
Etiikka
Rehellisen liiketoiminnan voima

Etiikkaopas



Valintana

”Ymmärtämällä tämän oppaan tiedot 
ja noudattamalla niitä aina 
tarvittaessa teet tietoisen valinnan, 
jonka ansiosta suojelet pitkäaikaista 
rehellisyyden perinnettämme ja 
samalla edistät konkreettisesti 
tulevaa menestystämme.”

Menestys
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Johtajille, toimihenkilöille ja työntekijöille: 
Parhaat globaalit yritykset toimivat aina päättäväisesti. Kun niillä on selvä näkemys 
visiostaan ja tehtävästään, ne asettavat kunnianhimoisia päämääriä ja pyrkivät 
saavuttamaan ne. Menestys on tarkoitushakuista.

Eaton on samalla tavoin ansainnut rehellisyyttä koskevan globaalin maineensa 
asettamalla etusijalle etiikan. Vaalimme oikeita arvoja ja teemme selväksi, mitä 
tarkoitamme harjoittamalla rehellistä liiketoimintaa.

Sen ansiosta Eatonin maineesta etiikkaa vaalivana yrityksenä on tullut voimakas ja 
erottava piirre. Saavuttamalla vastaisuudessakin yritykselle asetetut korkeat odotukset 
panostamme itseemme ja suojelemme sitä tärkeää osaa, mikä tukee ainutlaatuista 
menestystämme asiakkaiden, alihankkijoiden ja työntekijöiden silmissä.

Eaton on sitoutunut varmistamaan, että sinulla on tarvittavat tiedot, ohjeet ja 
välineet Eatonin eettisten standardien ymmärtämiseksi ja ylläpitämiseksi 
työpaikalla myös silloin, kun paikalliset käytännöt tai olosuhteet voivat häiritä tätä 
päätöstä. Tämä etiikkaopas on tärkeä osa tätä sitoutumista. Se sisältää 
konkreettisia esimerkkejä ja selkeitä käytännön ohjeita sekä määrittää ja tukee 
eettisen käytöksen standardejamme jokapäiväisessä toiminnassa työtovereiden ja 
ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Eatonin menestystä mitataan pitkälti sen tavan mukaan, jolla saavutamme 
tuloksemme. Rehellisen liiketoiminnan harjoittaminen on Eatonin tuotemerkin 
ydin ja keskeinen tekijä siinä, miten kasvatamme mainettamme markkinoilla. 
Ymmärtämällä tämän oppaan tiedot ja noudattamalla niitä aina tarvittaessa teet 
tietoisen valinnan, jonka ansiosta suojelet pitkäaikaista rehellisyyden 
perinnettämme ja samalla edistät konkreettisesti tulevaa menestystämme.

Craig Arnold
Hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja
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Ymmärrämme, että kykymme saavuttaa 
tavoitteemme riippuu meistä jokaisesta ja on 
nivoutunut ydinarvojemme ympärille:

Eatonin arvot

Asiakassuuntautuneisuus – Asiakkaamme ovat kaiken toimintamme 

keskipisteessä.

Työntekijät – Työntekijämme ovat arvokkain voimavaramme.

Luottamus – Luotamme toisten kykyyn tehdä asiat oikein.

Kunnioitus – Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja hienotunteisesti.

Arvokkuus – Otamme huomioon toisten ylpeyden ja omanarvontunnon.

Rehellisyys – Toimimme rehellisesti ja eettisesti.
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Terveys ja työturvallisuus
Olemme sitoutuneet kaikkien 
työntekijöiden hyvinvointiin.

Erinomaisuus
Pyrimme erinomaisuuteen.

Vastuunotto
Pidämme kiinni sitoumuksistamme.

Yhteenkuuluvuus
Arvostamme yksilöllisiä eroja.

Tiedotus
Viestimme avoimesti ja rehellisesti.

Uskomme siihen, että saavutamme ”erinomaisuuden 
ihmisten avulla” luomalla tehokkaan työpaikan ja 
ylläpitämällä sitä. Pyrimme tehokkuuteen 
noudattamalla Eatonin toimintaperiaatetta, jossa 
toteutetaan ydinarvojamme käytännössä 
painottamalla velvollisuuttamme toisiamme, yritystä, 
asiakkaitamme ja muita sidosryhmiä kohtaan.

Palkkaus
Tarjoamme kilpailukykyisiä palkkoja ja 
etuuksia.

Oppiminen
Opimme, kasvamme ja muutumme 
jatkuvasti.

Innovaatio
Arvostamme uusia ideoita.

Sitoutuminen
Panostamme työhömme ja 
sitoudumme Eatonin tulevaisuuteen.

Ympäristö ja yhteisöt
Pyrimme parantamaan ympäristöä ja 
yhteisöjämme.
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Eaton vaatii, että Eatonin kaikki johtajat, toimihenkilöt 
ja työntekijät sekä sen tytär- ja sidosyhtiöt (”Eaton”) 
noudattavat työssään eettisen käytöksen 
perusperiaatteita, jotka luetellaan tässä.

Etiikkasäännöstö
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 1.  Lain noudattaminen — Me kunnioitamme ja noudatamme lakeja, 
sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat liikeyrityksiämme kaikkialla 
maailmassa.

 2.  Taloudellisten tulostemme kirjaamisen ja ilmoittamisen 
rehellisyys — Me ylläpidämme tarkkaa ja täydellistä taloutta ja muuta 
liiketoimintaa koskevaa kirjanpitoa, ja tiedotamme taloudelliset tulokset ja 
muut merkittävät tiedot kokonaisina, reilusti, tarkasti, ajallaan ja 
ymmärrettävässä muodossa. Olemme kehittäneet sisäisen 
valvontajärjestelmän, jonka tarkoituksena on varmistaa arkistojemme ja 
tietojemme täsmällisyys.

 3.  Ihmisoikeuksien kunnioitus — Me kunnioitamme ihmisoikeuksia ja 
vaadimme alihankkijoitamme tekemään samoin.

 4. Laadun toimittaminen — Me olemme sitoutuneet tuottamaan 
laadukkaita tuotteita ja palveluja. 

 5.  Eettinen kilpailu — Me saavutamme kilpailuetua paremmilla 
suorituksilla. Me emme ryhdy epäeettisiin tai laittomiin liiketoimiin.

 6.  Moninaisuuden kunnioitus ja reilut työsopimuskäytännöt 
— Olemme sitoutuneet kunnioittamaan kulttuurillisesti moninaista 
työvoimaa sellaisten käytäntöjen avulla, jotka tarjoavat kaikille työntekijöille 
samat mahdollisuudet ja reilun ansioitumiseen perustuvan kohtelun. Emme 
siedä häirintää tai syrjintää työpaikalla.

 7.  Eturistiriitojen välttäminen — Me vältämme suhteita tai toimintaa, 
jotka voivat heikentää arvostelukykyämme tai saattaa mahdollisesti tai  
ilmeisesti henkilökohtaiset etumme ja lojaaliutemme Eatonia kohtaan 
ristiriitaan. Me emme käytä asemaamme Eatonissa hankkiaksemme 
asiattomia etuisuuksia muille tai itsellemme. Emme osallistu toimintaan tai 
luo suhteita, jotka kilpailevat Eatonin kanssa.

 8.  Omaisuutemme ja tietojemme suojelu — Käytämme Eatonin 
omaisuutta, tietoja ja mahdollisuuksia Eatonin liiketoiminnan tarkoituksiin 
emmekä valtuuttamattomaan käyttöön. Pidämme asianmukaisesti yllä 
Eatonin tai muiden meille uskottujen tietojen ja työntekijätietojen 
luottamuksellisuutta.

 9.  Rehellinen toiminta — Emme tarjoa tai ota vastaan lahjuksia, 
sopimattomia lahjoja tai sopimattomia viihdykkeitä. Harjoittamamme 
liiketoimet ovat etiikkamme ja arvojemme mukaisia.

10.  Hallituksille myyminen — Me noudatamme erikoislakeja, -sääntöjä ja 
-määräyksiä, jotka koskevat julkishallinnon urakoita ja suhteita julkishallinnon 
henkilöstöön.

11.  Poliittiset lahjoitukset — Me emme anna lahjoituksia poliittisille 
ehdokkaille tai puolueille Eatonin puolesta, vaikka ne olisivatkin laillisia

12.  Ympäristö, terveys ja työturvallisuus — Olemme sitoutuneet 
olemaan johtava globaali toimija työntekijöiden terveyden turvaamisessa ja 
ympäristönsuojelussa.
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Ilmoittaminen — Paikallisesta laista riippuen kuka tahansa voi avoimesti tai 
nimettömästi ilmoittaa etiikka-asioita hoitavalle toimistolle mistä tahansa 
eettisestä huolenaiheesta tai mahdollisesta tai ilmeisestä oikeudellisesta 
rikkomuksesta, kuten kaikki kirjanpito-, talous-, vero- tai lahjonta-asiat. 
Luottamuksellisuus säilytetään mahdollisimman pitkälle, sikäli kuin 
asianmukainen tutkinta voidaan suorittaa.

Nämä ilmoitukset voidaan tehdä kirjeitse, sähköpostitse tai puhelimitse alla 
mainitulla tavalla:

•	 Postiosoite — Lähetä postia osoitteeseen:

 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

•	 Sähköposti — Lähetä sähköpostia osoitteeseen Ethics@eaton.com tai käytä 
verkkokaavaketta, jonka löydät JOE:n (Eatonin intranet) tai Eatonin ulkoisten 
verkkosivujen kautta globaalin etiikan verkkosivuilta.

•	 Puhelin — Soita etiikan ja taloudellisen rehellisyyden auttavaan puhelimeen 
numeroon 800 433 2774 (Yhdysvalloissa tai Kanadassa). Muissa maissa soita 
numeroon, joka on mainittu paikallisessa etiikkajulisteessa tai globaalin etiikan 
verkkosivustolla JOE-intranetissä Auttava puhelin on maksuton, ja usealla 
kielellä palvelevat työntekijät ovat tavoitettavissa ympäri vuorokauden kaikkina 
viikonpäivinä.

•	 Tuki usealla kielellä — Voit halutessasi kirjoittaa huolenaiheestasi 
äidinkielelläsi yhteen yllä mainituista osoitteista, ja käännämme kirjeesi tai 
sähköpostiviestisi.

Eaton ei salli minkäänlaisia kostotoimia ketään työntekijää vastaan, joka ilmoittaa 
eettisestä, oikeudellisesta tai taloudellisesta huolenaiheesta, eikä se ryhdy 
kurinpitotoimiin ketään työntekijää kohtaan, joka on tehnyt ilmoituksen hyvässä 
uskossa.
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Henkilökohtainen velvollisuus 
Jokaisella johtajalla, toimihenkilöllä ja työntekijällä on henkilökohtainen 
velvollisuus lukea ja tuntea tämän etiikkasäännöstön sisältämät periaatteet ja 
noudattaa niitä. Paikallisesta laista riippuen näiden periaatteiden noudattaminen 
on työsopimusehto, ja niiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kurinpitotoimiin 
tai jopa irtisanomiseen.

Yhtiön hallitus päättää tai nimittää sopivat johtohenkilöt päättämään, mihin 
toimiin ryhdytään mikäli  etiikkasäännöstöä on rikottu. Tällaisilla toimilla pyritään 
kohtuudella ehkäisemään väärinkäytöksiä ja edistämään vastuunottoa 
etiikkasäännöstön noudattamisesta.

Paikallisesta laista riippuen jokaisella johtajalla, toimihenkilöllä ja työntekijällä on 
velvollisuus ilmoittaa Eatonille kaikista toimista, jotka hänen mielestään rikkovat 
näitä periaatteita. Ilmoitukset voidaan tehdä esimiehelle tai toiselle johdon 
edustajalle tai etiikka-asioita hoitavalle toimistolle, kuten yllä on mainittu.   
Mahdollisista rikkomuksista voi ilmoittaa myös hallituksen tilintarkastuksesta tai 
hyvästä yrityshallinnosta vastaavalle komitealle tai suoraan yhtiön hallitukselle 
lähettämällä postia etiikka-asioita hoitavaan toimistoon, joka välittää ilmoituksen 
eteenpäin.
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Johdanto

Tämän etiikkaoppaan tarkoituksena on auttaa 
kaikkialla maailmassa olevia Eatonin työntekijöitä 
tuntemaan ja noudattamaan etiikkasäännöstöä 
jokapäiväisessä työssään. Sitä ei ole tarkoitettu 
kattamaan jokaista eettistä pulmaa vaan antamaan 
yleisiä neuvoja eettisten liiketoimintapäätösten 
tekoon ja ohjaamaan lähteisiin, joista saa lisäapua. 
Kysy esimieheltäsi tai katso Eatonin JOE-intranetistä 
tässä oppaassa mainittujen yrityksen 
toimintaperiaatteiden täydellinen teksti.



Kenen täytyy noudattaa etiikkasäännöstöä?
Eatonin työntekijät kaikkialla maailmassa
Jokaisella johtajalla, toimihenkilöllä ja työntekijällä (joihin kaikkiin viitataan tässä 
oppaassa sanalla ”työntekijä”) on henkilökohtainen velvollisuus lukea ja tuntea 
etiikkasäännöstön sisältämät periaatteet sekä noudattaa niitä.

Tytäryhtiöt, sidosyhtiöt  
ja muut yhteisöt
Tytäryhtiöiden, sidosyhtiöiden ja 
muiden yhteisöjen, joissa Eatonilla on 
osake-enemmistö, on noudatettava 
etiikkasäännöstöä. Esimerkiksi 
yhteisyritysten, joista Eaton omistaa 
yli 50 prosenttia, on noudatettava 
etiikkasäännöstöämme. Yhteisöjä, 
joista Eaton omistaa 10 prosenttia tai 
enemmän mutta jossa sillä ei ole 
osake-enemmistöä, kehotetaan 
noudattamaan etiikkasäännöstöä tai 
vastaavaa toimintasäännöstöä.

Kolmannet osapuolet

Sikäli kuin se on asianmukaista, 
Eatonin etiikkasäännöstö pätee 
yhtälailla yksilöihin ja osapuoliin, jotka 
palkataan auttamaan tai suorittamaan 
palveluja Eatonille tai sen puolesta. 
Näihin kuuluvat kaikki satunnaiset 
työntekijät, kuten itsenäiset 
urakoitsijat, liiketoimintakonsultit, 
palvelujen tuottajat ja vuokrayritysten 
työntekijät.

Vaadimme alihankkijoitamme 
noudattamaan Eatonin 
hankintasäännöstöä.

Emme salli kolmansien osapuolten 
tehdä jotain sellaista puolestamme, 
mitä meitä on kielletty tekemästä.

 Kysymys

K. Entä jos henkilökohtaiset 
vakaumukseni ovat ristiriidassa 
Eatonin eettisten periaatteiden 
kanssa?

V. Eaton ei pyri muuttamaan 
henkilökohtaisia vakaumuksiasi. 
Odotamme sinun kuitenkin 
noudattavan Eatonin eettisiä 
periaatteita, kun harjoitat 
liiketoimintaa Eatonin puolesta.  
Jos sinulla on kysymyksiä siitä, 
voitko täyttää nämä odotukset, 
esitä huolenaiheesi esimiehellesi 
tai ota yhteyttä etiikka-asioita 
hoitavaan toimistoon.
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1Lain noudattaminen

Me kunnioitamme ja noudatamme lakeja, sääntöjä 
ja määräyksiä, jotka koskevat liikeyrityksiämme 
kaikkialla maailmassa.



Kunnioitus

Henkilökohtainen velvollisuutesi
Eatonin työntekijänä sinua vaaditaan noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja ja 
hallituksen määräyksiä kaikkialla, missä toimimme. Esimiehen luomat paineet tai 
suhdanteiden aiheuttamat vaatimukset eivät vapauta sinua lain noudattamisesta. 
Sinun vastuullasi on esittää kaikki kysymykset tai epäilyt ehdotetusta 
toimintatavasta esimiehellesi tai ilmoittaa niistä etiikka-asioita hoitavalle 
toimistolle.

Kansainvälisen kaupan tuonti- ja vientirajoitukset
Eaton noudattaa kaikkia soveltuvia Yhdysvaltain ja muita kansallisia lakeja, 
määräyksiä ja rajoituksia tuodessaan maahan tai viedessään maasta tuotteita, 
palveluja, tietoa tai teknologiaa. Näiden määräysten noudattamatta jättäminen 
saattaa olla rikos, ja niiden rikkomisesta koituviin rangaistuksiin voi kuulua Eatonin 
sakottaminen ja vastuullisen työntekijän sakottaminen ja vangitseminen. Sinun 
vastuullasi on tuntea sinua ja päivittäisiä työtehtäviäsi koskevat lait, joihin voi 
kuulua muun kuin sijaintimaasi lakeja.

Paikalliset lait ja käytännöt
Koska Eaton on yhdysvaltalainen konserni, se on Yhdysvaltain lain alainen. 
Eatoniin sovelletaan myös niiden maiden lakeja, joissa se harjoittaa liiketoimintaa. 
Yhden maan paikalliset lait voivat vaikuttaa siihen, miten harjoitamme 
liiketoimintaa toisessa maassa. Kun harjoitat Eatonin liiketoimintaa, sinun on 
tärkeää ymmärtää kotimaassasi sovellettavien paikallisten lakien lisäksi myös 
miten muiden maiden lait voivat vaikuttaa toimintaasi. Jos toteat näiden lakien 
välisen ristiriidan tai huomaat, että paikalliset tavat ja liiketoiminta- tai 
yhteiskuntakäytännöt poikkeavat näistä laeista, pyydä apua.
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Esimerkkejä

Väärin 
Työntekijä havaitsee, että asiakas 
tulkitsee väärin Eatonin osissa 
vaadittavien paikallisten 
elementtien prosenttiosuutta 
hallituksen vaatimusten 
täyttämiseksi. Työntekijä ei tee 
mitään, koska hän ei halua 
menettää asiakasta.

