Code of Conduct
Eettinen ohjeisto

Hyvä kollega,

Maailmanlaajuiset trendit kuten kaupunkien älyratkaisut,
teollisuuden digitalisaatio, liikkumisen tarpeet tulevaisuudessa
ja muuttuvat energiamarkkinat vievät yhteiskunnan kehitystä
eteenpäin. Samalla nämä trendit vaikuttavat merkittävästi
myös liiketoimintaamme.
Me AFRYllä uskomme, että innovaatiot ja yhteistyö viitoittavat
tietä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Haluamme auttaa
aikamme keskeisten ongelmien ja haasteiden ratkaisemisessa
ainutlaatuisella osaamisellamme ydinajatuksena kestävä
kehitys.
Työssämme on oleellista, että olemme sidosryhmiemme
luotettava kumppani. Luottamus ja uskottavuus edellyttävät,
että kohtelemme toisiamme ja sidosryhmiämme kunnioittaen
ja hoitamalla toimeksiantomme vastuullisesti kaikkialla
maailmassa.
Tästä syystä eettistä ohjeistoamme on pidettävä tärkeimpänä
ohjeenamme, joka opastaa, miten meidän on toimittava
liiketoiminnassamme. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen
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Toimitusjohtaja ja Presidentti

työntekijän on kunnioitettava ja noudatettava AFRYn ohjeistoa
sekä edistettävä sen noudattamista.
Eettinen ohjeisto kertoo, mikä on oikea tapa toimia tilanteissa,
joihin liittyy laillisia tai eettisiä riskejä. Jos et löydä vastausta
ohjeistosta, voit ottaa yhteyttä esimieheesi tai pyytää tukea
lakiosastolta. Älä koskaan epäröi ilmoittaa eteenpäin, jos
epäilet tai huomaat epäeettistä tai ohjeistomme vastaista
toimintaa.
Uskomme, että keskeisten arvojemme mukaan toimimalla, olla
rohkea ja omistautunut tiimipelaaja, luomme toiminnallemme
kestävän perustan ja liiketoimintakulttuurin, joka tukee korkeita
eettisen toiminnan standardejamme.
On ratkaisevan tärkeää, että sitoudut noudattamaan eettisen
ohjeistomme periaatteita. Vain näin voimme menestyä
tulevaisuudessa ja saavuttaa visiomme.

Making Future

Eettinen ohjeisto
Yhteenveto

— Tässä toimintaohjeessa määritellään
AFRYn eettiset periaatteet ja
liiketoimintastandardit.

— AFRY on sitoutunut toimimaan
vastuullisesti sekä ympäristöasioissa että
sosiaalisesti ja taloudellisesti.

— Ohjeisto koskee kaikki maita ja toimintaalueita.

— AFRY on sitoutunut noudattamaan
vastuullisuuden, tasa-arvon ja
yhtäläisten mahdollisuuksien
käytäntöjä palkkauksessa ja
urakehitysprosesseissaan.

— AFRY on sitoutunut harjoittamaan
liiketoimintaa korkeiden eettisten
standardien mukaisesti. Noudatamme
aina kaikessa toiminnassamme kaikkia
soveltuvia lakeja ja säännöksiä kaikkialla,
missä toimimme.
— AFRY ei hyväksy lainkaan petoksia,
lahjontaa tai korruptiota.
— AFRY on sitoutunut noudattamaan
YK:n Global Compact -yleissopimuksen
ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisen
julistuksen kansainvälisiä periaatteita.
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— AFRY on sitoutunut takaamaan turvallisen
ja terveen työympäristön.
— Eturistiriitoja tai jo eturistiriidan
vaikutelmaa on vältettävä, ja tällaiset
tilanteet on hoidettava huolellisesti.
— Työntekijänä sinun on tärkeä ymmärtää
tämä ohjeisto, ja vastuullasi on noudattaa
sitä ja edistää sen noudattamista.
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Johdanto

Ohjeiston tarkoitus
AFRYn visio on tarjota johtavia ratkaisuja
tuleville sukupolville. Tämän saavuttamiseksi meidän on
oltava luotettava kumppani sidosryhmillemme, hoidettava
liiketoimemme erittäin korkeiden eettisten standardien
mukaisesti ja varmistettava, että kestävä kehitys on kaiken
toimintamme keskiössä
Tämä eettinen ohjeisto (”ohje”) määrittelee keskeiset eettiset
periaatteet, joiden mukaan meidän kaikkien tulee toimia
kaikkialla sekä henkilökohtaisesti että yrityksenä. Se ohjaa
toimiamme käytännössä ja muodostaa toimitamme perustan.
Ohjeessa määritellään myös se, miten hoidamme liikesuhteet
asiakkaiden, liikekumppanien, työntekijöiden ja muiden
sidosryhmien kanssa.
Ohje kertoo sidosryhmillemme, yhteisöille joissa toimimme ja
ympäröivälle maailmalle, keitä olemme ja miten me toimimme.
Jos sinulla on jotain kysyttävää ohjeen sisältämistä aiheista,
ota yhteyttä esimieheesi tai kyseisestä aiheesta vastuussa
olevaan tukitoimintoon. He tukevat sinua.

