamme, luottavat meille liiketoimintansa ja tietonsa. 
Suojelemme noita tietoja.

MITÄ LIIKEKUMPPANIN TIETOSUOJAN JA 
YKSITYISYYDEN SUOJELEMINEN TARKOITTAA?
Suojelemme luottamuksellisia tietoja ja dataa, jota 
liikekumppanimme meille toimittavat. Näihin tietoihin voi sisältyä 
sekä henkilötietoja että teollisoikeuksiin liittyviä tietoja.

KUINKA SUOJELEMME LIIKEKUMPPANIEN YKSITYISYYTTÄ
•  Jaamme liikekumppaneidemme luottamuksellisia tietoja vain sellaisille, joilla  

on liiketoimintatarve tietää, ja kolmansien osapuolten tapauksessa, vain niille,  
jotka ovat kirjalliset hyväksyneet käytäntöjemme, menettelyidemme tai 
mahdollisten sovellettavien lakien sitovuuden.

•  Keräämme, tallennamme, annamme pääsyn, käytämme tai siirrämme 
liikekumppanin tietoja vain siinä rajallisessa laajuudessa, jota tarvitaan tiettyyn 
liiketoimintatarkoitukseen.

•  Noudatamme kaikkia menettelyitä ja käytäntöjä ja kaikkia sovellettavia lakeja 
koskien liikekumppaneiden luottamuksellisten tietojen keräystä, tallennusta, 
pääsyä, käyttöä, siirtoa ja hävittämistä.

•  Suojelemme huolellisesti emmekä jaa luottamuksellisia tietoja, jotka kuuluvat 
liikekumppaneillemme.

•  Pyydämme apua käyttäessämme saatavissa olevia ilmoitusvaihtoehtoja,  
mikäli meillä on kysyttävää liikekumppanien tietojen käytöstä ja käsittelystä  
tai jos uskomme, että meillä on ollut tietomurto koskien liikekumppanille  
kuuluvia luottamuksellisia tietoja.

Saat lisätietoja Globaalista tietoturvakäytännöstämme.
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https://en-ie.ecolab.com/privacy-policy
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Information%20Security%20-%20Full%20Policy%20and%20Standard%20Document.pdf


Toimimme eettisesti Yhdysvaltojen valtionhallinnon kanssa
Ecolabilla on kunnia tukea Yhdysvaltojen valtionhallinnon asiakkaitaan ja noudattaa sovellettavia määräyksiä, lakeja  
ja sopimuksellisia vaatimuksia ja ehtoja.

MIKÄ ON YHDYSVALTOJEN VALTIONHALLINNON ASIAKAS?
Ecolab on Yhdysvaltojen valtionhallinnon toimittaja, mikä edellyttää meiltä tiettyjen sovellettavien lakien, määräysten ja menettelyiden noudattamista ja 
ankarien valtionhallinnon sopimusvaatimusten täyttämistä. Useimmat Yhdysvaltojen valtionhallinnon asiakkaamme ovat sotilastukikohtia, liittovaltion laitoksia 
ja rakennuksia sekä liittovaltion vankiloita. Joitakin asiakkaitamme, kuten lentokentät ja museot, voidaan myös pitää Yhdysvaltojen valtionhallinnon asiakkaina.

KUINKA TOIMIMME YHDYSVALTOJEN VALTIONHALLINNON 
ALIHANKKIJANA?
•  Meidän on ymmärrettävä ja noudatettava kaikkia sopimuksellisia vaatimuksia  

ja määräyksiä, kun työskentelemme valtionhallinnon asiakkaiden kanssa.
•  Lähetämme tiedot, kuten hintatiedot, valtionhallinnon asiakkaille täydellisinä  

ja tarkkoina, ja ilmoitamme välittömästi ja huolellisesti mahdollisista muutoksista.
•  Varmistamme aina, että kaikki tuotteet, materiaalit ja prosessit, joita käytämme, 

noudattavat valtionhallinnon kanssa solmituissa sopimuksissa annettuja määrityksiä, 
ja jos aiomme tehdä muutoksia mihinkään vaatimukseen, saamme kirjallisen 
hyväksynnän valtuutetulta valtion virkahenkilöltä ennen muutoksen tekemistä.

•  Emme keskustele tai tarjoa minkäänlaisia työllistymis- tai konsultointitilaisuuksia 
nykyisten tai entisten valtionhallinnon työntekijöiden kanssa ilman, että olemme 
ensin saaneet luvan Henkilöstöhallinnosta ja Global Compliance & Ethics -osastolta.

•  Emme tarjoa mitään arvokasta Yhdysvaltojen valtionhallinnon työntekijälle tai 
alihankkijalle tai hänen lähiomaisilleen, lukuun ottamatta vaatimattomia virvokkeita, kuten 
virvoitusjuoma tai kahvi, joita voidaan tarjota silloin tällöin liikepalaverien yhteydessä. 

•  Emme tarjoa, toimita, pyydä tai hyväksy mitään arvokasta keneltäkään vastikkeeksi 
suotuisasta harkinnasta Yhdysvaltain valtionhallinnon sopimukselle tai aliurakoinnille. 

•  Emme hae tai pyydä lähdevalinta- tai tarjous- tai ehdotustietoja ennen 
valtionhallinnon sopimuksen myöntämistä, ja jos saamme tällaisia tietoja tai muita 
luottamuksellisia tai teollisoikeuksiin liittyviä tietoja, ilmoitamme siitä Lakiosastolle.

•  Teemme yhteistyötä valtionhallinnon suorittamissa tutkimuksissa ja auditoinneissa, 
emmekä koskaan salaa, tuhoa tai muokkaa mitään tutkintaan tai auditointiin 
liittyvää tietoa.

•  Ilmoitamme välittömästi mahdollisista petoksista, ylimaksuista koskien 
valtionhallinnon kanssa solmimiamme sopimuksia tai muusta käytöksestä,  
joka rikkoo käytännesääntöjämme, käytäntöjämme tai sovellettavaa lakia  
Global Compliance & Ethics -osastolle tai Käytännesääntöjen tukipuhelimeen.

•  Tarkastamme Liittovaltion hallinnon sopimuskäytäntöjen ja menettelyiden 
käyttöoppaamme säännöllisesti ja otamme yhteyttä henkilöihin,  
jotka työskentelevät Government Sales (Valtionhallinnon myynti)-  
tai Lakiosastolla, jos meillä on kysyttävää valtionhallinnon kanssa  
solmituista sopimuksista tai noudatettavista vaatimuksista.

Saat lisätietoja Liittovaltion hallinnon sopimuskäytäntöjen ja menettelyiden 
käyttöoppaasta.
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Käytämme rehellisiä 
markkinointikäyntäntöjä
Ecolab kertoo totuuden tuotteistaan ja palveluistaan 
markkinointi- ja mainontamateriaaleissaan.

MITÄ REHELLINEN MARKKINOINTI TARKOITTAA?
Rehellinen markkinointi tarkoittaa, että huolehdimme, että väittämät, 
joita esitämme tuotteistamme ja palveluistamme ovat tasapuolisia, 
tarkkoja ja täydellisiä.

KUINKA MARKKINOIMME REHELLISESTI?
•  Emme liioittele tai anna harhaanjohtavia väitteitä tuotteidemme ja palveluidemme 

ominaisuuksista ja käytöistä.
•  Varmistamme, että kaikki markkinointiväittämät ovat tosia, eivät harhaanjohtavia  

ja ne perustellaan tukiasiakirjoissa. Väittämät myös noudattavat sovellettavia  
lakeja ja määräyksiä.