Huolitsija havaitsee, että 
vieraaseen maahan tarkoitettu 
Eatonin tuote sisältää 
teknologiaa, jota on rajoitettu 
paikallisten vientirajoituslakien 
mukaan. Hän ei löydä mitään 
mainintaa siitä, että tälle 
teknologialle olisi saatu vaadittu 
vientilisenssi. Hän ei 
kyseenalaista toimitusta vaan 
antaa sen jatkua.

Oikein
Päällikkö huomaa, että lähetys 
käännetään maasta, johon on 
vientilupa, maahan, jonne 
Yhdysvaltain vientirajoituslait 
kieltävät viennin, ja pysäyttää 
lähetyksen.

Laitteistohäiriöt uhkaavat 
viivästyttää tuotteiden toimitusta 
tärkeälle asiakkaalle. Yksi ratkaisu 
on siirtää tuotanto toiseen 
Eatonin tehtaaseen, mutta se 
edellyttää sekä asiakkaalta että 
paikallisilta vero- ja 
tulliviranomaisilta etukäteen 
saatua lupaa. Vaikka toimitus 
viivästyykin viikon, tehtaan 
johtaja varmistaa, että hänen 
tiiminsä on saanut tarvittavat 
luvat ennen tuotannon 
siirtämistä.

 Kysymykset

K. Epäilen, että eräs jälleenmyyjä toimittaa Eatonin osia maahan, johon 
sovelletaan käsittääkseni vientilakien mukaisia rangaistuksia tai 
kauppasaartoja. Mitä minun pitäisi tehdä?

V. Tuotteiden toimittaminen myös jälleenmyyjän kautta maihin, joihin 
sovelletaan rangaistuksia tai kauppasaartoja, voi olla laitonta vientilakien 
mukaan monissa maissa, joissa Eaton harjoittaa liiketoimintaa. Näitä 
toimituksia ohjaavat säännöt ovat hyvin monimutkaisia ja toimituksen 
lainmukaisuuden määrittäminen edellyttää huolellista tosiasioiden 
tarkastelua. Jos epäilet, että Eatonin tuotteita toimitetaan maahan, johon 
sovelletaan rangaistuksia tai kauppasaartoja, tai ennen kuin teet mitään 
liiketapahtumia mahdollisesti rangaistusten tai kauppasaartojen alaisen 
maan kanssa, kysy välittömästi neuvoa lakiasiainosastolta.

K. Standardimme ja toimintatapamme ovat joskus tiukempia kuin maani 
paikalliset lait. Miksi meidän pitäisi toimia paikallisen lain vaatimuksia 
tiukemmin?

V. Eaton on sitoutunut harjoittamaan rehellistä liiketoimintaa. Se tarkoittaa, että 
meidän on toimittava oikein vaikka se olisi paikallisia lakeja rajoittavampaa tai 
paikalliset tulli- tai liiketoimintakäytännöt sallisivat erilaisen lähestymistavan.
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2 Taloudellisten 
tulostemme kirjaamisen 
ja ilmoittamisen 
rehellisyys

Me ylläpidämme tarkkaa ja täydellistä taloutta ja 
muuta liiketoimintaa koskevaa kirjanpitoa, ja 
tiedotamme taloudelliset tulokset ja muut 
merkittävät tiedot kokonaisina, reilusti, tarkasti, 
ajallaan ja ymmärrettävässä muodossa. Olemme 
kehittäneet sisäisen valvontajärjestelmän, jonka 
tarkoituksena on varmistaa arkistojemme ja 
tietojemme täsmällisyys.
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Tarkkuus

Työntekijöiden velvollisuudet:

19

•	 Työntekijöiden täytyy varmistaa, että talouskirjanpito, kirjaukset ja tilit, joista he 
ovat vastuussa, kuvastavat tarkasti tapahtumia ja ovat vaadittavien 
kirjanpitoperiaatteiden ja Eatonin sisäisen tarkastusjärjestelmän mukaisia.

•	 Työntekijät eivät saa koskaan väärentää asiakirjoja tai vääristää minkään 
tilitapahtuman varsinaista luonnetta. 

•	 Työntekijöiden on noudatettava Eatonin kirjanpitoa koskevia säilytysohjeita.



 Kysymykset

K. Mitä esimerkkejä voidaan antaa liiketoimintaa koskevasta kirjanpidosta?
V. Liiketoimintaa koskeva kirjanpito voi olla sähköisessä tai painetussa 

muodossa, mukaan lukien
•	 työaikakirjanpito
•	 testiraportit
•	 ympäristö-, terveys- ja työturvallisuusraportit
•	 tulos- ja kustannustiedot
•	 rahoitusraportit
•	 kuluraportit
•	 tuotetiedot
•	 laaturaportit
•	 koulutusta ja työhistoriaa koskeva kirjanpito.

K. Mitä seurauksia voi olla valheellisten yritystietojen ilmoittamisesta?
V. Laatu-, testi-, kalustoluettelo- tai talousraportteja tai muita tämänkaltaisia 

raportteja koskevien virheellisten tietojen ilmoittaminen voi johtaa 
kurinpitotoimenpiteisiin ja jopa irtisanomiseen. Tällainen käytös voi myös 
vahingoittaa mainettamme ja johtaa työntekijän ja yrityksen siviili- tai 
rikosoikeudelliseenvastuuseen.

K. Työtoverini on antanut valheellisia tietoja joistain tärkeistä 
testituloksista, mikä voi johtaa vakavaan tuotantohäiriöön.  Miten voin 
ilmoittaa tästä asiasta vaarantamatta suhdettani työveriini?

V. Olosuhteista riippuen päällikkösi tai henkilöstöosasto voi tutkia tapahtunutta 
paljastamatta sinun osuuttasi asiassa. Jos et halua ilmoittaa tästä asiasta 
paikallisille päälliköille, voit kertoa huolenaiheestasi etiikka-asioita hoitavalle 
toimistolle.

K. Uudella työtoverillani ei ole kokemusta, josta hän ilmoitti 
hakemuksessaan. Kun kysyin häneltä asiasta, hän totesi liioitelleensa 
työhistoriaansa työpaikan saamiseksi. Hän sanoo, ettei se ole tärkeää 
niin kauan, kun hän pystyy osoittamaan pätevyytensä. Onko hän 
oikeassa?

V. Ei ole. Työntekijät, jotka liioittelevat työhistoriaansa tai antavat vääriä tietoja 
koulutuksestaan, voivat joutua kurinpitotoimien kohteeksi ja heidät voidaan 
jopa irtisanoa. Työntekijät, jotka väärentävät työhistoriansa, saattavat tuntea 
houkutusta väärentää myös muita asiakirjoja. Lisäksi se ei ole 
oikeudenmukaista muita työpaikkaa hakeneita kohtaan.

K. Työtoverini pyysi minua hyväksymään laskun palveluista, joita ei ole 
suoritettu. Mitä minun pitäisi tehdä?

V. Jos hyväksyt tämän laskun tietäen, ettemme ole saaneet näitä palveluja, 
syyllistyt väärään ilmoitukseen. Jos hyväksymistäsi seuraa maksu, sitä 
voidaan pitää varkautena. Keskustele työtoverisi kanssa huolenaiheistasi. 
Jos et halua ottaa asiaa esille työtoverisi kanssa, kysy neuvoa päälliköltäsi, 
paikalliselta talousjohtajalta tai etiikka-asioita hoitavalta toimistolta.
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Esimerkkejä

Väärin 
Myyntitavoitteiden 
saavuttamiseksi tehtaanjohtaja 
pyytää talousjohtajaa kirjaamaan 
suuren myynnin 
vuosineljänneksen viimeisenä 
päivänä, vaikka tilaus lähetettiin 
vasta kaksi päivää sen jälkeen.

Myyntiedustaja toimittaa vääriä 
kuitteja kuluraporttiaan varten 
kuvitelluista aterioista.

Työntekijä huomaa, että asiakas 
uhkaa haastaa yrityksen oikeuteen 
tuotevirheestä ja hän poistaa 
kaikki tuotteen testitulokset 
kyseenalaistavat viestit.

Myyntipäällikkö maksaa asiakkaan 
perheelle matkan Disney Worldiin 
ja kirjaa matkakulut tuotteen 
kehityskuluiksi.

Oikein
Päällikkö pyytää työntekijää 
muuttamaan onnettomuusraportin 
yksityiskohtia. Työntekijä ei 
haluaisi tehdä näitä muutoksia ja 
pyytää neuvoa toiselta päälliköltä.

Uusi työntekijä havaitsee, että 
hänen työtoverinsa ilmoittavat 
säännöllisesti työtunnit väärin 
kellokorteissa. Hän haluaa tietää, 
onko tämä käytäntö yleisesti 
tiedossa ja hyväksyttyä 
tuotantolaitoksessa. Hän ei halua 
kysyä asiasta paikallisilta 
päälliköiltä, joten hän kysyy 
käytännöstä etiikka-asioita 
hoitavalta toimistolta.

Kun työntekijä huomauttaa 
merkittävästä virheestä 
kalustoluettelossa, hänen 
päällikkönsä myöntää virheen, 
kiittää työntekijää sen 
ilmoittamisesta ja antaa korjatun 
luettelon.

Työntekijä havaitsee, että asiakas 
on tehnyt tilauksen 
vanhentuneessa tuoteoppaassa 
olevien teknisten tuotetietojen 
mukaan. Hän ilmoittaa asiakkaalle 
välittömästi virheestä.
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Ihmisoikeuksien 
kunnioitus

Me kunnioitamme ihmisoikeuksia ja vaadimme 
alihankkijoitamme tekemään samoin.

3
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Maailmankansalaisena ja vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä Eaton kunnioittaa 
yksilöjen ihmisarvoa, asuinyhteisöjemme tarpeita ja ympäristön haavoittuvuutta. 
Yhtiön sosiaaliseen vastuuseen on Eatonissa uskottu pitkään ja se on olennainen 
arvo liiketoimintatavassamme.

Ihmisoikeudet
Otamme huomioon sen, että monet riippumattomat järjestöt ja valiokunnat ovat 
ehdottaneet tärkeitä kansainvälisiä ihmisoikeusvälineitä, kuten Yhdistyneiden 
Kansakuntien Global Compact -hanke, Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen 
julistus, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen 
yleissopimus sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva 
kansainvälinen yleissopimus. Nämä tahot noudattavat yleensä periaatteita, joiden 
mukaan yritysten on kunnioitettava ja tuettava määritettyjä ihmisoikeuksia, 
eivätkä ne saa syyllistyä ihmisoikeusrikkomuksiin. Eaton on sisällyttänyt nämä 
tärkeät periaatteet ydinarvoihinsa ja ne ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme sekä 
sitä, mitä vaadimme alihankkijoiltamme. Olemme myös Global Reporting 
Initiative -hankkeen jäsen. Olemme ylpeitä voidessamme osallistua tähän 
hankkeeseen, joka on yksi maailman käytetyimmistä ihmisoikeuksien, 
työllisyyden, ympäristön, korruption torjunnan ja yrityskansalaisuuden alan 
raportointipuitteista.

Lapsityövoima
Emme käytä lapsityövoimaa. Määrittelemme lapseksi alle 16-vuotiaan henkilön. 
Jos paikallinen laki on omaa käytäntöämme tiukempi, noudatamme paikallista 
lakia. Vaikka paikallinen laki toisaalta sallisi meidän palkata alle 16-vuotiaita, emme 
palkkaa tämän ikäisiä lapsia.

Pakkotyövoima
Kiellämme kaiken vastentahtoisen tai pakotetun työvoiman, orjuuden tai työpalvelun.

Palkkaus
Tarjoamme palkkoja ja etuuksia, jotka täyttävät tai ylittävät lain vaatimukset ja ovat 
kilpailukykyisiä maissa, joissa harjoitamme liiketoimintaa.

Yhteenkuuluvuus
Olemme sitoutuneet käytäntöihin, jotka johtavat kaikkien työntekijöiden mukaan 
ottamiseen ja edistävät yhtäläisiä työmahdollisuuksia päteville työntekijöille. 
Pyrimme ylläpitämään ympäristöä, jossa kukin meistä kulttuuritaustasta, 
sukupuolesta, rodusta, väristä, etnisestä alkuperästä, iästä, kansallisuudesta, 
sukupuolisuuntauksesta, vammaisuudesta tai asemasta huolimatta voi saavuttaa 
täyden potentiaalinsa ja vaikuttaa asioihin joka päivä.
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Työympäristö
Käytämme	Eatonin	filosofiaa	ilmaistaksemme	uskomme	erinomaisuuden	
saavuttamiseen ihmisten avulla. Se perustuu vankkaan luottamukseemme, jonka 
mukaan kaikki työntekijät haluavat tehdä parhaansa ja toimia oikein. Toimemme, 
käytäntömme ja päätöksemme perustuvat näihin perusperiaatteisiin:

•	 Olemme sitoutuneet kaikkien työntekijöiden hyvinvointiin.
•	 Pyrimme parhaamme mukaan suoriutumaan työtehtävistämme.
•	 Arvostamme yksilöllisiä eroja.
•	 Viestimme avoimesti ja rehellisesti.
•	 Tarjoamme kilpailukykyisiä palkkoja ja etuuksia.
•	 Opimme, kasvamme ja muutumme jatkuvasti.
•	 Arvostamme uusia ideoita.
•	 Panostamme työhömme ja sitoudumme Eatonin tulevaisuuteen.
•	 Pyrimme parantamaan ympäristöä ja yhteisöjämme.

Uskomme, että kaikkien työntekijöiden tulee kohdella toisiaan ja kaikkia, joiden 
kanssa he työssään asioivat, arvostavasti ja kunnioittavasti.

Olemme sitoutuneet ylläpitämään työympäristöä, joka on vapaa laittomien 
huumeiden, tupakan ja alkoholin käytöstä.

Tarjoamme työntekijöille työympäristön, joka perustuu luottamukseen ja jossa he 
voivat vapaasti esittää kysymyksiä, tehdä huomautuksia, jättää valituksia sekä 
osallistua aktiivisesti päätösten tekoon.

Jos ammattiyhdistykset ja/tai työneuvostot edustavat työntekijöitä, Eaton 
noudattaa paikallisia lakeja asioidessaan heidän edustajiensa kanssa.

Alihankkijat
Vaadimme alihankkijoitamme noudattamaan Eatonin hankintasäännöstöä.

Kansalaisuus
Tuemme yhteisöjä, joissa elämme ja työskentelemme. Hyvinä työntekijöinä 
pyrimme parantamaan elämänlaatua tukemalla opetus-, terveys- ja sosiaalisia 
palveluja sekä yhteisön kehitystä ja muita merkittäviä paikallisia hankkeita 
liiketoiminta-alueillamme, sekä kannattamalla työntekijöidemme vapaaehtoista 
osallistumista sellaisiin hankkeisiin.
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 Kysymykset

K. Asiakkaamme ja alihankkijamme tiedustelevat toisinaan, tukeeko 
Eaton Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -hanketta ja muita 
ihmisoikeuksia edistäviä tahoja. Miten minun on tähän vastattava?

V. Toimita heille jäljennös etiikkaoppaastamme tai ohjaa heidät ulkoiselle 
verkkosivustollemme, josta he löytävät oppaan sähköisen version. Jos sinua 
pyydetään vastaamaan näitä asioita koskevaan kyselyyn, kysy neuvoa 
lakiasiainosastolta.

K. En tunne oloani mukavaksi, kun työpisteeni esimies kertoo etniseen 
taustaan ja kansalaisuuteen liittyviä vitsejä. Mitä minun pitäisi tehdä?

V. Parasta olisi, jos voisit kertoa esimiehellesi, että tunnet olosi epämukavaksi 
kun hän kertoo näitä vitsejä ja pyydät häntä lopettamaan. Jos et halua toimia 
näin, voit esittää huolenaiheesi henkilöstöosastolle.

K. Miten Eaton hyötyy moninaisuudesta?
V. Menestyksemme riippuu kyvystämme palkata parhaimpia ihmisiä globaalista 

ja monikulttuurisesta taitoympäristöstä. Arvostamalla yksilöllisiä eroja 
hyödymme ainutlaatuisista näkökulmista, jotka johtavat innovatiivisiin 
ideoihin ja parempiin päätöksiin.

K. Valtionomistuksessa oleva yhteisyrityskumppanimme ei hyväksy 
avaintehtäviin suosittelemiamme naisehdokkaita. Pitäisikö meidän 
tulevaisuudessa pidättäytyä suosittelemasta naisia näihin tehtäviin?

V. Ei. Jos suljemme naiset pois suosittelemistamme ehdokkaista annamme 
kuvan siitä, että hyväksymme syrjinnän. Kun asetamme vastaisuudessakin 
etusijalle parhaat ehdokkaat heidän ansioidensa perusteella vahvistamme 
sitoumustamme palkata vain parhaita ihmisiä sukupuoleen katsomatta.

26



K. Pelkään uutta päällikköäni ja joskus hän nöyryyttää minua 
työtovereideni läsnäollessa. Se on ehkä hänen tyylinsä, mutta se 
vaikuttaa mielialaani. Voinko tehdä asialle jotain?

V. Jos sinusta tuntuu, ettei sinua kohdella ammattimaisesti, kerro päälliköllesi, 
miten hänen käytöksensä vaikuttaa mielialaasi. Jos et halua toimia näin, 
esitä huolenaiheesi toiselle päällikölle tai henkilöstöosastolle.

K. Uskon, että eräs alihankkijamme kohtelee huonosti työntekijöitään 
altistamalla heidät vaarallisille työolosuhteille. Koskeeko tämä asia 
minua?

V. Maineemme yrityksenä, joka harjoittaa rehellistä liiketoimintaa,  voi 
vahingoittua liiketoimintakumppaniemme toiminnan vuoksi.  Ilmoita 
huolenaiheistasi päälliköllesi, jotta Eaton voi päättää oikeasta 
toimintatavasta.

