
HYVÄN LIIKETAVAN 
EETTISET OHJEET



Kollegat 

Smiths on yksi maailman mahtavista yrityksistä, 
joka on jo 170 vuoden ajan tuottanut innovaatioita, 
joista voimme olla ylpeitä. Meillä on  virkeä ja 
monimuotoinen yrityskulttuuri ja edessämme todella 
loistava tulevaisuus. Saamme olla ylpeitä myös 
hyvästä maineestamme, joka perustuu rehelliseen 
tapaamme harjoittaa liiketoimintaa asiakkaidemme, 
toimittajiemme, osakkeenomistajiemme ja muun 
maailman kanssa.

Maineen ylläpitämiseen tarvitaan meitä kaikkia, joita 
on runsaat 22 000 yli 50 maassa, ja korkeimman 
vaatimustason noudattamista kaikissa tilanteissa. Se 
tarkoittaa sitä, että  arvostamme eroavaisuuksiamme 
ja kunnioitamme toisiamme. Suojelemme 
ympäristöämme ja tuemme yhteisöjämme. 
Toimimme rehellisesti ja noudatamme lakeja. 
Emme myöskään suvaitse minkäänlaista lahjontaa 
tai korruptiota omien työtovereiden tai Smithsin 
ulkopuolisten henkilöiden taholta. 

Nämä liiketoiminnan eettiset säännöt ohjaavat 
päätöksentekoamme. Ne eivät ratkaise kaikkia 
kohtaamiamme haasteita, mutta ne luovat perustan 
sille, mitä ”oikein toimiminen” tarkoittaa Smithsillä. 
Jokaisen Smithsin työntekijän vastuulla on lukea ja 
ymmärtää nämä säännöt.

Jos koet töissä jotain, jonka epäilet olevan sääntöjen 
vastaista, kehotan sinua ilmoittamaan asiasta. Voit 
ottaa luottamuksellisesti yhteyden henkilöstöhallinnon 
edustajaan, esihenkilöösi tai Smithsin riippumattomaan 
Speak Out -puhelinlinjaan. Kun puhut asiasta, voimme 
suojella sinua, sidosryhmiämme ja liiketoimintaamme 
entistä paremmin. Eettisistä huolenaiheista 
ilmoittaneisiin ei milloinkaan kohdisteta kostotoimia.  

Kiitos siitä, että tutustut liiketoiminnan eettisiin 
sääntöihin ja sovellat niitä kaikkeen toimintaasi 
Smithsillä.

Paul Keel
Toimitusjohtaja
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NÄMÄ LIIKETOIMINNAN 
EETTISET SÄÄNNÖT OHJAAVAT 

PÄÄTÖKSENTEKOAMME. NE EIVÄT 
RATKAISE KAIKKIA KOHTAAMIAMME 

HAASTEITA, MUTTA NE LUOVAT 
PERUSTAN SILLE, MITÄ ”OIKEIN 

TOIMIMINEN” TARKOITTAA SMITHSILLÄ. 

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104676/index.html


ARVOMME
Visiomme on, että olemme ylpeitä yhtiöstämme, joka ylittää rajoja ja tuot-
taa innovatiivisia ratkaisuja maailman ongelmiin. Työskentelemme eri 
puolilla maailmaa saavuttaaksemme yhteisen tavoitteen: olla yksi maa-
ilman johtavista teknologiayhtiöistä. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen 
meidän on työskenneltävä yhdessä ja toimittava yhteisten arvojen mukai-
sesti päivittäin kaikissa toimissamme ja päätöksiä tehdessämme.

Rehellisyys
Toimimme aina 
oikealla tavalla

Kunnioitus
Kunnioitamme toisiamme, 
arvostamme erilaisia 
näkökantoja ja kulttuureita 
ja toimimme osallistavasti

Vastuuntunto
Otamme vastuuta ja 
pidämme lupauksemme

Asiakaskeskeisyys
Olemme arvostettuja ja 
luotettavia kumppaneita 
kaikissa toimissamme

Innostus
Opimme ja kehitämme uutta 
yhdessä menestyäksemme 
ja tuottaaksemme 
erinomaisia tuloksia
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SISÄLTÖ
TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI

ARVOMME

HUOLENAIHEISTA RAPORTOINTI 
JA KYSYMYSTEN ESITTÄMINEN

KANNUSTAMME KAIKKIA 
PUHUMAAN HUOLENAIHEISTAAN

REHELLISYYS
Noudatamme ohjeistoamme, 

käytäntöjämme ja lakeja

Meillä jokaisella on tärkeä rooli

Valvomme mahdollisia eturistiriitatilanteita

Kilpailemme rehdisti

Emme käytä lahjuksia
KUNNIOITUS
Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti

Arvostamme monimuotoisuutta ja osallistamista

Emme siedä kiusaamista tai häirintää

Kunnioitamme ihmisoikeuksia 

Kunnioitamme yksityisyyttä

Kunnioitamme kumppaneidemme omaisuuttaVASTUUNTUNTO
Työskentelemme turvallisesti 

Suojelemme Smithsin omaisuutta

Emme tee kauppaa sisäpiirin tietojen perusteella

Huolehdimme täsmällisestä kirjanpidosta

Suhtaudumme verovelvollisuuteen erittäin vakavasti

ASIAKASKESKEISYYS
Ylitämme asiakkaan odotukset

Odotamme liikekumppaneiltamme omien        
standardiemme noudattamista ja kohtelemme 
heitä oikeudenmukaisesti 

Annamme ja vastaanotamme lahjoja, aterioita     
ja kestitystä vastuullisesti

Noudatamme kauppaa koskevia lakeja ja rajoituksia

Noudatamme valtion hankintasäädöksiä

INNOSTUS
Suojelemme ympäristöä

Osallistumme poliittiseen toimintaan sopivin tavoin

Tuemme yhteisöjämme

Teemme työmme innostuneesti

Kunnioitamme Smithsin mainetta
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RAPORTOINTI JA KYSYMYSTEN ESITTÄMINEN

TOIMIMME AINA OIKEALLA TAVALLA. JOS NÄET TAI KOET TOIMINTAA TAI KÄYTÖSTÄ, 
JOKA EI OLE ARVOJEMME TAI OHJEIDEMME MUKAISTA, TEE SIITÄ ILMOITUS 

MAHDOLLISIMMAN PIAN. ILMOITUKSESI ANSIOSTA SAATAMME VÄLTTÄÄ VAKAVAT 
SEURAUKSET YHTIÖLLE JA KOLLEGOILLEMME. JOKAISELLA MEISTÄ ON VELVOLLISUUS 

YLLÄPITÄÄ SMITHSIN ARVOJA JA KULTTUURIA.
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Noudattaako toimintani tai päätökseni 
käytäntöjämme ja sääntöjämme sekä kaikkia sovellettavia 

määräyksiä tai lakeja?

Noudattaako toimintani tai päätökseni arvojamme?

Saisivatko ystäväni minun puolestani 
tietää toiminnastani tai päätöksestäni, jos se julkaistaisiin 

sanomalehden etusivulla?

SINUN PITÄÄ VOIDA VASTATA MYÖNTÄVÄSTI KAIKKIIN NÄIHIN 
KYSYMYKSIIN ENNEN KUIN VOIT OLLA VARMA, ETTÄ VOIT JATKAA JA 
ETTÄ OLET NOUDATTANUT SEKÄ YHTIÖN OHJEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ 
ETTÄ LAKEJA.  MENESTYKSEMME RIIPPUU KYVYSTÄMME TEHDÄ 

YHTIÖN KÄYTÄNTÖJEN JA ARVOJEN SEKÄ SOVELLETTAVIEN LAKIEN 
MUKAISIA PÄÄTÖKSIÄ.

JOS ET PYSTY VASTAAMAAN JOHONKIN NÄISTÄ KYSYMYKSISTÄ, 
TARKISTA TÄMÄN SIVUN KOHTA ”RAPORTOINTI JA KYSYMYSTEN 

ESITTÄMINEN”.

