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Kirje
toimitusjohtajalta
Hyvä tiimi
Me luomme edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista meille itsellemme,
asiakkaillemme, kuluttajille, kumppaneille ja muille sidosryhmille. Voimme saavuttaa tämän
tavoitteemme elämällä arvojemme mukaisesti, vaalimalla mainettamme ja rakastettuja
brändejämme sekä harjoittamalla liiketoimintaamme oikeudenmukaisesti. Teemme kestäviä
valintoja, toimimme aina oikein.
Joskus se on helpommin sanottu kuin tehty: emme ehkä aina tiedä, mikä on vastuullinen,
eettinen tai oikea valinta. Toimintaohjeemme (Code of Conduct) auttaa meitä tällaisissa
tilanteissa. Se kertoo, miten harjoitamme liiketoimintaamme eettisesti, ja auttaa meitä
tekemään oikeita valintoja.
Muista, ettei ole oikeaa tapaa toimia väärin. Vaikka toimintaohjeemme (Code of Conduct)
selventää velvollisuuksiamme, siinä ei voida ottaa huomioon kaikkia tilanteita, joita työssä
voi tulla vastaan. Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita, keskustele niistä kollegojesi,
esihenkilösi tai HR-kumppanin kanssa. Voit myös ottaa yhteyttä Legal & Compliance
-tiimiimme tai käyttää ilmoituspalvelua, jossa voit ilmoittaa toimintaohjeemme (Code of
Conduct) vastaisista rikkomuksista.
Kiitos siitä, että olet sitoutunut noudattamaan toimintaohjettamme (Code of Conduct) ja
harjoittamaan liiketoimintaamme vastuullisesti joka päivä.
Nathalie

Fiskars Groupin Toimintaohje // 2022

3

Arvomme
Me luomme edistyksellistä muotoilua,
joka tekee arjesta ainutkertaista.
Arvomme ohjaavat päivittäistä
toimintaamme. Toimintaohjeemme
(Code of Conduct) avulla pysymme
uskollisina arvoillemme ja
harjoitamme liiketoimintaa eettisesti
ja vastuullisesti.
Toisin sanoen harjoitamme
liiketoimintaa aina arvojemme
mukaisesti.

Luomme muutoksen
Kasvamme myötätunnolla
Juhlimme arkea
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Tarinamme
Hyvä muotoilu on rehellistä ja inspiroivaa. Rikastuttavaa,
luontevaa ja varmaa. Hyvä muotoilu on innovatiivista,
tuotteen käyttötarkoitukseen sopivaa. Hyvä muotoilu on
kiehtovaa, ja se luo ikimuistoisia hetkiä.
Hyvä muotoilu on hyvää liiketoimintaa: harkittua ja uteliasta,
kuluttajien tarpeiden, toiveiden ja unelmien mukaista.
Ennen kaikkea hyvä muotoilu on trendejä kestävämpää: sillä
on pysyvä vaikutus ihmisten elämään.
Fiskars Group ilmentää huippumuotoilun voimaa kaikessa
toiminnassaan ideoinnista tuotantoon ja liiketoiminnan
kehittämiseen. Yhdistämällä ammattitaidon, puhuttelevat
brändit ja digitaalisen muutoksen luomme jatkuvasti uutta
mutta olemme myös uskollisia juurillemme.
Vuodesta 1649 lähtien olemme tehneet elämän paremmaksi
toisillemme ja meitä ympäröivälle maailmalle. Olemme
edistäneet innovointia ja kestävää kasvua ja haastaneet
kertakäyttökulttuurin ajattomilla, merkityksellisillä,
käytännöllisillä ja kauniilla tuotteilla.
Meillä on maailmanlaajuisia muotoilulähtöisiä brändejä
arjen tarpeisiin. Toteutamme johdonmukaisesti yhteistä
tarkoitustamme:

edistyksellistä muotoilua, joka
tekee arjesta ainutkertaista
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Toimintaohjeemme (Code of Conduct)
Tämä toimintaohje (Code of Conduct) koskee kaikkia Fiskars Groupin työntekijöitä,
esihenkilöitä, johtajia, toimihenkilöitä, hallituksen jäseniä, neuvonantajia ja muita Fiskarsin
ohjauksessa työskenteleviä (jäljempänä ”Fiskars Groupin työntekijät”) sekä Fiskars
Groupin kaikkia yhtiöitä eri puolilla maailmaa.
Fiskars Group vaatii, että kaikki liikekumppanit ja asiakkaat sekä heidän alihankkijansa
noudattavat tämän toimintaohjeen (Code of Conduct) mukaisia tai sitä vastaavia
periaatteita.
Erillinen Fiskars Groupin toimittajille laadittu toimintaohje (Supplier Code of Conduct)
sisältää kaikki toimittajille asetetut eettisyyttä ja vastuullisuutta koskevat vaatimukset.

Fiskars Groupin työntekijöiden ei pidä noudattaa toimintaohjetta (Code of Conduct)
ainoastaan sanatarkasti ja kirjaimellisesti, vaan myös sen tarkoitusta, tausta-ajatusta
ja arvoja. Kaikkien Fiskars Groupin työntekijöiden on siis tunnettava toimintaohjeemme
(Code of Conduct) ja sen tueksi laaditut Fiskars Groupin muut politiikat. Työ on hoidettava
toimintaohjeen ja politiikkojen mukaisesti silloinkin, kun niissä vaaditaan enemmän kuin
kansalliset lait tai määräykset velvoittavat.