27

Esimerkkejä

Väärin 
Työntekijät pilkkaavat työtoveriaan 
hänen seksuaalisen 
suuntautumisensa vuoksi.

Naispuolinen työntekijä saa 
sukupuolensa vuoksi vähemmän 
palkkaa kuin miespuolinen 
työtoverinsa.

Oikein
Nainen hakee työstökoneen 
teknikon asemaa, johon on 
palkattu aina aikaisemmin miehiä. 
Naisen työhakemusta 
tarkastellaan yksinomaan hänen 
pätevyytensä perusteella.

Alihankkijan havaitaan käyttävän 
lapsityövoimaa Eatonin osien 
valmistamiseksi. Eaton vaihtaa 
toiseen alihankkijaan, vaikka 
kustannukset ovat korkeammat.



Laadun toimittaminen

Me olemme sitoutuneet tuottamaan laadukkaita 
tuotteita ja palveluja.

4
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Erinomaisuus

Laatu on asiakassitoumuksemme kulmakivi ja se on olennainen 
kilpailukyvyllemme. Laatusitoumuksemme merkitsee seuraavaa:

•	 Asetamme laadun korkealle päivittäisessä työssämme ja keskitymme 
jatkuvaan parantamiseen.

•	 Suunnittelemme ja valmistamme tuotteemme täyttämään tai ylittämään 
asiakassitoumuksemme.

•	 Toimitamme palvelumme korostamalla innovaatiota ja asiakkaiden tarpeita.
•	 Varmistamme, että kaikki vaadittavat tarkastukset ja testit on suoritettu 

ja että niihin liittyvät kirjaukset ovat täydellisiä, tarkkoja ja 
totuudenmukaisia.

•	 Suunnittelemme tuotteemme täyttämään kaikki soveltuvat hallituksen 
normit ja määräykset sekä suoritamme säännöllisiä testejä jatkuvan 
vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseksi.

•	 Tähtäämme lopputavoitteeseen, jossa vikojen ja virheiden määrä on nolla.
•	 Olemme yksilöinä vastuussa työhömme soveltuvan laatupolitiikan, 

-käytännön ja -menettelyjen noudattamisesta.

 Kysymykset

K. Alihankkija vetää pois markkinoilta edellisen lähetyksen osia, koska ne 
eivät täytä teknisiä vaatimuksia. Nämä osat sisältävät tuotteet on jo 
lähetetty, mutta esimieheni sanoo, ettei meidän tarvitse ilmoittaa tästä 
asiakkaillemme, koska se on alihankkijan ongelma. Tämä ei tunnu 
minusta oikealta toiminnalta, mutta en ole varma, pitäisikö minun 
sanoa jotain. Mitä minun pitäisi tehdä?

V. Jos olet huolestunut tuotteen turvallisuudesta tai laadusta, puhu asiasta.  
Vaikka olemme kaikki vastuussa omista toimistamme, jaettu 
sitoumuksemme rehellisyyteen tarkoittaa, että tuomme julki 
huolenaiheemme tai ilmoitamme, jos meitä pyydetään tekemään jotain, joka 
ei mielestämme ole oikein.

K. Miten voin vastata laadusta, jos minuun kohdistuu valtava paine 
tuotteen lähettämiseksi ajallaan?

V. Laatua koskeva maineemme on hyvin tärkeää. Vaikka meidän kaikkien on 
pyrittävä mahdollisimman hyvin täyttämään määräajat, tämä ei koskaan 
tarkoita sitä, että sinun pitäisi ottaa laatua koskevia riskejä tai oikoteitä. Jos 
tunnet tämänkaltaista painetta, kerro siitä työpaikkasi esimiehelle tai 
laatupäällikölle. Jos se tuntuu sinusta epämukavalta, ota yhteys etiikka-
asioita hoitavaan toimistoon.
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Esimerkkejä

Väärin 
Hankintaprojektissa työskentelevä 
ostopäällikkö havaitsee, että 
ehdotettu alihankkija ei ole 
saavuttanut tarvittavan 
laatujärjestelmän arvioinnissa 
hyväksyttäviä pisteitä. Määräajan 
lähestyessä hän sivuuttaa 
puutteen ja lisää alihankkijan 
hyväksyttyjen alihankkijoiden 
luetteloon.

Tuotantotyöntekijä huomaa, että 
asiakkaan haluama virheen 
havaintolaite ei toimi kunnolla. 
Hän ottaa yhteyttä esimieheen, 
joka toteaa, ettei tämä laite ole 
itse asiassa olennainen. Työntekijä 
palaa vastahakoisesti takaisin 
työhönsä ja tuotanto jatkuu.

Oikein
Työntekijää pyydetään 
sivuuttamaan globaalin 
hankintamenettelyn vaiheita, jotta 
uusi alihankkija voidaan lisätä 
pikaisesti luetteloon. Ennen 
toimintaan ryhtymistä ja 
pelkäämättä kostotoimia, 
työntekijä kysyy paikallisen laatu- 
ja hankintaketjun päälliköiltä, onko 
tämä hyväksyttävä käytäntö.

Esimies huomaa, että varastosta 
on loppumassa tietty ruuvi. 
Viereisellä tuotantolinjalla 
käytetään hieman lyhyempää 
ruuvia, jonka kierrekoko on sama. 
Koska esimies tietää, miten tärkeä 
tuote on asiakkaalle, hän pyytää 
linjasta vastaavia tuotanto- ja 
laatuinsinöörejä arvioimaan 
lyhyemmän ruuvin käyttöä, 
päättää asianmukaisesta 
hyväksymistestistä ja täyttää 
valmistuksen muutosraportin 
ennen kuin käyttää vaihtoehtoista 
ruuvia tuotannossa.
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Eettinen kilpailu

Me saavutamme kilpailuetua paremmilla 
suorituksilla. Me emme ryhdy epäeettisiin tai 
laittomiin liiketoimiin.

5
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Markkinoinnissa, myynnissä, ostotoiminnoissa tai yritysostoissa toimivien 
työntekijöiden täytyy olla erityisen tietoisia kartellilaeista sekä muista 
kauppalaeista ja -määräyksistä. Tämä pätee myös niihin, jotka osallistuvat 
yrittäjä- tai muihin alan järjestöihin.

Kilpailijoiden eettinen kohtelu
Työntekijöiden täytyy välttää seuraavia asioita:

•	 Keskustelu kilpailijan kanssa hinnoista, kuluista, tuotannosta, 
kapasiteetista, tuotteista ja palveluista, tarjouskäytännöistä, 
myyntialueista, jakelukanavista, alihankkijoista, asiakkaista ja muista 
julkistamattomista liikeasioista.

•	 Kilpailun poistavien taktiikkojen käyttö markkinoilla, joilla yhtiö on 
johtoasemassa. Näihin kuuluvat myyminen rajakustannuksia halvemmalla 
ja muut riistävät toimet, joiden pyrkimyksenä on poistaa kilpailu.

•	 Sopimattomien keinojen käyttö, tai pyytäminen toista osapuolta 
käyttämään niitä kilpailijan kauppasalaisuuksien saamiseksi. Näihin 
kuuluvat salaisuuksien hankkiminen erehdyttämällä, varastamalla, 
anastamalla ja kopioimalla.

•	 Kilpailijan kauppasalaisuuksien tietoinen käyttö.
•	 Negatiivinen myynti, kilpailijoiden halventaminen ja perusteettomien 

huhujen levittäminen.

Kysymättä neuvoa Eaton lakiasianosastolta ja saamatta asianmukaista lupaa 
asianomaiselta hallintotasolta, työntekijät eivät saa

•	 neuvotella kilpailijoiden kanssa mahdollisista fuusioista, yritysostoista, 
yhteisyritysten muodostuksesta tai yhteisosto-, markkinointi- tai 
kehityssopimuksista

•	 asettaa vertailuarvoja kilpailijoiden kanssa
•	 osallistua kilpailijoiden kanssa alan normeja määrittävään toimintaan
•	 vaihtaa tietoja kilpailijoiden kanssa.

Asiakkaiden eettinen kohtelu
Ellei Eatonin lakiasiainosasto ole antanut ennakkolupaa, työntekijät eivät saa

•	 vaatia asiakasta myymään tai vuokraamaan Eatonin tuotetta tai palvelua 
tietyllä tai sitä suuremmalla hinnalla

•	 kytkeä jonkin Eatonin tuotteen tai palvelun myyntiä tai vuokrausta jonkin 
toisen Eatonin tuotteen tai palvelun ostoon tai vuokraukseen

•	 sopia yksinomaisesta järjestelystä asiakkaan kanssa
•	 rajoittaa asiakkaiden toiminta-aluetta, jolla he voivat jälleenmyydä tai 

vuokrata Eatonin tuotteita tai palveluja
•	 rajoittaa asiakkaita, joille tuote tai palvelu voidaan jälleenmyydä tai 

vuokrata
•	 syrjiä joitain kilpailevista asiakkaista tarjoamalla toisille asiakkaille samoja 

tavaroita eri hinnoilla tai ehdoilla.

Rehellisyys
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 Kysymykset

K. Voinko hakea työpaikkaa kilpailijalta saadakseni tietää sen uusista 
tuotteista?

V. Et, salaisten tuotetietojen saanti valheellisia tarkoitusperiä käyttäen on väärin 
ja mahdollisesti lainvastaista. Julkisesti saatavilla olevien tietojen kerääminen 
kilpailijoiden tuotteista on asiallista, kun se suoritetaan laillisesti ja 
ammattimaisesti. Jos sinulla on kysymyksiä tämäntyyppisestä 
liiketoimintatietojen hallinnasta, kysy neuvoa lakiasiainosastolta.

K. Mahdollisen uuden asiakkaan työntekijä on tarjoutunut tekemään ison 
tilauksen Eatonilta, jos suostun toimittamaan generaattorin hänen 
kotiinsa. En halua menettää tätä liiketoimintaa tai tilausta.  Mitä minun 
pitäisi tehdä?

V. Älä anna hänelle generaattoria. Tätä pidetään lahjontana, joka on laitonta 
useimmissa maissa ja vastoin Eatonin lahjonnanvastaista politiikkaa. 
Muistuta työntekijää liiketoiminnan harjoittamisen eduista Eatonin kanssa ja 
kehota häntä harkitsemaan, onko asiakkaan tiimissä muita, jotka saattaisivat 
pitää tarjoustamme laadukkaimpana.

K. Yksi työtovereistani antaa toisinaan vääriä lausuntoja kilpailijoidemme 
tuotteista asiakkaille. Työtoverini väittää, että hän liioittelee myynnin 
onnistumiseksi, mutta että hän ei pidä tästä. Mitä minun pitäisi tehdä?  

V. Muistuta ensin työtoveriasi, että yksi keino luoda pitkäaikaisia suhteita on 
vastavuoroinen kunnioitus ja luottamus. Saamme liiketoimintoja toimimalla 
tehokkaammin ja noudattamalla rehellisyyttä tuotekeskusteluissamme. Jos 
et halua keskustella asiasta työtoverisi kanssa, kerro siitä päälliköllesi tai 
henkilöstöosastolle.

K. Minulla on hyvät suhteet ystäviin, jotka työskentelevät 
kilpailijayrityksissä. Toiminko väärin, jos keskustelen heidän kanssaan 
satunnaisesti markkinatapahtumista?

V. Vältä ystäviesi kanssa sellaisia keskusteluja tai toimia, joita voitaisiin pitää 
asiattomina tai jotka voisivat johtaa väitteisiin kilpailunvastaisesta toiminnasta. 
Liiketoimintakeskusteluja kilpailijoiden kanssa voidaan pitää kilpailijoiden 
välisinä sopimuksina, joiden tarkoituksena on laittomasti haitata kilpailua.

K. Naapurini menetti juuri työpaikkansa yhden pääkilpailijamme 
yrityksessä. Voinko nyt tiedustella häneltä kilpailijan tuotteista, kun 
hän ei enää työskentele tässä yrityksessä?

V. Varmista ennen kysymysten esittämistä, että naapurisi ymmärtää, ettet kysy 
häneltä tietoja, jotka ovat salaisia tai jotka ovat hänen entisen työnantajansa 
kanssa tekemän luottamuksellisuussopimuksen alaisia.
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Alihankkijoiden eettinen kohtelu
Ellei Eatonin lakiasiainosasto ole antanut ennakkolupaa, työntekijät eivät saa

•	 kytkeä tuotteen tai palvelun ostoa tuotteen tai palvelun vastavuoroiseen 
myyntiin

•	 sopia yksinomaisesta järjestelystä alihankkijan kanssa
•	 muodostaa minkäänlaista ostoryhmää tai yhteiselintä.



Esimerkkejä

Väärin 
Päällikkö hyväksyy kahden 
kilpailijan kanssa tehdyn 
sopimuksen asiakkailta 
veloitettavien hintojen 
korottamisesta.

Eatonin uusi työntekijä käyttää 
vanhaa salasanaansa päästäkseen 
entisen työnantajansa 
verkkosivustolle tarkastelemaan 
luottamuksellisia tietoja.

Oikein
Markkinointipäällikkö osallistuu 
kauppayhdistyksen kokoukseen, 
ja puhe kääntyy siihen, miten 
hinnoittelua voitaisiin hallita 
markkinoilla. Hän ilmoittaa, että 
keskustelu on asiatonta ja poistuu 
huoneesta.

Kilpailijayrityksessä aikaisemmin 
työskennellyt Eatonin uusi 
insinööri kuvaa uutta tuotetta 
koskevaa työtään, joka voisi olla 
hyödyllistä. Konesuunnittelun 
esimies pyytää häntä pitämään 
kilpailijan tiedot itsellään.
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Moninaisuuden 
kunnioitus ja reilut 
työsopimuskäytännöt

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan kulttuurillisesti 
moninaista työvoimaa käytäntöjen avulla, jotka 
tarjoavat kaikille työntekijöille samat mahdollisuudet 
ja reilun ja suoriutumiseen perustuvan kohtelun. 
Emme hyväksy häirintää tai syrjintää työpaikalla.

6
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Noudatamme Eatonin arvoja ilmaistaksemme uskomme erinomaisuuden 
saavuttamiseen ihmisten avulla.

Kannatamme ympäristöä, jossa kunnioitetaan yksilöllisiä eroja ja arvostetaan 
ainutlaatuisia näkökulmia, jotka johtavat innovatiivisiin ideoihin ja parempiin 
päätöksiin.

Uskomme, että kaikkien työntekijöiden tulee kohdella toisiaan ja kaikkia, joiden 
kanssa he työssään asioivat, arvostavasti ja kunnioittavasti.

Olemme sitoutuneet käytäntöihin, jotka edistävät yhtäläisiä työmahdollisuuksia 
päteville työntekijöille.

Pyrimme ylläpitämään ympäristöä, jossa kukin meistä kulttuuritaustasta, 
sukupuolesta, rodusta, väristä, etnisestä taustasta, iästä, kansallisuudesta, 
sukupuolisuuntauksesta, vammaisuudesta, asemasta tai tehtävästä huolimatta 
voi saavuttaa täyden potentiaalinsa ja vaikuttaa asioihin joka päivä.

Yhteenkuuluvuus
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 Kysymykset

K. Esimieheni näyttää suosivan työtovereitani, koska he tunnustavat 
samaa uskontoa kuin hän. Mitä minun pitäisi tehdä?

V. Olisi parasta puhua huolenaiheestasi esimiehesi kanssa, mutta jos et halua 
tehdä sitä, ilmoita siitä paikalliselle henkilöstöpäällikölle.

K. Liikkeellä on huhu, jonka mukaan yksi osastomme kirjanpitäjistä sai 
ylennyksen, kun hän auttoi päällikköämme piilottamaan suuren 
virheen. Onko tämä oikeudenmukaista?

V. Ei, mutta kyse voi olla pelkästä huhusta. Jos sinulla on hyvä syy uskoa, että 
päällikkösi on käyttäytynyt asiattomasti, kerro huolenaiheestasi 
henkilöstöosastolle tai toiselle paikalliselle päällikkölle. Sinuun ei kohdisteta 
mitään kostotoimia.

K. Ystäväni on toisen kansainvälisen yrityksen palveluksessa omaani 
vastaavassa asemassa, ja hän väittää palkkani olevan liian alhaisen. 
Mistä tiedän, pitääkö tämä paikkansa? 

V. On mahdollista, ettei ystäväsi ota huomioon koko palkkapakettiasi. Jos 
sinulla on palkkausta koskevia kysymyksiä, puhu asiasta päällikkösi kanssa.

K. Päällikköni vaatii, että tiimini on saavutettava kuukausittaiset suoritus- 
ja laatutavoitteet. Onko kyse ahdistelusta?

V. Ei, vaikka esimiehen onkin kohdeltava sinua ammattimaisesti, 
oikeudenmukainen ja johdonmukainen vaatimus tavoitteiden täyttämisestä 
ei ole ahdistelua.
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Esimerkkejä

Väärin 
Naispuolista hakijaa ei harkita 
työtehtävään, koska hän on 
kihloissa ja hänen uskontonsa 
kieltää häntä jatkamasta työtään 
avioitumisen jälkeen. 

Tehdas on tehnyt pienen yrityksen 
kanssa varastointisopimuksen. 
Tehtaan johtaja epäilee, että jotkut 
varastopalveluyrityksen työntekijät 
eivät työskentele laillisesti 
maassa, mutta ei tee asialle 
mitään. 

Kahdesta naapurimaasta peräisin 
olevien työntekijöiden suhteet 
ovat huonot. Henkilöstöpäällikkö 
välttää palkkaamasta ihmisiä 
toisesta näistä maista, koska se 
voi aiheuttaa häiriöitä työpaikalla. 
Paikalliset lait eivät kiellä 
kansalliseen alkuperään 
perustuvia työhönottopäätöksiä.

Esimies kuulee, että jotkut 
työntekijät käyttävät etnisiä 
nimityksiä viitatessaan tiettyihin 
työtovereihinsa, eikä puutu siihen.