Soveltamisala
Tämä ohje koskee kaikkia AFRYn työntekijöitä kaikkialla
maailmassa, mukaan lukien yhtiön hallitus.
AFRYn työntekijänä sinun odotetaan ymmärtävän ohjeemme
määrittelemät periaatteet, noudattavan niitä ja soveltavan niitä
päivittäisessä työssäsi. Eettisen ohjeistuksen noudattamisen
lisäksi sinun tulee käyttää tervettä harkintaa ja toimia
rehellisesti kaikissa sellaisissa tilanteissa, jotka eivät suoraan
liity eettisessä ohjeistuksessa suoraan kuvattuun toimintaan.
Jos olet esimies, sinulla on erityinen vastuu toimia arvojemme
ja ohjeemme periaatteiden mukaisesti. Varmista, että tiimisi
tuntee ohjeen ja osaa käyttää sitä. Kannusta työntekijöitä
keskustelemaan kanssasi, jos heillä on jotain kysyttävää tai
huolenaiheita.
Kaikkien liikekumppaniemme, kuten alikonsulttien ja muiden
AFRYlle töitä tekevien tahojen, odotetaan noudattavan
tässä ohjeessa esitettyjä eettisiä periaatteita. Tätä
varten edellytämme kaikkien liiketoimintakumppaniemme
noudattavan AFRY Business Partner Criteria -ohjeistoa
AFRYlle töitä tehdessään.
Mikäli huomataan, että ohjetta ei ole noudatettu, korjaavat
toimenpiteet tulisi tehdä sovitussa ajassa. Samoin on
ryhdyttävä toimiin, ettei vastaavat ongelmat toistu
myöhemmin.

”Jokaisen AFRYn työntekijän on
kunnioitettava ja noudatettava
eettistä ohjeistoa sekä edistettävä
sen noudattamista. AFRYn muista
politiikoista saat lisätietoja ja -ohjeita.”

Listen Up

Lakien noudattaminen
Liiketoimintamme on maailmanlaajuista ja asiakkaitamme on
kaikkialla maailmassa. AFRYn ja kaikkien sen työntekijöiden on
noudatettava kaikkia soveltuvia lakeja ja säännöksiä kaikkialla,
missä toimimme.
Tätä ohjetta ei ole tarkoitettu lakeja tai säännöksiä korvaavaksi
tai ne ylittäväksi määräykseksi. Jos ohjeen ja soveltuvan
lain välillä on ristiriita, laki on aina etusijalla. Mitään tämän
ohjeen sisältöä ei ole tarkoitettu lain rikkomiseen kehottavaksi
ohjeeksi.
Jos havaitset mahdollista lain, säännön tai säännöksen
rikkomista tai epäilet tällaista rikkomusta, sinun on ilmoitettava
asiasta viipymättä lakiosastolle.
Jos saat tietoosi, että tätä ohjetta tai jotain muuta AFRYn
käytäntöä on rikottu, sinun on otettava yhteyttä esimieheesi
tai Compliance -osastoon.
Voit tuoda esiin huolenaiheitasi nimettömästi Listen
Up-palvelun kautta. Sitä voivat käyttää kaikki AFRYn
työntekijät kaikkialla maailmassa. Lisätietoja palvelusta on
intranetissamme. Linkki ListenUp-raportointityökaluun löytyy
sekä intranetista että ulkoiselta afry.com-verkkosivustolta.
Kostotoimet ongelmasta tai huolenaiheesta ilmoittavaa
henkilöä vastaan katsotaan tämän ohjeen rikkomiseksi, eikä
tällaista toimintaa hyväksytä.
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1. Johdanto

Valvonta
Kaikenlainen ohjeiden rikkominen aiheuttaa todennäköisesti
haittaa AFRYn brändille ja maineelle. Tästä syystä ohjeiden
noudattamista valvotaan tarkasti.
Laiminlyönteihin suhtaudutaan vakavasti, ja siitä voi olla
seurauksena kurinpitotoimia, irtisanominen tai jopa rikossyyte.
AFRY ja työntekijämme auttavat aina kaikenlaisissa
väärinkäytöksen tutkinnoissa lain edellyttämässä laajuudessa.
Viestintä ja työntekijöiden koulutus
Divisioonien ja liiketoiminta-alueiden johtajien sekä muiden
esimiesten pitää varmistaa, että heidän vastuualueensa
tuntevat ohjeen ja että sitä noudatetaan heidän
vastuualueellaan.