Me kaikki näytämme esimerkkiä toisillemme ja sidosryhmillemme toimimalla rehdisti,
oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti.
Perehtymällä toimintaohjeeseen (Code of Conduct) saat selville oikean tavan toimia.
Jos olet epävarma, kysy ennen kuin toimit. Mieti, kenen vastuulla tai valvonnassa
asia on ja kenellä voisi olla tarvitsemasi tiedot. Voit ottaa yhteyttä esihenkilöösi,
konsernin tai paikalliseen henkilöstöhallintoon tai Legal & Compliance -tiimiin
(compliance@fiskars.com).

Ei ole oikeaa tapaa toimia väärin.
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Raportoi väärinkäytöksistä!
Fiskars Group on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan.
Raportoi väärinkäytöksistä, vääristä liiketoimintatavoista
ja toimintaohjeemme (Code of Conduct) vastaisesta
toiminnasta.
Rikkomukset toimintaohjettamme (Code of Conduct)
vastaan heikentävät luottamusta, jota olemme rakentaneet
organisaatiossamme ja osakkeenomistajiemme,
asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme keskuudessa.
Voit altistaa itsesi, työtoverisi ja liiketoimintamme riskeille,
jos et noudata toimintaohjettamme (Code of Conduct).
Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita, jotka koskevat
toimintaohjeemme (Code of Conduct), politiikkojemme tai
lakien vaatimuksia, ota yhteyttä esihenkilöösi, konsernin
tai paikalliseen henkilöstöhallintoon tai Legal & Compliance
-tiimiin (compliance@fiskars.com).

Jos epäilet, että toimintaohjettamme (Code of Conduct) on
rikottu, sinun on raportoitava asiasta viipymättä.
Voit halutessasi tehdä ilmoituksen nimettömästi Fiskars
Group Ethics and Compliance -ilmoituspalvelussa.
Voit ilmoittaa mistä tahansa rikkomuksesta täysin
nimettömästi joko kirjallisesti tai suullisesti.

I LM O I TU SPALVELU ( VER KOS S A )
Suositeltava ilmoitustapa toimihenkilöille ja työntekijöille,
joilla on yrityksen tietokone/internetyhteys.
Pääset Ethics & Compliance -ilmoituspalveluun intranetistä
tai suoraan miltä tahansa internetiin yhdistetyltä laitteelta
osoitteesta https://report.whistleb.com/en/fiskars.
Palvelu on saatavilla kaikilla Fiskars Groupin kielillä.

VI HJELI N JA ( P U HELI M I TSE)
Suositeltava ilmoitustapa työntekijöille, joilla ei ole
yrityksen tietokonetta/internetyhteyttä.
Meillä on myös maksuton Ethics & Compliance
-puhelinpalvelu työntekijöille, joiden ei ole helppo päästä
tietokoneelle/internetiin (esim. tuotantoyksiköiden ja
jakelukeskusten työntekijät).
Maksuttomat puhelinnumerot ovat nähtävillä
työpaikalla (esim. ilmoitustaululla). Voit myös kysyä
asiasta esihenkilöltäsi, konsernin tai paikallisesta
henkilöstöhallinnosta tai Legal & Compliance -tiimiltä
(compliance@fiskars.com). Puhelinnumerot on
julkaistu myös intranetissä.
Anonymiteettisi turvataan koko prosessin ajan ja myös sen
jälkeen, kun tapaus on käsitelty.
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ET H IC S & C OMP LIA NC E - ILMOIT U SPALVELU N/ P U HELINLINJA N K A U TTA
R A P O R TO IT U J E N TA PA U ST EN K ÄSITTELYP ROS ES S I
Viesti vastaanotettu ilmoituspalvelun tai puhelinlinjan kautta
Onko toimintaohjetta (Code of Conduct) rikottu?
Arviointi Code of Conduct Violation Response -politiikan mukaisesti.

KYLLÄ

EI

Koordinoinnissa ja tutkinnassa noudatetaan Code
of Conduct Violation Response -politiikkaa:

• Toimintaohjetta (Code of Conduct) ei ole
rikottu ja tapaus luokitellaan sen mukaisesti

• Määritetään kyseisen tapauksen tutkija(t)

• Tarvittaessa tapaus siirretään asiasta
vastaavalle esihenkilölle toimenpiteitä ja
seurantaa varten

• Aloitetaan anonyymi vuoropuhelu ilmoittajan
kanssa
• Tutkitaan tapaus määritettyjen periaatteiden
mukaisesti
• Luokitellaan ilmoitus tilastointia ja tehokasta
seurantaa varten
• Tiedotetaan tapauksen käsittelystä
ilmoittajalle
• Siirretään rikostapaukset poliisille
• Poistetaan tai arkistoidaan tapaus, kun sitä
ei enää tarvitse pitää avoimena tai kun se on
käsitelty

• Tiedotetaan tapauksen käsittelystä
ilmoittajalle
• Luokitellaan ilmoitus tilastointia varten
• Poistetaan tai arkistoidaan tapaus

Epäillyistä rikkomuksista raportoimisella ei ole
haitallisia seurauksia ilmoittajalle työpaikalla.
Fiskars Group kieltää kostotoimet niitä kohtaan,
jotka tekevät ilmoituksen toimintaohjeen (Code
of Conduct), käytäntöjemme tai sovellettavan lain
rikkomuksesta tai epäillystä rikkomuksesta tai
avustavat ilmoitetun rikkomuksen tutkinnassa.