Oikein
Selvästä fyysisestä 
vajavaisuudesta kärsivä henkilö 
hakee työpaikkaa ja hänet 
arvioidaan hänen pätevyytensä 
perusteella.

Naispuolinen esimies ylennetään 
tuotantolaitoksen johtajaksi 
ansioidensa perusteella, vaikka 
monet miehet ovat ilmaisseet 
tyytymättömyytensä 
työskentelyyn naisen 
alaisuudessa.

Kaksi työntekijää vierailee 
henkilöstöosastolla 
ilmoittaakseen, että he ovat 
havainneet toisen työntekijän 
käyttäytyvän uhkaavasti 
työtoveriaan kohtaan. 
Henkilöstöosasto ilmoittaa 
uhkaavaan käytökseen 
syyllistyneelle työntekijälle, että 
väkivaltaista toimintaa, uhkauksia 
tai uhkailevaa käytöstä ei sallita ja 
työntekijään kohdistetaan 
kurinpitotoimia.

Päällikkö ilmoittaa 
henkilöstöosastolle 
seurustelevansa Eatonissa 
työskentelevän työtoverinsa 
kanssa. Päällikkö ja 
henkilöstöosaston työntekijä 
keskustelevat siitä, aiheuttaako 
tämä suhde mahdollisen tai 
ilmeisen eturistiriidan ja onko 
vastuita jaettava uudelleen tai 
nimitettävä jompikumpi osapuoli 
toiseen tehtävään.
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Me vältämme suhteita tai toimintaa, jotka voivat 
heikentää arvostelukykyämme tai saattaa 
mahdollisesti tai ilmeisesti henkilökohtaiset etumme 
ja lojaaliutemme Eatonia kohtaan ristiriitaan. Me 
emme käytä asemaamme Eatonissa hankkiaksemme 
asiattomia etuisuuksia muille tai itsellemme. Emme 
osallistu sellaiseen toimintaan tai luo suhteita, jotka 
kilpailevat Eatonin kanssa.

7Eturistiriitojen  
välttäminen
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41Suhteet

Eturistiriita syntyy, kun henkilökohtainen etusi tai toimintasi vaikuttaa, tai näyttää 
vaikuttavan, kykyysi toimia Eatonin etujen mukaisesti. Vaikka tekemäsi päätös on 
reilu, ihmiset eivät todennäköisesti usko sitä. On hyvin tärkeää välttää tilanteita, 
joissa lojaaliutesi saattaa jakaantua. Eturistiriidat eivät aina ole selkeitä, ja 
yksittäiset tilanteet vaihtelevat. Tässä on eräitä tavallisia ristiriitatilanteita.

Toinen työpaikka tai työ
Vaikka se ei ehkä aiheutakaan eturistiriitaa, toisen yrityksen palveluksessa 
suorittamiesi töiden täytyy olla ehdottomasti erillään työstäsi Eatonissa eivätkä ne 
saa vaikuttaa työsuoritukseesi. Useimpiin Eatonin työnjohto- tai 
toimihenkilötehtäviin pätee oletus, että työntekijämme käyttävät koko työaikansa 
Eatonin asioiden hoitoon eivätkä tee ”kuutamokeikkoja” muille työnantajille. Ennen 
kuin harkitset toisen työpaikan hankkimista, pyydä ensin esimieheltäsi hyväksyntä.

Alihankkijan tai asiakkaan palveluksessa työskentely
Kyseessä on eturistiriita, jos työskentelet Eatonin alihankkijan tai asiakkaan 
palveluksessa työntekijänä, konsulttina tai missä tahansa muussa roolissa.

Eatonin vastainen kilpailu
Et saa työntekijänä, konsulttina tai muussakaan roolissa henkilökohtaisesti 
osallistua yritykseen tai liiketoimintaan, joka kilpailee Eatonin kanssa.

Muiden yritysten omistaminen
Työntekijät eivät saa omistaa suoraan tai välillisesti osuutta mistään Eatonin 
asiakkaasta, alihankkijasta tai kilpailijasta, koska sellainen omistusosuus voisi 
aiheuttaa tai näyttää aiheuttavan eturistiriidan Eatonin kanssa. Tämän vuoksi 
omistusosuudeksi määritellään vähintään yhden prosentin omistus jonkin 
yrityksen osakepääomasta tai pääoma-arvosta. Jos olet epävarma, miten jokin 
sijoitus voidaan käsittää, keskustele asiasta esimiehesi kanssa.

Sisäpiirin tietojen käyttö osakekauppatarkoituksiin
Työntekijöillä, jotka pääsevät näkemään salaisia tietoja, ei ole lupaa käyttää tai 
ilmoittaa tietoja osakekauppatarkoituksiin. Julkistamattomien tietojen käyttö 
rahallisen hyödyn saamiseksi on laitonta sekä epäeettistä, ja sen seurauksena 
sinuun tai muihin voi kohdistua siviili- ja rikosoikeudellisia rangaistuksia, kuten 
sakkoja ja vankeutta.
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Sukulaiset ja ystävät
Eturistiriita voi syntyä, jos sinä, puolisosi, sukulaisesi tai läheinen ystäväsi 
työskentelee Eatonin alihankkijan tai potentiaalisen alihankkijan, Eatonin 
asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan tai kilpailijan palveluksessa tai hänellä on 
sellaisessa omistusosuus. Eturistiriita voi myös syntyä, jos sinä, puolisosi, 
sukulaisesi tai läheinen ystäväsi työskentelee Eatonissa jossain toimessa. 
Vihjaustakin eturistiriidasta on vältettävä. Jos sinulla on sukulainen tai ystävä, joka 
työskentelee alihankkijan tai potentiaalisen alihankkijan, asiakkaan tai 
potentiaalisen asiakkaan tai kilpailijan palveluksessa, kerro esimiehellesi, jotta 
mahdolliset ongelmat voidaan selvittää ja välttää.

Hallitusjäsenyys
Kukaan työntekijä ei saa palvella minkään voittoa 
tavoittelevan yhtiön hallituksessa tai vastaavassa 
elimessä, Eatonin tytär- tai sidosyhtiöitä lukuun 
ottamatta, ilman Eatonin puheenjohtajan ja 
pääjohtajan nimenomaista suostumusta. Nimitykset 
Eatonin tytäryhtiöiden hallituksiin hoidetaan 
määrättyjen kanavien kautta. Puheenjohtajan 
suostumusta ei vaadita työntekijöille, jotka 
palvelevat voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tai 
järjestöjen hallituksissa. Työntekijöiden, jotka ovat 
kiinnostuneita osallistumaan voittoa 
tavoittelemattomien yhteisöjen hallitustoimintaan on 
otettava yhteys varapääjohtajaan ja lakiosastoon.

Eatonin asiakkaille tai alihankkijoille 
annetut tai heiltä saadut lahjat
Eatonin asiakkaille tai alihankkijoille annetut tai heiltä 
saadut asiattomat tai kohtuuttomat lahjat voivat 
aiheuttaa eturistiriidan. Katso Eatonin lahjoja ja 
viihdykkeitä koskevasta politiikasta lisäohjeet ja 
ilmoitusvelvollisuudet.
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Muista:

Ongelman 
syntymiseen ei 
välttämättä tarvita 
varsinaista 
eturistiriitaa. 
Pelkkää 
eturistiriidan 
mahdollisuutta on 
vältettävä. Jos et 
ole varma, mitä 
voit ja mitä et voi 
tehdä tässä 
suhteessa, pyydä 
apua.

▲!



 Kysymykset

K. Nyt kun minulla on upea työpaikka Eatonissa, perheeni olettaa minun 
auttavan siinä, että myös he pääsevät Eatonin palkkalistoille. He 
luottavat minuun, ja tunnen itseni noloksi jos kerron, etteivät he voi 
hakea työpaikkaa. Mitä minun pitäisi tehdä?

V. Eatonin menestys riippuu sen kyvystä palkata vain parhaimpia työntekijöitä. 
Selitä perheenjäsenillesi, että he voivat kyllä hakea työpaikkaa Eatonilla, 
mutta että sinä et pysty vaikuttamaan palkkauspäätökseen, suosia heitä tai 
henkilökohtaisesti valvoa heitä missään toimessa. Heillä on samat 
mahdollisuudet kuin muillakin työpaikan saamisessa.

K. Vaimoni perhe omistaa suuren osuuden yhdestä kilpailijayrityksestä. 
Tarkoittaako tämä, että minun on erottava työpaikastani Eatonissa?

V. Ei tarkoita. Keskustele tilanteesta esimiehesi kanssa, jotta mahdolliset 
ongelmat voidaan välttää.

K. Kun neuvottelen uudesta isosta tilauksesta alihankkijan 
toimitusjohtajan kanssa, hän vihjaa, että jos autan häntä Eatonin 
kanssa, hän tarjoaa minulle työpaikan yrityksessään auton ja suuren 
palkankorotuksen kera. Kieltäydyn kohteliaasti ja selitän, että 
valitsemme alihankkijamme ansioiden perusteella ja että hänen 
tarjouksensa hyväksyminen olisi asiatonta. Olisiko minun kerrottava 
tapahtuneesta jollekin?

V. Kyllä, kerro asiasta välittömästi esimiehellesi, jotta et anna vaikutelmaa, että 
tarjous on vaikuttanut sinuun, ja jotta Eaton voi harkita uudelleen 
liiketoiminnan harjoittamista tämän alihankkijan kanssa.
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Esimerkkejä

Väärin 
Päällikkö hyväksyy ruokaostokset 
yritysillallista varten vaimonsa 
ravintolasta kertomatta 
kenellekään mahdollisesta 
eturistiriidasta. 

Esimies palkkaa vävynsä 
työskentelemään suorassa 
alaisuudessaan.

Työntekijä perustaa Eatonin 
kanssa kilpailevan liiketoiminnan.  

Työntekijä osallistuu 
luottamukselliseen kokoukseen ja 
saa tietää, että Eaton aikoo ostaa 
tietyn yrityksen, ja ostaa sitten 
osakkeita tästä yrityksestä

Oikein
Alihankkija palkkaa hankintaketjun 
päällikön vaimon. Päällikkö 
ilmoittaa mahdollisesta 
eturistiriidasta, jonka vuoksi 
ryhdytään asianmukaisiin 
toimenpiteisiin.  

Assistentti näkee Eatonin 
neljännesvuosiraportin 
luonnoksen. Hän ei kerro 
kenellekään raportin sisällöstä.

Esimies ei osallistu 
veljenpoikaansa koskevaan 
palkkauspäätökseen. Jos 
veljenpoika palkataan, hän 
varmistaa, ettei veljenpoika 
työskentele hänen osastollaan.

Tiimin johtajaksi juuri ylennetty 
työntekijä ilmoittaa esimiehelleen 
seurustelevansa työtoverinsa 
kanssa, jotta mahdollisista 
ongelmista voidaan keskustella ja 
ne voidaan välttää.
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Omaisuutemme ja 
tietojemme suojelu

Käytämme Eatonin omaisuutta, tietoja ja 
mahdollisuuksia Eatonin liiketoiminnan tarkoituksiin 
emmekä valtuuttamattomaan käyttöön. Pidämme 
asianmukaisesti yllä Eatonin tai muiden meille 
uskottujen tietojen ja työntekijätietojen 
luottamuksellisuutta.

8
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Esimerkkejä

Väärin 
Koneenkäyttäjä kerää koneesta 
metalliromua viedäkseen ne kotiin 
henkilökohtaista käyttöä varten.

Työntekijä lainaa yrityksen autoa 
naapurilleen.

Työntekijät käyttävät yrityksen 
hitsaustyökalua auttaakseen 
päällikköä korjaamaan 
ruohonleikkurinsa.

Oikein
Työntekijä muistuttaa työtoveriaan 
työpaikan turvallisuussäännöistä ja 
näyttää hänelle, miten hän voi 
säilyttää työvälineet turvallisessa 
paikassa.

Esimies kuulee työntekijän 
uhkaavan satuttaa työtoveriaan ja 
ilmoittaa asiasta toimipaikan 
turvallisuus- ja 
henkilöstöosastolle.

Työntekijä kuulee huhuja, joiden 
mukaan jotkut työntekijät keräävät 
metalliromua myydäkseen sen 
paikallisille romun jälleenmyyjille. 
Hän keskustelee huolenaiheistaan 
esimiehensä kanssa.

Fyysinen omaisuus
Sinulla on velvollisuus auttaa varjelemaan ja säilyttämään Eatonin omaisuutta 
suojelemalla sitä häviämiseltä, varkaudelta ja väärinkäytöltä. Eatonin varoihin kuuluu 
fyysistä omaisuutta, kuten kiinteistöjä, laitteita, työkaluja, toimistotarvikkeita ja 
tietokoneita.

Varjelet Eatonin fyysisiä varoja
•	 käyttämällä niitä asiallisesti töissä ja suojelemalla niitä silloin, kun niitä ei 

käytetä, esim. varastoimalla työkalut turvalliseen paikkaan töissä
•	 käyttämällä sähköisiä kulkukortteja valtuuksien rajoissa
•	 ilmoittamalla paikalliselle turvallisuusosastolle kadonneista tai varastetuista 

esineistä
•	 ilmoittamalla konsernin turvallisuusosastolle kaikesta todetusta tai 

epäillystä Eatonia tai sen työntekijöitä tai omaisuutta uhkaavista vaaroista 
tai rikollisesta toiminnasta.

Luottamus
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Tietokoneet ja muut tietojärjestelmät 
Eaton kannustaa sähköisen viestinnän käyttöä tietojen levitykseen, tehokkaaseen 
viestimiseen ja ajatusten vaihtoon. Sähköisestä viestinnästä ovat esimerkkeinä: 
sähköposti (Internet ja sisäinen), puhelin, matkapuhelin, puheposti, viestit 
sähköisille ilmoitustauluille, blogit, verkkojuttelu, videoneuvottelut, faksit ja viestit 
sosiaalisen median verkkosivustoille.

Sähköinen viestintä Eatonissa on tarkoitettu liikeasioita varten. Satunnainen 
yksityiskäyttö sallitaan, kunhan se ei haittaa käyttäjän tai jonkun muun 
työsuoritusta, häiritse Eatonin sähköisten viestintäjärjestelmien toimintaa tai 
muuten riko sen sähköisen viestinnän politiikkaa, digitaalista tekijänoikeutta tai 
sosiaalisen median käytäntöjä.

Työntekijät eivät saa jakaa käyttäjätunnuksia tai sallia kenenkään henkilön, joka ei 
työskentele Eatonissa, luvatonta pääsyä Eatonin tietokoneisiin, verkkoihin, 
tietoihin tai järjestelmiin.

Tässä on esimerkkejä Eatonin sähköisen viestinnän politiikan, digitaalisen 
tekijänoikeuden ja sosiaalisen median käytäntöjen rikkomisesta:

•	 viestintä häiritsevällä, loukkaavalla, sopimattomalla tai uhkaavalla tavalla.
•	 Eatonin liiketoimintaan kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 

myynninedistäminen
•	 kaikenlainen kaupittelu
•	 ketjusähköpostiviestien luominen tai välittäminen eteenpäin
•	 väärennökset
•	 sähköisen viestinnän käyttö laittomiin tarkoituksiin
•	 tiedottaminen yrityksen luottamuksellisista tiedoista, kuten uusista 

tuotepiirroksista tai hintalistoista, valtuuttamattomille osapuolille
•	 yrityksen luottamuksellisten tietojen, kuten rahoitus- tai 

hankintailmoitusten jakaminen tai säilyttäminen valtuuttamattomissa 
välineissä tai verkkosivustoilla

•	 pornografian	lataaminen	tai	säilyttäminen	Eatonin	omistamissa	välineissä
•	 lisensoimattomien tai hyväksymättömien ohjelmistojen tai 

lisensoimattoman digitaalisen median (ääni- tai videotiedostot) 
asentaminen Eatonin omistamiin välineisiin

•	 tiedottaminen ja jakaminen vertaisverkkojen kautta
•	 valtuuttamattomien valmisohjelmien tai laitteiden kytkeminen Eatonin 

verkkoon tai sähköpostijärjestelmiin.

Koska sosiaalinen media ja muut viestintävälineet kehittyvät jatkuvasti, työntekijöitä 
rohkaistaan tarkastelemaan silloin tällöin Eatonin sähköisen viestinnän ja 
sosiaalisen median käytäntöjä asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
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Esimerkkejä

Väärin 
Työntekijä käyttää Eaton-
tietokonetta hyväksymättömän 
Microsoft	Office	Suite	-version	
lataamiseksi kysymättä ensin 
lupaa IT-osastolta.

Työntekijä lähettää tietoja 
ehdotetusta hankinnasta 
sosiaaliselle verkkosivustolle.

Työntekijä välittää  
työntekijöiden nimet ja  
palkat sisältävän sähköpostin 
muuhun kuin Eatonin  
sähköpostiosoitteeseensa.

Oikein
Työntekijä saa 
ketjusähköpostiviestin 
työtovereiltaan ja hän muistuttaa 
heitä sähköisen viestinnän 
politiikasta.

Työntekijä, joka on kopioinut 
luottamuksellista Eatonin 
taloustietoa kotitietokoneelleen 
voidakseen työskennellä kotoa 
käsin saa tietää, ettei se ole 
sallittua ja hän lopettaa tämän 
käytännön.

 Kysymykset

K. Voinko jakaa tiedostoja käyttämällä vertaisverkkoa Eaton-tietokoneellani?
V. Et. Tiedostojen jakaminen vertaisverkossa on hyvin riskialtista, koska se voi 

johtaa yksityisyyden ja muun valvonnan puutteeseen. Tämän valvonnan 
menettäminen altistaa tietokoneesi ja Eatonin verkon 
tietosuojarikkomuksille, palveluhäiriöille, varkauksille ja muunlaiselle 
laittomalle toiminnalle, mikä voi johtaa sinut tai Eatonin siviili- tai 
rikosoikeudelliseen vastuuseen.