JOSKUS ETEEMME TULEE HANKALIA 
VALINTOJA. KUN POHDIT MAHDOLLISTA 

EETTISTÄ ONGELMAA, KYSY AINA 
MIELESSÄSI SEURAAVAT KYSYMYKSET:

RAPORTOINTI JA 
KYSYMYSTEN ESITTÄMINEN 
Meillä on useita keinoja huolenaiheista     
raportoimiseen ja kysymysten esittämiseen, 
mm.:

• Linjaesimiehet
• Paikallisen henkilöstöosaston johto
• Liiketoimintaryhmän henkilöstöosaston johto
• Eettisyys- ja lainmukaisuusosasto
• Speak Out -palvelu speakout@smiths.com
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Lisätietoja huolenaiheiden raportoinnista 
tai kysymysten esittämisestä on osoitteessa 
speakout.smiths.com.

https://online.smiths.com/group/sites/ethics-training-resource/SitePages/Home.aspx
mailto:speakout%40smiths.com?subject=
http://speakout.smiths.com


KANNUSTAMME KAIKKIA PUHUMAAN 
HUOLENAIHEISTAAN

JOS TEET ILMOITUKSEN EETTISESTÄ HUOLENAIHEESTA, KYSEINEN HUOLENAIHE 
TUTKITAAN PERUSTEELLISESTI, EIKÄ ITSELLESI KOIDU ASIAN JULKI TUOMISESTA 

KURINPITOTOIMIA TAI MUITA TOIMENPITEITÄ. KOSTOTOIMET HUOLENAIHEIDEN 
JULKI TUOMISESTA OVAT EHDOTTOMASTI KIELLETTYJÄ SMITHSILLÄ JA NE JOHTAVAT 

KURINPITOTOIMIIN JA MAHDOLLISESTI JOPA IRTISANOMISEEN.
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LISÄTIETOJA ON RAPORTOINTIA JA SISÄISIÄ TUTKIMUKSIA KOSKEVASSA KÄYTÄNNÖSSÄMME.

RAPORTOINTI JA SISÄISET TUTKIMUKSET
(Vie hiiri vaiheiden päälle nähdäksesi lisätietoja)

KANNUSTAMME KAIKKIA 
PUHUMAAN HUOLENAIHEISTAAN
Toimimme aina oikealla tavalla. Jos näet tai koet toimintaa tai käytöstä, joka ei 
ole arvojemme tai ohjeidemme mukaista, tee siitä ilmoitus mahdollisimman pian. 
Ilmoituksesi ansiosta saatamme välttää vakavat seuraukset yhtiölle ja kollegoillemme. 
Jokaisella meistä on velvollisuus ylläpitää Smithsin arvoja ja kulttuuria.

Jos teet ilmoituksen eettisestä huolenaiheesta, kyseinen huolenaihe tutkitaan 
perusteellisesti, eikä itsellesi koidu asian julki tuomisesta kurinpitotoimia tai muita 
toimenpiteitä. Kostotoimet huolenaiheiden julki tuomisesta ovat ehdottomasti kiellettyjä 
Smithsillä ja ne johtavat kurinpitotoimiin ja mahdollisesti jopa irtisanomiseen.

4

https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/2.2%20Reporting%20and%20Internal%20Investigations.pdf


TOIMIMME AINA OIKEALLA TAVALLA.

SMITHSIN PERIAATTEIDEN MUKAAN TOIMIMINEN TARKOITTAA,                                 
ETTÄ NOUDATAMME AINA OHJEITAMME, KÄYTÄNTÖJÄMME JA LAKIA. 

REHELLISYYS
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REHELLISYYS
TOIMIMME AINA OIKEALLA TAVALLA

Noudatamme ohjeistoamme, käytäntöjämme ja lakeja
Smithsin periaatteiden mukaan toimiminen tarkoittaa, että noudatamme aina 
ohjeitamme, käytäntöjämme ja lakia. Joskus käytännöt tai lait eivät tunnu selkeiltä tai 
eivät anna kysymyksiin suoraa vastausta. Tällaisissa tapauksissa on tärkeätä kysyä 
neuvoa. Ohjeet auttavat myös vastausten etsimisessä.  Ohjeissa ei ole mahdollista 
käsitellä jokaista ongelmaa, joka eteesi voi tulla, joten sinun täytyy osata myös 
käyttää harkintaasi, luottaa arvoihimme ja kysyä neuvoa, jos et ole varma.  

Meillä jokaisella on tärkeä rooli
Me johdamme arvojemme kautta. Meillä on velvollisuus kannustaa kaikkia lain 
ja sääntöjen noudattamiseen ja kunnioittamiseen toimimalla tarvittaessa ripeästi 
kysymyksiin tai huolenaiheisiin vastaamiseksi. Esimiesten täytyy aina itse toimia 
esimerkkinä arvojemme noudattamisessa ja osoittaa sitoutumisensa rehellisyyteen, 
kunnioitukseen, vastuuntuntoon, asiakaskeskeisyyteen ja innostukseen omissa 
toimissaan ja käytöksessään. Tämä tarkoittaa, että esimiehen ovi on aina auki 
ja että hänen luokseen voi mennä keskustelemaan ja raportoimaan eettisyyttä, 
vaatimustenmukaisuutta ja muita työyhteisön ongelmia koskevista huolenaiheista. 
Esimiesten täytyy kysyä neuvoa ja viedä huolenaiheet tarvittaessa ylempään 
portaaseen, esimerkiksi Eettisyys- ja lainmukaisuusosastolle tai Speak Out 
-palveluun. Esimiehet, joille kollegat kertovat huolenaiheitaan, ovat velvollisia 
viemään ne tarpeen vaatiessa eteenpäin. Näin Smithsin johto voi nopeasti puuttua 
asioihin, joista saattaisi olla haittaa kollegoillemme tai liiketoiminnallemme. 

Valvomme mahdollisia eturistiriitatilanteita
Yksityinen etu ei saa koskaan mennä meille Smithsin työntekijöinä annetun 
ammatillisen vastuun edelle. Smithsin maine ja myös työntekijän henkilökohtainen 
maine voi joutua vaakalaudalle, jos tilanteessa on edes eturistiriidan mahdollisuus. 

Henkilökohtainen tai perhesuhde toiseen Smithsin työntekijään voi myös luoda 
eturistiriidan tai antaa vaikutelman sellaisesta, jos kyseinen suhde voisi vaikuttaa 
päätöksentekoon. 

Jos olet tietoinen mahdollisesta eturistiriidasta, tee siitä ilmoitus esimiehellesi ja 
noudata Smiths-konsernin eturistiriitoja koskevan käytännön toimintaohjeita.

eturistiriita 
  Eturistiriita syntyy, kun työntekijän henkilökohtainen etu
  kilpailee Smithsin edun kanssa. 

  Ristiriita voi syntyä esimerkiksi, kun työntekijällä on läheinen yhteys
  Smithsin kanssa kilpailevaan yritykseen (esim. osakkeenomistajana). 

Ristiriitoja voi muodostua myös, jos työntekijä käyttää asemaansa, tietojaan 
tai aseman suomia suhteita henkilökohtaisen taloudellisen tai muun hyödyn 
tavoittelemiseen (myös silloin, kun hyödyn saaja ei ole työntekijä itse).

TILANNE

K: Yukin veli omistaa tietokonetarvikeyrityksen 
ja Yuki on omassa työssään vastuussa 
toimistotarvikkeiden hankinnasta. Yuki tarvitsee 
tietokonelaitteita. Hänen veljensä tarjoutuu 
myymään laitteet hänelle huomattavalla 
alennuksella. Yuki ostaa laitteet kertomatta 
perhesuhteesta esimiehelleen. Yuki uskoo 
toimivansa Smithsin edun mukaisesti alentamalla 
kustannuksia hankkiessaan tarvikkeita. Onko 
tämä hyväksyttävää?

V: Ei. Yukin täytyy ennen laitteiden ostamista 
kertoa esimiehelleen, että hänen veljensä 
omistaa tietokonetarvikeliikkeen – vaikka saakin 
veljeltä parhaan tarjouksen ja palvelun. Esimies 
saattaa suostua hankintaan, mutta hän pystyy 
tekemään asiasta päätöksen ilman mahdollisen 
eturistiriidan vaikutusta.