MITEN ESIH ENK ILÖ IDEN
TUL ISI K ÄSITEL L Ä
RAP O RTO IDUT H UO L ENAIH EET?
Odotamme johtajien ja esihenkilöiden toimivan
arvojemme mukaisesti kaikissa tilanteissa. Jos
joku haluaa keskustella kanssasi huolenaiheesta
tai kysymyksestä, on sinun vastuullasi kuunnella
ja toimia. Huolenaiheiden asianmukainen
käsittely on ratkaisevan tärkeää luottamuksen
säilyttämisessä. Vastaa kunnioittavasti ja
ota jokainen huolenaihe vakavasti. Jos et ole
varma siitä, miten sinun pitäisi toimia, voit
kysyä neuvoa henkilöstöhallinnosta tai Legal &
Compliance -tiimiltä.

• Raportoidaan Fiskars Groupin Ethics Advisory
Groupille ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle
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Oletko epävarma?
Keskustele
esihenkilösi kanssa
tai kysy Legal &
Compliance -tiimiltä.

Oletko epävarma?
Keskustele
esihenkilösi kanssa
tai kysy Legal &
Compliance -tiimiltä.

Oletko epävarma?
Keskustele
esihenkilösi kanssa
tai kysy Legal &
Compliance -tiimiltä.

Oletko epävarma?
Keskustele
esihenkilösi kanssa
tai kysy Legal &
Compliance -tiimiltä.

?

?

?

?

Onko se
laillista?

Onko se Fiskars
Groupin
yhtiökäytäntöjen
mukaista?

Onko se
Fiskars
Groupin
arvojen
mukaista?

Voiko tästä
olla haittaa
Fiskars
Groupin
maineelle?

KYLLÄ

EI
Tällä teolla voi olla
vakavia seurauksia.
Älä tee sitä.

KYLLÄ

EI
Tällä teolla voi olla
vakavia seurauksia.
Älä tee sitä.

KYLLÄ

K YLLÄ

Tällä teolla voi olla
vakavia seurauksia.
Älä tee sitä.

EI
Tällä teolla voi olla
vakavia seurauksia.
Älä tee sitä.

K YLLÄ

EI

Olisinko
huolissani,
jos tästä
tehtäisiin
uutisotsikko?
?

Eettinen
päätöksentekomalli
Joskus sinun on pystyttävä päättämään, miten toimia tietyssä tilanteessa,
vaikka sitä koskevia ohjeita ei ole saatavilla. Kun olet päättämässä, miten toimia
tällaisessa tapauksessa, vastaa Fiskars Groupin eettisen päätöksentekomallin
kysymyksiin. Ne auttavat sinua määrittämään, mikä on asianmukaisin tapa edetä.

Oletko epävarma?
Keskustele
esihenkilösi kanssa
tai kysy Legal &
Compliance -tiimiltä.

Tällä teolla voi olla
vakavia seurauksia.
Älä tee sitä.

EI
EI

Olisinko
ylpeä teosta?
Olisivatko
työkaverini
ylpeitä siitä?

Tällä teolla voi olla
vakavia seurauksia.
Älä tee sitä.

KYLLÄ

?
Oletko epävarma?
Keskustele
esihenkilösi kanssa
tai kysy Legal &
Compliance -tiimiltä.

Päätös edetä
vaikuttaa
asianmukaiselta.
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Eettiset periaatteemme
Lakien ja määräysten noudattaminen
Fiskars Group sitoutuu noudattamaan täysin niiden maiden lakeja ja määräyksiä, joissa sillä on toimintaa.
Harjoitamme liiketoimintaamme aina lakien mukaisesti ja rehdisti. Kaikkien Fiskars Groupin työntekijöiden on
tunnettava tämä toimintaohje (Code of Conduct) ja sen tueksi laaditut Fiskars Groupin politiikat. Heidän on
myös hoidettava työnsä niiden mukaisesti silloinkin, kun toimintaohjeessa vaaditaan enemmän kuin kansalliset
lait tai määräykset velvoittavat.
Toimintaohjeessa (Code of Conduct) ja Fiskars Groupin politiikoissa ei voida ottaa huomioon kaikkia tilanteita
etenkään silloin, jos eri maiden lakien välillä on eroja. Jos tiettyä tilannetta ei ole nimenomaisesti käsitelty
toimintaohjeessa (Code of Conduct) tai politiikoissamme, Code of Conductin periaatteita on noudatettava
käyttämällä tervettä järkeä ja hyvää arvostelukykyä – aina sovellettavien lakien mukaisesti.

Meillä kaikilla on oltava riittävä lakien, määräysten ja yhtiömme sisäisten käytäntöjen tuntemus. Jokaisen on
tunnettava omaan tehtäväänsä liittyvät lait ja säännökset. Lakia ei voi jättää noudattamatta mistään syystä.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen
Fiskars Group kunnioittaa ja edistää aktiivisesti ihmisoikeuksia. Harjoitamme liiketoimintaamme vastuullisesti
eettisten ja kestävien periaatteiden mukaisesti. Kaikkien Fiskars Groupin työntekijöiden, toimittajien ja
kumppanien tehtävänä on noudattaa ihmisoikeuksia koko arvoketjussamme. Tämä tarkoittaa turvallisuuden,
terveyden, hyvinvoinnin, monimuotoisuuden, osallistamisen ja tasavertaisten mahdollisuuksien edistämistä
sekä ahdistelun, syrjinnän, korruption ja lahjonnan vastustamista.
Olemme sitoutuneet noudattamaan seuraavia periaatteita: International Bill of Human Rights, UN Guiding
Principles on Business and Human Rights, ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work ja UN
Global Compact.
Fiskars Groupin Toimintaohje // 2022
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M O N IM U OTOISU U S J A OSA L LI STA M INEN F IS K A RS G ROU P IS SA

Kansalaisuus

Ikä
Ura
Etninen tausta

Sukupuoli
LGBTQ+

Rotu
Arvot

+

Kieli
Vamma

Koulutus
Asuinpaikka

Kannustamme kaikkia
jakamaan arkipäivän
kokemuksensa ja
näkökulmansa avoimesti
ympäristössä, jossa
kaikkia kuunnellaan ja
ymmärretään.