•  Lähetämme mahdolliset markkinoinnin ja mainonnan vertailevat väittämät 
Lakiosastolle tarkastettavaksi ennen julkaisua.

•  Lähetämme mahdolliset markkinointi- ja mainontaväittämät koskien sääntelyn  
alla olevia tuotteita Regulatory Affairs (Sääntelyasiat) -osastolle tarkastettavaksi 
ennen julkaisua.

•  Emme vähättele tai esitä minkäänlaisia totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia 
väitteitä kilpailijoimme tuotteista tai palveluista.

Saat lisätietoja Globaalista vertailevien väittämien käytännöstämme.
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Kuinka toimimme  
yhteisöissämme4
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Edistämme yhteisön 
osallistamista ja yrityksen 
yhteiskuntavastuuta
Ecolab tukee yhteisöjä, joissa toimimme ja joissa palvelemme.

MITÄ ON YRITYKSEN YHTEISKUNTAVASTUU?
Yrityksen yhteiskuntavastuu on sitä, kun organisaatiot ryhtyvät 
toimenpiteisiin tuottaakseen myönteisiä vaikutuksia yhteisöihin, 
joissa toimivat ja joita palvelevat.

KUINKA EDISTÄMME YHTEISÖN OSALLISTAMISTA JA YRITYKSEN 
YHTEISKUNTAVASTUUTA?
•  Edistämme työntekijöidemme, asiakkaidemme ja muiden hyvinvointia osallistumalla 

ohjelmiin ja aloitteisiin, jotka parantavat elämänlaatua heidän yhteisöissään.

•  Uskomme, että yhteisöjemme tukeminen hyödyttää heidän taloudellista ja 
sosiaalista elinvoimaa yleisesti ja tekee niistä samalla parempia kaikille ihmisille.

• Ilmoitamme huolenaiheet käytettävissä olevilla ilmoitusvaihtoehdoilla. 

Saat lisätietoja Yhteisövaikutuskannastamme ja Globaalista lahjoituskäytännöstämme.

KYSYMYS 
Yhteisöön, jossa toimimme, iski juuri suuri myrsky, joka katkaisi sähköt ja 
ajoi monet perheet pois kodeistaan. Paikallinen hyväntekeväisyysjärjestö 
pyytää tuotteita uhreille, mukaan lukien käsidesi. Meillä on useita 
laatikoita käsidesiä tehtaamme varastossa. Voinko antaa nuo tuotteet 
hyväntekeväisyysjärjestölle heti?

VASTAUS
Ei. Vaikka lahjoitamme tuotteitamme tietyissä olosuhteissa, meillä 
on käytössä erityinen menettely, jolla varmistetaan, että lahjoitukset 
käsitellään asianmukaisesti. Tarkasta ensin prosessimme Globaalista 
lahjoituskäytännöstämme ja varmista, että kaikkia vaiheita  
ja hyväksyntiä noudatetaan.
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https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Community-Impact-Position_pdf.pdf
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Emme osallistu lahjontaan  
ja korruptioon
Ecolab harjoittaa liiketoimintaa eettisesti eikä maksa tai hyväksy 
minkäänlaisia lahjuksia suoraan tai epäsuorasti, emmekä 
osallistu korruptiotoimintaan saadaksemme tai säilyttääksemme 
liiketoimintaa tai liiketoimintatilaisuuksia.

KUINKA VÄLTÄMME LAHJONTAA JA KORRUPTIOTA?
•  Emme tarjoa mitään arvokasta aikomuksella epäasianmukaisesti vaikuttaa 

kehenkään valtionhallinnon virkahenkilöön, mukaan lukien valtion 
virastojen, valtion hallinnoimien tai valtion omistamien yritysten työntekijät, 
kuningasperheiden jäsenet, poliittiset puolueet, poliittiset ehdokkaat tai kuka 
tahansa muu, jolla on kyky vaikuttaa valtion päätöksiin. 

•  Emme tarjoa mitään arvokasta nykyiselle tai potentiaaliselle asiakkaalle, 
toimittajalle tai millekään kolmannelle osapuolelle niin, että vaikuttaisimme 
epäasianmukaisesti liiketoiminnan päätöksentekoon saadaksemme tai 
säilyttääksemme mitään liiketoimintaa. 

•  Emme hyväksy mitään arvokasta nykyiseltä tai potentiaaliselta asiakkaalta, 
toimittajalta tai kolmannelta osapuolelta niin, että he vaikuttaisivat 
epäasianmukaisesti yrityksemme päätöksentekoon tai tarjoaisivat 
epäasianmukaista liiketoimintahyötyä.

•  Emme maksa ”voitelumaksuja” tai minkäänsuuruisia maksuja suoraan valtion 
virkahenkilöille nopeuttaaksemme rutiininomaista valtionhallinnon työtä, 
kuten viisumien tai työlupien myöntäminen, lukuun ottamatta tilannetta, jossa 
henkilökohtainen turvallisuus on vaarassa. Tästä on kuitenkin välittömästi 
ilmoitettava Global Compliance & Ethics -osastolle.

•  Ymmärrämme, että monien maiden lait, mukaan lukien Yhdysvaltojen laki, kieltää 
ja rankaisee lahjonnasta ja korruptiosta. Käytäntömme tai minkään sovellettavan 
lain rikkominen voi johtaa merkittäviin kurinpitotoimiin ja vakaviin rikos-  
ja siviilioikeudellisiin rangaistuksiin sekä Ecolabille että rikkovalle työntekijälle.

KUINKA TOIMIMME YHTEISÖISSÄMME

MIKÄ LAHJUS ON?
Lahjus voi olla mitä tahansa arvokasta, joka annetaan tai hyväksytään 
liiketoimintapäätökseen vaikuttamiseksi. Se voi olla käteistä, lahjakortteja, 
lahjoja, kestitystä, aterioita, matkoja, työtilaisuuksia, alennuksia, velkojen 
anteeksiantoa, lahjoituksia tai henkilökohtaisia palveluksia.
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KYSYMYS 
Keskustelen mahdollisista tilaisuuksista sellaisen ulkomaisen edustajan kanssa, 
jonka kanssa en ole koskaan ennen työskennellyt. Hän sanoo, että hän voi 
varmistaa liiketoiminnan paikallisen valtionviraston kanssa, jos palkkaamme hänet, 
mutta meidän on toimittava nopeasti, ja hän vaikuttaa haluttomalta antamaan 
talous- ja muita tietoja liiketoiminnastaan. Pitäisikö minun olla huolissani?

VASTAUS
Kyllä. Kun kolmas osapuoli ei ole avoin taloustiedoistaan tai ei ole kiinnostunut 
tekemään yhteistyötä perehdytys- ja asianmukaisen huolellisuuden prosessiemme 
kanssa, se on hälyttävää. Jos sinulla on kysyttävää työskentelystä kolmansien 
osapuolten kanssa, ota yhteyttä Global Compliance & Ethics -osastoon.