TILANNE

K: Jon on tehnyt töitä asiakkaan kanssa pitkän 
projektin parissa. Asiakkaalla on tarjolla lisätöitä 
ja hän ehdottaa, että Jon tekisikin työt itse eikä 
Smithsin työntekijänä. Projekti on pieni, ja Jon 
tietää pystyvänsä tekemään sen omalla ajallaan 
iltaisin ja viikonloppuisin ilman, että siitä on 
haittaa hänen työlleen Smithsillä. Onko tämä 
hyväksyttävää?

V: Ei. Vaikka toinen työ ei vaikuttaisikaan Jonin 
tehtävien hoitoon Smithsillä, hän vie mahdollisesti 
työtilaisuuden, joka kuuluisi yhtiölle. Ennen 
kuin hyväksyt lisärooleja Smithsin ulkopuolella 
(esimerkiksi toimivaan johtoon kuulumaton 
johtokunnan jäsen tai hyväntekeväisyysjärjestön 
johtokunnan jäsen), selvitä asia ensin esimiehesi 
kanssa ja varmista, että roolin vastaanottaminen 
ei riko Smithsin eturistiriitoja koskevaa käytäntöä. 
Jos esimiehellä on kysymyksiä mahdollisen 
eturistiriitatilanteen selvittämisestä, hänen 
tulee kysyä neuvoa henkilöstöosastolta, 
Smiths-konsernin lakiosastolta tai eettisyys- ja 
lainmukaisuusosastolta.  
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Kilpailemme rehdisti 
Smiths on arvostettu ja luotettava liikekumppani asiakkailleen. Vaikka kilpailemme 
voimakkaasti, uskomme myös, että reilu kilpailu luo parempia tuotteita ja palveluja 
asiakkaillemme.  Maineemme säilyttämiseksi meidän täytyy aina toimia itsenäisesti 
eikä tehdä kilpailijoidemme kanssa mitään, mikä rikkoisi tai minkä voitaisi tulkita 
rikkovan kartelli- ja kilpailulakeja. 

Työntekijöiden ei koskaan pidä osallistua keskusteluihin tai järjestelyihin (muodollisiin 
kirjallisiin sopimuksiin tai epävirallisiin yhteisymmärrykseen perustuviin sopimuksiin) 
kilpailijoiden kanssa hinnoista sopimiseksi tai liiketoimintatilaisuuksien jakamiseksi 
(esimerkiksi maantieteellisen alueen, asiakkaiden tai tuotteiden mukaan).
 
Kilpailijoiden kanssa ei koskaan pidä keskustella kummankaan yrityksen 
tai liiketoiminnan kannalta arkaluonteisista tiedoista. Jos kilpailijoita on 
tavattava työn merkeissä (esimerkiksi kauppayhdistyksen kokouksissa tai 
tuotestandardikokouksissa), tällöin täytyy huolellisesti välttää osallistumasta omaa 
tai kilpailijan yritystä tai liiketoimintaa koskeviin keskusteluihin. Jos sinulla on 
kysymyksiä siitä, mitä voit tai et voi tehdä tai sanoa, puhu asiasta etukäteen Smiths-
konsernin lakiosastolle. Lisäksi jos kauppayhdistyksen kokouksessa (tai jossain 
muussa tilaisuudessa, jossa kilpailijoita on paikalla) otetaan puheeksi arkaluonteisia 
liiketoimintaan liittyviä aiheita, sinun on välittömästi lopetettava keskustelu ja 
raportoitava tapauksesta esimiehellesi ja Smiths-konsernin lakiosastolle.

Emme yritä hankkia tai ota vastaan kilpailijoillemme kuuluvia luottamuksellisia 
tietoja. Huolehdimme erityisesti siitä, että uudet työntekijät eivät tuo mukanaan 
luottamuksellisia tietoja, jotka kuuluvat heidän aiemmille työnantajilleen. Jos 
kilpailijoita koskevaa luottamuksellista tietoa joutuu yhtiön haltuun, siitä on 
välittömästi keskusteltava Smiths-konsernin lakiosaston kanssa.

Kilpailulait ovat joskus monimutkaisia, ja epäselvissä tilanteissa on aina syytä 
kysyä neuvoa.

TILANNE

K: Chen saa tuohtuneen puhelun jakelijalta, joka 
kertoo, että toinen jakelija samalla alueella myy 
yhtiömme tuotteita edullisemmalla hinnalla. 
Jakelija pyytää Cheniä puhumaan toiselle 
jakelijalle hintojen korottamisesta sille tasolle, 
jolla muut alueen jakelijat niitä myyvät. Pitäisikö 
Chenin suostua tähän?

V: Ei. Emme koskaan yritä vaikuttaa hintoihin, 
joilla jakelijamme tai muut jälleenmyyjät myyvät 
tuotteitamme kuluttajille. Tällainen toiminta olisi 
todennäköisesti laitonta ja sillä voisi olla vakavia 
seurauksia sekä Chenille itselleen että Smithsille. 
Chenin ei siis pidä sekaantua asiaan. Sen sijaan 
hänen pitää raportoida pyynnöstä esimiehelleen ja 
Smiths-konsernin lakiosastolta.  
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Emme käytä lahjuksia 
Emme koskaan tarjoa, anna tai vastaanota lahjuksia omasta puolestamme tai 
Smithsin puolesta.

Yhtiömme ei maksa voitelumaksuja, paitsi joissakin erittäin harvinaisissa 
olosuhteissa, jotka on määritetty Smithsin voitelumaksuja koskevassa käytännössä. 
Voitelumaksut ovat maksuja, joita vaaditaan (esim. korruptoituneet valtion 
virkamiehet vaativat niitä) asioiden etenemiseksi tilanteissa, joissa ei tavallisesti 
pitäisi pyytää maksua (esimerkiksi perusteettomat maksupyynnöt tuotteiden rajan 
yli tuomiseksi tai viisumin saamiseksi). Tämä kattaa myös poliisin tai muiden 
viranomaisten pyytämät maksut häirinnän välttämiseksi. Nämä maksut eivät 
mene valtiolle, vaan korruptoituneen viranomaisen taskuun. Ne ovat lahjuksia.

Lahjoja, aterioita ja kestitystä koskevaa käytäntöä on noudatettava aina lahjoja 
annettaessa tai vastaanottaessa tai kun tarjotaan aterioita tai muuta kestitystä 
kauppakumppaneille tai valtion virkamiehille tai kun sellaisia vastaanotetaan.

Valtion virkamiesten matkakuluja ei kustanneta, ellei se tapahdu täysin Smithsin 
valtion virkamiesten kutsumista koskevan käytännön mukaisesti. Valtion 
virkamiesten matkakulujen maksaminen saatettaisiin tulkita lahjukseksi. Tietyissä 
olosuhteissa, joissa matkustuksen syy selkeästi liittyy liiketoimintaan, Smiths voi 
maksaa matkakulut (esimerkiksi jotta valtion virkamies voisi osallistua tuote-
esittelyyn tai käydä tarkastamassa laadunhallintajärjestelmän tuotantolaitoksella). 
Ennen suostumuksen antamista on kuitenkin varmistuttava siitä, että Smithsin 
valtion virkamiesten kutsumista koskevaa käytäntöä on noudatettu.

Korruption- ja lahjonnanvastaiset lait voivat olla monimutkaisia, ja siksi kannattaakin 
aina esittää kysymyksiä ja raportoida huolenaiheista, jos jokin ongelma tai tapaus 
tuntuu epäselvältä.

TILANNE

K: Mei tekee tarjousta laitteidemme myynnistä 
paikalliselle lentokentälle. Lentokentän 
hankintapäällikkö on ottanut yhteyttä Meihin ja 
sanonut, että Smiths voittaa tarjouskilpailun, 
jos Mei voi maksaa hankintapäällikölle 3 % 
sopimuksen koko summasta palkkiona. Mitä Mein 
pitäisi tehdä?

V: Mein pitää heti ilmoittaa esimiehelleen pyynnöstä. 
Smiths ei maksa lahjuksia tai provisiopalkkioita eikä 
muutenkaan osallistu tarjouskartelleihin tai muihin 
kilpailua haittaaviin toimiin. Me hankimme töitä 
tuotteidemme ja palvelujemme laadulla ja arvolla 
ja noudattamalla rehellisiä ja läpinäkyviä tarjous- 
ja liiketoimintakäytäntöjä.