=

Yhdessä
saavutamme jotain
ainutkertaista

MONIMU OTO I S UUS J A O S A LLI S TA M IN EN
Yhdessä saavutamme jotain ainutkertaista. Kannustamme kaikkia tuomaan esiin arkipäivän
kokemuksensa ja näkökulmansa avoimesti ympäristössä, jossa kaikkia kuunnellaan ja
ymmärretään. Vaalimme monimuotoisuutta sen kaikissa muodoissa ja arvostamme jokaisen
yksilön ainutlaatuisia ominaisuuksia. Kun tutkimme, opimme ja luomme yhdessä, voimme
parantaa paitsi omaa arkeamme myös meitä ympäröivää maailmaa.
Fiskars Group on sitoutunut siihen, että rekrytoinnissa ja henkilöstöä koskevissa
käytännöissä ja säännöissä kaikkia kohdellaan tasavertaisesti. Kohtelemme kaikkia
työntekijöitä tasavertaisesti ja puolueettomasti osaamisen, kokemuksen ja suoritusten
perusteella riippumatta rodusta, etnisestä taustasta, iästä, vammasta, sukupuolesta,
seksuaalisesta suuntautumisesta tai muista ominaisuuksista.
Fiskars Groupin Toimintaohje // 2022
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TERVEYS JA TU RVALLI SU US

TYÖNTE KIJ ÖIDE N OIKE UDE T

Fiskars Group sitoutuu
korkeatasoiseen turvallisuuteen
kaikissa toiminnoissaan eri puolilla
maailmaa. Edistämme aktiivisesti
turvallisuuskulttuuria kannustamalla
työntekijöitämme toimimaan
ennakoivasti ja kantamaan vastuunsa
työtapaturmien ehkäisyssä. Jokainen
on vastuussa työturvallisuudesta,
ja turvallisuusongelmista on aina
ilmoitettava johdolle. Työpaikan
turvallisuudesta ei saa tinkiä. Jokainen
on vastuussa havaitsemiensa
turvallisuuspoikkeamien raportoinnista.

Työntekijöiden perusoikeuksia
on kunnioitettava, myös
yhdistymisvapautta ja
työehtosopimusneuvotteluja.
Emme salli pakkotyövoiman tai
lapsityövoiman käyttöä tai syrjintää
missään muodoissa milloinkaan.
Kannatamme ILO:n (International
Labour Organization) julistusta
työelämän perusperiaatteista
ja oikeuksista (Declaration on
Fundamental Principles and Rights at
Work).

Oletko havainnut terveyteen tai
turvallisuuteen liittyvän ongelman?
Ilmoita siitä Safety Incy.io -palvelun
kautta!
Kaikki Fiskars Groupin työntekijät
ovat velvollisia raportoimaan
turvallisuuspoikkeamista!

Fiskars Group noudattaa kaikkia
kansallisia työlakeja ja -määräyksiä.
Emme suvaitse perusihmisoikeuksien
vastaisia työoloja tai kohtelua. Meillä
on nollatoleranssi lapsityövoiman
käytölle, ja suojelemme
haavoittuvassa asemassa olevia
työntekijöitä hyväksikäytöltä ja
riistolta heidän työsopimuksestaan
tai maahanmuuttostatuksestaan
riippumatta.

Kun ilmoitamme havainnoista, läheltä
piti -tilanteista ja tapaturmista,
voimme puuttua epäkohtiin ja
parantaa työturvallisuutta.

Fiskars Groupin Toimintaohje // 2022
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VASTU U LLIS E T UR A K ÄY TÄ N N ÖT
Toimimme avoimesti ja luomme tasavertaisia
mahdollisuuksia työntekijöillemme. Ilmoitamme
kaikista avoimista työpaikoista sisäisellä
urasivustollamme vähintään viikon ajan. Kaikkia
sisäisiä hakijoita haastatellaan osaamisen ja
kokemuksen perusteella.

MINU N OS UUT ENI:

Hyväksyn ihmisoikeudet perusohjeeksi ja lupaan puuttua
lähelläni tapahtuviin ihmisoikeusrikkomuksiin.

R A POR TO INTI

Noudatamme kansallisia lakeja ja käytäntöjä
työsuhteiden päättymisen osalta. Järjestämme
lisätukea tilanteissa, joilla on merkittävä
vaikutus yksilöihin tai työntekijäryhmiin.

Jos kuulet tai näet jotain, joka voidaan tulkita häirinnäksi, kiusaamiseksi
tai muuksi ihmisoikeusrikkomukseksi, velvollisuutesi on aina toimia
viipymättä. Uhkauksia, pelottelua tai väkivaltaa ei sallita työpaikalla.
Raportointitavoista on lisätietoa tämän toimintaohjeen (Code of
Conduct) kohdassa ”Raportoi!”.