Ohjeemme perusta
AFRY on YK:n Global Compact -yleissopimuksen allekirjoittaja
ja tukee YK:n ihmisoikeuksia, työstandardeja, ympäristöä ja
korruption torjuntaa koskevia periaatteita. Ne ovat luonnollinen
osa liiketoimintaamme, ja odotamme toimittajiemme ja
liikekumppaniemme jakavan nämä arvot.
Lisäksi noudatamme useita kansainvälisiä ohjeita, jotka
toimivat periaatteidemme pohjana. Näitä ovat YK:n
ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, kansainvälisen
työjärjestön yleissopimukset ja OECD:n monikansallisia
yrityksiä koskevat ohjeet.
Ydinarvomme auttavat meitä tekemään oikeita päätöksiä,
toimimaan järkevästi ja kohtelemaan toisiamme muut
huomioivalla ja kunnioittavalla tavalla.

Kaikkien työntekijöiden on suoritettava säännöllisesti
pakollinen ohjeen verkkokoulutus. Verkkokoulutuksessa saat
lisätietoja ohjeesta ja sen soveltamisesta esimerkkien kautta
mitä se tarkoittaa päivittäisessä toiminnassa ja erilaisissa
mahdollisissa tilanteissa.
Jokaisen AFRYn työntekijän ja sopimustyöntekijän on
läpäistävä ohjeen verkkokoulutus. Ohjetta koskeva
verkkokoulutus on samalla kiinteä osa konsernitason
liiketoimintaa sekä uusien työntekijöiden perehdytystä.
Kun AFRYn työntekijä tekee sopimuksen työntekijän tai
toimittajan, konsultin, alikonsultin, asiamiehen, välittäjän
tai muun vastaavan henkilön tai tahon kanssa tai hoitaa
sulautumis- tai muita yhteisyritysjärjestelyjä, hänen pitää
ilmoittaa kyseessä olevalle henkilölle tai taholle ohjeestamme ja
seurauksista jos sitä laiminlyödään.

Ydinarvot

Brave
Olemme kunnianhimoisia ja kannustamme yrittäjyyttä. Näin
pyrimme tuottamaan lisäarvoa ja vaikuttamaan asioihin.
Devoted
Olemme ainutlaatuinen yhdistelmä osaamista ja suhtaudumme
kaikki intohimoisesti omaan toimintaamme. Jakamalla
osaamistamme ja tietojamme pystymme vaikuttamaan
asioihin. Meitä vie eteenpäin uteliaisuutemme kasvaa ja oppia
lisää.
Team players
Jaamme ideoita ja teemme yhteistyötä rajojen yli jotta
voimme tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Haastamme ja
tuemme toisiamme ja tuomme toistemme parhaat puolet esiin.
Uskomme erilaisuuden voimaan.
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Toiminnan laadukkuus

Eettiset periaatteet
AFRY on sitoutunut toimimaan korkeimpien eettisten
standardien mukaisesti. Näiden arvojen pitää näkyä
jokapäiväisessä työssämme, ja kannustamme aktiivisesti
eettiseen ja ammattimaiseen toimintaan yrityksessämme ja
suhteissamme työtovereihin, asiakkaisiin, toimittajiin,
liikekumppaneihin, yleisöön, mediaan ja muihin sidosryhmiin.
Petosten, lahjonnan ja korruption ehdoton kielto
Korruptio uhkaa taloudellista, sosiaalista ja demokraattista
kehitystä. Se vääristää kilpailua ja aiheuttaa vakavia
lainopillisia riskejä ja pitkäaikaista mainehaittaa yrityksille.
AFRYn suhtautuminen petoksiin, lahjontaan ja korruptioon on
hyvin yksiselitteistä: Emme hyväksy lainkaan tällaista
toimintaa. Ehdottoman kiellon käytäntö koskee sekä suoraan
että kolmannen osapuolen, kuten asiamiehen tai muun
välittäjän, kautta tehtyjä toimia.
AFRYn korruption torjunnan viitekehykseen (Anti- corruption
framework) sisältyy johtavista standardeista omaksuttuja
ohjeita, joita ovat luoneet muun muassa OECD, ICC ja
Transparency International. Me noudatamme kaikkia
soveltuvia lakeja ja säännöksiä, joissa kielletään laittomasti
ja sopimattomasti koti- tai ulkomaisille virkamiehille ja muille
henkilöille tehdyt maksut.

”Jos et ole varma jostain tähän
liittyvästä tilanteesta, ota yhteyttä
esimieheesi tai lakiosastoon. Ilmoita
kaikista laittoman tai epäeettisen
toiminnan epäilyistä.”