TILANNE 

K: Bob on saanut yhteydenoton asiakkaan 
hankintapäälliköltä. Asiakas on valtion omistama 
yritys. Hankintapäällikkö sanoo, että hänen 
yrityksensä on erittäin kiinnostunut ostamaan 
tietyn Smithsin tuotteen, mutta hän haluaa ensin 
nähdä sen toiminnassa. Hän pyytää Smithsiä 
kustantamaan itselleen ja neljälle kollegalleen 
tutustumiskäynnin Smithsin tuotantolaitokselle 
tuotteen arvioimiseksi (Smithsin tuotantolaitos on 
toisessa maassa). Mitä Bobin pitäisi tehdä?

V: Valtion omistamien yritysten työntekijöitä 
kohdellaan samoin kuin valtion virkamiehiä. 
Bobin pitäisi ensin kysyä esimieheltään, 
onko pyynnöllä hänen mielestään asiallinen 
liiketoimintatarkoitus. Jos asiakas voi arvioida 
tuotetta matkustamatta tuotantolaitokselle, 
pyyntö ei ehkä ole asiallinen. Heidän täytyy myös 
arvioida, tarvitaanko tuotantolaitoskäynnille 
tässä tapauksessa viisi asiakkaan työntekijää. 
Jos Bob ja esimies arvioinnin jälkeen uskovat, 
että pyyntö on asiallinen, heidän täytyy käydä läpi 
hyväksyntäprosessi, joka on määritetty Smithsin 
valtion virkamiesten kutsumista koskevassa 
käytännössä.

lahjus 
  Lahjus on jotakin arvokasta, jonka antamisen tarkoituksena on   
  vaikuttaa epäasiallisesti toisen henkilön päätökseen lahjan antajan  
  eduksi. 

  Esimerkkejä: käteinen, lahjat, palvelukset, ateriat, kestitys tai   
  liiketoimintatilaisuudet.

Ole varovainen, ettet tarjoa, anna tai vastaanota mitään arvokasta, jos näin 
toimiminen saattaisi vaikuttaa lahjonnalta.
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KUNNIOITAMME TOISIAMME, ARVOSTAMME ERILAISIA NÄKÖKANTOJA 
JA KULTTUUREITA JA TOIMIMME OSALLISTAVASTI.

SMITHSIN MENESTYS RIIPPUU TIIMIMME PÄIVITTÄIN TARJOAMISTA 
MONIPUOLISISTA NÄKEMYKSISTÄ. TYÖYHTEISÖSSÄMME JOKAISTA TYÖNTEKIJÄÄ 

KUNNIOITETAAN JA ARVOSTETAAN ERILAISTEN OMINAISUUKSIENSA VUOKSI          
JA HEITÄ KANNUSTETAAN HYÖDYNTÄMÄÄN NIITÄ.

KUNNIOITUS
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TILANNE

K: Priya on henkilöstöpäällikkö, jonka vastuulla 
on paikallisen toimipisteen työhönotto, ja hän 
on haastatellut useita sopivia hakijoita uutta 
työpaikkaa varten. Yksi hakijoista on Priyan 
kotimaasta ja vielä samalta alueelta. Kaikkien 
hakijoiden pätevyys on suunnilleen samaa tasoa – 
onko ongelmallista, jos Priya päättää tarjota työtä 
kotimaastaan kotoisin olevalle hakijalle siksi, että 
he ovat samasta maasta ja samalta alueelta?

V: Kyllä. Smithsin käytäntöjen mukaan 
työsuhteeseen liittyvät päätökset eivät saa 
perustua siihen, mistä henkilö on kotoisin. Priyan 
täytyy ottaa huomioon ainoastaan sellaiset seikat, 
jotka vaikuttavat hakijan sopivuuteen tehtävään, 
kuten kokemus ja tekniset taidot.

KUNNIOITUS
KUNNIOITAMME TOISIAMME, ARVOSTAMME ERILAISIA 
NÄKÖKANTOJA JA KULTTUUREITA JA TOIMIMME OSALLISTAVASTI

Smithsin menestys riippuu tiimimme päivittäin tarjoamista monipuolisista 
näkemyksistä. Työyhteisössämme jokaista työntekijää kunnioitetaan ja arvostetaan 
erilaisten ominaisuuksiensa vuoksi ja heitä kannustetaan hyödyntämään niitä.

Smithsin menestys riippuu tiimiemme päivittäin tarjoamista monipuolisista 
näkemyksistä. Työyhteisössä kaikkia työntekijöitä kunnioitetaan ja arvostetaan 
ja työntekijöiden monimuotoisuutta tuetaan sukupuolen, rodun, etnisen taustan, 
seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden, uskonnon, iän, kulttuuritaustan, 
elämänkokemusten, ajatusten ja ideoiden suhteen. 

Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti
Smiths menestyy monimuotoisuuden, toisten kunnioittamisen ja tiimityöskentelyn 
ansiosta. Tiimityö on olennaista tavoitteiden saavuttamisen kannalta, ja keskeistä 
tiimityöskentelyssä on keskinäinen kunnioitus ja luottamus. Meidän kaikkien 
täytyy pyrkiä kuuntelemaan toisiamme, olla tietoisia sanojemme ja tekojemme 
vaikutuksista muihin ja välttää mahdollisesti loukkaavia puheita ja ei-toivottuja 
huomioita toisista.  Meidän täytyy kohdella kaikkia oikeudenmukaisesti ja 
rehellisesti ja olla avoimia uusille ideoille ja tavoille tehdä asioita.

Arvostamme monimuotoisuutta ja suvaitsevaisuutta
Vahvuutemme ja menestyksemme syntyvät siitä ajatusmaailmojen, lähestymistapojen, 
kokemusten ja näkökulmien erilaisuudesta, jonka jokainen tuo mukanaan. Tämä 
monimuotoisuus heijastaa meidän jokaisen erilaista taustaa ja kulttuuria. Näiden 
erojen arvostaminen ja tukeminen varmistamalla, että työympäristömme on 
suvaitsevainen niin kollegoille, asiakkaille ja liikekumppaneillekin, onkin yksi 
tärkeimmistä vastuistamme. Smiths hyötyy tästä yhtiönä valtavasti.

SYRJINTÄ
Teemme kaikki työsuhteita koskevat 
päätökset ansioiden perusteella. Emme 
syrji ketään seuraavien ominaisuuksien 
perusteella:
• Ikä
• Vammaisuus
• Etnisyys
• Sukupuoli
• Terveysongelmat
• Kansallinen alkuperä

• Rotu
• Uskonto
• Seksuaalinen    
 suuntautuminen
• Veteraanin asema
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Emme siedä kiusaamista tai häirintää
Emme harjoita tai siedä minkäänlaista sanallista tai fyysistä kiusaamista tai 
häirintää. Toisten kunnioittaminen tarkoittaa, että olemme huolellisia sen suhteen, 
miten kohtelemme toisia ja viestimme heidän kanssaan. Vuorovaikutuksessa on 
huomioitava, miltä sanasi saattavat kuulostaa muista työntekijöistä, kumppaneista 
ja asiakkaista tai millaisina he saattavat kokea tekosi ja puheesi. Muista, että 
ihmisillä on usein erilaiset taustat ja eri näkökulmia asioihin. 

Kaikista häirintätilanteista on raportoitava välittömästi esimiehelle, paikalliselle 
henkilöstöosastolle tai Speak Out -palveluun.

häirintä 
  Häirintä on ei-toivottua käytöstä ja kielenkäyttöä, joka loukkaa,
  halventaa tai uhkaa toista henkilöä ja tekee työympäristöstä   
  vihamielisen tai loukkaavan. 

  Esimerkkejä häirinnästä ovat mm. ei-toivotut seksuaaliset   
  lähentymisyritykset, ei-toivotut kommentit, vitsit ja kaikenlaiset uhkaukset.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia  
Liiketoimintamme tavoite on menestys, mutta emme halua menestyä ihmisoikeuksien 
tai oikeudenmukaisten työvoimakäytäntöjen vastaisella toiminnalla. Smiths ei salli, 
siedä tai hyväksy liiketoiminnassa tai toimitusketjussa käytäntöjä tai toimintatapoja, 
jotka on yhdistetty moderniin orjuuteen tai jotka rikkovat ihmisoikeuksia.