N OLL ATOLE R A N S S I A H D I S T E LULLE
J A K IU SAAM I S E LLE
Sitoudumme tarjoamaan työympäristön, jossa ei
esiinny fyysistä, henkistä tai sanallista ahdistelua
eikä muunlaista loukkaavaa käytöstä. Emme
suvaitse minkäänlaista syrjintää. Meillä on
nollatoleranssi ahdistelulle ja kiusaamiselle.

Ihmisten kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien
turvaaminen ovat asioita, joista emme tingi.
Reilu kohtelu ei ole ainoastaan esihenkilöiden
ja johtajien asia. Kaikkien Fiskars Groupin
työntekijöiden on kohdeltava toisiaan ja
sidosryhmiämme kunnioittavasti. Halventavaa
käytöstä ei sallita.

Fiskars Groupin Toimintaohje // 2022
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Vastuullisuussitoumuksemme

Ympäristön kunnioittaminen

Fiskars Groupin vastuullisuussitoumukset
ohjaavat työtämme kohti vuoden 2030
tavoitettamme ja auttavat meitä tekemään
päätöksiä päivittäisessä elämässämme.

Vastuullisuustavoitteemme edellyttävät meidän kaikkien panosta, ja
meidän on otettava vastuullisuus huomioon kaikessa toiminnassamme.
Haastamme itseämme jatkuvasti ja tutkimme aktiivisesti uusia materiaaleja,
liiketoimintamalleja ja työtapoja. Varmista, että tunnet nykyiset
vastuullisuustavoitteemme, ja tiedät, miten ne vaikuttavat työhösi.

K E R TA K ÄY T TÖK U LT T U U R IA VASTA A N
Vastustamme kertakäyttökulttuuria
kehittämällä kiertotalouden
ratkaisuja, jotka pienentävät
planeettaamme kohdistuvaa
rasitusta.

L IIK E TOI MI NTA
H IIL IN E U T R A A LIKSI
Ilmastotoimemme tähtäävät
vaikutustemme vähentämiseen
YK:n Business Ambition for
1.5°C -aloitteen mukaisesti.
Muokkaamme liiketoimintamme
hiilineutraaliksi.

T U O M M E L ISÄ Ä ILOA
IH M IS IL L E J A Y H T EI SÖIL LE
Vaikutamme positiivisesti
ihmisten ja yhteisöjen
elämänlaatuun.

Haluamme, että liiketoiminnastamme tulee hiilineutraali. Olemme liittyneet YK:n
Business Ambition for 1.5°C -aloitteeseen, ja Science Based Targets -aloite on
vahvistanut tieteeseen perustuvat päästötavoitteemme.

Etenemme kohti hiilineutraalia liiketoimintaa esimerkiksi parantamalla
tehokkuuttamme, investoimalla uusiutuviin energialähteisiin ja vähentämällä
arvoketjumme päästöjä kumppaniemme ja toimittajiemme kanssa.
Tavoitteenamme on olla tuottamatta kaatopaikkajätettä. Tämä koskee
kaikkia toimintojamme tuotannosta myymälöihimme, toimistoihimme
ja jakelukeskuksiimme. Tutkimme esimerkiksi mahdollisuuksia
hyödyntää kierrätysmateriaaleja, parantaa materiaalejamme ja kehittää
kierrätysprosesseja. Tavoitteenamme on vuoteen 2030 mennessä käyttää vain
täysin kiertotalouden mukaisia ja vastuullisia materiaaleja toiminnoissamme,
tuotteissamme ja pakkauksissamme. Haluamme myös varmistaa, että kaikki
jätteet kierrätetään asianmukaisesti, käytetään uudelleen tai otetaan talteen.
• Säästä vettä ja sähköä, kierrätä ja käytä uudelleen. Muista, että pienillä
päivittäisillä teoilla on merkittävä vaikutus meihin ja tulevaisuuteemme.
• Tee viisaita valintoja: valitse uusiutuvia, kierrätettyjä tai kierrätettäviä
materiaaleja aina, kun se on mahdollista.
• Ole innovatiivinen ja kerro ajatuksistasi muille. Jos sinulla on työtämme
koskevia parannusehdotuksia, kerro niistä tiimillesi ja johdolle.
• Näytä esimerkkiä ja innosta ihmisiä mukaan luomaan kestävää hyvinvointia
ihmisille ja maapallolle.
• Varmista, että tunnet nykyiset vastuullisuussitoumuksemme ja -tavoitteemme.
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Yhteisöllinen sitoutuminen
Fiskars Group on sitoutunut yhteisöllisyystoiminnassaan noudattamaan korkeita eettisiä
standardeja ja vaikuttamaan liiketoiminnallaan
myönteisesti ympäröiviin yhteisöihin.
Fiskars Group on tiiviisti mukana yhteisöissä, joissa
se toimii. Haluamme osaltamme varmistaa, että
yhteisöt menestyvät taloudellisesti, sosiaalisesti
ja ekologisesti. Tuemme aktiivisesti yhteisöjen
kehitystä ja minimoimme toimintojemme
mahdolliset negatiiviset vaikutukset.
Vahvistamme yhteisymmärrystä, rakennamme
paikallisia suhteita ja kunnioitamme
paikallisyhteisöjen kulttuuria, tapoja ja
arvoja. Fiskars Groupin ja sen työntekijöiden
on noudatettava aina arvojamme ja
toimintaohjettamme (Code of Conduct).