Emme salli kenenkään, joka työskentelee puolestamme, kuten agentit, edustajat, 
jälleenmyyjät tai muut kolmansien osapuolten välittäjät, lahjoa valtion virkahenkilöitä tai muita 
kolmansia osapuolia, ja noudatamme tarkasti Globaalia korruptionvastaista käytäntöämme 
ja menettelyitämme, kun työskentelemme sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka 
edustavat meitä valtion virkahenkilöiden tai muiden liikekumppaneiden kanssa.
•  Noudatamme ankarasti Globaalia korruptionvastaista käytäntöämme ja 

menettelyitämme, silloinkin, kun paikallinen laki tai tapa saattaa näyttää sallivan 
vähemmän ankarat vaatimukset ja vaikka liiketoimintaa voidaan menettää tämän 
käytännön ja siihen liittyvien menettelyiden noudattamisen tuloksena. 

•  Kirjanpitomme ja tallenteemme ovat tarkkoja, ja ne kuvaavat rehellisesti 
liiketoimiamme, ja edellytämme, että edustajamme ja kolmannet osapuolet, jotka 
työskentelevät Ecolabille ovat myös tarkkoja niiden liiketoimiensa kirjanpidossaan 
ja tallenteissaan, joita he tekevät puolestamme. 

•  Ilmoitamme huolenaiheista Global Compliance & Ethics -osastolle tai 
Käytännesääntöjen tukipuhelimeen. 

Saat lisätietoja Globaalista korruptionvastaisesta käytännöstämme ja menettelyistämme.
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Tuemme tasapuolista kilpailua
Ecolab tukee tasapuolista markkinapaikkaa, jossa kilpailemme tuotteidemme  
ja palveluidemme laadulla, emmekä laittomien sopimusten perusteella kilpailijoidemme 
kanssa tai luvattomalla kilpailijoiden tietojen käytön perusteella.

KUINKA TUEMME TASAPUOLISTA KILPAILUA?
•  Vältämme huolellisesti keskusteluja kilpailijoiden kanssa hinnoittelusta (mukaan lukien hintojen lasku), asiakkaista, 

markkinoista, tarjouskilpailuista, tuotantorajoista, keskinäisestä kaupankäynnistä ja tuotekehityksestä tai muita 
keskusteluja liiketoimiemme koordinoinnista.

•  Otamme yhteyttä Global Compliance & Ethics -osastoon välittömästi, jos huomaamme olevamme tilanteessa, 
jossa tällaisia keskusteluja kilpaijoiden kanssa on käyty (kuten ammattijärjestöjen tapahtumat).

•  Emme osallistu keskinäisiin myynteihin emmekä hyväksy tuotteiden tai palveluiden ostamista vastineeksi siitä, 
että toinen osapuoli suostuu ostamaan Ecolabilta.

•  Emme kerää kilpailutietoja epäeettisillä tai laittomilla keinoilla, kuten vakoilu, murtovarkaus, varkaus, salakuuntelu 
tai kilpailijan tietojen tai sähköpostien lukeminen tai kilpailijan työntekijöiden haastattelu tai palkkaus sillä 
tarkoituksella, että saamme luottamuksellisia tai teollisoikeuksiin liittyviä tietoja käyttöömme.

•  Ymmärrämme, että monien maiden lait, mukaan lukien Yhdysvallat, langettavat kovia rikosoikeudellisia 
rangaistuksia henkilöille, jotka rikkovat kilpailunrajoitus- tai kilpailulainsäädäntöä. Kilpailunrajoitus- tai 
kilpailulainsäädännön rikkomukset voivat aiheuttaa merkittäviä sakkoja sekä Ecolabille että rikkoville työntekijöille.   

•  Otamme yhteyttä Global Compliance & Ethics -osastoon ennen kuin keskustelemme työsuhteesta tai 
palkkaamme kilpailijoidemme entisiä tai nykyisiä työntekijöitä, tai jos meillä on kysyttävää yhteydenpidosta 
kilpailijan kanssa tai kilpailukykyyn liittyvien tietojen keräämisestä.

Saat lisätietoja Kilpailunrajoituskäytännöstämme. 

MITÄ KILPAILUKYKYYN 
LIITTYVÄT TIEDOT OVAT?
Kilpailukykyyn liittyvät tiedot ovat sellaisia 
tietoja kilpailijoista, jotka voivat auttaa meitä 
arvioimaan heidän tuotteitaan, palveluitaan 
ja markkinointimenetelmiään. Ecolab kerää 
kilpailukykyyn liittyviä tietoja laillisesti.

KYSYMYS 
Työskentelen sellaisen konsultin kanssa, jolla 
oli aiemmin sopimus kilpailijamme kanssa 
markkinoilla, joille yritämme laajentaa. Hänellä 
on luettelo mahdollisista asiakkaista, ja hän laati 
luettelon työskennellessään kilpailijallemme. 
Nyt hän haluaisi antaa luettelon meille. Onko 
tämän luettelon vastaanottaminen sopivaa, 
koska hän ei ole kilpailijamme työntekijä?

VASTAUS
Ota yhteyttä Global Compliance & Ethics 
-osastoon ja selitä tilanne, ennen kuin 
suostut hyväksymään mitään kilpailijatietoja. 
Asiakasluettelo saattaa kuulua kilpailijallemme, 
mikä tarkoittaa, että sen vastaanottaminen 
konsultilta voi rikkoa käytäntöjämme ja ehkä 
myös lakia.
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KUINKA TEEMME RAJAT YLITTÄVÄÄ 
YRITYSTOIMINTAA?
•  Noudatamme kaikkia sovellettavia vientilakeja  

ja -määräyksiä, mukaan lukien kaikki vaatimukset 
koskien dokumentointi-, valtuutus-  
ja lisensointivaatimuksia, ja kaikkia vienti-  
ja jälleenvientirajoituksia tietyille hyödykkeille, 
teknologialle ja ohjelmistolle.

•  Opettelemme vientimääräykset, jotka rajoittavat sitä, 
mitä viedään, mihin viedään ja keille viedään, sekä 
sopivat hyväksynnät ja lisenssit vientiä varten,  
ja pyydämme apua Regulatory Affairs -osastolta  
tai Global Compliance & Ethics -osastolta, kun 
meillä on kysyttävää näistä vaatimuksista.

•  Ymmärrämme, että ”vientiin rinnastettavaa 
toimintaa” vieraiden maiden kansalaisille voi 
esiintyä jopa Yhdysvaltojen sisällä, esimerkiksi, 
kun vieraan maan kansalainen kiertää Ecolabin 
laitoksilla ja tutkii teknologiaamme.

Noudatamme rajat ylittävän 
yritystoiminnan vaatimuksia
Ecolab noudattaa kaikkia sovellettavia kauppa- ja pakotelakeja ja -määräyksiä.

MITÄ KAUPAN VALVONTATOIMIA 
MEIDÄN ON NOUDATETTAVA?
Noudatamme vientiä koskevia 
vaatimustenmukaisuussääntöjä, jotka 
ohjaavat sitä, mitä ja kuinka viemme, 
kauppapakotteita, jotka rajoittavat, keiden 
kanssa voimme käydä kauppaa, tuontia 
koskevia vaatimustenmukaisuussääntöjä, 
jotka sääntelevät tuotavia tavaroita, 
ja boikotoinnin vastaisia lakeja, jotka 
kieltävät perusteettomien ulkomaisten 
boikottien noudattamisen.

