EETTISET OHJEET
Henkilöstölle, toimittajille ja yhteistyökumppaneille
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JOHDANTO

Lahti Precision Oy on Pohjoismaiden johtava asiantuntija teollisuuden vaativien
punnitus- ja annostusjärjestelmien toimittajana. Yrityksellämme on yli sadan
vuoden kokemus alalta. Olemme kehittyneet huippuasiantuntijaksi jauhemaisten
irtomateriaalien käsittelyssä ja annostuksessa. Laitteiden ja järjestelmien lisäksi
tuotamme asikkaillemme erilaisia palveluita.
Menestyksemme takana on ollut vahva osaaminen ja vankkojen arvojen päälle
rakentuva liiketoiminta. Asiakaslähtöisyys ja vastuullisuus ohjaavat jokapäiväisiä
valintojamme. Kehittämämme tehokkaan teknologian avulla asiakkaamme voivat
pienentää negatiivisia ympäristövaikutuksia.
Toimintatapamme ja arvomme näyttävät meille suuntaa päivittäisten haasteiden edessä.

Arvostamme
toisiamme

Olemme
kestävästi
kannattavia

Kannamme
vastuumme

Autamme
asiakkaitamme
menestymään

Eettinen toiminta on erottamaton osa yrityskulttuuriamme. Toimimme kaikki
ammattimaisesti, vastuullisesti, eettisesti ja sovittuja periaatteita noudattaen.
Jokainen työntekijä käyttää omaa moraalia ja vastuuntuntoa työtehtäviensä täyttämisessä. Esimiehet huolehtivat työntekijöidensä riittävästä tiedottamisesta, kouluttamisesta ja ohjaamisesta vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Koko Lahti
Precision Oy:n sekä HPP Bulk Technologies Oy:n henkilöstöltä odotetaan sitoutumista tämän eettisen ohjeen mukaiseen toimintaan.
Edellytämme,että myös alihankkijamme, toimittajamme, yrityksemme edustajat
ja muut yhteistyökumppanimme sitoutuvat noudattamaan tämän eettisen ohjeen
mukaisia toimintaperiaatteita.
Eettiset ohjeet ovat vapaasti luettavissa yrityksemme Internet-sivuilta sekä sisäisen tiedottamisen kanavasta Prenetistä.
Nämä eettiset ohjeet on hyväksynyt Lahti Precisionin johtoryhmä.
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LAKIEN JA SÄÄDÖSTEN
NOUDATTAMINEN
Me Lahti Precisioinissa noudatamme aina voimassa olevaa lainsäädäntöä toiminnassamme. Varmistamme toimintamme lainvoimaisuuden ja toimimme yleisesti
hyväksyttyjä toimintatapoja noudattaen. Pidämme henkilöstömme tietoisina näistä asioista ja edellytämme heiltä näiden noudattamista. Paikalliset ja kansainväliset lait ja säädökset ovat toimintamme vähimmäisvaatimuksia, minkä lisäksi yrityksemme arvot ja sovitut toimintatavat ohjaavat toimintaamme kaikkialla, missä
työskentelemme.
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TYÖELÄMÄ JA
IHMISOIKEUDET
Ihmisoikeudet
Kaikessa toiminnassamme ihmiset ovat aina keskiössä. Arvostamme jokaista ihmistä tehtävästä riippumatta. Kunnioitamme ihmisoikeuksia YK:n ihmisoikeusjulistuksen periaatteiden mukaisesti. Emme suvaitse pakko- ja lapsityövoiman käyttöä,
minkäänlaista syrjintää tai muita ihmisoikeuksien loukkauksia missään toiminnassamme.