Työntekijöitä ei koskaan pakoteta tai pyydetä työskentelemään työaikoja, jotka 
ylittävät paikallisen lain salliman enimmäistuntimäärän tai Smithsin käytäntöjen 
mukaisen enimmäismäärän, jos se on pienempi. Paikallisten lakien mukaisia 
työehtoja (mm. palkkojen, etujen, vapaapäivien määrän ja työolojen suhteen) 
noudatetaan aina. Jos Smithsin käytännöt edellyttävät parempia oloja kuin 
paikalliset työehdot, noudatetaan aina korkeamman tason vaatimuksia.

Lisätietoja on ihmisoikeuksia koskevassa käytännössämme.

TILANNE

K: Francis on huomannut, että hänen 
esimiehensä kommentoi usein sopimattomasti 
naispuolisia kollegoita. Francis ei ole varma, 
ovatko hänen työtoverinsa loukkaantuneita tai 
onko ongelmasta tehty ilmoitus, joten hän ei 
raportoi asiasta. Onko tämä hyväksyttävää?

V: Ei. Francisin täytyy raportoida kaikesta 
käytöksestä, jota hän pitää Smithsin ohjeiden 
vastaisena – riippumatta siitä, uskooko hän 
kenenkään olevan puheista loukkaantunut, 
tai siitä, onko asiasta mahdollisesti jo tehty 
ilmoitus. Meillä kaikilla on velvollisuus raportoida 
mahdollisista ohjerikkomuksista esimiehelle, 
paikalliselle henkilöstöpäällikölle tai muulle 
taholle, kuten Speak Out -palveluun.

TILANNE 

K: Wang oli lähettämässä työntekijän 
henkilötietoja uudelle vakuutusyhtiölle, kun 
hän huomasi lähettäneensä tiedot sisältävän 
sähköpostiviestin väärälle vastaanottajalle, yhtiön 
aiemmin käyttämälle vakuutusyhtiölle. Hän 
lähetti asiasta sähköpostiviestin vastaanottajalle, 
mutta ei saanut välitöntä vastausta. Koska myös 
vastaanottaja oli vakuutusyhtiö, voiko Wang vain 
odottaa vastausta?

V: Ei. Kaikki tällaiset rikkomukset on ilmoitettava 
heti Smiths-konsernin lakiosastolle. Jos sinulla on 
kysyttävää tästä toimintatavasta, katso lisäohjeita 
tietoturvaa koskevasta toimintaohjeesta tai kysy 
neuvoa eettisyys- ja lainmukaisuusosastolta.
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KUNNIOITUS

Kunnioitamme yksityisyyttä
Kunnioitamme työntekijöidemme ja muiden henkilöiden oikeuksia henkilötietojen 
suhteen. Smiths kerää ja käyttää henkilötietoja vain laillisiin ja asianmukaisiin 
tarkoituksiin (esimerkiksi työsuhteen hallinnointiin), tarvittaessa kyseisen 
henkilön suostumuksella.
 
Huolehdimme kohtuullisissa määrin, että tiedot pidetään suojattuina ja että 
valtuuttamattomat henkilöt eivät pääse käyttämään niitä.
 
Jos henkilötietoja siirretään kolmannen osapuolen palveluntarjoajalle 
(esimerkiksi Smithsin palkanlaskentapalveluntarjoajalle), on tarkistettava, että 
kolmas osapuoli huolehtii tarvittavista toimista henkilötietojen suojaamiseksi. 
Lisätietoja Smithsin tavoista suojata henkilötietoja on Smithsin tietoturvaa 
koskevissa toimintaohjeissa.

Kunnioitamme kumppaneidemme omaisuutta
Smithsin omaisuuden turvaamisen lisäksi meidän täytyy suojella myös tietoja, 
aineetonta omaisuutta ja muuta omaisuutta, joka kuuluu liikekumppaneillemme 
tai muille kolmansille osapuolille. Ei-julkista tietoa (mukaan lukien kumppanin 
työntekijöitä koskevat henkilötiedot) ei saa koskaan paljastaa kolmansille 
osapuolille ilman kumppanin suostumusta. Luottamuksellisia tietoja luovutetaan 
vain sellaisille tahoille, jotka tarvitsevat niitä työnsä hoitamiseen. Osoitamme 
kunnioitusta myös käyttäessämme kumppaniemme muuta omaisuutta, kuten 
heidän laitteitaan, jotka ovat hallussamme.

• Kunnioitamme jokaisen työntekijän oikeutta
 liittyä tai olla liittymättä ammattiliittoon   
 tai muuhun työntekijöiden etua ajavaan   
 organisaatioon.
 
• Emme koskaan ota töihin lapsia tai salli
 lapsityövoiman käyttöä. Lapsiksi katsotaan   
 kaikki alle 16-vuotiaat.

• Emme koskaan takavarikoi tai pidätä   
 passeja tai muita henkilöllisyystodistuksia
 työntekijöiltä (ml. urakkatyöntekijät).

• Emme suvaitse kenenkään Smithsin   
 työntekijän raakaa tai epäinhimillistä
 kohtelua.

• Odotamme myös, että yhtiömme    
 liikekumppanit, mukaan lukien asiakkaat,   
 toimittajat ja kaikki kolmannet osapuolet,   
 joiden kanssa Smithsillä on
 liiketoimintasuhde, noudattavat
 sääntöjämme.
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OTAMME VASTUUTA JA PIDÄMME LUPAUKSEMME.

OSOITAMME SITOUTUMISEMME TOISIIMME JA SMITHSIIN PÄIVITTÄIN OTTAMALLA 
VASTUUN TOIMISTAMME JA PITÄMÄLLÄ LUPAUKSEMME.

VASTUUNTUNTO

13



MUISTA SEURAAVAT 
SÄÄNNÖT:
• Vaihda salasanat säännöllisesti.

• Käytä tietoja vain yhtiön turvallisten 
 järjestelmien kautta.

• Älä koskaan tutki yhtiön, kumppanin tai 
 asiakkaan tietoja muista kuin liiketoimin- 
 nallisista syistä.

VASTUUNTUNTO
OTAMME VASTUUTA JA PIDÄMME LUPAUKSEMME

Osoitamme sitoutumisemme toisiimme ja Smithsiin päivittäin ottamalla vastuun 
toimistamme ja pitämällä lupauksemme.

Työskentelemme turvallisesti
Sitoudumme korkeisiin turvallisuutta, tietoturvaa ja ympäristönsuojelua koskeviin
vaatimustasoihin. Mikään ei ole tärkeämpää kuin toistemme kunnioittaminen
pitämällä työympäristöt turvallisina ja noudattamalla turvallisia työtapoja.
Noudatamme aina kaikkia työterveyttä ja -turvallisuutta ja ympäristöä koskevia 
käytäntöjä ja toimintatapoja sekä sovellettavia lakeja.

Lisätietoja on perustoimintatapoja koskevassa asiakirjassa.

Suojelemme Smithsin omaisuutta
Smithsin omaisuutta ovat valmistamamme tuotteet, liiketoiminnassa 
käyttämämme työkalut (esim. koneet, työstölaitteet, toimisto- ja IT-laitteet) 
sekä tiedot ja data, jota luomme, keräämme, tallennamme ja käsittelemme 
omiimme ja kumppaneidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme tarkoituksiin 
kilpailemista ja liiketoiminnassa menestymistä varten.
 
Meillä kaikilla on velvollisuus suojella tätä omaisuutta ja huolehtia tuotteista, 
työkaluista ja tiedoista, joita luomme ja käytämme tai jotka on annettu käyttöömme.
  
Pyrkiessämme omaksumaan uusia teknologioita ja tuottamaan teknisesti 
kehittyneitä ratkaisuja asiakkaillemme sitoudumme myös suojelemaan tietoteknisiä 
resursseja, joita käytämme tuotteidemme ja palvelujemme tuottamiseen. Tämä 
kattaa IT-resurssimme, kuten tietokoneet ja mobiililaitteet, sekä Smithsin verkon, 
johon tallennamme luottamukselliset tiedot ja kumppaneidemme, toimittajiemme 
ja asiakkaidemme tiedot.
  