•  Noudatamme kaikkia Yhdysvaltojen talouspakotteita 
ja kauppasaartoja, sekä muita kansainvälisiä 
pakotteita, jotka ovat Yhdysvaltojen lain mukaisia, 
jotka koskevat henkilöitä, organisaatioita tai maita, 
joita vastaan on esitetty pakotteita terrorismin, 
kansallisen turvallisuuden tai muiden ulkopoliittisten 
syiden vuoksi.

•  Noudatamme sovellettavia tulli- ja 
kemikaalivarastolakeja, mukaan lukien asiakirjat, 
merkinnät, tariffiluokat ja arvotus tuoduille tuotteille, 
kuten torjunta-aineet, lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet.

•  Emme tee yhteistyötä tai osallistu mihinkään sellaisiin 
yritysten, maiden tai henkilöiden boikotteihin, joita 
Yhdysvallat ei ole sanktioinut ja hyväksynyt.

•  Emme tarjoa boikotoituille maille tietoja henkilöistä 
koskien henkilön rotua, uskontoa, sukupuolta, 
kansallista alkuperää tai liikesuhdetta.

•  Ilmoitamme huolenaiheet käytettävissä olevilla 
ilmoitusvaihtoehdoilla. 

Saat lisätietoja Globaalista tietosuojakäytännöstämme 
ja Globaalista immateriaalioikeuksia koskevasta 
käytännöstämme.
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Suojelemme ympäristöä
Ecolab on sitoutunut suojelemaan yhteistä ympäristöämme.

MIKÄ ON ECOLABIN TEHTÄVÄ 
YMPÄRISTÖNSUOJELUSSA?
Sen lisäksi, että toimimme ympäristöllisesti tiedostavalla tavalla, 
teemme töitä suojellaksemme sitä, mikä on elintärkeää, mukaan 
lukien kestävien ja vastuullisten tuotteiden ja ratkaisujen tarjoaminen 
yhteisöille, joita palvelemme.

KUINKA SUOJELEMME YMPÄRISTÖÄ?
•  Pyrimme noudattamaan ja edistämään arvojamme ja ympäristöllistä 

oikeudenmukaisuutta vähentämällä maailmanlaajuisen toimintamme 
ympäristövaikutusta, vaikuttamalla myönteisesti yhteisöihin, joissa toimimme,  
ja jatkuvasti mittaamalla ja hienosäätämällä ohjelmaamme.

•  Noudatamme käytäntöjämme ja menettelyitämme, kun luomme, käsittelemme, 
tallennamme, kuljetamme ja hävitämme jätemateriaalejamme, ja pyrimme 
eliminoimaan ja minimoimaan jätteen sekä kierrättämään ja uudelleenkäyttämään.

• Ilmoitamme huolenaiheet käytettävissä olevilla ilmoitusvaihtoehdoilla. 

Saat lisätietoja Globaalista jätteenhallintakäytännöstämme, 
Vedenhallintakannastamme ja Ilmastonmuutoskannastamme.
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Osallistumme vastuullisesti poliittiseen 
toimintaan
Ecolab kannustaa työntekijöitään olemaan aktiivisia yhteisöissään, mutta työntekijät 
eivät voi väittää edustavansa Ecolabia henkilökohtaisessa poliittisessa toiminnassaan. 
Ecolab tekee tiettyjä poliittisia lahjoituksia virallisten prosessien kautta sovellettavan 
lain mukaisesti ja Globaalin poliittisten lahjoitusten käytäntömme valvontakeinojen 
nojalla. Ecolab myös julkaisee poliittiset lahjoituksemme sivustolla ecolab.com.

MIHIN LOBBAUSTOIMIIN ECOLAB OSALLISTUU?
Ecolabin Government Relations -osasto käsittelee tärkeimmät yhteydenpidot Yhdysvaltojen 
valtionhallinnon kanssa, mukaan lukien lobbaus ja todistuslausuntojen antaminen. 
Yhdysvaltojen ulkopuolella kaikkiin valtionhallinnon lobbaustoimiin on saatava lupa sopivalta 
Government Relations -johtajalta alueella ja Lakiosaston määräämiä maailmanlaajuisia ja 
paikallisen maan vaatimustenmukaisuusmääräyksiä noudattaen. 

KUINKA TYÖNTEKIJÄT OSALLISTUVAT 
VASTUULLISESTI POLIITTISEEN TOIMINTAAN?
•  Emme koskaan väitä edustavamme Ecolabia 

tai tarjoavamme poliittisia lahjoituksia Ecolabin 
puolesta, ellei meillä ole nimenomaista hyväksyntää 
ja koordinaatioapua Government Relations 
(Valtionhallinnon suhteet) -osastolta.

•  Käytämme Ecolabin resursseja ja laitoksia 
poliittiseen toimintaan vain nimenomaisella 
hyväksynnällä ja koordinaatiolla Government 
Relations -osastolta ja Lakiosastolta.

•  Teemme aina selväksi, että ilmaisemamme 
poliittiset näkemykset tai poliittinen toiminta, johon 
osallistumme, heijastaa omia henkilökohtaisia 
näkemyksiämme eikä Ecolabin näkemyksiä.

•  Ilmoitamme yritykselle mahdolliset vaaleilla valitut 
tai nimetyt valtion virat, joita meillä saattaa olla, 
eturistiriitojen ilmoitusmenettelyllämme. 

•  Ilmoitamme huolenaiheet käytettävissä olevilla 
ilmoitusvaihtoehdoilla. 

Saat lisätietoja Globaalista poliittisten lahjoitusten 
käytännöstämme.
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Vältämme eturistiriitoja
Ecolab odottaa työntekijöidensä työskentelevän yrityksen parhaan edun mukaisesti ja välttämään tilanteita, 
joissa heidän henkilökohtainen etunsa on ristiriidassa Ecolabin etujen kanssa.

MIKÄ ON ETURISTIRIITA?
Eturistiriita voi esiintyä, kun työntekijän henkilökohtainen etu tai työntekijän perheenjäsenen  
tai läheisen henkilökohtaisen suhteen henkilökohtainen etu voisi olla ristiriidassa Ecolabin  
etujen kanssa. 
Läheinen henkilökohtainen suhde on työntekijän lähiomaisen puoliso tai asuinkumppani, samassa 
taloudessa asuva tai kuka tahansa, joka on läheisesti tai romanttisesti yhteydessä työntekijään.

KUINKA VÄLTÄMME ETURISTIRIITOJA?
Voimme tarkastella eturistiriitoja kolmessa pääluokassa. 

1. Suhteet
•  Hankimme hyväksynnän etukäteen 

esihenkilöltämme ja Global Compliance & Ethics 
-osastolta ennen: 

   Osallistumista mihinkään palkkaus-, ylennys-, 
kurinpito- tai muuhun henkilökohtaiseen 
toimintaan koskien perheenjäsentä tai henkilöä, 
johon meillä on läheinen henkilökohtainen suhde

•  Ilmoitamme esihenkilöllemme ja Global Compliance 
& Ethics -osastolle heti, kun: 

   Perheenjäsenet tai henkilöt, joihin meillä 
läheiset henkilökohtaiset suhteet, työskentelevät 
Ecolabille tai saattavat hakea töihin Ecolabille

   Perheenjäsenet tai henkilöt, joihin meillä  
on läheiset henkilökohtaiset suhteet 
työskentelevät tai heillä on omistussuhde  
tai hallintaetu kilpailijan, asiakkaan, toimittajan  
tai muun kumppanin yrityksessä

   Lähisukulaisemme omistaa enemmän kuin yhden 
prosentin (1 %) Ecolabin kilpailijan, toimittajan tai 
asiakkaan liikkeellä olevista varoista

2. Talous
•  Hankimme hyväksynnän etukäteen esihenkilöltämme 

ja Global Compliance & Ethics -osastolta ennen: 

   Palkallisen tai palkattoman työn ottamista 
Ecolabin ulkopuolella

   Lisätehtävien ottamista Ecolabin ulkopuolella, 
mukaan lukien palkalliset tai palkattomat 
johtotehtävät jossain organisaatiossa. Lisäksi 
toimitusjohtajan hyväksyntä on pakollinen mille 
tahansa asemalle tai johtotehtävälle julkisessa 
yrityksessä. 