TAVOIT T E E T
Yhteisötoimintamme tavoitteena on:
• Tukea vastuullisuustavoitteidemme saavuttamista ja vastuullisuussitoumustemme
täyttymistä
• Osallistua paikallisyhteisöjemme toimintaan, jotta voimme vaikuttaa myönteisesti
yhteiskunnallisiin ja/tai ympäristökysymyksiin.
• Minimoida mahdolliset negatiiviset vaikutukset paikallisyhteisöihin
• Auttaa työntekijöitämme sitoutumaan vahvemmin yhtiöön ja työhönsä
• Rakentaa mainettamme vastuullisena ja kestävää kehitystä edistävänä yhtiönä
• Edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta maailmanlaajuisesti – yhtenäisellä tiimillä vaikutus
on merkittävämpi
R A J O IT U KS E T
Fiskars Group ei tue tai toteuta aloitteita, jotka liittyvät:
• Yksittäisiin henkilöihin (apurahat, stipendit, tutkimus), pois lukien harjoitteluohjelmat ja
harjoittelupaikat
• Toimintaan tai tapahtumiin, joilla on merkittävä haitallinen ympäristövaikutus
• Poliittisiin organisaatioihin tai kampanjoihin tai muuhun poliittiseen toimintaan
• Toimintaan, tapahtumiin tai järjestöihin, joiden uskotaan olevan syrjiviä tai epäeettisiä
• Uskonnollisten ryhmien uskonnollisiin tarkoituksiin
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Selkeä ja täsmällinen viestintä
ulkoisten sidosryhmien kanssa
Kaikessa Fiskars Groupin ulkoisessa viestinnässä ja julkaisuissa
noudatetaan periaatetta, jonka mukaan olennaiset ja tarkat tiedot
julkistetaan oikea-aikaisesti ja valikoimatta kaikille markkinaosapuolille.
Kaiken julkistettavan tiedon on oltava totuudenmukaista,
johdonmukaista, luotettavaa ja oikea-aikaista, eikä se saa johtaa
harhaan.
Fiskars Group viestii sekä positiivisista että negatiivisista olennaisista
asioista tasapuolisesti ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmille.
Haluamme antaa totuudenmukaisen ja täsmällisen kuvan yhtiön
toiminnoista, liiketoiminnasta, strategiasta, investoinneista ja
taloudellista tilanteesta, jotta voimme tukea yhtiön osakkeiden
asianmukaista arvonmääritystä.
Kaiken Fiskars Groupin markkinointiviestinnän on oltava laillista,
tarkkarajaista, rehellistä ja totuudenmukaista, eikä se saa sisältää
harhaanjohtavia seikkoja tai lausuntoja. Viestinnän on oltava
asiantuntevaa ja ammattimaista.

Oikeudenmukainen kaupankäynti
Fiskars Group harjoittaa liiketoimintaa aina reilujen ja eettisten
liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että emme
käytä epäreiluja kaupankäyntitapoja, kuten manipulointia, salailua,
luottamuksellisen tiedon väärinkäyttöä, olennaisten tietojen vääristelyä
tai muita epäreiluja keinoja.

Vapaa ja avoin kaupankäynti
Vapaa ja avoin kaupankäynti on kilpailulakien perusta
maailmanlaajuisesti. Vaikka kilpailulait eivät ole yhdenmukaisia

kaikissa maissa, tietyt yhteiset perusperiaatteet säätelevät suhteita
liikekumppaneihin ja kilpailijoihin. Fiskars Group vaalii vapaata ja
avointa kilpailua sekä vilpillisten ja epäreilujen liiketoimintakäytäntöjen
kieltoja.
Fiskars Groupilla on monenlaisia asiakkaita myymälöidemme ja
verkkokauppamme yksittäisistä asiakkaista suuriin jälleenmyyjiin
ja tukkuasiakkaisiin. Meillä on asiakkaina myös jakelijoita ja
lisenssinhaltijoita. Luomme pitkäaikaisia asiakassuhteita, ja siksi
suhteissa asiakkaisiin on toimittava aina reilusti. Epäreiluihin
pikavoittoihin ei ole varaa. Haluamme ylittää asiakkaidemme odotukset.
Näin toimimalla meistä tulee asiakkaillemme ensisijainen kumppani.
Fiskars Group sitoutuu siihen, että jokainen asiakas saa laadukasta
asiakaspalvelua sekä kohteliasta ja ystävällistä kohtelua.
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Korruption ja lahjonnan torjunta
Korruptio on yksilölle uskotun vallan käyttöä
yksityisen edun saamiseksi. Se horjuttaa
oikeusvaltion periaatteita ja luottamusta
elinkeinoelämään ja sen johtajiin. Korruptio haittaa
kilpailua markkinoilla, ohjaa varoja vääriin käsiin
ja saattaa johtaa ihmisoikeusrikkomuksiin. Fiskars
Groupin yhtiönä ja Fiskars Groupin työntekijöiden
on yhtiön edustajina torjuttava ja estettävä
kaikkea korruptiota: lahjontaa, voitelurahoja sekä
sopimattomia lahjoja, sopimatonta kestitystä ja
perusteetonta suosimista.
Lahjonta tarkoittaa rahan tai muun arvokkaan edun
antamista tai vastaanottamista kannustimena
sopimattomaan toimintaan tai palkkiona siitä.
Toiminta ei ole asianmukaista, jos joku suorittaa
tai jättää suorittamatta toiminnon laittomasti,
epäeettisesti, vilpillisesti, puolueellisesti tai
luottamusasemaa hyväksi käyttäen.
Lahjontaa voi esiintyä myös tilanteissa, joissa
tarjous tai maksu tehdään edustajan tai muun
kolmannen osapuolen kautta. Lahjontaa on
monenlaista: käteismaksut, lahjat, kestitys (esim.
ateriat, hotellimajoitus tai liput tai kutsut urheilu- ja
kulttuuritapahtumiin), muut edustuskulut (esim.
matka- ja majoituskulut), poliittiset avustukset
sekä lahjoitukset hyväntekeväisyyteen.