Lahjat ja vieraanvaraisuus

AFRYn työntekijänä tai luotettuna liikekumppanina sinun
odotetaan toimivan käytäntöjemme ja ohjeidemme
mukaisesti kaikenlaisten lahjojen tai hyväntekeväisyyden
vastaanottamisessa tai tarjoamisessa.
Et saa koskaan:
— antaa, tarjota, hyväksyä tai vaatia mitään laittomia tai
sopimattomia maksuja, lahjoja, lainoja, vieraanvaraisuutta
tai muita palveluksia (lahjuksia) tai
— osallistua kiristykseen tai vilpilliseen toimintaan.
Tämä koskee yhtä lailla toimintaa niin viranomaisten,
poliittisten puolueiden tai niiden virkailijoiden samoin kuin
yksityissektorin edustajienkin kanssa.
Jos epäilet petosta, lahjontaa tai korruptiota jonkin AFRYn
liiketoimen yhteydessä, sinun on ilmoitettava asiasta
viipymättä lakiosastolle. Tällaisesta toiminnasta voi ilmoittaa
myös AFRYn Listen Up-palvelun kautta.
Kiristykseen, vilpillisiin käytäntöihin, lahjontaan tai korruptioon
osallistuminen johtaa kurinpitotoimiin ja saattaa johtaa
työsuhteen tai sopimuksen irtisanomiseen sekä rikossyytteisiin.
Kilpailulainsäädännön noudattaminen
AFRYn pitää noudattaa kaikkia soveltuvia kilpailu- ja
kartellilakeja ja vastaavia sääntöjä ja säännöksiä.
Kilpailua estävät käytännöt ovat ehdottomasti kiellettyjä.
Et saa koskaan ryhtyä tai osallistua mihinkään sellaiseen
yhteistyöhön kilpailijoiden kanssa, jonka tarkoituksena on
— hinnoista sopiminen
— markkinoista sopiminen
— palvelujen, teknisen kehityksen tai investointien
rajoittaminen tai
— arkaluonteisista tiedoista keskusteleminen tai tällaisten
tietojen vaihtaminen kilpailijoiden kanssa soveltuvaa
kilpailulainsäädäntöä rikkovalla tavalla.

Noudata aina toimissasi AFRYn korruption torjunnan viitekehystä
(Anti-corruption framework) -puitekehystä, josta saat myös
lisätietoja.
Et saa koskaan:
—a
 ntaa lahjoja tai vieraanvaraisuutta taikka hyväksyä palveluksia
tai etuuksia korvauksena lahjoista tai vieraanvaraisuudesta
—o
 ttaa vastaan mitään maksua tai muuta rahallisesti arvokasta
ulkopuoliselta organisaatiolta AFRYn palveluksessa tekemiesi
töiden yhteydessä
— t arjota tai ottaa vastaan henkilökohtaisia lahjoja tai
vieraanvaraisuutta AFRYn liiketoimien hoitamisen yhteydessä
muutoin kuin osana normaalia liiketoimien kulkua ja ellei se ole
sallittua soveltuvien lakien ja säännösten nojalla tai
— t arjota tai ottaa vastaan lahjoja, joilla on nimellistä suurempi arvo
(yhden henkilön saamat lahjat eivät saa koskaan ylittää 100 €
kokonaisarvoltaan vuotta kohti), tai muuta lainaa kuin tavallista
pankkilainaa miltään ulkopuoliselta organisaatiolta.
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2. Toiminnan laadukkuus

Rahanpesun torjunta
AFRY on sitoutunut noudattamaan täysin rahanpesun torjuntaa
koskevia lakeja kaikkialla maailmassa. Rahanpesu tarkoittaa
tilannetta, jossa laittomasta lähteestä peräisin olevat rahat
ohjataan laillisiin rahoituskanaviin, jotta ne saadaan piilotettua
tai näyttämään laillisilta. Odotamme työntekijöidemme
ilmoittavan lakiosastolle, jos he huomaavat jotain epäilyttävää
tai poikkeavaa toimintaa.

Ympäristövastuu
Ymmärrämme, että kaikella tekemällämme on vaikutusta
ympäristöön. Me AFRYllä pyrimme varmistamaan
menestyksekkään ja kestävän kehityksen sekä asiakkaillemme
että itsellemme. Pystymme tähän sisällyttämällä seuraavat
menettelyt osaksi toimintaamme:

Laatu
Pitkäaikaisen kasvun ja kannattavuuden varmistamiseksi
meidän on hoidettava liiketoimemme kestävästi ja
vastuullisesti. Meidän on tunnettava riskit ja mahdollisuudet
ja hallittava niitä, kuunneltava sidosryhmiemme tarpeita ja
varmistettava toimitustemme laatu.

— Noudatamme systemaattisia ja standardisoituja
työskentelykäytäntöjä, joita tukevat korkea laatutaso ja
tietoisuus ympäristöasioista.
— Painotamme ongelmienratkaisussa yhtäläisesti asiakkaan
vaatimuksia ja ympäristön huomioimista.
— Käytämme energiaa ja luonnonvaroja tehokkaasti ja
taloudellisesti päivittäisessä toiminnassamme ja pyrimme
välttämään saastuttamista.