K. Tallensin asiakkaan esityksen USB-muistitikulle liikematkalla ja kadotin 
muistitikun. Mitä minun pitäisi tehdä?

V. Keskustele tapahtuneesta esimiehesi kanssa sen varmistamiseksi, pitääkö 
sinun ilmoittaa asiakkaalle tietojen häviämisestä.

K. Voinko antaa lomani aikana puolisoni käyttää Eatonin tietokonetta 
sähköpostiviestiensä katsomiseen?

V. Kun annat toisen henkilön käyttää Eaton-tietokonettasi, vaikka vain 
sähköpostiviestien katsomiseen, annat hänelle pääsyn kaikkiin tietokoneella 
oleviin tiedostoihin ja sähköpostiviesteihin, eikä tämä ole hyvä ajatus. Käytä 
tervettä järkeä ja pohdi riskejä, kun teet tällaisia päätöksiä.

K. Kun olin kertonut ulkoisella keskustelupalstalla, miten Eatonin 
varageneraattori auttoi minua äskettäisen sähkökatkoksen aikana, 
paikallinen lehti otti minuun yhteyttä tarinani kertomiseksi. Voinko 
kertoa lehdelle tarinani?

V. Varmista, että lehti tietää sinun olevan Eatonin työntekijän ja että ilmaiset 
henkilökohtaisen mielipiteesi generaattorista. On tärkeää muistaa, että 
nykyisenä sähköisenä aikakautena tietojen lähettäminen Internetin 
ilmoitustauluille tai kommentit muualla kuin Eatonin keskustelupalstalla 
tarkoittaa pitkälti samaa kuin puhuminen tiedotusvälineille. Jos kommentoit 
myönteisesti tai kielteisesti Eatonia tai sen tuotteita henkilökohtaisessa 
sosiaalisessa mediassa, sinun on ilmoitettava henkilöllisyytesi Eatonin 
työntekijänä ja selvitettävä, että mielipiteet ovat omiasi. Katso ohjeita 
Eatonin sosiaalisen median politiikasta tai ulkoisen viestinnän osastolta.
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Esimerkkejä

Väärin 
Esimies tarkistaa pelkästä 
uteliaisuudesta alaisensa 
työpöydän.

Kaksi päällikköä keskustelee 
työntekijän sairaudesta 
lounashuoneessa.

Oikein
Työntekijä huomaa kopiokoneen 
taakse jääneen suoritusarvioinnin 
ja palauttaa sen arvioinnin 
haltijalle sitä lukematta.

Uusi päällikkö ottaa yhteyttä 
henkilöstöosastoon 
keskustellakseen oikeasta tavasta 
käsitellä henkilökohtaisia tietoja.

Tietoturva ja työntekijätietojen suojelu
Eaton on sitoutunut kunnioittamaan työntekijöidensä yksityisyyttä. Yritys pyrkii 
siihen, että lähetettävät, tallennettavat tai käsiteltävät henkilökohtaiset tiedot ja 
muut tiedot suojataan luvattomalta tai tahattomalta paljastamiselta ja että niitä 
käytetään yksinomaan lainmukaisiin liiketoimintatarkoituksiin ja että niitä 
käsitellään lain mukaisesti. Eaton on ottanut käyttöön turvatoimenpiteitä ja 
käyttötarkistusmenettelyjä, jotta henkilökohtaisia tietoja voivat käyttää vain 
asianomaisesta työtehtävästä suoraan vastaavat henkilöt, jotka tarvitsevat näitä 
tietoja työssään. Eaton ottaa huomioon, että monissa maissa, joissa sillä on 
toimintaa, on henkilökohtaisia tietoja koskevia erityisiä tietoturvalakeja, ja Eaton 
on sitoutunut noudattamaan niitä.

Työntekijän suojelu
Työntekijöillä on perusoikeus fyysistä työympäristöään koskevaan yksityisyyteen, 
kuten lukittaviin säilytyskaappeihin, komeroihin, työpöytiin, toimistoihin, 
tiedostokaappeihin ja työkalulaatikkoihin ja henkilökohtaisiin tietoihin, joita 
voidaan säilyttää yrityksen omistamissa laitteissa, kuten puhelimissa ja 
tietokoneissa.  Eaton varaa kuitenkin oikeuden tarkistaa työntekijän työpaikalle 
tuomaa tai työpaikalla säilyttämää henkilökohtaista omaisuutta ja etsiä kaikkea 
yrityksen omaisuutta sisäisten toimintatapojen ja standardien sekä paikallisten 
lakien mukaisesti.
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Luottamuksellinen tieto
Luottamuksellisia tietoja täytyy käsitellä varovasti. Näihin kuuluu Eatonin aineeton 
omaisuus, kuten

•	 prosessit ja kaavat
•	 tavaramerkit
•	 liikesalaisuudet ja tietotaito
•	 tekijänoikeudella suojattu materiaali
•	 liiketoiminta-, markkinointi- ja palvelusuunnitelmat
•	 koneenrakennus- ja valmistusideat
•	 järjestelmät, mukaan lukien Eatonin liiketoimintajärjestelmä (EBS)
•	 mallit ja piirrokset
•	 sisäiset tietokannat
•	 henkilöstötiedostot
•	 palkkaustiedot ja
•	 julkistamattomat taloustiedot ja -raportit.

Eatonin luottamuksellisen tiedon luvaton käyttö tai paljastaminen on kielletty ja 
voi olla laitonta tai erilaisten tietosuojalakien tai-säännösten alaista.

Säilytä ja suojele arkaluontoisia tietoja ja käytä niitä vain tarvittaessa sekä estä 
luvaton pääsy, käyttö tai niiden poistaminen.

Käytä kolmansien osapuolien luottamuksellisia tietoja (kuten patentteja, 
tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia ja tekijänoikeuksia) yhtä huolellisesti, jotta 
Eatonia ei syytettäisi tietojen omimisesta, loukkaamisesta tai väärinkäytöstä.
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Esimerkkejä

Väärin 
Työntekijä puhuu ruuhkaisessa 
junassa matkapuhelimeensa ja 
paljastaa runsaasti yksityiskohtia 
uudesta luottamuksellisesta 
tuotemallista.

Kotona työskentelevä Eatonin 
insinööri parantaa Eatonin 
tuotetta ja tarjoaa ideaa salaisesti 
yhdelle Eatonin asiakkaalle.

Oikein
Työntekijä esittää 
tuotantolaitokselle energiaa 
säästävän idean. Ideaa 
tarkastellaan ja se otetaan 
käyttöön.

Esimies huomauttaa uudelle 
työntekijälle, ettei hän saa 
käyttää entisen työntekijänsä 
luottamuksellisia tietoja 
suorittaessaan työtehtäviään 
Eatonissa.

 Kysymykset

K. Tehtaassa oli äskettäin vuoto, mikä herätti paljon keskustelua 
yhteisössä. Naapurini työskentelee paikallisessa sanomalehdessä ja 
hän pyysi minua kertomaan tapahtuneesta. Mitä minun pitäisi tehdä?

V. Kerro hänelle kohteliaasti, että yrityksessä on nimettyjä tiedottajia, jotka 
ottavat häneen yhteyttä tietojen antamiseksi. Kerro asiasta tehtaanjohtajalle, 
jotta hän voi keskustella annettavasta vastauksesta viestintäosaston kanssa.
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Rehellinen toiminta9
Emme tarjoa tai ota vastaan lahjuksia, sopimattomia 
lahjoja tai viihdykkeitä. Harjoittamamme liiketoimet 
ovat etiikkamme ja arvojemme mukaisia.
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Lahjonnanvastaiset lait
Eaton on sitoutunut noudattamaan lahjonnanvastaisia lakeja, jotka kieltävät 
lahjukset, vastamaksut tai muun lahjonnan liiketoimien saamiseksi tai 
säilyttämiseksi tai asiattomien etujen saamiseksi. Useimmat maat ovat säätäneet 
tämänkaltaisia lakeja. Joissain tapauksissa näitä lakeja sovelletaan Eatonin 
maailmanlaajuiseen toimintaan, kuten Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act 
-lakia ja Yhdistyneen kuningaskunnan Bribery Act -lakia. Kummankin lain mukaan 
Eatonin työntekijöiden tai minkä tahansa Eatonin puolesta toimivan henkilön tai 
yrityksen maksamat lahjukset ovat kiellettyjä kaikissa maissa, joissa Eaton 
harjoittaa liiketoimintaa.

Lahjonnanvastaisten lakien mukaan on rikos maksaa, tarjota tai antaa mitä 
tahansa arvokasta hyödykettä hallituksen virkamiehelle, poliittiselle puolueelle tai 
-virkamiehelle, hallituksen viraston ehdokkaalle ja joissain tapauksessa 
yksityiselle yritykselle tai henkilölle, lahjontatarkoituksiin niiden toimiin tai 
päätöksiin vaikuttamiseksi. Näiden lakien rikkomukset voivat johtaa Eatonin tai 
Eatonin työntekijät rikos- tai siviilioikeudelliseen vastuuseen tai kumpaankin, 
mukaan lukien vankeusrangaistukset ja merkittävät sakkomaksut.

Lahjukset, vastamaksut tai muut 
lahjonnat ovat kiellettyjä 
maailmanlaajuisesti
Eatonin työntekijöiltä kielletään kaikissa olosuhteissa 
kaikenlaisten lahjusten, vastamaksujen tai muiden 
lahjontamaksujen tai arvokkaiden hyödykkeiden 
suora tai välillinen tarjoaminen, antaminen, 
pyytäminen tai saaminen kaikkien henkilöiden ja 
organisaatioiden osalta, mukaan lukien valtion 
virastot, yksittäiset valtion virkamiehet tai yksityiset 
yritykset tai näiden työntekijät.

Tämä kielto pätee kaikkialla maailmassa. Siitä ei ole 
poikkeuksia, ja se pätee kulttuurista, paikallisista 
käytännöistä tai kilpailuoloista riippumatta. Tämä 
kielto pätee yhtäläisesti myyntiasiamiehiin, 
edustajiin, konsultteihin, jakelijoihin sekä muihin 
Eatonin puolesta toimiviin liiketoimintakumppaneihin 
ja yhteisyrityksiin. Kaikkien liiketoimintakumppanien, 
mukaan lukien edustajat, konsultit, kaupanvälittäjät, 
sopimuksentekijät, alihankkijat, yhteisyritykset tai 
tytäryhtiöt tai muut Eatonin puolesta toimivat 
välittäjät tai asiamiehet, odotetaan noudattavan 
sovellettavia lahjonnanvastaisia lakeja 
harjoittaessaan liiketoimintaa Eatonin puolesta.

Katso lisäohjeita 
Eatonin maail-
manlaajuisesta 
lahjonnanvastai-
sesta politiikasta.
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 Kysymykset
K. Harjoitan paljon liiketoimintaa valtion omistaman yrityksen kanssa. 

Pidetäänkö tämän yrityksen työntekijöitä valtion virkamiehinä?
V. Kyllä. Valtion virkamiehen määritelmä on laaja ja sisältää valtion omistamien 

yritysten työntekijät. Katso täydellinen määritelmä lahjonnanvastaisesta 
toimintatavasta.

K. Kuulin huhun, jonka mukaan yksi asiamiehistämme olisi syyllistynyt 
lahjontaan, mutta en tiedä asiasta sen tarkemmin. Mitä minun pitäisi 
tehdä?

V. Kiinnitä huomiota asiamiestemme asiatonta käytöstä koskeviin väitteisiin tai 
huhuihin. Eaton saattaa olla vastuussa heidän käytöksestään, vaikka emme 
sitä hyväksyisikään tai tietäisi sen tapahtuneen. On tärkeää varmistaa 
ehdotettujen asiamiesten rehellisyys ennen liiketoiminnan harjoittamista 
heidän kanssaan. Olemme tehneet asiamiesten kanssa kirjalliset sopimukset, 
joiden perusteella meidän pitäisi pystyä tarkastamaan heidän toimintansa ja 
varmistamaan se, että he noudattavat lakeja ja irtisanomaan sopimus, jos he 
syyllistyvät lahjontaan. Kysy toimenpiteitä koskevia neuvoja lakiasiainosastolta.

K. Haluaisin palkata konsultin tarjoamaan palveluja maassa, jossa 
lahjonta on tunnetusti yleistä. Miten voin olla varma, että tämä 
konsultti pitää kiinni etiikastamme ja arvoistamme harjoittaessaan 
liiketoimintaa Eatonin puolesta?

V. Eaton noudattaa riittävää huolellisuutta ennen kolmannen osapuolen 
konsulttien palkkaamista ja varmistaa, että heillä on velvollisuuksien 
täyttämisen edellyttämät taidot, pätevyydet ja voimavarat. Se varmistaa myös 
heidän toimiensa rehellisyyden, kun he harjoittavat liiketoimintaa Eatonin 
puolesta. Kysy apua lakiasiainosastolta ennen kuin palkkaat konsultin tai 
muun kolmannen osapuolen, joka harjoittaa liiketoimintaa Eatonin puolesta.

K. Mikä on lahjus?
V. Lahjus on raha tai jokin muu arvokas hyödyke (kuten palvelu tai lahja), joka 

tarjotaan tai annetaan epäeettisesti tai laittomasti kolmannen osapuolen 
päätökseen tai käyttäytymiseen vaikuttamiseksi tai jolla pyritään haluttuun 
tulokseen tai toimintaan.

K. Mikä on vastamaksu?
V. Vastamaksu on tietynlainen lahjus. Se voi olla raha, palkkio, välitysmaksu tai 

mikä tahansa arvokas hyödyke, joka tarjotaan suosituimmuuskohtelun 
asiattomaksi saamiseksi tai siitä palkitsemiseksi sopimuksen, hankkeen tai 
muun yhteistoiminnan yhteydessä. Vastamaksusta on kyse esimerkiksi 
silloin, kun alihankkija suostuu maksamaan Eatonin työntekijälle osuuden 
alihankkijan Eatonilta saamasta palkkiosta sopimuksen saamisen vastineeksi.

K. Asiakkaan edustaja on suostunut tekemään pitkäaikaisen 
hankintasopimuksen, mutta vain siinä tapauksessa, jos suostumme 
alentamaan prosentilla asiakkaalta veloitettavaa hankintahintaa 
jokaisen 1 000 kappaleen osalta. Ymmärrän kyllä, että vastamaksut 
ovat kiellettyjä, mutta onko alennusten antaminen hyväksyttävää?

V. Joissain tilanteissa on hyväksyttävää antaa asiakkaalle alennusta 
hankintahinnan osasta hankintamäärien mukaan, jos alennus on sallittua 
paikallisten lakien mukaan ja se kirjataan asianmukaisesti ja maksetaan 
suoraan asiakkaan yritykselle eikä yksittäiselle yrityksen edustajalle. Jos 
asiakas pyytää sinua maksamaan osan hankintahinnasta hänelle 
henkilökohtaisesti liiketoiminnan saamisen vastineeksi, on kyse  
asiattomasta vastamaksusta. Ota tällaisten pyyntöjen suhteen yhteyttä 
lakiasiainosastoon, jos et ole varma niiden asiallisuudesta.
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Esimerkkejä

Väärin 
Eaton ostaa osuuden yrityksestä 
maassa, jossa lahjonta on 
tunnetusti yleistä, tarkistamatta tai 
tutkimatta yrityksen 
liiketoimintakäytäntöjä tai 
rehellisyyttä koskevaa mainetta.

Päällikkö pyytää huoltotoimittajaa 
korjaamaan talonsa halvalla 
antamalla vastineeksi toimittajaa 
koskevan myönteisen toimittaja-
arvioinnin.

Oikein
Eaton saa sopimuksen Eatonin 
myyntipäällikön ja suuren hallituk-
sen urakoitsijan välisten useita 
kuukausia kestäneiden, kalliiden ja 
aikaavievien neuvottelujen jälkeen. 
Ennen sopimuksen allekirjoittamis-
ta urakoitsijatiimin jäsen pyytää 
myyntipäälliköltä lahjusta. Päällikkö 
kysyy välittömästi neuvoa esimie-
heltään ja lakiasiainosastolta. Pääl-
likkö ottaa yhteyttä lahjusta vaati-
neeseen henkilöön ja hylkää 
tarjouksen. Hän korostaa Eatonin 
sitoumusta rehelliseen liiketoimin-
taan ja muistuttaa häntä Eatonin 
laatua, teknologiaa ja palvelua kos-
kevien valmiuksien eduista. Päällik-
kö vahvistaa aiesopimuksen, mutta 
ilman mitään maksua. Sopimus alle-
kirjoitetaan.

Alihankkija tarjoaa Eatonin hankinta-
ketjun työntekijälle käteismaksun 
alihankkijan hyväksyntämenettelyn 
nopeuttamiseksi. Hankintaketjun 
työntekijä kieltäytyy kohteliaasti 
tarjouksesta ja ilmoittaa lahjontayri-
tyksestä välittömästi esimiehelleen.

K. Minua pyydettiin tarjoamaan matka teemapuistoon asiakkaan 
tilauksen vastineeksi. Kieltäydyin kohteliaasti, mutta sain kuitenkin 
tilauksen. Onko minun silti kerrottava asiasta jollekin?

V. Kyllä, on aina hyvä ilmoittaa esimiehellesi tapahtuneesta, jotta tämän 
asiakkaan kanssa ei esiinny muita ongelmia vastaisuudessa.