Älä ota vastaan rahaa tai muuta arvokasta, jos
tiedät tai epäilet, että sillä tavoitellaan asiatonta
kaupallista tai muuta hyötyä.

Toiminta, joka voidaan tulkita korruptioksi,
on usein korruptiota. Työntekijänä sinulla on
velvollisuus välttää tilanteet, jotka voidaan
tulkita korruptioksi. Korruption seurauksena
liiketoimintapäätöksiä tehdään epärehellisin
ja epäreiluin perustein. Fiskars Group edistää
yhtiönä aina avointa ja reilua kilpailua.
Et saa toimia suoraan, epäsuorasti tai
kolmannen osapuolen välityksellä seuraavasti:
Tarjota kenellekään rahaa tai muuta
arvokasta asiattoman kaupallisen tai muun
edun saamiseksi tai säilyttämiseksi tai siitä
palkitsemiseksi.
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Eturistiriidat
Fiskars Group ei hyväksy tilanteita, joissa sen työntekijöiden
henkilökohtaiset toimet tai edut ovat tai näyttäisivät olevan
ristiriidassa Fiskars Groupin edun kanssa. Tällaisia ovat tilanteet,
joissa henkilökohtaisen taloudellisen edun mahdollisuus saattaa
vaikuttaa tai näyttäisi vaikuttavan työntekijän arvostelukykyyn tai joissa
ulkopuolinen sitoumus vaikuttaa haitallisesti henkilön kykyyn täyttää
velvoitteensa Fiskars Groupia kohtaan.

Ä L Ä TOIMI NÄIN:
• Älä kilpaile Fiskars Groupin kanssa millään tavalla.
• Älä myy tuotteita, jotka olet hankkinut hyödyntämällä Fiskars Groupin
henkilöstöetuja (jos sinulla on vanha, käytetty Fiskars Groupin tuote,
jota et enää tarvitse, voit tietenkin myydä sen).
• Älä anna henkilökohtaisen, taloudellisen tai poliittisen toiminnan
vaikuttaa työhösi.
• Älä tee henkilökohtaisia liiketoimia ystäviesi tai sukulaistesi kanssa
Fiskars Groupin puolesta.

Vientikontrollit
Fiskars noudattaa kaikkia sovellettavia vientikontrolleja ja -määräyksiä,
jotka rajoittavat kaupankäyntiä tai vientitoimintaa tiettyjen maiden,
yhteisöjen tai yksilöiden kanssa. Näiden kontrollien tavoitteena ja
tarkoituksena on painostaa kohteita olemaan rikkomatta kansainvälisiä
lakeja ja ihmisoikeuksia.
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Kilpailuedun säilyttäminen
Immateriaaliomaisuus
Immateriaalioikeudet ovat Fiskars Groupin
arvokkainta pääomaa. Fiskars Groupin
identiteetin ytimessä ovat ainutlaatuiset
brändimme, tuotesuunnittelumme sekä
tuotteidemme toimivuus ja tekninen
edistyksellisyys. Immateriaaliomaisuuden
omistusoikeus on suojattava sopivilla
immateriaalioikeuksilla, jotta näille investoinneille
voidaan varmistaa paras mahdollinen tuotto.
Oikeus kieltää muita käyttämästä ja
hyödyntämästä immateriaalioikeuksilla suojattua
Fiskars Groupin immateriaaliomaisuutta on
pääsyy siihen, miksi tavaramerkkejä, malleja,
patentteja ja hyödyllisyysmalleja rekisteröidään
ja miksi Fiskarsin oikeuksia valvotaan. Fiskars
Group käyttää erilaisia valvontapalveluja
rikkomusten havaitsemiseen. Myös Fiskars Group
työntekijöillä on erittäin tärkeä rooli Fiskars
Groupin oikeuksien valvonnassa ja kilpailijoiden
ja muiden toimijoiden seurannassa. Lisäksi
Fiskars Groupin asiakkaiden ja kumppanien tulee
saattaa immateriaalioikeuksien rikkomukset
Fiskars Groupin tietoon.