   Pyrkimistä tai hyväksymistä vaaleilla valittuun  
tai nimettyyn valtion virkaan

3.  Luottamukselliset tiedot ja Ecolabin resurssit
•  Emme käytä henkilökohtaista etua, emme 

kannusta perhettämme tai muita käyttämään etua, 
liiketoimintatilaisuuksia tai tietoa, joka on opittu 
tehtävässämme Ecolabilla, henkilökohtaista  
hyötyä varten. 

•  Emme ota sellaisia tehtäviä, jotka häiritsevät 
velvollisuuksiamme ja vastuitamme Ecolabissa, 
jotka edellyttävät Ecolabin tilojen, resurssien ja 
ajan käyttöä, tai joihin sisältyy työskentely Ecolabin 
kilpailijalle tai sen puolesta.
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Tunnustamme, että mahdolliset eturistiriidat voivat olla vaikeita ratkaista ja että  
on parasta esittää kysymyksiä ja hakea neuvoja Global Compliance & Ethics -osastolta, 
kun näitä mahdollisia ristiriitoja syntyy.

Käytä Mahdollisen eturistiriidan ilmoituslomaketta saadaksesi etukäteishyväksynnän tai 
ilmoittaaksesi välittömästi mahdollisista eturistiriidoista tämän osan edellyttämällä tavalla.

KYSYMYS
Minulle on tarjottu tilaisuutta tehdä graafista suunnittelua toiselle yritykselle 
osa-aikaisesti. Heille sopii, että teen töitä Ecolabin töiden jälkeen ja 
lounastaukojen aikana. Mutta sopiiko minun sanoa ”kyllä”?

VASTAUS
Sinun on ilmoitettava tästä tilaisuudesta esihenkilöllesi ja Global 
Compliance & Ethics -osastolle ennen sen hyväksymistä, ja varmistettava, 
että se ei synnytä mahdollista ristiriitaa Ecolabin tehtäväsi kanssa. Lisäksi, 
jos teet töitä lounastauollasi, käytätkö Ecolabin verkkoa viestintään ja 
toisen yrityksen työn suorittamiseen? On mahdollista, että tämä sisältää 
eturistiriitoja, joita et ole ottanut huomioon.
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Vaihdamme lahjoja, kestitystä 
ja vieraanvaraisuutta eettisesti
Ecolab tunnustaa lahjojen ja kestityksen merkityksen 
liiketoiminnan harjoittamisessa maailmanlaajuisesti, mutta 
meidän on myös varmistettava, että lahja- ja kestityskulumme 
ovat sopivia ja hyvien liiketoimintakäytäntöjen mukaisia.

KUINKA VAIHDAMME LAHJOJA JA KESTITYSTÄ VASTUULLISESTI?
Lahjojen ja kestityksen tarjoaminen
•  Emme tarjoa lahjoja tai kestitystä yrityksenä vaikuttaa liiketoimintapäätöksiin 

asiakkaiden, toimittajien tai muiden kumppanien kanssa.
•  Emme tarjoa lahjoja tai kestitystä, jotka poikkeavat hyväksytyistä paikallisista 

tavoista tai eivät palvele oikeutettua liiketoimintatarkoitusta.
•  Emme voi tarjota liikekumppaneille käteistä, rahavaroja, kuten lahjakortteja, 

etuseteleitä tai henkilökohtaisia lainoja.
•  Meidän on ymmärrettävä lait ja käytäntömme ennen lahjojen tai kestityksen 

tarjoamista valtion virkahenkilöille. Katso lisäohjeita kohdasta Emme osallistu 
lahjontaan ja korruptioon.

•  Emme voi tarjota lahjoja ja kestitystä terveydenhuollon ammattilaisille. Katso lisätietoja 
Globaalista terveydenhuollon ammattilaisten vuorovaikutuskäytännöstämme. 

•  Emme voi tarjota lahjoja ja kestitystä, lukuun ottamatta nimellisiä aterioita, 
toimittajille, jos olemme Toimitusketju-työnantaja. Katso lisätietoja Globaali lahjojen 
ja kestityksen käytännöstä Globaalille toimitusketjulle. 

• Emme voi tarjota lahjoja ja kestitystä Yhdysvaltojen valtionhallinnon työntekijöille.
•  Emme voi tarjota lahjoja tai kestitystä, jotka voisivat nolata tai vahingoittaa 

Ecolabin mainetta, emme voi tarjota kestitystä epäasianmukaisissa paikoissa.
•  Emme tarjoa lahjoja ja kestitystä, jotka rikkovat käytännesääntöjämme, 

käytäntöjämme tai mitään sovellettavaa lakia, ja noudatamme paikallisia käytäntöjä 
koskien lahjoja ja kestitystä.

•  Esitämme kysymyksiä ja ilmoitamme huolenaiheista käytettävissä olevilla 
ilmoitusvaihtoehdoilla.

Lahjojen ja kestityksen hyväksyminen
•  Emme hyväksy sellaisia lahjoja tai kestitystä, olipa niiden arvo mikä tahansa, joiden 

tarkoitus on epäasianmukaisesti vaikuttaa päätöksentekoomme Ecolabin puolesta.

•  Emme voi hyväksyä liikekumppaneilta käteistä, rahavaroja, kuten lahjakortteja, 
etuseteleitä tai henkilökohtaisia lainoja.

•  Esitämme kysymyksiä ja ilmoitamme huolenaiheista käytettävissä olevilla 
ilmoitusvaihtoehdoilla
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Paikallisella Ecolabin maajohdolla voi olla tarkempia ohjeita 
lahjojen antamisesta ja vastaanottamisesta. Saat lisäohjeita 
paikallisesta käytännöstä, paikalliselta Henkilöstöhallinnon 
edustajalta tai Global Compliance & Ethics -osastolta.

Saat lisätietoja Globaalista matka- ja kulukäytännöstämme, Globaalista lahjojen ja 
kestityksen käytännöstämme globaalille toimitusketjulle, Globaalista terveydenhuollon 
ammattilaisten vuorovaikutuskäytännöstämme ja Globaalista lahjojen, matkojen, 
kestityksen ja aterioiden kannastamme.

KYSYMYS 
Yksi asiakkaistamme pyysi ateriaa kaupungin kalleimmassa ravintolassa. 
Hän myös aikoo tuoda puolisonsa. Voinko maksaa aterian?

VASTAUS
Ei. Emme voi tarjota kohtuuttomia aterioita asiakkaille. Emme myöskään voi 
maksaa kenellekään, jolla ei ole oikeutettua liiketoimintatarvetta osallistua, 
kuten puoliso. Tämä synnyttää tilanteen, jossa uskottavuutesi ja Ecolabin 
maine voi tahraantua.