AFRYlle laatu tarkoittaa lisäarvon tuottamista
sidosryhmillemme, heidän odotuksiensa täyttämistä ja
jatkuvaa itsemme ja toimintamme kehittämistä.

Työntekijänä sinun on huomioitava päätöksenteossasi
ympäristöseikat sekä ennaltaehkäisevät toimet, joilla voit
pienentää haittavaikutuksia.

Päivittäisessä työssään työntekijöidemme on noudatettava
määriteltyjä prosessejamme ja menettelytapojamme. Näin
varmistetaan, että riskit saadaan hallittua, mahdollisuudet
hyödynnettyä, odotukset määritellään ja sovitaan selvästi ja
kaikkea toimintaamme valvotaan asianmukaisesti.

Kestävät ratkaisut
Kestävyys on olennainen osa AFRYn toimeksiantojen
suorittamista. Osaavina asiantuntijoina tuemme
asiakkaitamme heidän kestävän kehityksen tavoitteidensa
saavuttamisessa ja autamme heitä hyödyntämään kestävää
kehitystä edistäviä ratkaisuja.

Kaupankäynnin sääntöjen noudattaminen
Talouspakotteet ovat poliittisia keinoja, jotka palvelevat
diplomaattisia päämääriä. Tosi asiassa pakotteet edistävät
rauhaa ja turvallisuutta, estävät konflikteja, tukevat
lakien noudattamista ja ihmisoikeuksia ja puolustavat
kansainvälisen lainsäädännön periaatteita ja demokraattisia
arvoja. Pakotteiden noudattaminen ei siten ole pelkästään
laillisuuskysymys vaan myös linjassa yleisten eettisten
toimintaperiaatteidemme kanssa.
Kaikkien tulee olla valppaana asiakkaisiin ja toimittajiin
liittyvistä pakoteriskeistä ja pyytää apua Konsernin
lakiasiantuntijoilta jos on olemassa riski pakotesäännösten
rikkomisesta.a

”Kestävä kehitys on
kaiken toimintamme
keskiössä.”
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Ensiluokkaiset henkilöstökäytännöt

Yhtäläiset mahdollisuudet, monimuotoisuus ja kaikkien mukaan
ottaminen
AFRY on sitoutunut toimimaan vastuullisisesti ja tasaarvoisesti sekä tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet
liiketoiminnassaan. AFRYllä työskentelemisen tulisi olla
palkitseva ja antoisa kokemus.
Olemme vakuuttuneita siitä, että monimuotoisempi työpaikka
parantaa kilpailukykyämme. AFRYn henkilöstökäytäntö
perustuu monimuotoisuuden ja kaikkien mukaan ottamisen
periaatteisiin.
AFRY ei hyväksy syrjintää missään muodossa. Me tuemme
syrjinnän estämistä ja yhtäläisten mahdollisuuksien antamista
työntekijöillemme ja työnhakijoillemme huolimatta heidän
etnisestä taustastaan, uskonnostaan, sukupuolestaan, iästään,
kansallisuudestaan, kielestään, poliittisista mielipiteistään,
ammattiliiton jäsenyys, seksuaalisesta suuntautumisestaan,
aviosäädystään tai toiminnallisista rajoitteistaan. Fyysinen tai
henkinen ahdistelu, sortaminen, häpäisy tai nöyryyttäminen
on kielletty kaikissa muodoissaan. Edellytämme myös
liikekumppaneiltamme näiden periaatteiden noudattamista.

”AFRY ei hyväksy lainkaan
syrjintää, ahdistelua ja muita
ihmisoikeusrikkomuksia.

Ihmisoikeudet

Ahdistelun estäminen
AFRY on yhtä kuin henkilöstömme. AFRYn työntekijöinä
meidän odotetaan kohtelevan kunnioittavasti toisiamme ja
sidosryhmiämme. AFRY ei hyväksy minkäänlaista ahdistelua.
Ahdistelulla tarkoitetaan toimintaa tai käyttäytymistä, joka on
uhkaavaa, nöyryyttävää, loukkaavaa tai vihamielistä jotakin
henkilöä tai ihmisryhmää kohtaan.
Työntekijänä:
— et saa koskaan osallistua uhkaavaan, nöyryyttävään,
loukkaavaan tai vihamieliseen toimintaan
— et saa koskaan jaella tai esittää mitään loukkaavaa
materiaalia työpaikalla
— sinun on vältettävä tilanteita, joita voitaisiin pitää
sopimattomina.
AFRY toimii maailmanlaajuisesti, ja paikallisessa
käyttäytymisessä saattaa olla eroja AFRYn eri toimintasijaintien
välillä. AFRYn työntekijöiden on tiedostettava nämä erot
matkustaessaan tai siirtyessään työskentelemään jossain
toisessa maassa sijaitsevaan kohteeseen. Paikalliset lait
saattavat kieltää tietynlaisen toiminnan tai käyttäytymisen.
Selvittämällä etukäteen tietoa matkareitistäsi ja
määränpäästäsi opit lisää paikallisesta kulttuurista ja
paikallisista tavoista ja osaat kunnioittaa niitä.
Jos sinulla on kysyttävää soveltuvista laeista, ota yhteyttä
paikalliseen henkilöstöpäällikköön. Jos koet tai havaitset
häirintää joko AFRYllä tai AFRYlle tekemäsi työn yhteydessä,
ilmoita asiasta esimiehellesi, paikalliselle henkilöstöpäällikölle tai,
Listen Up -palvelun kautta.
.