K. Luopuuko Eaton liiketoimintamahdollisuudesta, jos se uhkaa haitata 
mainettamme?

V. Kyllä vain. Rehellisyyttä koskeva maineemme on liian tärkeä, jotta se 
altistettaisiin jopa merkittävääkin liiketoimintamahdollisuutta koskevalle riskille.
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Lahjat ja viihdykkeet
Alihankkijat, asiakkaat ja muut liikekumppanit käyttävät yleisesti liikelahjoja ja 
kohtuullisen tasoisia viihdykkeitä lisäämään hyvää tahtoa ja vahvistamaan 
työsuhteita. Eaton on ottanut tämän huomioon luomalla työntekijöille tarkoitetun 
maailmanlaajuisen lahjojen ja viihdykkeiden politiikan, jota on noudatettava 
tarjottaessa tai hyväksyttäessä lahjoja, viihdykkeitä tai matkoja. Työntekijöiden on 
erityisen tärkeää noudattaa tätä politiikkaa, kun he harjoittavat liiketoimintaa tai 
käynnistävät liiketoimintaneuvottelut hallituksen virkamiesten ja hallituksen 
omistamien yritysten työntekijöiden kanssa.

Lahjojen tarjoaminen tai hyväksyminen
Yleissääntönä on, että Eatonin työntekijät voivat tarjota tai hyväksyä lahjoja niin 
kauan, kuin lahjat ovat laillisia ja ne

•	 eivät muodosta vaikutelmaa tai velvoitetta siitä, että lahjanantaja olisi 
oikeutettu etuoikeutettuun kohteluun

•	 eivät nolostuttaisi Eatonia tai sen liikekumppania, jos ne julkistettaisiin
•	 ovat mahdollisen paikallisen johdon asettamien vaatimusten mukaisia ja
•	 on hyväksytty ja annettu maailmanlaajuisen lahjojen ja viihdykkeiden 

politiikan mukaisesti.

 Kysymykset

K. Voinko hyväksyä lahjan osana juhlaa?
V. Voit hyväksyä lahjoja juhlassa, jos lahjaa ei pidetä lahjuksena tai palkkiona 

eikä se riko mitään lakeja. Joskus voi käydä niin, että saat juhlassa lahjan, 
joka ei ehkä ole asiallinen Eatonin maailmanlaajuisen lahjojen ja 
viihdykkeiden politiikan mukaan, mutta josta et voi käytännön syistä 
kieltäytyä tai josta kieltäytyminen voisi loukata toista osapuolta. Jos saat 
tällaisen lahjan, ilmoita siitä heti esimiehellesi, jotta voitte keskustella 
sopivasta vastauksesta.

K. Voinko pyytää alihankkijaa viemään minut golfaamaan tai muihin 
urheilutapahtumiin?

V. Ei ole koskaan asiallista pyytää sinua henkilökohtaisesti hyödyttäviä lahjoja, 
palkkioita, suosituimmuuskohteluita tai muita hyödykkeitä niiden arvosta 
riippumatta.

Lahjojen antamiseen hallituksen virkamiehille tai 
hallituksen omistamien yritysten työntekijöille 
sovelletaan monimutkaisia lakeja ja säännöksiä. 
Hallituksen työntekijöiden tai virkamiesten kanssa 
työskentelevien työntekijöiden on noudatettava 
maailmanlaajuista lahjojen ja viihdykkeiden politiikkaa.
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Esimerkkejä

Väärin
Työntekijä osallistuu Eatonin 
toimittajan isännöimään cocktail-
tilaisuuteen, jossa hän voittaa 
kaksi meno-paluulippua Hawaijille. 
Työntekijä ei kerro palkinnosta 
esimiehelleen ja käyttää liput.

Oikein
Tehtaan johtaja haluaa antaa 
lahjan paikalliselle hallituksen 
virkamiehelle juhlistaakseen 
tämän eläkkeellelähtöä. Johtaja 
ottaa yhteyttä virkamiehen 
virastoon ja saa tietää, että 
virkamiehen hyväksymille lahjoille 
on asetettu rahallinen rajoitus. 
Tehtaan johtaja ostaa yrityksen 
myymälästä pienen Eaton-logolla 
varustetun esineen, jonka hinta 
pysyttelee sallituissa rajoissa.

Ei ole koskaan asiallista tarjota tai hyväksyä
•	 käteislahjoja tai vastaavaa
•	 sovellettavassa lainsäädännössä  kiellettyjä lahjoja
•	 lahjuksena, rahapalkkiona tai vastamaksuna annettuja lahjoja
•	 lahjoja, joiden tiedät olevan liikekumppanin organisaation kieltämiä 

lahjoja eikä
•	 lahjoja, jotka on annettu palvelujen tai muiden kuin käteisetuuksien 

muodossa.
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K. Työskentelen hankintatehtävässä ja olen luonut tiiviit suhteet yhteen 
alihankkijoistamme. Koska hän tietää, että poikani on lomalla 
korkeakoulusta, alihankkija on tarjoutunut palkkaamaan hänet kesäksi. 
Pitäisikö minun hylätä hänen tarjouksensa?

V. Kyllä, tarjouksen hylkäämiseen on kaksi hyvää syytä. Ensinnäkin työtarjous 
on etuus, jota voidaan pitää lahjana ja se saattaa antaa vaikutelman siitä, että 
alihankkija on oikeutettu saamaan sinulta suosituimmuuskohtelua. Toiseksi 
jos lähitulevaisuudessa annat alihankkijalle uuden liiketoimen se saattaa 
näyttää siltä, että hän sai liiketoimen, koska palkkasi poikasi.

K. Remontoin kotini kylpyhuonetta ja yksi Eatonin urakoitsijoista tarjoutui 
antamaan minulle asiakasnumeronsa, jotta saan alennuksia 
rakennusmateriaaleista. Koska kyse on kotonani tapahtuvasta 
henkilökohtaisesta työstä, voinko käyttää urakoitsijan saamaa 
alennusta?

V. Alennukset vastaavat käteistä, eivätkä politiikan mukaan ole hyväksyttäviä 
lahjoja.



Esimerkkejä

Väärin
Alihankkija tarjoutuu lennättämään 
Eatonin työntekijän alihankkijan 
tuotantolaitokseen korjaamaan 
yleisesti toistuvia laatuvirheitä. 
Alihankkija maksaa työntekijälle 
kaksipäiväisen pysähdyksen ja 
täyden ylläpidon Las Vegasissa 
hyvittääkseen laatukysymysten 
aiheuttamia ongelmia.

Oikein
Kutsut ja viet asiakkaan illalliselle 
ja teatteriin hankkeen päättymisen 
juhlistamiseksi.

Viihdykkeet
Työntekijät, jotka voivat tarjota tai hyväksyä viihdykkeitä, on tutustuttava Eatonin 
globaaliin lahjojen ja viihdykkeiden politiikkaan ja sovellettaviin lakeihin. 
Viihdykkeen, johon Eatonin työntekijät osallistuvat, on täytettävä seuraavat ehdot:

•	 sen on oltava harvoin tapahtuvaa ja noudatettava globaalia 
matkakulupolitiikkaa

•	 sen on oltava hyvän maun mukaista ja tapahduttava liiketoiminnan 
kannalta asiallisesti

•	 sen on oltava kohtuullista ja asiallista liiketoiminnan yhteydessä
•	 se ei saa olla lahjus, lahjapalkkio tai vastamaksu tai muuten laitonta
•	 se ei saa antaa kuvaa siitä, että Eaton tai liikekumppani on oikeutettu 

suosituimmuuskohteluun, ja
•	 se on hyväksyttävä ja annettava globaalin lahjojen ja viihdykkeiden 

politiikan mukaisesti.

 Kysymykset

K. Onko meneminen asiakkaani kanssa urheilutapahtumaan tai 
viihdetilaisuuteen lahjojen ja viihdykkeiden politiikan mukaista?

V. Jos menet tilaisuuteen asiakkaan kanssa, sitä pidetään viihdykkeenä. Jos 
annat liput asiakkaalle, lippuja pidetään lahjana. Kummassakin tapauksessa 
lahjaan tai viihdykkeeseen sovelletaan lahjojen ja viihdykkeiden politiikkaa.

K. Haluaisin viedä yhden asiakkaistani konserttiin, mutta olen kuullut, 
että hänen yrityksensä ei salli yli 20 euron viihdykettä. Jos hän 
hyväksyy tarjoukseni, voinko viedä hänet silti konserttiin?

V. Jos liput maksavat yli 20 euroa, ei ole asiallista viedä häntä esitykseen. Älä 
koskaan tarjoa lahjoja tai viihdykkeitä, jos tiedät niiden olevan vastaanottajan 
organisaation kieltämiä.
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Lahjojen ilmoitus- ja raportointityökalu
Lahja- ja viihdykekäytäntöjä koskevan avoimuuden 
varmistamiseksi kaikkialla Eatonissa, tietyistä 
lahjoista, viihdykkeistä ja matkoista on ilmoitettava 
lahjojen ilmoitus- ja raportointityökalun avulla. Tähän 
verkkotyökaluun pääsee JOE-intranetin kautta.

 Kysymykset

Q. Miten voin ilmoittaa lahjoista ja 
viihdykkeistä, jos minulla ei ole pääsyä 
lahjojen ilmoitus- ja raportointityökaluun?

A. Kerro asiasta päälliköllesi, joka on vastuussa 
sen varmistamisesta, että näitä toimia 
koskevat tiedot kerätään ja niistä raportoidaan 
ilmoitustyökalun kautta.

Q. Voiko esimies asettaa työntekijöilleen 
vaatimuksia, jotka ovat tiukemmat kuin 
lahjojen ja viihdykkeiden politiikassa?

A. Kyllä.

Viihdykkeiden ja 
matkojen tarjoamiseen 
hallituksen virkamiehille 
tai hallituksen omistami-
en yritysten työntekijöille 
sovelletaan monimutkai-
sia lakeja ja säännöksiä. 
Hallituksen työntekijöi-
den tai virkamiesten 
kanssa työskentelevien 
työntekijöiden on 
noudatettava maailman-
laajuista lahjojen ja 
viihdykkeiden politiikkaa.

Ei ole koskaan asiallista 
tarjota tai hyväksyä:

•	 aikuisviihdettä” tai 
minkäänlaista 
tapahtumaa, joka 
sisältää alastomuutta 
tai rietasta käytöstä, 
vaikka tällainen 
viihdyke olisi kulttuuri-
sesti hyväksyttävää, 

•	 viihdykettä, jota 
liikekumppani ei saa 
tarjota tai johon hän ei 
voi osallistua ja 

•	 viihdykettä, jonka 
paikallinen johto on 
muuten kieltänyt tai 
joka on kiellettyä 
sovellettavan lain 
mukaisesti.
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10 Hallituksille 
myyminen

Me noudatamme erikoislakeja, -sääntöjä ja 
-määräyksiä, jotka koskevat hallituksien urakoita 
ja suhteita julkishallinnon henkilöstöön.
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Työntekijöiden, jotka osallistuvat markkinointiin, myyntiin, urakointiin ja hankkeisiin, 
joissa on osallisena julkishallinto, on

•	 varmistettava, että asiakirjat pidetään julkishallinnon erikoisvaatimusten 
mukaisina

•	 noudatettava tilinpitomenettelyjä, mukaan lukien (mutta ei rajoitettu) 
menettelyjä, joilla varmistetaan tarvittaessa kustannus- ja hintatietojen 
ajantasaisuus, tarkkuus, täydellisyys ja kattavuus, ja että niistä ilmoitetaan 
ja ne dokumentoidaan ja säilytetään asianmukaisesti soveltuvissa 
tiedostoissa

•	 vaadittava, että urakoitsijat, konsultit, myyntiedustajat, jakelijat ja itsenäiset 
urakkatyöntekijät noudattavat lakeja ja määräyksiä

•	 tunnettava Eatonin hyväksymät julkishallinnon urakoihin ja julkishallinnon 
henkilöstön kanssa asioimiseen liittyvät politiikat ja menettelyt ja 
noudatettava niitä,

•	 vältettävä urakan isältävien tavaroiden ja palvelujen korvaamista ilman 
valtuuksia tai poikkeamista urakkavaatimuksista ilman valtuudet antavan 
valtion virkamiehen lupaa.

Julkishallinnon urakointivaatimusten rikkomukset voivat aiheuttaa hyvin vakavia 
seurauksia Eatonille ja niihin syyllistyneille työntekijöille. Näihin voi sisältyä siviili- ja/
tai rikosrangaistuksia, jotka voivat estää Eatonin tulevan työn julkishallinnon kanssa.

Julkishallinnon urakat
Monilla maailman liittovaltion, valtion ja paikallisen tason hallituksilla on erityisiä 
hankintalakeja ja -säännöksiä. Työntekijöiden on noudatettava sovellettavia lakeja ja 
säännöksiä kaikissa julkishallinnon urakoissa.

Rehellisyys

Valtio saattaa soveltaa erityisiä 
käyttäytymissääntöjä, jotka 
saattavat poiketa hyväksyttävistä 
kaupallisista käytännöistä ja 
voivat olla niitä tiukempia. 
Seuraavat alat vaativat 
erityishuomiota:

•	 markkinointi
•	 kirjanpito
•	 tilinpäätösasiakirjat
•	 raportointi ja/tai 
sertifiointi

•	 hankintaketju ja
•	 laatu.

Jotkut toimet vaativat tiettyjen sääntöjen 
ehdotonta noudattamista:

•	 kulujen kirjanpito
•	 ehdotus- ja tarjousmenettelyt
•	 hinnoittelu
•	 organisatoristen eturistiriitojen 

välttäminen
•	 lahjojen tai viihdykkeiden 

antaminen valtion virkamiehille
•	 mahdollisesta palkkauksesta 

keskustelu nykyisten ja/tai entisten 
valtion virkamiesten kanssa

•	 käskyjen muuttaminen
•	 työaikakirjanpidon ylläpito
•	 urakkavelvoitteiden 

noudattaminen ja
•	 luokiteltujen tietojen käsittely.
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Kun Eaton käyttää alihankkijoita tai aliurakoitsijoita 
täyttääkseen julkishallinnon urakkasitoumukset, 
asiaankuuluvat Eatonin työntekijät ovat vastuussa 
valtion kaikkien erityisvaatimusten tiedottamisesta 
näille alihankkijoille tai -urakoitsijoille. Lisäksi Eaton 
on sitoutunut valitsemaan vain ne alihankkijat tai 
-urakoitsijat, jotka käyttäytyvät tässä määritettyjen 
ohjeiden mukaisesti.

Eatonin työntekijöiden ja kaikkien Eatonin puolesta 
toimivien henkilöiden tai yritysten kaikkialla maail-
massa, jossa Eaton harjoittaa liiketoimintaa, on 
pidettävä mielessä, että oman maansa lakien 
noudattamisen lisäksi niiden on myös noudatettava 
tiettyjä Yhdysvaltain lakeja, joilla on ”rajat ylittävä” 
vaikutus. Näihin kuuluu Yhdysvaltain lahjonnanvastai-
nen laki (FCPA), Yhdysvaltain salaisiin tietoihin 
liittyvät lait ja Yhdysvaltain vientirajoitukset. Esimer-
kiksi Eatonin Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
sijaitseva tytäryhtiö, joka tuottaa Yhdysvaltain 
puolustukseen liittyvien tuotteiden osia, on Yhdys-
valtain lakien alainen aivan samalla tavalla kuin 
yhdysvaltalainen emoyhtiökin.

Suhteet julkishallinnon henkilöstöön
Julkishallinto  kieltää yleensä tai asettaa ankaria rajoja lahjoille, viihdykkeille ja 
matkoille, joita sen henkilöstölle voi tarjota tai ottaa heiltä vastaan. Lue Eatonin 
maailmanlaajuinen lahjojen ja viihdykkeiden politiikka ennen lahjojen, 
viihdykkeiden, palkkioiden, palvelusten tai muiden kulujen tai 
hyväntekeväisyyslahjoitusten antamista  virkamiehelle.

Jos työhösi liittyy julkishallinnon kanssa asioiminen, sinun on tunnettava ja 
noudatettava sovellettavia lakeja ja säännöksiä. Ota yhteyttä Eatonin 
lakiasiainosastoon, jos et ole varma, mitkä lait koskevat sinua.

Katso lisäohjeita 
Eatonin maail-
manlaajuisesta 
lahjonnanvastai-
sesta politiikasta.
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 Kysymykset

K. Jos tarvitsen mielestäni julkishallinnon urakoihin liittyvää 
lisäkoulutusta, mitä minun pitäisi tehdä?

V. Ymmärrämme, että kyse on hyvin säännellystä ja monimutkaisesta alasta. 
Odotamme sinun kuitenkin vastaavan suorittamasi työn laadusta, joten puhu 
esimiehesi kanssa tai ota yhteyttä lakiasiainosastoon, jos tarvitset mielestäsi 
lisäkoulutusta työsi suorittamiseksi.

K. Mitä minun pitäisi tehdä, jos en ole varma, voinko tarjota viihdykkeitä, 
aterioita tai matkoja julkishallinnon työntekijöille, joiden kanssa 
työskentelen hankkeessani?

V. Älä tarjoa mitään ennen kuin saat vahvistuksen sen asiallisuudesta. Jos 
tarvitset apua asiallisen toiminnan määrittämisessä, ota yhteyttä 
lakiasiainosastoon.

K. Esimieheni pyysi minua allekirjoittamaan kirjanpitotodistuksen 
poissaolonsa aikana. En ole varma, onko minulla oikeutta allekirjoittaa 
se. Mitä minun pitäisi tehdä?  

V. Pyydä esimiestäsi vahvistamaan, että sinulla on oikeus allekirjoittaa asiakirja. 
Jos hän ei ole asiasta varma, kysy neuvoa lakiasiainosastolta. Sinun ei 
koskaan pidä allekirjoittaa tai todistaa yrityksen toiminnan lain- tai 
säännösten mukaisuutta, ellei sinulla ole tähän erityistä valtuutusta.

K. Äskettäin nimitetty valtion virkamies on pyytänyt päästä 
vierailukierrokselle tuotantolaitokseemme. Hänen nimitystään 
arvosteltiin voimakkaasti paikallisessa yhteisössämme, ja vierailu 
saattaa järkyttää työntekijöitämme. Onko minun sallittava vierailu?