Olemme valppaita IT-resursseja käyttäessämme suojataksemme ne viruksilta 
ja muilta haittaohjelmilta.  Huolehdimme myös siitä, että tietoja luotaessa, 
kerättäessä ja/tai käsiteltäessä niitä ei ole mahdollista käyttää ilman lupaa, ja että 
ne eivät voi kadota tai tuhoutua vahingossa.

Meidän kaikkien odotetaan noudattavan yhtiön tietotekniikkaa koskevia käytäntöjä, 
joihin sisältyy myös hyväksyttävää käyttöä koskeva käytäntö. Uusimmat versiot 
näistä käytännöistä ovat saatavana Smiths-konsernin käytäntöjä koskevilla sivuilla.   
Jokaisen työntekijän myös odotetaan noudattavan liiketoimintatietotiimin määrittämiä 
sääntöjä (esim. salasanojen vaihtamisesta ja järjestelmäpäivitysten hyväksymisestä), 
jotta Smiths pystyisi suojelemaan IT-resurssejaan. Jokaisella on myös velvollisuus 
lukea liiketoimintatietotiimin Smithsin tieto- ja verkkoturvallisuussivuilla julkaisemat 
IT-tietoturvaohjeet ja noudattaa niitä (mukaan lukien vahva salasanasuojaus).

Lisätietoja on tietoturvaa ja tietosuojaa koskevissa käytännöissämme.

OMAISUUS
Joitakin suojeltavia kohteita:

TIEDOT JA VERKOT
Esimerkkejä tiedoista, joita on 
käytettävä ja suojeltava huolellisesti:

• Tilat
• Ajoneuvot
• Asiakkaiden tiedot
• Aineeton omaisuus
• Viestintälaitteet
• Liiketoimintaprosessit
• Toimistolaitteet
• Luottamukselliset tiedot
• Yhtiön strategiat tai suunnitelmat
• Tietotekniset laitteet
• Ohjelmistot
• Muut yhtiön tarvikkeet ja materiaalit

• Työntekijöiden tiedot
• Markkinointistrategiat
• IT-järjestelmätiedot
• Tekniset piirustukset
• Asiakkaiden tiedot
• Kustannukset
• Ohjelmistot
• Asiakkaan vaatimukset
• Taloustiedot
• Tekniset tiedot
• Liiketoimintasuunnitelmat
• Hinnoittelutiedot
• Mallitiedot 
• Tarjoustiedot
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Emme tee kauppaa sisäpiirin tietojen perusteella
Emme koskaan osta tai neuvo muita käymään kauppaa Smithsin osakkeilla 
hallussamme olevien sisäpiirin tietojen perusteella. Emme myöskään koskaan 
osta, myy tai neuvo muita ostamaan tai myymään toisen yhtiön osakkeita – 
esimerkiksi asiakkaan tai kumppanin – hallussamme olevan kyseistä yhtiötä 
koskevan sisäpiirin tiedon perusteella. Emme koskaan paljasta ei-julkisia, 
luottamuksellisia tai sisäpiirin tietoja keskusteluissa edes siten, että siitä ei ole 
tarkoitus saada hyötyä itsellemme tai muille.

Sisäpiirin tietojen hallintaa käsitellään tietojen ilmoittamista koskevassa 
käytännössä ja menettelyoppaassa. Tutustu myös osakekauppaa koskevaan 
käytäntöön.

Jos sinulla on kysyttävää sisäpiirin tiedoista, ota yhteyttä Smiths-konsernin 
sihteeristöön.

Huolehdimme täsmällisestä kirjanpidosta
Smiths huolehtii kirjanpidosta ja tietojen asianmukaisesta kirjaamisesta 
liiketoiminnan tueksi ja lain vaatimusten täyttämiseksi. Meillä on velvollisuus 
antaa osakkeenomistajille ajantasaisia, täsmällisiä ja täydellisiä tietoja 
määrätyssä aikataulussa. Meidän täytyy varmistaa, että kirjatut tiedot vastaavat 
aina tarkasti liiketoimintaamme ja noudattavat sovellettavia Smithsin käytäntöjä 
ja menettelyjä. Jos olet tietoinen epätäsmällisyyksistä tai puutteista tiedoissa tai 
jos haluat tietää, kuinka pitkään tietoja säilytetään, ota yhteyttä esimieheesi tai 
Smiths-konsernin lakiosastoon.

Suhtaudumme verovelvollisuuteen erittäin vakavasti
Maksamme kaikki asianmukaiset verot ajoissa. Emme missään olosuhteissa 
tietoisesti auta muita kiertämään veroja emmekä suvaitse näin toimivia 
liikekumppaneita. Veronkiertoa on verojen tahallinen ja epärehellinen maksamatta 
jättäminen tai liian vähäisten verojen maksaminen. 

Emme avusta muiden veronkiertoa aktiivisilla toimilla, mikä kattaa myös silmien 
ummistamisen tilanteelta, emmekä muuten tietoisesti sekaannu veronkiertoon 
missään päin maailmaa. Katso veronkierron avustamisen estoa koskeva käytäntö.

sisäpiirin tiedot  
  Sisäpiirin tietoja ovat kaikki tiedot, joita ei ole julkaistu
  ja jotka voisivat vaikuttaa harkitsevan sijoittajan sijoituspäätöksiin
  tai joilla voisi olla merkittävä vaikutus yhtiön osakkeiden hintoihin.

TILANNE

K: Justine on matkoilla ja kun hän saapuu hotellille, 
hän huomaa, että hänen kannettavan tietokoneensa 
akku on lähes tyhjä, eikä hänellä ole virtalähdettä. 
Sen sijaan, että hän odottaisi mahdollisuutta 
hankkia toisen virtalähteen tai ladata akun, hän 
päättää tallentaa luottamuksellisen asiakirjan 
muistitikulle ja lähettää sen henkilökohtaiselta 
sähköpostitililtään hotellin työtilan tietokoneella. 
Onko tämä hyväksyttävää?

V: Ei. Justine ei saa käyttää henkilökohtaista 
sähköpostitiliään luottamuksellisten tietojen 
lähettämiseen tai Smithsin liiketoimien 
hoitamiseen.

TILANNE

K: Ulkomainen asiakas lähestyy Bobia (Smithsin 
myyntiedustajaa) mittavan tarjouksen merkeissä. 
Kun hinnasta ja maksuehdoista on sovittu, asiakas 
pyytää Bobia kirjaamaan kauppalaskuun sovittua 
hintaa alemman hinnan. Mitä Bobin pitäisi tehdä?

V: Bob ei saa suostua pyyntöön. Tuontitullit 
arvioidaan tuotavien tuotteiden arvon perusteella 
ja asiakas saattaa yrittää alentaa tullimaksuja 
vilpillisesti. Jos asiakas välttää vilpin avulla 
tullimaksuja ja Smiths on asiasta tietoinen, Smiths 
voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. 
Bobin on tehtävä ilmoitus asiasta lakiosastolle.

TILANNE

K: Sandra (Smiths Detectionin myyntipäällikkö) 
neuvottelee edustajuussopimuksesta 
kazakhstanilaisen myyntiedustajan kanssa. 
Edustaja pyytää, että hänen palkkionsa maksetaan 
sveitsiläiselle pankkitilille. Pitäisikö Sandran 
suostua?

V: Ei, hänen ei pidä suostua. Tämä saattaa olla 
edustajan yritys välttää veroja Kazakhstanissa. 
Smiths saattaisi joutua rikosoikeudelliseen 
vastuuseen edustajansa veronkierrossa 
auttamisesta. Tässä tapauksessa Sandran on 
tehtävä ilmoitus asiasta lakiosastolle.
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OLEMME ARVOSTETTUJA JA LUOTETTAVIA KUMPPANEITA KAIKISSA TOIMISSAMME.

TUOTAMME LISÄARVOA ASIAKKAILLEMME TUOTTEIDEMME JA PALVELUJEMME 
LAADUN AVULLA EMMEKÄ EPÄREHELLISTEN, KORRUPTOITUNEIDEN TAI LAITTOMIEN 

TOIMIEN AVULLA.