Työoikeudet ja työkulttuuri
Työkulttuurimme perustana toimii voimassa oleva työlainsäädäntö, jota noudatamme. Tämän lisäksi reiluus ja kunniottava kohtelu ovat työyhteisömme perusperiaatteita.
Huolehdimme työntekijöidemme perusoikeuksien täyttymisestä. Tuemme heidän
oikeuttaan järjestäytyä, kuulua ammattiyhdistykseen ja neuvotella kollektiivisesti.
Emme suvaitse minkäänlaista syrjintää. Kielto koskee erityisesti rekrytointeja, ylennyksiä, koulutuksia, työkorvauksia, työsuhteiden kestoa ja eläköitymisiä.
Tarjoamme kaikille yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä työssään. Jokaiselta työntekijältä edellytetään aktiivisuutta jatkuvan oppimisen ja ammatissa kehittymisen
suhteen.
Edistämme tasa-arvoista, avointa, häirintävapaata työkulttuuria. Emme suvaitse
minkäänlaista seksuaalista ahdistelua tai muuta häirintää.
Arvostamme kansainvälisyyttä, erilaista osaamista, kokemusta sekä erilaisia taustoja. Voimme jokainen omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että työpaikkamme on
monimuotoinen ja innostava. Suhtaudumme kunnioittavasti erilaisiin näkökulmiin
ja kaikille annetaan tasapuoliset mahdollisuudet osallistua.
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Työturvallisuus
Työntekijöiden hyvinvointi, terveys ja työturvallisuus ovat ensisijaisen tärkeitä Lahti
Precisionissa. Kaikessa toiminnassamme noudatamme ajantasaista työturvallisuuslainsäädäntöä. Tarjoamme työntekijöillemme, alihankkijoillemme ja muille,
jotka työskentelevät meille, terveellisen ja turvallisen työympäristön.
Lahti Precision on laatinut ja ylläpitää työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää
ohjeistusta. Kaikki työntekijät sitoutuvat noudattamaan organisaatiomme työturvallisuusohjeistusta kaikessa työhön liittyvässä toiminnassaan. Turvallisuudesta ei
tingitä.
Esimiesten vastuulla on varmistua henkilöstönsä asianmukaisesta kouluttamisesta työturvallisuusasioissa sekä huolehtia turvavarusteiden riittävyydestä ja niiden
oikeasta käyttämisestä.
Turvallisuuskulttuuria ylläpidetään viestimällä asioista avoimesti. Riskialttiiseen
työskentelyyn puututaan heti. Tapaturmista, vaaratekijöistä ja turvallisuushavainnoista ilmoitetaan välittömästi sovittuja ilmoituskanavia hyödyntäen. Jokaisen
velvollisuutena on huolehtia turvallisuuskulttuurin ylläpidosta. Koskaan ei saa olettaa, että joku toinen on ilmoittanut riskeistä ja epäkohdista. Ollaan oma-aloitteisia
kaikissa turvallisuuteemme liittyvissä asioissa.
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KILPAILU, LAHJONTA JA
KORRUPTIO
Kilpailu
Kilpailulainsäädäntö suojaa ja edistää reilua kilpailua liiketoiminnassa. Kaikki kilpailua rajoittava tai vääristävä liiketoiminta on kiellettyä. Lahti Precision on sitoutunut kilpailemaan markkinoilla reilusti ja tunnollisesti. Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia kilpailulakeja.
Emme keskustele arkaluontoisista aiheista tai vaihda niihin liittyviä tietoja kilpailijoidemme kanssa kilpailulakien vastaisesti. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi hinnoittelu, kustannukset, tuotantomäärät, alennukset, markkina-alueiden jako yms.
Emme osallistu kartelleihin tai muihin laittomasti rajoittaviin sopimussuhteisiin.
Kaikki työntekijämme sitoutuvat toimimaan reilun kilpailun periaatteiden ja säännösten mukaisesti kaikessa toiminnassa, myös epävirallisissa tapahtumissa ja
satunnaisten tapaamisten yhteydessä.

Lahjonta ja korruptio
Lahti Precision ei hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai korruptiota. Yrityksessämme
on nollatoleranssi näiden suhteen.
Yksikään Lahti Precisionin työntekijöistä tai yhteistyökumppaneista ei saa suoranaisesti tai välillisesti luvata, tarjota, maksaa, vaatia tai vastaanottaa lahjuksia tai
voitelurahoja liiketoiminnan edistämiseksi, liikesuhteiden ylläpitämiseksi tai epäreilun edun saamiseksi oli kyseessä sitten julkiset tahot, asiakkaat, toimittajat tai
muut liiketoimintakumppanit.
Rahan ja rahallisten etujen lisäksi lahjuksina pidetään myös arvokkaita lahjoja tai
palveluksia, joilla on tai voidaan katsoa olevan vaikutusta liiketoimintapäätöksien
objektivisuuteen, tai joilla pyritään saamaan etuoikeutettua kohtelua.

Eturistiriidat
Edellytämme henkilöstöltämme lojaaliutta ja sitä, että kaikki ovat sitoutuneita tekemään työtä yhteisten tavoitteiden eteen. Työntekijämme toimivat työtehtävissään
aina yhtiön edun mukaisesti
Vältetään tilanteita, joissa työntekijän henkilökohtaiset edut ovat ristiriidassa
yhtiön etujen kanssa. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi, jos työntekijällä on
omistajuuksia, päätäntävaltaa tai perheenjäseniä yhtiömme toimittaja-, asiakas- tai
kilpailijayrityksissä tai muu yhteys niihin. Jos työntekijällä on kyseisiin yrityksiin
liittyviä henkilökohtaisia intressejä, hän ei saa osallistua näitä yrityksiä kokevaan
päätöksentekoon.
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YMPÄRISTÖ JA LAATU