AFRY kunnioittaa ihmisoikeuksia ja on sitoutunut
noudattamaan YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista
julistusta. Edellytämme, että myös liikekumppanimme
hyväksyvät perusihmisoikeudet ja kunnioittavat niitä.
AFRY ei hyväksy pakotettua, pakko- tai lapsityötä missään
muodossa ja on sitoutunut noudattamaan kansainvälisen
työjärjestön määrittelemiä tähän liittyviä periaatteita. AFRY
on julkaissut kannanoton orjuutta ja ihmiskauppaa vastaan
(Modern Slavery and Human Trafficking Statement).
AFRY tukee työntekijöidensä järjestäytymisvapautta ja
työehtosopimuksia paikallisten lakien mukaisesti.
Edellytämme, että myös liikekumppanimme hyväksyvät
perusihmisoikeudet ja kunnioittavat niitä.
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3. Ensiluokkaiset henkilöstökäytännöt

Terveys ja turvallisuus
AFRY on sitoutunut suojelemaan työntekijöidensä hyvinvointia
ja kannustamaan ja edistämään positiivista ja yhteistyöhön
perustuvaa terveys- ja turvallisuuskulttuuria sekä töissä,
liikematkoilla että työkomennuksilla. Tämä koskee myös
henkilöitä, jotka eivät ole työntekijöitämme mutta jotka
työskentelevät yhtiön tiloissa tai joihin toimintamme voi
muutoin vaikuttaa.

Matkustaminen
Monissa AFRYn työkomennuksiin ja päivittäisiin töihimme
liittyvissä tehtävissä käydään asiakasvierailuilla tai
osallistutaan sisäisiin tapaamisiin. Matkustaminen on siksi
välttämätön osa toimintaamme ja auttaa meitä ylläpitämään
ja kasvattamaan liiketoimintaamme.

Tämä tarkoittaa sitä, että AFRYn liiketoimet pitää suunnitella
ja toteuttaa vastuullisella tavalla, jossa turvallisuus, terveys ja
suojelu ulkoisilta vaaroilta ovat etusijalla.

Jotta jatkuva kehitys on mahdollista, me odotamme, että
työntekijämme harkitsevat, miten he voivat matkustaa
mahdollisimman tehokkaasti ympäristön, kustannukset ja
matkustavien työntekijöiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden
huomioiden.

AFRYn systemaattisena turvallisuuden ja terveyden hallinnan
tavoitteena on estää kaikki onnettomuudet ja kaikki
työtapaturmat ja -sairaudet.

Työntekijänä sinun on noudatettava AFRYn matkustusta
koskevia käytäntöjä ja menettelytapoja. Lisäksi sinun on syytä
arvioida, voiko yhteistyötä tehdä virtuaalisesti.

Työntekijänä sinun on noudatettava paitsi AFRYn työterveysja turvallisuuspolitiikkaa (AFRY's Health, Safety, Environment
and Quality Policy), myös soveltuvia lakeja, standardeja ja
ohjeita, jotka koskevat turvallisuutta ja terveyttä sekä omaa
työsuhdettasi.

Kun hoidat yhtiön liiketoimia ja kun olet liikematkoilla, edustat
samalla AFRYä. Siksi sinun on käyttäydyttävä harkitusti ja
turvallisesti.
Koska edustat AFRYä, odotamme, ettet osallistu AFRYn
mainetta mahdollisesti vahingoittavaan toimintaan, kuten
seksipalvelujen ostamiseen. Tämä koskee sekä työaikaa että
sen ulkopuolista aikaa.