ASIAKASKESKEISYYS
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LAHJAT, ATERIAT JA 
KESTITYS 

ASIAKASKESKEISYYS
OLEMME ARVOSTETTUJA JA LUOTETTAVIA KUMPPANEITA 
KAIKISSA TOIMISSAMME

Tuotamme lisäarvoa asiakkaillemme tuotteidemme ja palvelujemme laadun 
avulla emmekä epärehellisten, korruptoituneiden tai laittomien toimien avulla.

Pyrimme ylittämään asiakkaan odotukset
Vastuuntunto tarkoittaa, että viestimme rehellisesti asiakkaiden kanssa ja 
tarjoamme heille tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät tai ylittävät heidän 
odotuksensa. Pyrimme myös tarjoamaan tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät 
korkeimmatkin laatuvaatimukset. Vahvaan asiakaskeskeisyyteen kuuluu laadun 
asettaminen ensisijaiseksi tavoitteeksi ja jatkuva pyrkimys oman toiminnan 
parantamiseen.

Odotamme liikekumppaneiltamme omien standardiemme noudattamista ja 
kohtelemme heitä oikeudenmukaisesti  
Odotamme, että kaikki ulkopuoliset yhteistyökumppanimme ovat yhtä sitoutuneita 
rehelliseen toimintaan, noudattavat lakeja ja ohjeidemme periaatteita ja 
toimivat eettisesti. Kohtelemme toimittajiamme ja muita kolmansia osapuolia 
oikeudenmukaisesti ja pidämme heille antamamme lupaukset. Työskentelemme 
kumppaneidemme kanssa paremman laadun ja lisäarvon tuottamiseksi 
asiakkaillemme.

Annamme ja vastaanotamme lahjoja, aterioita ja kestitystä vastuullisesti 
Tiedämme, että kumppanimme ja asiakkaamme haluavat joskus tarjota ja 
vastaanottaa lahjoja, aterioita ja muita liiketoimintaan liittyvää kestitystä. 
Tämä on sallittua niin kauan kuin noudatetaan lahjoja, aterioita ja kestitystä 
koskevaa käytäntöä, pysytään kohtuullisissa rajoissa eikä pyritä vaikuttamaan 
epäasiallisesti päätöksiin niin omalla kuin asiakkaiden tai liikekumppaneiden 
tahollakaan.
 
Ennen lahjojen tai kestityksen antamista tai vastaanottamista on tarkistettava, 
että ne ovat sallittuja asiakkaan tai liikekumppanin käytäntöjen mukaan. 
Lisäksi on varmistettava, että lahjojen vaihtaminen ja aterioiden tai kestityksen 
kustantaminen on paikallisten lakien mukaan sallittua. Joissakin maissa laki 
kieltää valtion virkamiehiä vastaanottamasta minkäänlaisia lahjoja tai mitään 
arvokasta.

Lisäksi kaikkien terveydenhuoltoalan ammattilaiselle tarjottujen lahjojen, 
aterioiden ja kestitysten täytyy olla Smithsin terveydenhuoltoalan ammattilaisten 
kanssa toimimista koskevan käytännön ehtojen mukaisia.

Lisätietoja on lahjoja, aterioita ja kestitystä koskevassa käytännössämme.

• Lahjat, ateriat ja kestitys on merkittävä 
 täsmällisesti ja asianmukaisesti    
 kuluraportteihin ja kirjattava lahjoja   
 koskevaan rekisteriin käytäntöjen niin   
 edellyttäessä.

• Käytämme lahjarekisteriä myös kaikkien 
sellaisten lahjojen kirjaamiseen, joiden   
arvo ylittää lahjoja, aterioita ja kestitystä 
koskevassa käytännössä määritetyn 
kynnysarvon.

• Emme koskaan anna tai vastaanota 
käteislahjoja tai käteistä vastaavia lahjoja 
(esim. sekit, lahjakortit, maksukortit, 
kupongit ja pelimerkit).

• Emme koskaan anna tai vastaanota lahjoja, 
aterioita tai kestitystä, jos ne voitaisi tulkita 
lahjukseksi.

TILANNE

K: Joseph osallistuu alansa konferenssiin eri 
kaupungissa perjantaina ja hänen paluumatkansa 
on varattu myöhemmin lauantaiksi. Myyjä, jonka 
sopimuksen uusiminen on pian käsillä ja jonka 
sopimuksen uusimispäätöksessä Joseph on 
mukana, on luvannut viedä Josephin pelaamaan 
golfia kalliille golfklubille lauantaina, ennen kuin 
hän lähtee. Jos tapaaminen on Josephin vapaa-
ajalla, voiko hän suostua siihen? 

V: Ei. Emme saa antaa edes vaikutelmaa siitä, 
että päätöksiimme mahdollisesti vaikutetaan, 
joten ylellisen kestityksen vastaanottaminen 
tällaisissa olosuhteissa ei ole sopivaa. Jos olet 
epävarma siitä, onko lahjan tai kestityksen 
antaminen tai vastaanottaminen kohtuullista, etsi 
neuvoa lahjoja, aterioita ja kestitystä koskevasta 
käytännöstämme tai pyydä ohjeita esimieheltäsi 
tai eettisyys- ja lainmukaisuusosastolta.
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TILANNE

K: Sandralla on asiakas, jonka ostaman tuotteen 
hän epäilee päätyvän sanktioiden alaiseen 
maahan. Asiakas väittää, että tuote on menossa 
käytettäväksi maahan, johon ei kohdistu 
sanktioita, mutta Sandra suhtautuu epäilevästi. 
Hän ei halua ärsyttää asiakasta ja menettää 
kauppaa. Mitä hänen pitäisi tehdä?

V: Sandran täytyy varmistua siitä, että tuote ei 
päädy sanktioiden alaiseen tai kauppasaarrossa 
olevaan maahan ilman asianmukaista 
hyväksyntää tai lupia – vaikka se mahdollisesti 
tarkoittaisi liikesuhteen päättymistä asiakkaan 
kanssa. Sandran täytyy ottaa yhteyttä 
kaupankäynnin laillisuusvalvojaan selvittääkseen 
vaihtoehtonsa. Hänen kannattaa etsiä ohjeita 
myös vienti- ja tuontirajoituksia koskevasta 
käytännöstämme.

TILANNE

K: Rahul on juuri saanut kiireellisen tilauksen 
pitkäaikaiselta asiakkaalta tuotteesta, jonka 
myymiseen hän pelkää tarvitsevansa vientiluvan. 
Hän tietää aiemmasta kokemuksesta, että 
luvan saaminen saattaa kestää useita viikkoja 
tai kauemminkin. Hän myös melko varma, että 
kukaan ei huomaisi, jos tuotteet lähetettäisiin 
ilman vientilupaa. Asiakas on ollut Smithsille hyvä 
asiakas jo vuosia, mutta se tunnetaan siitä, että se 
ei siedä toimitusviiveitä. Pitäisikö hänen ottaa riski?

V: Ei missään tapauksessa. Sekä Rahul 
että Smiths saattaisivat saada merkittäviä 
rangaistuksia vientilakien rikkomisesta. Rahulilla 
on velvollisuus toimia sekä Smithsin että 
asiakkaan edun kannalta aina oikein ja hankkia 
kaikki tarvittavat vientiluvat. Jos hänellä on 
kysyttävää, hänen pitää esittää kysymyksensä 
kaupankäynnin laillisuusvalvojalle tai Smiths-
konsernin lakiosaston kansainvälisen kaupan 
lainmukaisuustiimille ja etsiä lisätietoja vienti- ja 
tuontirajoituksia koskevasta käytännöstämme.

Noudatamme kauppaa koskevia sääntöjä ja rajoituksia
Kansainvälisenä yhtiönä toimitamme tuotteita ja palveluja kaikkialle maailmaan. 
Meidän täytyy noudattaa kaikkia sovellettavia vienti- ja tuontirajoituksia, 
taloussanktioita, boikotoinnin vastaisia ja muita kauppaa säänteleviä lakeja, 
määräyksiä, käytäntöjä ja menettelyjä. Tämä koskee kaikkia toiminta-alueitamme 
ja on voimassa aina, kun ostamme, myymme tai siirrämme tuotteita, palveluja, 
teknologiaa ja ohjelmistoja.
  