Immateriaalioikeudet (intellectual property
rights, IPR) koostuvat tavaramerkeistä,
malleista, patenteista, hyödyllisyysmalleista,
verkkotunnuksista, tekijänoikeuksista ja
liikesalaisuuksista.
Immateriaalioikeudet ovat yksinoikeuksia.
Immateriaalioikeuksilla suojelemme tuotteitamme
kopioinnilta ja varmistamme, että tuotteemme
pysyvät ainutkertaisina.
Immateriaalioikeuksien oikea-aikainen ja
ammattimainen turvaaminen on välttämätöntä
– jos epäonnistumme siinä, emme välttämättä
pysty estämään muita hyödyntämästä
brändejämme, mallejamme tai innovaatioitamme.
Fiskars Groupin työntekijöillä on vastuu
suojata Fiskars Groupin luottamuksellisia
ja liiketoiminnalle kriittisiä tietoja, joiden
luvattomasta käytöstä voi koitua vakavaa
vahinkoa Fiskars Groupin liiketoiminnalle.
Fiskars Group kunnioittaa toimittajien,
asiakkaiden ja muiden kumppanien sille
liiketarkoituksissa uskomia liikesalaisuuksia
ja immateriaalioikeuksia. Fiskars Groupin
työntekijöiden vastuulla on varjella tällaisten
tietojen luottamuksellisuutta.
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Aineellinen omaisuus
Fiskars Group on sitoutunut suojaamaan omaisuuttaan
riippumatta sen sijainnista ja säilytys-, käyttö- tai
esittelypaikasta. Suojelemalla omaisuuttamme suojelemme
kilpailuetuamme markkinoilla. Meidän suojeltava yhtä
huolellisesti myös liikekumppaniemme ja muiden
sidosryhmien meille uskomaa omaisuutta.
Kaikkien Fiskars Groupin työntekijöiden on suojeltava
yhtiön omaisuutta kyberhyökkäyksiltä, varkauksilta,
katoamiselta, hukkaamiselta, väärinkäytöltä, tuholta,
vahingoilta, luvattomalta käytöltä ja vastaavilta riskeiltä.
Yhtiön omaisuutta ja varoja saa käyttää vain yhtiön
liiketoimien hoitoon. Fiskars Groupin työntekijät saavat
käyttää yhtiön omaisuutta vain laillisesti oikeutettuihin
liiketoimiin tai muihin luvallisiin tarkoituksiin.

O M A IS U U T TA M M E OVAT:
• Fyysinen omaisuus, kuten koneet, toimistokalusteet, laitteet, työkalut ja tarvikkeet.
• Tekninen omaisuus, kuten tietokoneet, ohjelmistot ja tietojärjestelmät.
• Taloudellinen omaisuus, kuten raha, arvopaperit ja luottokortit.
• Yhtiön nimi, brändi, tuotebrändit ja asiakassuhteet.
• Tieto-omaisuus, kuten data ja analytiikka, liikesalaisuudet ja henkilötiedot.
• Immateriaaliomaisuus, kuten keksinnöt, patentit, tekijänoikeudet ja tavaramerkit.
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Tietosuoja ja tietoturva
Tietosuojan ja tietoturvan tarkoituksena on suojella asiakkaitamme,
työntekijöitämme, toimittajiamme ja muita sidosryhmiämme ja heidän
henkilötietojaan ja muita luottamuksellisia tietojaan.
Fiskars Groupissa tietoturva ja henkilötietojen suojaaminen ovat kaikkien
vastuulla. Henkilötietoja on käsiteltävä ja suojeltava asianmukaisesti ja
sovellettavien lakien mukaisesti. Tietojen suojaaminen on varmistettava
noudattamalla tietosuoja- ja yksityisyyskäytäntöjämme, jotka edellyttävät muun
muassa sitä, että tietoja (kuten henkilötietoja ja henkilökohtaisia tunnistetietoja)
kerätään, haetaan, käsitellään, käytetään ja jaetaan vain laillisiin ja luvallisiin
tarkoituksiin. Henkilötietojen jakamiseen kolmansille osapuolille on oltava
asianmukainen henkilötietojen käsittelysopimus, joka koskee henkilötietojen
käyttöä ja suojaamista.
Työntekijöiden on varmistettava hallussaan olevien laitteiden ja ohjelmistojen
asianmukainen ja turvallinen käyttö, jotta henkilötietojen ja muiden
luottamuksellisten tietojen vaarantuminen voidaan estää.

Tietosuojaan liittyvät lait ja määräykset voivat vaihdella maasta toiseen.
Voit pyytää neuvoja ja lisätietoja osoitteesta privacy@fiskars.com

S ITO U M U KSE NI

Suojelen henkilötietojamme ja käytössä olevia teknologioitamme ja varmistan,
että tiedot on suojattu varkauksilta, katoamiselta, väärinkäytöltä ja julkistamiselta.
Otan vastuun käsittelemästäni tiedosta ja teknologiasta.
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Meillä on noin 7 000 työntekijää 30
maassa, ja tuotteitamme on saatavilla
yli 100 maassa. Osakkeemme on
listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS).
Lisätietoja on verkkosivuillamme
osoitteessa www.fiskarsgroup.com.
Seuraa meitä Twitterissä
@fiskarsgroup.
Y H T E YS H E N K I LÖT
Lisätietoja ja neuvoja saat
esihenkilöltäsi, henkilöstöhallinnosta
tai Legal & Compliance -tiimiltä
osoitteesta compliance@fiskars.com.
Fiskars Group
Keilaniementie 10
PL 91
02150 Espoo
Puh. 0204 3910

A I H E E S E E N L I I T T Y VÄT
F I S K A R S G R O U P I N P O L I T I I K AT
•

Anti-corruption and Anti-bribery Policy

•

Antitrust Policy

•

Code of Conduct Violation Response Policy

•

Community Engagement Policy

•

Communication Policy

•

Contract Management Policy

•

Credit Policy

•

Crisis Communication Policy

•

Data Protection Policy

•

Disclosure Policy

•

Employment Policy

•

Environmental Policy

•

Export Control Policy

•

Group Expenditure Authorization Policy

•

Health and Safety Policy

•

Insider Policy

•

Marketing Policy

•

Quality Policy

•

Recall Policy

•

Record Retention Policy

•

Recruitment and resourcing Policy

•

Risk Management Policy

•

Sourcing and Purchasing Policy

•

Supplier Code of Conduct

•

Tax Policy

•

Travel Policy

•

Treasury Policy
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Good design sparks
enjoyable moments
to remember