MIKÄ ON SOPIVA LAHJA TAI KESTITYS?
Sopivat lahjat ovat nimellisarvoisia, ja kestityksen pitää olla 
kohtuullista kustannusten, määrän ja esiintymistiheyden suhteen. 
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Suojelemme luottamuksellisia tietoja
Ecolabin mielestä on erittäin arvokasta suojella luottamuksellisia ja teollisoikeuksiin 
liittyviä tietoja. Näihin sisältyvät immateriaalioikeudet.

KUINKA SUOJELEMME  
LUOTTAMUKSELLISIA TIETOJA?
•  Suojelemme luottamuksellisia ja teollisoikeuksiin 

liittyviä tietoja, kuten pitkän aikavälin strategiat, 
tuotteiden kehityssuunnitelmat, henkilöstötietueet, 
myynti- ja markkinointisuunnitelmat, taloustiedot, 
immateriaalioikeudet, kilpailukykyyn liittyvät 
tiedustelutiedot, asiakastiedot, hankinta- ja 
luopumissuunnitelmat ja valmistusmenetelmät, 
luvattomalta käytöltä tai julkaisulta.

•  Emme salli luottamuksellisten ja teollisoikeuksiin 
liittyvien tietojemme minkäänlaista luvatonta 
käyttöä tai julkaisua, ja noudatamme aina 
menettelyitämme tietojemme suojelemiseksi.

•  Emme jaa mitään luottamuksellista tai 
teollisoikeuksiin liittyvää tietoa, ellei vastaanottajalla 
ole liiketoimintatarve tietää, ja olemme saaneet 
vaadittavat hyväksynnät, ja kaikki välttämättömät 
luottamuksellisuus- ja salassapitosopimukset  
on solmittu.

•  Suojelemme myös luottamuksellisia tietoja ja 
immateriaalioikeuksia, joita asiakkaamme ja 
liikekumppanimme ovat luottaneet haltuumme,  
ja noudatamme turvallisuuskäytäntöjämme 
jakamalla kolmannen osapuolen tietoja vain 
Ecolabin työntekijöille ja valituille liikekumppaneille, 
joilla liiketoimintatarve tietää.

MITÄ LUOTTAMUKSELLISET 
TIEDOT OVAT?
Luottamukselliset tiedot ovat Ecolabin 
tai asiakkaidemme, toimittajiemme tai 
liikekumppaniemme arkaluonteisia, 
luottamuksellisia tai teollisoikeuksiin 
liittyviä tietoja, joita on suojeltava 
asianmukaisilla keinoilla. Yleisesti ottaen 
tiedot katsotaan luottamuksellisiksi ja 
teollisoikeuksiin liittyviksi, mikäli ne eivät 
ole julkisesti saatavilla.

MITÄ OVAT 
IMMATERIAALIOIKEUDET?
Immateriaalioikeudet viittaa Ecolabin 
arvokkaaseen omaisuuteen, 
joka on kehitetty tulevaisuuden 
innovaation avuksi, ja siihen sisältyvät 
tuotesuunnitelmamme ja strategiamme, 
patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet, 
kauppasalaisuudet ja osaaminen.

•  Emme käytä luottamuksellisia tai teollisoikeuksiin 
liittyviä tietoja saadaksemme henkilökohtaista 
hyötyä työsuhteemme aikana Ecolabissa tai sen 
jälkeen, kun olemme lähteneet Ecolabista.

•  Luemme Globaalin immateriaalioikeuksia koskevan 
käytännön, jos meillä on kysyttävää Ecolabin 
immateriaalioikeuksien käytöstä.

•  Ilmoitamme huolenaiheet käytettävissä olevilla 
ilmoitusvaihtoehdoilla.

Katso lisätietoja Globaalista tietosuojakäytännöstämme 
ja Globaalista immateriaalioikeuksia koskevasta 
käytännöstämme.
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Johdamme liikekumppaneitamme 
vastuullisesti
Ecolab odottaa, että liikekumppanimme, mukaan lukien 
toimittajamme ja muut kumppanit, noudattavat samoja 
standardeja ja periaatteita kuin mekin.

MITÄ STANDARDEJA ECOLAB ODOTTAA 
LIIKEKUMPPANIENSA NOUDATTAVAN?
Ecolab on määrittänyt Eettiset ulkoistamisstandardit, joihin sisältyvät 
toimittajiemme todennus, sertifiointi, avoimuus ja koulutus, joiden 
avulla he pystyvät vastaamaan odotuksiimme sekä noudattamaan 
Toimittajan käytännesääntöjä.

KUINKA JOHDAMME LIIKEKUMPPANEITAMME?
•  Suoritamme sopivan asiakkaan tuntemismenettelyn kaikkien uusien 

toimittajiemme ja muiden liikekumppanien kanssa Eettisten ulkoistamisstandardien 
ja hankinta- ja ulkoistamismenettelyiden mukaisesti.

•  Noudatamme hankintakäytäntöjämme ja varmistamme, että kuluttaminen ja kulut 
liikekumppaneillemme ovat kohtuullisia, välttämättömiä ja liittyvät liiketoimintaan.

•  Olemme määrittäneet vaatimustenmukaisuusvaatimukset suorille toimittajillemme 
koskien konfliktimineraaleja, valvontakeinojen ja raportoinnin toimeenpanoa ja 
asianmukaisten ulkoistamistoimenpiteiden käyttöä, ja tarjoamme asiakkaillemme 
tarvittavan datan heidän konfliktimineraalien raportointinsa avuksi.

•  Odotamme, että kaikki toimittajamme ja muut kolmannet osapuolet täyttävät 
työllistämiskäytäntömme perusstandardit - mukaan lukien lapsityövoiman, 
pakkotyövoiman ja syrjimisen kielto - terveys ja turvallisuus, ympäristönsuojelu, 
lahjonnan torjunta, kilpailu ja konfliktimineraalien käyttö ja raportointi.

•  Odotamme, että kaikki kolmannet osapuolet, jotka toimivat puolestamme 
noudattavat käytäntöjämme ja menettelyitämme ja noudattavat kaikkia 
sovellettavia lakeja.

• Ilmoitamme huolenaiheet käytettävissä olevilla ilmoitusvaihtoehdoilla.

Saat lisätietoja Toimittajan käytännesäännöistämme, Konflikti mineraalien 
käytännöstämme, Globaalista hankintakäytännöstämme ja Globaalista 
korruptionvastaisesta käytännöstä ja menettelyistä.
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Pidämme tietomme turvassa
Ecolab suhtautuu tietoturvaan vakavasti ja ylläpitää käytäntöjä 
ja menettelyitä, joilla suojataan Ecolabin arkaluonteisia ja 
luottamuksellisia tietoja ja säilytetään turvallisesti työntekijöidemme, 
asiakkaidemme, toimittajiemme ja liikekumppaneidemme 
arkaluonteisia ja luottamuksellisia tietoja. On erittäin tärkeää, että 
me kaikki työskentelemme varmistaaksemme, että tietoja ei päädy 
vääriin käsiin. Ecolab on määrittänyt ankarat käytännöt, standardit 
ja menettelyt avuksi suojelemaan arkaluonteisia tai luottamuksellisia 
tietoja, mukaan lukien järjestelmiimme tallennettu elektroninen data.