V. Koordinoi tämänkaltaiset vierailut Eatonin julkisista ja yhteisöasioista 
vastaavan varapääjohtajan (Vice President, Public and Community Affairs) tai 
lakiasiainosaston kanssa.

K. Eräs ystävistäni on jäämässä eläkkeelle hallituksessa olevasta 
toimestaan ja hän olisi erinomainen lisä uuden hankkeeni tiimiin. 
Voinko kertoa hänelle tästä mahdollisuudesta?

V. Laillisten riskien välttämiseksi, ota yhteyttä henkilöstöosastoon tai 
lakiasiainosastoon ennen palkkausta koskevia keskusteluja nykyisen tai 
entisen hallituksen työntekijän kanssa.

66



Esimerkkejä

Väärin 
Eaton on ehdokkaana suureen 
julkishallinnon urakkaan. Eaton 
palkkaa sen henkilön pojan, joka 
päättää, myönnetäänkö urakka 
Eatonille.

Eatonia pyydetään ilmoittamaan 
kustannustiedot tarjouksessaan. 
Eaton pitää näitä tietoja luotta-
muksellisina ja antaa epätarkat 
tiedot.

Julkishallinnon työntekijä vihjaa, 
ettei kukaan suhtaudu vakavasti 
lakeihin, joissa kielletään lahjat 
julkishallinnon kanssa liiketoimin-
taa harjoittavilta yrityksiltä, joten 
Eatonin työntekijä antaa hänelle 
liput urheilutapahtumaan.

Eatonia vaaditaan toimittamaan 
hallitukselle tuotteita, jotka 
sisältävät tietyn prosenttiosuuden 
paikallisesti valmistettuja osia. 
Eaton vahvistaa, että sen tuotteet 
täyttävät tämän prosenttiosuuden, 
vaikka se ei pidäkään paikkaansa.

Oikein
Paikallisissa laeissa kielletään 
ankarasti, etteivät valtion virka-
miehet saa ottaa vastaan ateria-
tarjouksia alihankkijoilta. Eatonin 
työntekijät välttävät tarjoamasta 
aterioita hallituksen virkamiehille.

Valtion tarjouspyyntö edellyttää 
monia aiheita, kuten palkkaus- ja 
työvoimakäytäntöjä, koskevia 
selontekoja. Eatonin työntekijät 
vahvistavat jokaisen kohdan 
ennen todistuksen täyttämistä ja 
varmistavat, että heillä on 
asianmukainen valtuutus allekir-
joittaa todistus tarvittaessa.

Ennen työpaikan tarjoamista 
entiselle valtion työntekijälle, 
Eatonin päällikkö ottaa yhteyttä 
henkilöstöosastoon ja lakiasiain-
osastoon tarkistaakseen, että 
työntekijä voi laillisesti työskennel-
lä Eatonissa.

Julkishallinnon kirjanpitosäännöis-
sä edellytetään, että hallituksen 
urakan parissa vietetty aika 
kirjataan ja tilitetään asianmukai-
sesti maksupyynnöissä. Tässä 
yhteydessä noudatetaan asianmu-
kaisia raportointimenettelyjä.
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Me emme anna lahjoituksia poliittisille 
ehdokkaille tai puolueille Eatonin puolesta, 
vaikka ne olisivatkin laillisia.

Poliittiset 
lahjoitukset  11
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Eaton ei anna poliittisille ehdokkaille lahjoituksia varoistaan, omaisuudestaan tai 
palveluksistaan, vaikka nämä lahjoitukset olisivatkin laillisia. Tämä ei kiellä vaaleilla 
valittujen virkamiesten vierailua yhtiön tiloissa. Itse asiassa tällaisia vierailuja 
kannustetaan sen varmistamiseksi, että viranhaltijat ymmärtävät toimintaamme 
koskevat asiat. Tämä ei myöskään kiellä Eatonin tukea vaaliasioissa (kuten 
kouluveroasiat), kun ne vaikuttavat toimintaamme ja työntekijöihimme.

Yksittäisiä työntekijöitä kannustetaan osallistumaan poliittiseen prosessiin ja 
avustamaan sitä henkilökohtaisesti näkemyksiensä mukaan. Työntekijät eivät saa 
painostaa muita työntekijöitä tekemään poliittisia lahjoituksia tai kannattamaan 
puoluetta tai ehdokasta.

Työntekijät, jotka ottavat kantaa julkisiin aiheisiin (hallitukseen, lainsäädäntöön ja 
muihin yleistä etua koskeviin asioihin), eivät saa toimia tai näyttää toimivan 
Eatonin puolesta, ellei Eatonin julkisista ja yhteisöasioista vastaava varapääjohtaja 
(Vice President, Public and Community Affairs) anna siihen valtuuksia.

Tässä on esimerkkejä toiminnasta, joka on Eatonin kieltämää ja voi olla laitonta:
•	 työsuhdeautojen tai muun Eatonin omaisuuden käyttö poliittisten 

järjestöjen, ehdokkaiden tai heidän henkilöstönsä puolesta poliittisen 
kampanjan yhteydessä

•	 Eatonin varojen käyttö paikkojen tai pöytien varaamiseen poliittisista 
illallis- tai varojenkeräystilaisuuksista sekä

•	 Eatonin nimen käyttö poliittisissa tai kampanjajulkaisuissa.

Eettiset  
kysymykset
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Esimerkkejä

Väärin 
Eatonin työntekijä osallistuu 
poliittiseen varojenkeruuillalliseen 
ja kirjaa kulut kululaskulleen.

Esimies lähettää suorille 
alaisilleen sähköpostiviestin, jossa 
hän pyytää heitä kannattamaan 
setäänsä, joka on ehdokkaana 
paikalliseen poliittiseen 
toimistoon. Esimies kehottaa 
työntekijöitä osallistumaan sedän 
kampanjaan.

Eläkkeelle siirtyvä poliitikko 
järjestää läksiäisjuhlan, johon 
annettavilla lahjoituksilla 
maksetaan hänen viime vaalien 
velkansa. Eaton maksaa pöydän 
juhlaan osallistuville 
työntekijöilleen.

Tehtaan johtaja sallii poliitikon 
asettaa kampanjatunnuksen 
Eatonin kiinteistölle.

Oikein
Paikallinen laki sallii yritysten antaa 
lahjoituksia poliittisille ehdokkaille. 
Eaton ei anna lahjoitusta.

Puolueen virkamiehet pyytävät 
päästä vierailukierrokselle Eatonin 
tehtaaseen. Tehtaan johtaja 
pyytää neuvoa lakiasiainosastolta 
tai Eatonin julkisista ja 
yhteisöasioista vastaavalta 
varapääjohtajalta (Vice President, 
Public and Community Affairs) 
ennen pyyntöön vastaamista.

Eatonin johtajat tukevat paikallista 
kouluveroa. Tarkistettuaan sen 
lainmukaisuuden ja asiallisuuden, 
he selittävät työntekijöille, miksi se 
on tärkeää Eatonille ja yhteisölle.

Päällikkö tarkistaa kululaskun ja 
huomaa sen sisältävän 
poliittisesta puoluekokouksesta 
johtuneen kulun. Päällikkö hylkää 
laskun ja keskustelee 
työntekijänsä kanssa Eatonin  
poliittisia lahjoituksia koskevasta 
politiikasta.

 Kysymykset

K. Voinko viedä pormestarimme yhtiön autolla vuotuiseen paraatiimme?
V. Et, sillä on asiatonta käyttää yhtiön autoa poliittisten ehdokkaiden tukemiseksi.

K. Päällikköni on pyytänyt minua lahjoittamaan rahaa tietylle 
ehdokkaalle. Hän vakuuttaa minulle, ettei minun ole pakko antaa 
lahjoitusta, mutta tunnen, että minua painostetaan lahjoituksen 
antamiseen. Mitä minun pitäisi tehdä?

V. Eatonin työntekijät eivät voi painostaa toisia työntekijöitä tukemaan poliittista 
puoluetta tai ehdokasta.  Jos et halua puhua asiasta päällikkösi tai toisen 
päällikön kanssa, ota yhteyttä henkilöstöosastoon tai etiikka-asoita hoitavaan 
toimistoon.
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Olemme sitoutuneet kansainväliseen johtajuuteen 
työntekijöiden terveyden turvaamisessa ja 
ympäristönsuojelussa.

Ympäristö, terveys 
ja työturvallisuus12
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Työntekijän turvallisuus
Pidämme työntekijöidemme turvallisuutta ja terveyttä erittäin tärkeänä. Pyrimme 
estämään onnettomuuksia, vammoja ja työperäisiä sairauksia sekä edistämään 
työntekijöidemme ja heidän perheidensä terveellistä ja turvallista elintapaa.

Noudattaminen
Meillä on käytössä maailmanlaajuinen ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta (EHS) 
koskeva ihmisistä, toimista ja menettelyistä koostuva järjestelmä, jonka tavoittee-
na on varmistaa vaatimuksenmukaisuus, vastuulliset EHS-käytännöt sekä 
ennakoiva vahinkoraportointi ja -reagointi. Tätä  sovelletaan sekä toimintaamme 
että valmistamiimme tuotteisiin. Pyrimme täyttämään tai ylittämään sääntömää-
räiset vaatimukset, sillä  Eaton on sitoutunut kunnioittamaan ja noudattamaan 
lakeja, sääntöjä ja säännöksiä, joita sovelletaan toimintaamme kaikkialla maail-
massa. Pyrimme luomaan ”nolla tapaturmaa” –kulttuurin ja parantamaan 
jatkuvasti EHS-suorituskykyämme soveltamalla Eatonin EHS-järjestelmää, joka 
varmistaa samat EHS-suorituskykystandardit kaikissa tuotantolaitoksissamme 
ympäri maailmaa. Käytämme päteviä ja riippumattomia kolmansia osapuolia 
arvioimaan ja tarkistamaan EHS-suorituskykynormit.

Ympäristönhoito
Sitoumuksemme ympäristönsuojeluun ylittää lailliset vaatimukset ja ulottuu 
useisiin toimiin, joiden tarkoituksena on pienentää ekologista jalanjälkeämme 
toimiemme, tuotteidemme ja hankintaketjumme kautta. Tämä sitoutuminen 
heijastuu pyrkimyksissämme ehkäistä saastumista, vähentää kasvihuonekaasu-
päästöjä ja säilyttää luonnonvaroja. Nämä ponnistelut on sisällytetty myös 
hankintaketjua koskeviin sitoutumuksiimme. Suunnittelemme myös tuotteemme 
ympäristöä varten (otamme esimerkiksi huomioon raaka-aineet ja energiatehok-
kuuden) ja huomioimme tuotteiden elinkaaren vaikutusta niiden suunnittelussa. 
Nämä kaikki ponnistelut tukevat yhdessä Eatonin yleistä kestävää liiketoiminta-
mallia.

Asiakkaat, alihankkijat ja urakoitsijat
Toimimme yhteistyössä asiakkaidemme, alihankkijoidemme ja urakoitsijoidemme 
kanssa, jotta voimme varmistaa  vaatimuksenmukaisuuden, edistää turvallisuutta, 
pienentää yhteistä ekologista jalanjälkeämme sekä kehittää kestäviä ratkaisuja 
maailman ympäristön ja voimanhallinnan haasteisiin.
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 Kysymykset

K. Paras ystäväni käyttää haarukkatrukkia työvuorossani. Eilen illalla hän 
kolautti vahingossa öljyjätekattilaa ja jäteöljyä läikkyi lattialle. Autoin 
häntä puhdistamaan lattian, eikä kukaan huomannut mitään. 
Ystävääni on varoitettu toistuvasti varomattomasta ajosta, ja jos 
ilmoitamme läikkymisestä, hän saattaa menettää työpaikkansa. Mitä 
minun pitäisi tehdä?

V. Kerro, että olet huolestunut asiasta ja että tapahtumasta on ilmoitettava. Jos 
ystäväsi ei ilmoita asiasta, kerro tapahtuneesta esimiehellesi, paikalliselle 
EHS-päällikölle tai lakiasiainosastolle.

K. Työskentelen alueella, jossa turvakenkien käyttö on pakollista. EHS-
päällikkö sanoo, että budjetissa ei ole rahaa kenkien ostoon. Mitä 
minun pitäisi tehdä?

V. Kysy neuvoa tehtaanjohtajalta, yrityksen EHS-yhteyshenkilöltä tai 
lakiosastolta.

K. Urakoitsijat vastaavat tuotantolaitoksemme koneiden korjauksesta. 
Olen koneenkäyttäjä ja huomasin, että yksi urakoitsijoistamme 
sivuuttaa koneen turvamenettelyt. Pitäisikö minun sanoa jotain? 

V. Pyydä urakoitsijaa keskeyttämään työnsä oman turvallisuutensa vuoksi. 
Ilmoita tilanteesta sitten esimiehellesi tai paikalliselle EHS-päällikölle.

K. Tuotantolaitoksemme on palkannut ulkopuolisen alihankkijan 
suorittamaan pinnoitustyön. Vierailin äskettäin tuotantolaitoksessa ja 
näin, että tehtaasta valui kemikaalijäämiä läheiseen jokeen. Meillä on 
pitkäaikainen hyvä suhde tähän alihankkijaan. Pitäisikö minun sanoa 
jotain?

V. Kyllä. Tiedustele alihankkijalta näistä vuodoista ja mitä hän aikoo tehdä niiden 
pysäyttämiseksi. Ilmoita asiasta myös paikalliselle EHS-päällikölle ja 
lakiasiainosastolle asianomaisten toimenpiteiden määrittämiseksi.

K. Olen havainnut tuotantolaitoksemme muilla osastoilla toimia, joissa 
ei noudateta riittävää turvallisuutta. Onko minun tehtäväni puhua 
tästä asiasta?

V. Jokainen työntekijä on vastuussa turvallisen työympäristön säilyttämisestä. 
Ilmoita turvallisuuden vastaisesta käyttäytymisestä esimiehellesi tai 
paikalliselle EHS-päällikölle.

K. Miksi noudatamme paikalliset vaatimukset ylittäviä 
turvallisuusstandardeja, vaikka kilpailijamme noudattavat vain 
paikallisia vaatimuksia?

V. Eaton suojelee työntekijöitä soveltamalla globaaleja ympäristö-, terveys- ja 
turvallisuusstandardeja, vaikka ne ylittävätkin joskus paikalliset vaatimukset.
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Esimerkkejä

Väärin 
Koneenkäyttäjä päättää, että 
tehtaassa on liian kuuma pitää 
suojalaseja.

Päällikkö käynnistää uuden 
maalauslinjan, joka saattaa 
aiheuttaa ilma- ja jätevesipäästöjä, 
hankkimatta vaadittavia hallituk-
sen lupia tai lisenssejä.

Jotta asiakkaan tilaus saataisiin 
päätökseen mahdollisimman 
nopeasti, koneenkäyttäjä 
sivuuttaa koneen turvamääräyk-
set.

Tehtaanjohtaja ei anna lupaa ostaa 
säännöissä vaadittavaa ilmansaas-
teen valvontalaitetta, sillä hän 
haluaa parantaa tuotantolaitoksen 
voittoa.

Oikein
Uusi koneenkäyttäjä on juuri tullut 
yritykseen. Osana perehdytystään 
hän saa koneen turvallisuusproto-
kollia ja henkilösuojaimia koskevaa 
koulutusta.

Työntekijä putoaa ja loukkaa 
itsensä tuotantolaitoksessa. Hän 
ilmoittaa asiasta esimiehelleen, 
noudattaa vaadittua raportointime-
nettelyä ja saa lääkärinhoitoa.

Asiakas kieltää tiettyjen kemikaali-
en sisällyttämisen tuotteisiinsa tai 
tuotepakkauksiinsa. Tuotantotiimi 
työskentelee yhdessä tuoteinsi-
nöörien ja hankintaketjun kanssa 
sen varmistamiseksi, että 
tuotteessa ei ole näitä aineita.

Tehtaanjohtaja varmistaa henkilös-
tön turvallisuuden vuoksi 
EHS-muutoksenhallintamenettely-
jen noudattamisen, kun tuotanto-
laitoksessa otetaan käyttöön uusi 
tuote, prosessi, laitteen osa tai 
raaka-aine.
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Eatonin työntekijänä sinun odotetaan
•	 lukevan	ja	tuntevan	etiikkasäännöstön	sekä	

noudattavan sitä
•	pyytävän	apua,	kun	et	ole	varma,	onko	

päätöksesi eettinen tai lainmukainen
•	osallistuvan	etiikkaa	koskevaan	koulutukseen
•	ymmärtävän,	että	velvollisuutenasi	on	ilmoittaa	

välittömästi kaikesta toiminnasta, joka mielestäsi 
rikkoo etiikkasäännöstöä
•	tekevän	yhteistyötä	sisäisiä	tutkintoja	suorittavien	

Eatonin edustajien kanssa sekä
•	vahvistavan velvollisuutesi noudattaa 

etiikkasäännöstä, kun sinua pyydetään 
tekemään näin.
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Jos olet Eatonissa esimiesasemassa, sinun odotetaan lisäksi
•	 johtavan näyttämällä esimerkkiä, niin sanoin kuin teoin,
•	 edistävän avointa ja rehellistä, vastavuoroista viestintää työntekijöidesi 

kanssa, kannustavan heitä tuomaan eettisiä ongelmia koskevat 
kysymyksensä ja huolenaiheensa esille sekä tiedottavan heille ongelman 
ratkaisusta,

•	 kannustavan työntekijää, joka tulee keskustelemaan kanssasi 
ongelmasta tai ilmoittaa mahdollisesta rikkomuksesta, ja varmistavan, 
ettei siitä seuraa kostotoimia,

•	 varmistavan, että etiikan noudattamatta jättämisestä aiheutuvien riskien 
käsittelyä varten laaditut toimintasuunnitelmat toteutetaan 
asianmukaisesti,

•	 edistävän Eatonin toimia ja menettelyjä, joiden tarkoituksena on ehkäistä 
ja havaita epäeettistä tai laitonta käytöstä,

•	 varmistavan, että työntekijät ovat saaneet koulutusta ja tietoa tehtäviinsä 
liittyvistä politiikoista ja menettelyistä,

•	 todistavan vuosittain, että suorat alaiset ovat suorittaneet etiikkaa 
koskevan koulutuksen.

