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English  Finnish 
  
We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

Tuemme ja suojelemme ihmisoikeuksia aina, kun voimme. Olemme 
vastuullinen yritys, jolla on toimintaa lähes 100 maassa ja alueella. 
Uskomme, että vahva etiikka ja hyvä liiketoiminta kulkevat käsi kädessä. 
Olemme sitotuneet noudattamaan niiden maiden ja 
lainsäädäntöalueiden lakeja ja säädöksiä, joissa toimimme. 

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

Ilmennämme sitoumustamme tällä alueella seuraavasti: 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 Tuemme ihmisoikeuksien suojelua etenkin työntekijöidemme ja 
liiketoimintakuppaneidemme osalta sekä yhteisöissä, joissa 
toimimme. 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta vapaaehtoiseen 
järjestymisvapauteen lain puitteissa. 

 provide a safe and healthy working environment  Tarjoamme turvallisen ja terveellisen työympäristön. 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 Emme tue pakkotyötä tai muuta pakollista työtä emmekä 
lapsityövoiman käyttöä. 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 Tuemme työntekijöiden syrjinnän poistamista ja edistämme 
monimuotoisuutta työpaikoilla. 

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 Tarjoamme työntekijöillemme korvauksen ja työkalut, joiden avulla 
he voivat kehittää uraansa ja huolehtia hyvinvoinnistaan. 

 promote fair competition and do not support corruption  Edistämme rehtiä kilpailua emmekä tue korruptiota. 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 Harjoitamme liiketoimintaamme rehellisesti ja vilpittömästi siihen 
sovellettavien lakien mukaisesti. 

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 Kehitämme ja otamme käyttöön yrityksen käytäntöjä ja prosesseja, 
joiden avulla voimme varmistaa tämän käytännön noudattamisen. 