KUINKA SUOJELEMME TIETOJAMME?
•  Noudatamme kaikkia tietoturvakäytäntöjämme, standardejamme ja 

menettelyitämme käyttäessämme, syöttäessämme, käsitellessämme, 
tallentaessamme ja siirtäessämme tietoja, ja käytämme arkaluonteisia ja 
luottamuksellisia tietoja vain, kun meillä on liiketoiminnallinen tarve siihen.

•  Myönnämme käyttöoikeuden luottamuksellisiin tai arkaluonteisiin tietoihin vain 
niille, jotka tarvitsevat sitä osana työtään.

•  Ilmoitamme välittömästi epäilyttävät tietotekniikka (IT) -tapahtumat tai ongelmat 
Ecolabin Global IT Service Desk -palveluun tai Ecolab Monitoring and Escalation Center 
(EMEC) -keskukseen käyttämällä tietoturvallisuuden tukipuhelinta (402-517-9865) tai 
tietoturvallisuuden sähköpostia (informationsecurity@ecolab.com).

MITÄ ON TIETOTURVA?
Tietoturva on prosessi, joka meillä on käytössä datamme ja 
tietomme turvaamiseksi luvattomalta käytöltä.
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Suojelemme Ecolabin omaisuutta
Ecolab pystyy täyttämään asiakkaidensa tarpeet ja toteuttamaan tehtäväänsä vain 
yrityksen omaisuuden asianmukaisen käytön ja ylläpidon avulla.

MITÄ ECOLABIN OMAISUUS ON?
Omaisuuteemme sisältyvät raaka-aineet, 
laitteet, toimistotarvikkeet, teknologia 
ja elektroninen omaisuus, taloudellinen 
omaisuus, mukaan lukien yrityksen 
kortit, tilat ja immateriaalioikeudet.

KUINKA SUOJELEMME OMAISUUTTAMME?
• Säilytämme ja suojelemme yrityksemme omaisuutta ja käytämme sitä liiketoimintatarkoituksiin.
•  Ylläpidämme ja hallitsemme omaisuutta, josta olemme vastuussa, ja suojaamme sitä varkaudelta, katoamiselta, 

väärinkäytöltä ja hyväksikäytöltä.
•  Ymmärrämme, että Ecolabin verkot, Internet-yhteys, puhelin- ja sähköpostijärjestelmät ovat tarkoitettu 

liiketoimintatarkoituksiin, vain rajallisella ja asianmukaisella henkilökohtaisella käytöllä, kuten on yksityiskohtaisesti 
esitetty Globaalien tietojärjestelmien hyväksyttävän käytön käytännössämme ja Globaalissa sosiaalisen median 
käytännössämme. 

• Ymmärrämme, että Ecolab voi valvoa Ecolabin elektronisen omaisuuden ja verkon käyttöämme.
•  Ilmoitamme kaikista huolenaiheista koskien Ecolabin omaisuuden väärinkäyttöä, varkautta ja katoamista 

esihenkilöllemme tai IT-osastolle tai Käytännesääntöjen tukipuhelimen kautta.

KYSYMYS 
Minulla on henkilökohtainen projekti, jonka 
parissa työskentelen, ja tarvitsen siihen 
erikoistyökalua, jota minulla ei ole kotona. 
Tehtaallani on työkalu, eikä sitä käytetä 
usein. Onko sopivaa, että otan työkalun kotiin 
vain yhdeksi yöksi?

VASTAUS
Ei. On epäasianmukaista käyttää Ecolabin 
omaisuutta henkilökohtaisiin projekteihin.
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Emme osallistu 
sisäpiirikauppaan
Ecolab suojelee olennaista, ei-julkista tietoa, emmekä vaihda 
arvopapereita tai anna vinkkejä muille tätä varten ei-julkisen 
tiedon perusteella.

MITÄ ON SISÄPIIRIKAUPPA?
Sisäpiirikaupalla tarkoitamme sellaisten henkilöiden kaupankäyntiä 
yrityksen arvopapereilla, joilla on pääsy sisäpiiritietoihin, joilla 
tarkoitetaan olennaisia, ei-julkisia tietoja yrityksestä.

KUINKA VÄLTÄMME SISÄPIIRIKAUPAN?
•  Emme osta tai myy Ecolabin osakkeita tai minkään muun yhtiön osakkeita, kun 

olemme tietoisia olennaisista, ei-julkisista tai sisäpiiritiedoista.
• Emme anna vinkkejä tai tarjoa sisäpiiritietoa kenellekään.
•  Hankimme etukäteen luvan Lakiosastolta, ennen kuin kauppaamme mitään 

Ecolabin arvopapereita, jos olemme Ecolabin ylempiä toimihenkilöitä tai johtajia 
tai jos olemme ylempää johtoa tai nimetty sisäpiiritoimija, joka tekee liiketoimia 
kvartaali-ikkunajakson ulkopuolella.

•  Esitämme kysymyksiä ja otamme yhteyttä Lakiosastoon, jos emme ole varmoja 
sisäpiirikauppojen laeista ja tavoista, joilla niitä sovelletaan yksilölliseen 
tilanteeseemme.

• Ilmoitamme huolenaiheet käytettävissä olevilla ilmoitusvaihtoehdoilla.

Saat lisätietoja Globaalista sisäpiirikauppojen käytännöstämme.
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Pidämme tarkkoja tallenteita
Ecolabin tallenteiden on aina vastattava tarkasti ja täydellisesti 
harjoittamaamme liiketoimintaa.

KUINKA PIDÄMME TARKKOJA TALLENTEITA?
•  Ylläpidämme täydellisiä, tarkkoja ja ajantasaisia tallenteita, jotka eivät ole koskaan 

harhaanjohtavia, epätäydellisiä tai tarkoitettu tosiasioiden peittämiseen.

•  Ylläpidämme kirjanpitotietueita ja tilinpäätöksiä, jotka noudattavat kaikkia 
lainmukaisia vaatimuksia ja yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita ja jotka ovat 
johdonmukaisia Globaalin kirjanpito- ja valvontakäytäntömme kanssa kanssa.

• Emme ylläpidä kirjaamattomia tai ”kirjanpidon ulkopuolisia” varoja tai omaisuutta.

•  Pidämme silmällä hälytysmerkkejä koskien liiketapahtumia, kuten liikekumppanin 
tekemät oudot maksupyynnöt tai vastentahtoisuus tarjota tietoja, ja ilmoitamme 
toiminnasta, jota voimme luulla rahanpesuksi, Lakiosastolle.

•  Ryhdymme toimenpiteisiin edellyttääksemme, että kaikki julkisesti antamamme 
tiedot, mukaan lukien raportit, lehdistötiedotteet ja analyytikkojen ja 
osakkeenomistajien tiedonannot, ovat tarkkoja, ajantasaisia eivätkä sisällä epätosia 
tai harhaanjohtavia väittämiä.

•  Luomme, ylläpidämme ja tuhoamme tallenteemme Globaalin tallenteiden 
hallintakäytäntömme ja Globaaliln tallenteiden säilytysaikataulumme mukaisesti.

•  Noudatamme mahdollisia ”oikeuden määräämä säilytyspyyntö” -ilmoituksia 
ja varmistamme, että tallennamme kaikki tallenteet, jotka liittyvät tällaisiin 
määräyksiin.