Etiikkasäännöstön rikkomisesta seuraavat rangaistukset
Työntekijöihin, jotka eivät noudata etiikkasäännöstöä, voidaan kohdistaa 
kurinpitotoimia ja heidät voidaan jopa irtisanoa. Etiikkasäännöstön vastainen 
käytös voi johtaa myös henkilökohtaiseen siviili- tai rikosvastuuseen.

Rikkomuksiin kuuluvat
•	 etiikkasäännöstöä rikkovat toimet
•	 muiden pyytäminen rikkomaan etiikkasäännöstöä
•	 kieltäytyminen yhteistyöstä Eatonin edustajien suorittamassa 

tutkinnassa
•	 kostotoimet työntekijää vastaan, joka on hyvässä uskossa ilmoittanut 

rikkomuksesta tai epäillystä rikkomuksesta tai on avustanut etiikan 
tutkinnassa, ja

•	 epäillyn eettisen rikkeen piilottelu, salailu tai ilmoittamatta jättäminen.

Esimiehen luomat paineet tai suhdanteiden aiheuttamat vaatimukset eivät 
vapauta sinua noudattamasta etiikkasäännöstöä.



Esimerkkejä

Väärin
Esimies huomaa, että työntekijä 
väärentää edustuskulujaan, eikä 
tee asialle mitään.

Oikein
Päällikkö keskustelee 
henkilökohtaisesti työntekijän 
kanssa ja kiittää häntä siitä, että 
työntekijä ilmoitti vakavasta 
laatuongelmasta, eikä yritykseen 
siten kohdistunut mahdollista 
siviili- tai rangaistusvastuuta eikä 
se menettänyt mainettaan.

 Kysymykset

K. Luulen, että tuotantolaitoksessani on mahdollinen laatuongelma, 
mutta en ole varma tosiasioista tai siitä, onko kyse eettisestä asiasta. 
Pitääkö minun silti nostaa asia esille?

V. Odotamme sinun ilmoittavan tämän kaltaisista asioista esimiehellesi, jotta 
hän voi korjata tilanteen ennen sen pahentumista. Sinun ei tarvitse tutkia tai 
tietää kaikkia tosiasioita. Edellytämme vain, että sinulla on hyvät ja rehelliset 
tarkoitusperät. Useimmissa tapauksissa esimiehesi voi auttaa sinua 
ymmärtämään kaikki tosiasiat tai työskentelemään kanssasi asioiden 
käsittelemiseksi.
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Nykypäivän globaaleilla markkinoilla 
organisaatioidemme on usein vaikea vastata uusiin 
haasteisiin tai tietää, miten käsitellä erilaisia 
monimutkaisia tilanteita. Kellään ei ole vastauksia 
kaikkeen. Tiedämme kuitenkin, että parhaat 
vastaukset kehittyvät organisaatiossa, joka on 
sitoutunut vaalimaan etiikkaansa ja arvojaan ja 
luomaan ympäristön, joka tukee eettisesti tervettä 
käytöstä. Älä koskaan epäröi esittää kysymystä, ottaa 
huolenaihetta puheeksi tai ilmoittaa epäilyttävästä 
käytöksestä tai liiketoimintatavasta.
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Hyvät eettiset päätökset eivät aina ole yksiselitteisiä. Vastaukset eivät aina ole 
ilmeisiä tai helppoja. Entä jos sinulla on edessäsi vaikea valinta? Jotta päätöksen 
tekeminen olisi helpompaa, ehdotamme, että käyt läpi etiikkasäännöstön ja 
tämän etiikkaoppaan ja kysyt sitten itseltäsi nämä kolme kysymystä:

Jos et ole varma, keskustele asiasta esimiehesi kanssa. Hän on usein paras 
tietolähteesi ja tuntee parhaiten päivittäiset velvollisuutesi. Jos sinusta ei tunnu 
mukavalta ottaa asiaa puheeksi esimiehesi kanssa, tai jos kerrot huolenaiheesta 
eikä ongelmaa ratkaista, voit ottaa myös yhteyttä

•	 organisaatiosi, alueesi tai sektorisi toiseen esimieheen
•	 henkilöstöosastoon tai henkilöstöasiamieheen (etenkin palkkausta 

etuuksia, kuria tai ylennyksiä koskevissa työpaikkakysymyksissä),
•	 tehdas- tai toimialapäällikköön (kuten laatu- tai hankintaketjupäällikköön)
•	 lakiosastoon ja
•	 etiikka-asioita hoitavaan toimistoon.

•	 Tuntuisiko minusta mukavalta selittää toimiani esimiehelleni?
•	 Tuntisinko itseni ylpeäksi kertoessani omaisille ja ystäville toimistani?
•	 Tuntuisiko minusta mukavalta, jos toimiani uutisoitaisiin tiedotusvälineissä?

84



85

Miten voin ottaa yhteyttä etiikka-asioita hoitavaan toimistoon
Paikallisesta laista riippuen kuka tahansa voi avoimesti tai nimettömästi ilmoittaa 
etiikka-asioita hoitavalle toimistolle mistä tahansa eettisestä huolenaiheesta ja 
mahdollisesta tai ilmeisestä oikeudellisesta rikkomuksesta, kuten kirjanpito-, 
talous-, vero- tai lahjonta-asiat:

•	 Postiosoite — Lähetä kirje osoitteeseen:
 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

•	 Sähköposti — Lähetä sähköpostia osoitteeseen Ethics@eaton.com tai 
käytä verkkolomaketta, jonka löydät JOE:n (Eatonin intranet) tai Eatonin 
ulkoisten verkkosivujen kautta globaalin etiikan verkkosivuilta.

•	 Puhelin — Soita etiikan ja taloudellisen rehellisyyden auttavaan 
puhelimeen numeroon 800 433 2774 (Yhdysvalloissa tai Kanadassa). 
Muissa maissa soitetaan paikallisessa etiikkajulisteessa tai JOE:n 
etiikkasivuilla ilmoitettuun numeroon. Auttava puhelin on maksuton, ja 
usealla kielellä palvelevat työntekijät ovat tavoitettavissa ympäri 
vuorokauden kaikkina viikonpäivinä.

•	 Tuki usealla kielellä — Voit halutessasi kirjoittaa huolenaiheestasi 
äidinkielelläsi yhteen yllä mainituista osoitteista, ja käännämme kirjeesi 
tai sähköpostiviestisi.

Mitä voit odottaa, kun otat yhteyttä eetiikka-asioita hoitavaan 
toimistoon
Huolenaiheesi tai kysymyksesi ilmoitustavasta riippumatta voit odottaa seuraavaa:

•	 Ilmoituksesi, huolenaiheesi tai kysymyksesi otetaan vakavasti ja 
käsitellään viipymättä, hienovaraisesti ja ammattimaisesti.

•	 Käännöspalvelut järjestetään, jos tarvitset niitä.
•	 Kaikki ilmoitukset ja huolenaiheet tutkitaan ja välitetään tarvittaessa 

henkilöstöosastolle tai toiseen sisäiseen resurssikanavaan vastausta tai 
seurantaa varten. Tutkinnat suoritetaan välittömästi.

•	 Luottamuksellisuus säilytetään mahdollisimman pitkälle, sikäli kuin 
asianmukainen tutkinta voidaan suorittaa.

•	 Ilmoitus- ja tutkintatiedot säilytetään sovellettavien lakien mukaisesti ja 
niistä ilmoitetaan vain niille henkilöille, joiden on tiedettävä niistä.

•	 Voit halutessasi ja paikallisista laeista riippuen tehdä ilmoitukset 
nimettömänä. Jos haluat pysyä nimettömänä, sijaintipaikkaasi ja 
numeroasi ei voida yksilöidä tai jäljittää. Meidän on kuitenkin sen vuoksi 
vaikeampi tutkia väitettä ja käsitellä kaikkia huolenaiheitasi.

•	 Mahdolliset rikkomukset tai väärinkäytökset tutkitaan, ja jos ne 
todetaan aiheellisiksi, ne ratkaistaan asianmukaisella toimenpiteellä. 
Jos se on aiheellista ja meillä on yhteystietosi, ilmoitamme sinulle 
lopullisesta ratkaisusta.



Ei ko
st

ot
oi

m
ia

86



87

Eaton ei salli minkäänlaisia kostotoimia työntekijää 
vastaan, joka ilmoittaa hyvässä uskossa 
huolenaiheesta, tekee ilmoituksen tai auttaa sen 
tutkinnassa. Kaikki työntekijät, jotka kohdistavat 
kostotoimia toista työntekijää vastaan, koska hän 
tehnyt ilmoituksen tai auttanut sen tutkinnassa, voivat 
joutua kurinpitotoimien ja jopa irtisanomisen 
kohteeksi. Jos sinuun on mielestäsi kohdistettu 
kostotoimia, koska olet tehnyt ilmoituksen tai 
auttanut eettisessä tutkinnassa, ota välittömästi 
yhteys esimieheesi, henkilöstöosastoon tai etiikasta 
vastaavaan varajohtajaan. Työntekijään, joka käyttää 
vilpillisesti auttavaa puhelinta ilmoittaakseen vääristä 
tiedoista, voidaan kohdistaa kurinpitotoimia ja hänet 
voidaan jopa irtisanoa.



 Kysymykset

K. Etiikkäsäännöstön mukaan työntekijään ei kohdisteta kostotoimia, kun 
hän on tehnyt ilmoituksen hyvässä uskossa. Mitä hyvä usko tarkoittaa?

V. Hyvässä uskossa toimivat työntekijät toimivat näin, kun he antavat 
mielestään ilmoituksessaan todenmukaiset tiedot. Toisien sanoen heillä on 
hyvät ja rehelliset tarkoitusperät. Se ei tarkoita, että heidän täytyy olla 
oikeassa. Jos et ole varma, pitäisikö sinun tehdä ilmoitus, kysy neuvoa 
esimieheltäsi tai etiikka-asioita hoitavalta toimistolta.

K. Olen huolissani siitä, että joku toinen käyttää auttavaa puhelinta 
esittääkseen minusta vääriä väitteitä. Miksi nimettömiin ilmoituksiin 
suhtaudutaan vakavasti?

V. Kaikkiin auttavaan puhelimeen tulevaan ilmoituksiin suhtaudutaan 
vakavasti. Työntekijät tarvitset luotettavan lähteen tilanteissa, joissa he 
haluavat pysyä nimettöminä, esimerkiksi silloin kun asia koskee heidän 
esimiestään. Sen sijaan työntekijään, joka käyttää vilpillisesti auttavaa 
puhelinta ilmoittaakseen vääristä tiedoista, voidaan kohdistaa 
kurinpitotoimia ja hänet voidaan jopa irtisanoa.

K. Ilmoitin vakavasta ongelmasta etiikka-asioita hoitavalle toimistolle, 
mutta kukaan ei ottanut minuun yhteyttä tapahtuneen johdosta. Miksi?

V. Jos teit ilmoituksen nimettömänä, emme ehkä tiedä, miten voimme ottaa 
sinuun yhteyttä. Jos meillä on yhteystietosi, emme ehkä voi kertoa sinulle 
tuloksista tietosuojaa tai muita luottamuksellisuusnäkökohtia koskevien 
seikkojen vuoksi. Jos asia on sinulle tärkeä, soita auttavaan puhelimeen ja 
kysy, onko ongelma saatu ratkaistua.

K. Onko minun otettava huolenaiheeni esille esimieheni tai toisen 
paikallisen esimiehen kanssa, ennen kuin soitan auttavaan puhelimeen 
tai otan yhteyttä etiikka-asioita hoitavaan toimistoon?

V. Esimiehesi tai toinen paikallinen esimies pystyy yleensä parhaiten 
auttamaan sinua ongelmassasi. Sinun ei kuitenkaan tarvitse puhua 
esimiehesi tai muiden päälliköiden kanssa ennen kuin soitat auttavaan 
puhelimeen tai otat yhteyttä etiikka-asioita hoitavaan toimistoon.
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Maakohtaiset tiedot

Olemme tässä oppaassa viitanneet toistuvasti auttavaan 
puhelimeen. Se on yksi niistä monista lähteistä, joita voit 
käyttää saadaksesi neuvoja tai ilmoittaaksesi 
väärinkäytöksistä tai muista tilanteista, jotka voivat rikkoa 
lakia tai etiikkasäännöstöämme tai jotka voivat olla 
ristiriidassa arvojemme kanssa. Sinun ei tarvitse käyttää 
auttavaa puhelinta ilmoittaaksesi huolenaiheistasi.

Itse asiassa joidenkin paikallisten lakien mukaan auttavaan 
puhelimeen voi ilmoittaa vain talous-, kirjanpito-, pankki- ja 
lahjonnantorjuntakysymyksistä ja muista vakavista asioista; 
sinua pyydetään ehkä myös ilmoittamaan henkilöllisyytesi 
auttavan puhelimen edustajalle. Jos nämä lait koskevat sinua, 
tähän oppaaseen sisältyy maakohtainen huomautus. 
Kaikkiin auttavan puhelimen käyttöä koskeviin tämän 
oppaan ja siihen liittyvien tiedonantojen viittauksiin 
sovelletaan tässä huomauksessa olevia rajoituksia. Jos sinulla 
on kysymyksiä, kysy lisätietoja paikalliselta 
henkilöstöpäälliköltä tai etiikka-asioita hoitavalta toimistolta.
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Osoittaakseen, että Eatonin eettiset standardit ovat 
sekä ajantasaisia että korkeimmalla tasolla, Eaton on 
perustanut toimiston, joka valvoo ja hallinnoi sen 
eettistä ohjelmaa. Toimistoa johtaa etiikka-asioista 
vastaava varajohtaja, ja sen lopullisesta valvonnasta 
huolehtii hallituksen hallintokomitea. Tämä toimisto 
on riippuvainen kaikkien työntekijöiden, päälliköiden 
ja johtajien sitoumuksesta varmistaa, että Eatonin 
etiikka ja arvot sisällytetään sen 
liiketoimintakäytöntöihin jatkuvasti ympäri maailmaa.

Globaali etiikka-asioita  
hoitava toimisto
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Toimiston tehtäviä ja vastuita ovat seuraavat:

•	 tukea esimiehiä tarjoamaan 
tehokasta, asianmukaista ja 
perusteellista eettistä 
koulutusta ja eettistä tiedotus-
ta työntekijöilleen

•	 tarjota ja valvoa etiikan 
noudattamista koskevaa 
koulutusta ja tiedotusta

•	 arvioida ja priorisoida säännöl-
lisesti lakien ja Eatonin 
toimintatapojen noudattamat-
ta jättämisestä aiheutuvia 
riskejä ja valvoa toimia, joilla 
niitä hallitaan

•	 valvoa ja auditoida eettistä 
toimintaa koskevaa ohjelmaa 
ja arvioida säännöllisesti sen 
tehokkuutta

•	 hallinnoida ja jäljittää eettistä 
toimintaa koskevia kysymyksiä 
ja raportoida avainmittareista

•	 tarjota neuvoja esiin tulevista 
kysymyksistä ja prioriteeteista

•	 tarjota nimettömiä ja luotta-
muksellisia kanavia työnteki-
jöille ja kolmansille osapuolille, 
jotta he voivat ilmoittaa 
huolenaiheistaan, väärinkäy-
töksistä ja lain, toimintatapo-
jen tai etiikkasäännöstön 
rikkomuksista

•	 hallinnoida auttavan puhelimen 
kautta tulevia ilmoituksia

•	 valvoa eettisiä tutkintoja sekä 
muuttaa eettistä toimintaa 
koskevaa ohjelmaa 
tarvittaessa

•	 tavata säännöllisesti hallituk-
sen tilinpito- ja hallintokomite-
oita sekä raportoida eettistä 
toimintaa koskevista kysymyk-
sistä ja ohjelman tilasta.
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Huomautukset



Paikallisesta laista riippuen kuka tahansa voi avoimesti tai 
nimettömästi ilmoittaa etiikka-asioita hoitavalle toimistolle mistä 
tahansa eettisestä huolenaiheesta tai mahdollisesta tai ilmeisestä 
oikeudellisesta rikkomuksesta, mukaan lukien kaikki kirjanpito-, 
talous-, vero- tai lahjonta-asiat.

• Postiosoite:                 • Sähköposti: Ethics@eaton.com 
  VP, Ethics and Compliance
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohio  44114 USA

• Puhelin:   Auttava puhelin on maksuton, ja työntekijät ovat tavoitettavissa 
usealla eri kielellä ympäri vuorokauden, kaikkina viikonpäivinä. Jos sinun 
maatasi ei ole luettelossa (tai jos alla olevissa numeroissa ilmenee ongelmia), 
katso numero paikallisesta etiikkajulisteesta tai JOE:n etiikkaverkkosivuilta.

Itävalta* 0800.295.342
Brasilia 0800.891.4212
Kanada 800.433.2774
Kiina (Unicom) 10.800.711.1122 
Kiina (Kiina Telecom) 10.800.110.1046
Tšekki* 800.143.861
Dominikaaninen tasavalta* 800.320.0821
Saksa* 0800.181.9146
Intia 000.800.100.1499
Italia 800.789343
Meksiko 001.888.667.6799
Alankomaat* 0800.022.2042
Puola* 0.0.800.111.1664
Taiwan* 00801.10.4366
Yhdistynyt kuningaskunta 0808.234.9987
Yhdysvallat 800.433.2774

• Online: www.eaton.com/ethics

Miten voit ottaa yhteyttä etiikka-
asioita hoitavaan toimistoon

*Ei matkapuhelinyhteyttä. Ongelmatilanteissa käytä kiinteää puhelinliittymää.
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