Jos huomaat jonkin vaarallisen tai säännöksiä rikkovan
tilanteen tai toimintatavan, sinun on puututtava
tilanteeseen ja viipymättä ilmoitettava siitä esimiehellesi tai
turvallisuusosastolle.
Et saa missään tapauksessa tulla työpaikalle tai tehdä töitä
ollessasi alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.
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Noudattamalla matkustusta koskevia toimintaohjeitamme
varmistat oman hyvinvointisi ja turvallisuutesi.
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Eturistiriidat

Yleisperiaatteet
Eturistiriita syntyy, kun henkilökohtaiset tai ammatilliset
etumme ovat ristiriidassa jonkin toisen, perustellusti meihin
luottavan osapuolen intressien kanssa.
Tilanteita, joissa eturistiriita voi syntyä, pitää välttää. Jos
eturistiriita kuitenkin syntyy tai vaikuttaa syntyvän, tilanne
pitää joka tapauksessa arvioida, toimia sen lieventämiseksi on
harkittava ja tehty arvio on kirjattava pöytäkirjaan kyseisistä
suhteista vastuussa olevien AFRYn esimiesten kanssa.
Älä koskaan anna eturistiriidan vaikuttaa toimintaasi sellaisen
osapuolen kustannuksella, joka luottaa perustellusti sinuun ja
AFRYyn.
Lojaalisuus työnantajaa kohtaan
Työnantajan ja työntekijän välisen suhteen täytyy perustua
lojaalisuuteen ja luottamukseen. Tämä tarkoittaa myös
luottamuksellisuutta yhtiön liikesalaisuuksiin ja muihin
arkaluonteisiin tietoihin tai tietoihin, jotka voisivat olla
haitallisia AFRYlle, liikekumppaneillemme tai asiakkaillemme.
Työntekijänä sinun täytyy välttää toimintaa ja tilanteita,
jotka voivat olla vahingollisia AFRYn intresseille tai maineelle.
Työajalla sinun odotetaan käyttävän työaikasi ja -panoksesi
AFRYn töihin ja tehtäviin.
Voit tehdä töitä ulkopuolisten organisaatioiden tai yritysten
palveluksessa omalla ajallasi, kunhan:
— tämä ei ole ristiriidassa sen kanssa, että sinun oletetaan
olevan lojaali AFRYä kohtaan
— tämä ei häiritse AFRYn sinulle antamien tehtävien tehokasta
hoitamista.
Et saa ilman liiketoiminta-alueesi johtajan tai vastaavan
henkilön antamaa lupaa edustaa tai omistaa mitään julkisesti
noteeraamatonta yritystä, joka kilpailee AFRYn kanssa tai
jolla on toimintaa AFRYn tai jonkin AFRYn asiakkaan tai
liikekumppanin kanssa.
Poliittiset aktiviteetit ja lahjoitukset
AFRY on poliittisesti puolueeton. Yhtiön varoja ei saa käyttää
minkäänlaisten lahjoitusten antamiseen poliittisille puolueille
tai järjestöille tai ehdokkaille tai julkisille viranhaltijoille lukuun
ottamatta teollisuuden järjestöjä.
Työntekijänä saat osallistua julkisten asioiden hoitoon ja
politiikkaan, kunhan se tapahtuu laillisesti, omalla ajallasi,
omilla resursseillasi ja kunhan se ei liity tai sen ei voida katsoa
liittyvän AFRYyn.
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Ulkoinen viestintä
AFRY kannustaa työntekijöitään keskustelemaan AFRYstä
ja palveluistamme sekä edistämään niiden näkyvyyttä
positiivisissa asiayhteyksissä sosiaalisessa mediassa.
Työntekijöiden on kuitenkin aina käyttäydyttävä vastuullisesti
ja kunnioittaen
eivätkä työntekijämme saa luovuttaa luottamuksellisia tietoja
tai tietoja, joiden luovuttaminen olisi haitallista toiminnoillemme
ja hankkeillemme.
Työntekijänä sinun on toimittava harkiten viestinnässäsi, etkä
saa toimia AFRYä, liikekumppaneitamme tai asiakkaitamme
vahingoittavalla tavalla.
Sinun on oltava rehellinen, kunnioitettava muita ja
edesautettava rakentavan keskustelun ilmapiiriä.
Sisäpiirikaupat
AFRY on Nasdaq Stockholm -pörssissä julkisesti listattu
yhtiö. AFRYn työntekijöiden on aina noudatettava kaikkia
sisäpiiritietoja ja -kauppaa koskevia soveltuvia lakeja ja
säännöksiä AFRYn osakkeisiin ja muihin arvopapereihin
liittyvissä asioissa.
AFRYn työntekijöillä saattaa tiettyinä ajankohtina olla AFRYä
tai AFRYn osakkeita ja muita rahoitusinstrumentteja koskevia
erityisiä tietoja, joilla olisi todennäköisesti merkittävä vaikutus
AFRYn osakkeen tai muiden rahoitusinstrumenttien hintaan.
Tällaisia tietoja kutsutaan sisäpiiritiedoiksi.
Kunkin henkilön vastuulla on arvioida, ovatko hänen hallussaan
olevat tiedot sisäpiiritietoja. On kiellettyä väärinkäyttää tai
paljastaa laittomasti sisäpiiritietoja. Tämän kiellon rikkominen
voi johtaa sakkoihin tai vankeustuomioon. Työntekijänä sinun
on pidettävä kaikki julkistamattomat, AFRYn liiketoimintaa ja
toimintoja koskevat tiedot täysin luottamuksellisina.
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Tietoturva