Lahti Precision pyrkii aktiivisesti vähentämään toimintamme ja tuotteidemme
haitallisia ympäristövaikutuksia. Kiinnitämme huomiota ympäristöasioihin kaikessa
toiminnassamme – tuotekehityksessä, tuotannossa, toimittajasuhteissa ja muussa
liiketoiminnassa.
Yhtiön toimittamat laitteet, laitokset ja palvelut noudattavat energiatehokkaan elinkaaren periaatteita ja arvokkaiden raaka-aineiden optimaalista käyttöä. Lahti Precision on ollut aina tunnettu tarkoista annostus- ja punnituslaitteistaan. Käytetyt
tekniikat ovat energiatehokkaita ja säästävät luonnonvaroja. Kestävän kehityksen
tavoite ohjaa tuotekehitystämme.
Noudatamme toimintaamme liittyviä ympäristölakeja ja -määräyksiä. Organisaatiossa on määrätty ympäristöasioiden vastuuhenkilö. Henkilöstö on asianmukaisesti koulutettu ennakoimaan, ennaltaehkäisemään ja korjaamaan negatiivisia
ympäristövaikutuksia.
Päivittäisessä toiminnassamme pyrimme välttämään luonnonvarojen tuhlaamista
ja käyttämään niitä tehokkaasti. Kemikaaleja ja ongelmajätteitä käsitellään turvallisesti ja ohjeiden mukaan. Varmistamme huolellisesti tuotteidemme turvallisuuden
ja lakisääteisten vaatimusten täyttymisen.
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IMMATERIAALIOIKEUDET JA
YHTIÖN OMAISUUDEN SUOJA
Lahti Precision pitää tarkasti huolta omasta ja liikekumppaniensa aineellisesta ja
aineettomasta omaisuudesta. Suojaamme yhtiömme immateriaalioikeuksia – patentteja, tavaramerkkejä, keksintöjä, tekijänoikeuksia ja liikesalaisuuksia. Kunnioitamme liikekumppaniemme ja muiden kolmansien puolten keksintöjä, liikesalaisuuksia ja teollis- ja tekijänoikeuksia, emmekä yritä hyötyä niistä laittomalla tavalla.
Jokaisen työntekijän vastuulla on suojata yhtiön ja liikekumppaneidemme omaisuutta sekä huolehtia sen asianmukaisesta käytöstä. Lahti Precisionin työntekijät
eivät saa käyttää yhtiön aineellista tai aineetonta omaisuutta hyötyäkseen siitä
muissa kuin työtehtäviinsä liittyvissä yhteyksissä.
Käsittelemme luottamuksellisia tietoja huolellisesti. Liikesalaisuuksista kuten
myyntimahdollisuuksista, asiakas-, teknologia- ja taloustiedoista pidetään erityistä
huolta, eikä niitä kerrota kolmansille osapuolille ilman liiketoiminnan edellyttämää
syytä.
Huolehdimme tietoturvasta ja suojaudumme kyberriskeiltä asianmukaisin keinoin.
Henkilöstöltä ja alihankkijoilta edellytetään yhtiön tietoturvaohjeiden noudattamista.
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HENKILÖTIETOSUOJA
Lahti Precision huolehtii asianmukaisesta henkilötietosuojasta henkilöstönsä,
asiakkaittensa sekä muihin sidosryhmin kuuluvien tahojen tietojen osalta. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja voimassaolevien yksityis- ja henkilötietosuojalakien
ja määräysten edellyttämällä tavalla. Keräämme, käytämme tai käsittelemme näitä
tietoja vain määrättyihin laillisiin liiketoiminnan tarkoituksiin.

YHTEISKUNTAVASTUU
Yrityksen johtoryhmä päättää mahdollisista sponsorointi- ja lahjoituskohteista.
Pääpaino on koulutuksellisessa tai kasvatuksellisessa toiminnassa eli harjoittelupaikkojen yms. tarjoaminen. Emme jaa taloudellista tukea poliittisille tahoille.

IMPLEMENTOINTI JA
VÄÄRINKÄYTÖKSET
Nämä eettiset ohjeet pidetään jatkuvasti esillä varmistaen henkilöstön tietoisuus ja
sitoutuneisuus näihin. Kaikki epäilykset lain tai tämän toimintaohjeen vastaisesta
toiminnasta on ilmoitettava viipymättä Lahti Precisioinin johtoryhmän jäsenille tai
toimitusjohtajalle. Tehdyt ilmoitukset tutkitaan huolellisesti ja luottamuksellisesti.
Emme suvaitse mitään kostotoimia, uhkailuja tai syrjintää niitä henkilöitä vastaan,
jotka rehellisesti ja vilpittömin aikein ilmoittavat epäillyistä rikkomuksista. Todettu
eettisten ohjeiden vastainen toiminta johtaa kurinpitotoimiin. Rikkomuksen vakavuudesta riippuen kyseessä voi olla huomautus, varoitus, työsuhteen päättäminen
tai yksityis- ja rikosoikeudelliset toimet. Jos toimintaohjeen sisällöstä tai tulkinnasta herää kysymyksiä, nämä osoitetaan toimitusjohtajalle.
Edellytämme myös kaikilta toimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme samojen eettisten ja oikeudellisten periaatteiden noudattamista kaikessa toiminnassa.

Mestarinkatu 2FI-15800 Lahti, Finland
Tel. +358 3 829 21
www.lahtiprecision.com
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