•  Otamme yhteyttä Lakiosastoon, kun meillä on kysyttävää kirjanpidosta, ”oikeuden 
määräämistä säilytyspyynnöistä” tai muusta ilmoittamisesta.

• Ilmoitamme huolenaiheet käytettävissä olevilla ilmoitusvaihtoehdoilla. 
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KYSYMYS 
Olin äskettäin työmatkalla ja käytin käteistä useisiin aterioihin, taksimatkoihin 
ja muihin kuluihin. Olin kiireinen enkä kerännyt kaikkia kuitteja, joten kun tulin 
takaisin, kirjoitin itse muutaman kuitin parhaan muistini mukaan lähettääkseni 
ne matkalaskuni mukana osoituksena käyttämästäni käteisestä. Kerroin 
esihenkilölleni tilanteesta, ja hän pyysi minua vain lähettämään matkalaskun 
ja itse kirjoittamani kuitit, ja hän hyväksyisi sen. Onko tämä OK?

VASTAUS
Ei. Kaikkien Ecolabin liiketoimintatietueiden, mukaan lukien kuitit 
matkoiltasi, on oltava tarkkoja, täydellisiä eikä koskaan väärennettyjä. Et saa 
lähettää itse kirjoittamiasi kuitteja.

MITÄ TALLENTEITA SÄILYTÄMME?
Säilytämme tallenteita liiketoiminnastamme. Tähän voi sisältyä 
kirjanpitotietueet, tilinpäätökset, raportit, asiakastiedot, 
teollisisoikeuksiin liittyvät tiedot, sähköpostiviestit, sopimukset ja 
muu data ja tiedot, missä tahansa muodossa.

Saat lisätietoja Globaalista matka- ja kulukäytännöstämme, Globaalista tallenteiden 
hallintakäytännöstämme, Globaalista tallenteiden säilytysaikataulustamme, 
Verokannastamme, Globaalista rahanpesun vastaisesta käytännöstämme  
ja Globaalista kirjanpito- ja valvontakäytännöstämme.
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Osakkeidemme osuuksilla käydään julkisesti kauppaa New Yorkin pörssissä 
(NYSE). Julkisesti noteerattuna yrityksenä Ecolabia koskevat Yhdysvaltojen 
arvopaperilait, joita hallitsee Securities and Exchange Commission (SEC), ja NYSE:n 
säännöt, ja meidän on kaikkien noudatettava näitä lakeja ja sääntöjä. Jos Ecolabin 
tilinpäätöksissä tehdään olennaisesti virheellisiä tai harhaanjohtavia julkaisuja, 
tiedonantoja tai kirjauksia koskien SEC:tä tai NYSE:tä, sekä yritykseen että asiassa 
mukana oleviin työntekijöihin voi kohdistua siviili- ja rikosoikeudellisia rangaistuksia.

•  Tämän mukaisesti sijoittavalle yleisölle annettujen julkaisujen, mukaan 
lukien määräaikaiset raportit, lehdistötiedotteet ja analyytikko- ja 
osakkeenomistajatiedonannot, on oltava tarkkoja ja ajantasaisia.

•  Emme saa koskaan tehdä tahallisesti tai tiedostaen virheellisiä tai harhaanjohtavia 
väittämiä tai poisjättämisiä missään Ecolabin julkaisussa, raportissa tai 
rekisteröinti-ilmoituksissa, joita lähetetään SEC:lle tai NYSE:hen tai muuhun 
pörssiin, jossa Ecolabin arvopaperit on noteerattu. Lisäksi jokaisella meistä on 
velvollisuus tehdä yhteistyötä, mikäli sisäiset tai ulkopuoliset tarkastajat esittävät 
kysymyksiä tai pyytävät tietoja.

•  Ecolabin ylemmät toimihenkilöt ja talous- ja kirjanpitoammattilaiset, joita johtavat 
toimitusjohtajamme, rahoitusjohtajamme ja Corporate Controllerimme, ovat 
merkittävässä asemassa sen varmistamisessa, että taloudelliset tietueemme 
ja julkaisumme ovat täydellisiä, tarkkoja ja ajantasaisia. Sen lisäksi, että 
noudatamme kaikkia näiden käytännesääntöjen ehtoja ja mahdollisia näihin 
liittyviä käytäntöjä, menettelyitä ja käyttöoppaita, ylempien toimihenkilöidemme 
ja kirjanpitotyöntekijöidemme on toimittava vilpittömästi, asiaankuuluvalla 
huolellisuudella, pätevästi ja velvollisuuksiensa mukaisesti, vääristelemättä 
olennaisia tosiasioita tai päästämättä itsenäistä arviointikykyään hämärtymään.
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Viestintämme on asianmukaista
Jotta pystyisimme parantamaan ja suojelemaan mainettamme, 
meidän on viestittävä myönteisellä, totuudenmukaisella ja 
johdonmukaisella tavalla ja puhuttava yhdellä äänellä.

KUINKA VIESTIMME ASIANMUKAISESTI?
•  Emme jaa mitään luottamuksellisia tai teollisoikeuksiin liittyviä tietoja julkisesti tai 

sosiaalisessa mediassa.
•  Meidän on aina oltava varovaisia, kun keskustelemme liikeasioista Ecolabin 

ulkopuolella tai julkisella foorumilla.
•  Muistamme, että käytännesääntömme ja käytäntömme koskevat myös internetiä 

ja sillä, mitä julkaisemme sosiaalisessa mediassa, voi olla pysyvä vaikutus meihin, 
asiakkaisiimme ja Ecolabiin.

•  Varmistamme, että on selvää, että puhumme vain omasta puolestamme emmekä 
Ecolabin puolesta, kun käytämme sosiaalista mediaa.

•  Lähetämme pyynnöt analyytikoilta tai sijoittajilta Investor Relations 
(Sijoittajasuhteet) -osastollemme.

•  Lähetämme julkilausumat, media-artikkelit ja muun toimituksellisen sisällön Global 
Communications (Globaali viestintä) -tiimille tarkastettavaksi ennen julkaisua yleisölle.

•  Otamme yhteyttä Global Communications -tiimiin ennen kuin hyväksymme kutsun 
puhua tai pitää esitelmiä suurelle yleisölle Ecolabin puolesta, mukaan lukien 
esitelmät teknisissä konferensseissa.

•  Keskustelemme esihenkilömme kanssa tai otamme yhteyttä Global 
Communications -tiimiin, mikäli meillä on kysyttävää tiedonannoista tai sosiaalisen 
median käytöstä.

• Ilmoitamme huolenaiheet käytettävissä olevilla ilmoitusvaihtoehdoilla.

Saat lisätietoja Globaalista mediavuorovaikutuskäytännöstämme, Globaalista sosiaalisen 
median käytännöstämme ja Globaalista ulkoisen viestinnän käytännöstämme.

MIKÄ ON GLOBAL COMMUNICATIONS -TIIMI?
Global Communications -tiimi, osa Global Marketing & Communications 
(Globaali markkinointi- ja viestintä) -osastoa, on vastuussa Ecolabin 
maineen hallinnasta. Tiimi hallitsee myös yrityksen sosiaalisen median 
kanavia ja käsittelee ulkopuolisilta sidosryhmiltä, media mukaan lukien, 
tulevat kysymykset. Lähetämme mediakysymykset tälle tiimille, jotta 
pysymme johdonmukaisena julkisessa viestinnässämme.
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