Tieto- ja kyberturvallisuus
AFRY on sitoutunut turvallisuuteen liittyvien näkökohtien
hyvään huomioimiseen koko organisaatiossa. Kaikki tieto,
mitä AFRYläiset hyödyntävät, on AFRYn omaisuutta tai
AFRYn vastuulla. Tieto on kriittinen kilpailutekijä ja resurssi,
ja virheelliset tai puutteelliset tiedot voivat vaikuttaa
kilpailukykyymme. Tästä johtuen on elintärkeää varmistaa, että
AFRYn tietopääoma on hyvin suojattu.
Meillä kaikilla on omalta osaltamme vastuu tietomurroilta
suojautumisesta ja niiden estämisestä käyttäessämme tietoja viestintäjärjestelmiä. AFRYn turvamekanismit ja -prosessit
suojaavat tietopääomaamme vahingossa tapahtuvalta tai
luvattomalta tiedon julkaisulta, väärinkäytöltä, sopimattomalta
muokkaamiselta ja tuhoamiselta.
Työntekijänä sinulla on vastuu
— noudattaa varovaisuutta ja käyttää vain sallittuja
ohjelmistoja ja järjestelmiä, jotta AFRYn tietopääoma pysyy
suojattuna,
— soveltaa tietopääomaamme AFRYn turvaluokitusten
(Information classification) mukaista käsittelyä,
— noudattaa AFRYn fyysiseen ja virtuaaliseen ympäristöön
liittyviä sääntöjä ja ohjeita, joissa kuvataan, miten esimerkiksi
tietoa, laitteita, tietoverkkoja, verkkopalveluja ja toimitiloja on
sallittua käyttää,
— perehtyä IT-turvallisuuspolitiikassa (IT security policy)
ja tietoturvallisuutta koskevassa verkkokoulutuksessa
(Information security e-learning) esitettyihin periaatteisiin.

Immateriaaliomaisuus
AFRY on sitoutunut suojaamaan aktiivisesti omaa
immateriaaliomaisuuttaan mukaan lukien sellaisten
keksintöjensä, ideoidensa ja luomuksiensa omistusoikeuksia,
jotka voivat olla eritasoisesti suojattuja, kuten
tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä, patenteilla ja osaamisen
perusteella suojattuja.
Immateriaaliomaisuuttamme saa käyttää ainoastaan
hyväksyttyjen tehtävien sekä sisäisten käytäntöjen ja/tai
erityisten sopimusten mukaisesti.
Et saa käyttää tai luovuttaa AFRYn tai muiden osapuolien
immateriaaliomaisuutta, ellei laki, julkinen viranomainen
tai omaisuuden omistaja salli sitä. Immateriaalioikeuksien
loukkaamisesta voi olla seurauksena sakkoja tai
vankeustuomio.
Henkilötiedot ja yksityisyys
AFRYn vastuulla on varmistaa, että käytössämme oleva
asiakkaidemme, liikekumppaneidemme ja henkilöstöämme
koskeva henkilötieto säilytetään ja käsitellään oikein ja
luottamuksellisesti. Henkilötietojen keruu ja käsittely täytyy
perustua tarkasti määriteltyihin ja laillisiin tarpeisiin, ja sen on
oltava oikeasuhtaista ja läpinäkyvää.
AFRY käsittelee henkilötietoja ja henkilöiden yksityisyyden
suojaan kuuluvia asioita varovaisuutta noudattaen tehden
kohtuulliset lainsäädännölliset, tekniset ja organisatoriset
toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi ja käsittelemiseksi
oikein. Henkilötietojen käsittelyssä on aina noudatettava
voimassa olevaa soveltuvaa lainsäädäntöä ja säädöksiä samoin
kuin AFRYn politiikkoja ja ohjeita.
Kannustamme kaikkia AFRYläisiä suorittamaan tietosuojaan
liittyvän verkkokurssin (data privacy e-learning).
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AFRY on Euroopan
johtavia suunnittelu- ja
konsultointiyhtiöitä, joka
vauhdittaa muutosta kohti
kestävää yhteiskuntaa.
Olemme 17 000
omistautunutta rakennetun
ympäristön, teollisuusja energia-alojen sekä
digitalisaation asiantuntijaa,
jotka kehittävät kestäviä
ratkaisuja tuleville sukupolville
ympäri maailman.
Making Future