Tietyt maat, henkilöt ja organisaatiot ovat sanktioiden ja kauppasaartojen alaisia. 
Niille myyminen ilman asianmukaisia lisenssejä rikkoisi lakia ja sillä olisi vakavia 
seurauksia Smithsille ja asianosaisille yksityishenkilöille. Varmistaaksemme, 
että noudatamme lakia, meidän täytyy aina tuntea asiakkaamme ja tietää 
tuotteidemme lopullinen kohde, ja lisäksi varmistaa, että emme myy kenellekään 
valtion mustalla listalla olevalle taholle.
 
Kauppasäännöt ja -rajoitukset voivat olla hyvin monimutkaisia, ja ne muuttuvat 
ajan myötä. Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita, osoita kysymykset 
Smithsin kaupankäynnin laillisuusvalvojalle tai kansainvälisen kaupan 
laillisuudenvalvontatiimille Smiths-konsernin lakiosastolla.

Lisätietoja on vienti- ja tuontirajoituksia koskevassa käytännössä.

Noudatamme valtion hankintasäädöksiä 
Olemme arvostettu kumppani asiakkainamme oleville valtion virastoille, 
koska noudatamme täysin kaikkia hankintamenettelyjä ja -käytäntöjä. Valtion 
asiakassuhteista vastaavien täytyy tuntea lait ja määräykset, joilla säännellään 
kaupankäyntiä valtion kanssa, ja varmistaa, että noudatamme kaikkia 
vaatimuksia. Annamme aina tarkkaa ja kattavaa tietoa valtion asiakkaille. 
Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita, ota yhteyttä Smiths-konsernin 
lakiosastoon.
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OPIMME JA KEHITÄMME UUTTA YHDESSÄ MENESTYÄKSEMME JA TUOTTAAKSEMME 
ERINOMAISIA TULOKSIA.

VOITAMME INNOVAATION, KOVAN TYÖN JA OMISTAUTUMISEN ANSIOSTA. 
MENESTYMISENHALUUMME SISÄLTYY KUITENKIN MYÖS HALU ANTAA JOTAKIN TAKAISIN.

INNOSTUS
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INNOSTUS
OPIMME JA KEHITÄMME UUTTA YHDESSÄ MENESTYÄKSEMME 
JA TUOTTAAKSEMME ERINOMAISIA TULOKSIA

Voitamme innovaation, kovan työn ja omistautumisen ansiosta. 
Menestymisenhaluumme sisältyy kuitenkin myös halu antaa jotakin takaisin.

Suojelemme ympäristöä
Meillä on voimakas halu suojella ympäristöämme. Pyrimme minimoimaan 
ympäristöjalanjälkemme ja vähentämään, käyttämään uudelleen, ottamaan 
talteen ja kierrättämään materiaaleja mahdollisuuksien mukaan.
 
Osallistumme sopivaan poliittiseen toimintaan 
Tiedämme, että Smithsin on tärkeätä keskustella suoraan valtioiden kanssa ja 
epäsuorasti kauppayhdistysten ja muiden alan hallintoelinten kanssa Smithsiä 
kiinnostavista aiheista. Suorasta vuorovaikutuksesta valtioiden tai valtion 
virastojen kanssa on keskusteltava valtion virastojen suhteita valvovan tiimin 
kanssa. Yksityishenkilöinä työntekijät eivät saa osallistua poliittiseen toimintaan 
Smithsin nimissä tai yhdistää Smithsiä mihinkään poliittiseen toimintaan, 
puolueeseen tai ehdokkuuteen.

Tuemme yhteisöjämme
Smiths on ylpeä voidessaan tukea yhteisöjä, joissa toimimme. Sen lisäksi, että 
voimme tarjota työtilaisuuksia ja toimia hyödyllisessä roolissa paikallisessa 
taloudessa, tuemme mielellämme yhteisöä hyväntekeväisyyden, vapaaehtoistyön 
ja koulutushankkeiden kautta.
 
Tuemme valikoituja hyväntekeväisyysjärjestöjä ja organisaatioita, jotka parantavat 
ihmisten hyvinvointia paremman koulutuksen, terveyden ja toimeentulon tai 
ympäristön kautta. Tämä tuki keskittyy pääsääntöisesti projekteihin, jotka 
sijaitsevat toiminta-alueillamme tai liittyvät aloihin, joilla toimimme.

Teemme työmme innostuneesti
Meillä jokaisella on tärkeä rooli Smithsillä ja teemme päivittäin parhaamme 
odotusten täyttämiseksi tai ylittämiseksi. 

Kunnioitamme Smithsin mainetta
Emme koskaan käyttäydy tai toimi tavoilla, jotka voisivat vahingoittaa Smithsin 
mainetta. 

Sosiaalista mediaa on käytettävä vastuullisesti. Smithsin sosiaalisia medioita 
koskeva käytäntö määrittää vaatimuksemme sosiaalisen median käytölle 
tilanteissa, joissa julkaistaan Smithsiä koskevaa materiaalia tai joissa julkaisusta 
selviää, että julkaisija on Smithsin työntekijä.

Jos saat yhteydenoton tiedotusvälineiltä tai sijoittajilta, älä vastaa kysymyksiin 
tai tietopyyntöihin. ellei sinulla ole valtuuksia puhua Smithsin edustajana. 
Kysymykset ja tietopyynnöt tulee ohjata välittömästi tilanteen mukaan joko 
Smithsin sijoittajasuhteiden johtajalle tai liiketoimintaryhmän tai konsernin 
tiedotustiimille.
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KÄYTÄ RESURSSEJAMME 
HUOLENAIHEISTA RAPORTOINTIIN  
JA KYSYMYSTEN ESITTÄMISEEN
Esitämme kysymyksiä ja teemme ilmoituksen huolenaiheista 
Toimimme oikein aina – emme vain silloin, kun se sopii meille. Oikean 
toimintatavan määrittäminen ei kuitenkaan aina ole yksinkertaista. Jos näet 
jotakin, joka ei vaikuta oikealta – joka ei vastaa näitä ohjeita tai arvojamme – 
tee asiasta heti ilmoitus. Meillä on tätä varten resursseja, joille voit raportoida 
huolenaiheista ja esittää kysymyksiä ja jotka hoitavat huolenaiheiden tutkinnan. 
Puhumalla asioista voimme välttää aiheuttamasta haittaa Smithsille tai 
kollegoillemme. Smithsin johto on sitoutunut varmistamaan, että kukaan, joka 
tekee ilmoituksen, ei joudu kostotoimien kohteeksi ilmoituksen seurauksena ja 
että kaikki raportit tutkitaan perusteellisesti.

Kun otat yhteyttä raportointiresursseihin, raporttisi käsitellään mahdollisimman 
luottamuksellisesti, ja yhtiö vastaa kysymyksiin ja ilmoittamiisi ongelmiin 
asianmukaisesti ja nopeasti. 
 
Kaikki ilmoitukset tutkitaan ja ratkaistaan asianmukaisesti ja ripeästi 
olosuhteiden ja saatavilla olevien tietojen perusteella.
  
Muista myös, että voit aina esittää kysymyksiä ja ilmoittaa huolenaiheista 
kostotoimia pelkäämättä. Jos koet, että olet joutunut kostotoimien kohteeksi tai 
jos olet huomannut mahdollisia kostotoimia, ota heti yhteyttä henkilöstöosastoon 
tai Smithsin eettisyys- ja lainmukaisuusosastoon.

RAPORTOINTI JA 
KYSYMYSTEN ESITTÄMINEN 
Muista, että ensimmäinen auttaja on 
aina oma esimies. Esimiesten ja pai-
kallisten hallintotiimien jäsenten on 
pidettävä ovensa avoinna ja toimittava 
arvokkaana resurssina kysymyksiin vas-
taamisessa tai tuen tarjoamisessa.

Lisäksi meillä on useita muita 
keinoja vastausten etsimiseen tai 
huolenaiheiden raportoimiseen: 

• Paikallisen henkilöstöosaston johto
• Liiketoimintaryhmän henkilöstöosaston  
 johto
• Smiths-konsernin lakiosasto
• Eettisyys- ja lainmukaisuusosasto
• Speak Out -palvelu (speakout@smiths.com)

Speak Out -palvelussa voit tehdä ilmoituksen 
eettisestä ongelmasta nimettömästi.
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