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Hyvät kollegat,  
 

Kaikki toimintamme perustuu vaatimustenmukaisuuteen ja eettiseen toimintaan. 
Yrityksenä olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaa rehellisesti ja eettisesti 
noudattaen tiukkoja eettisiä standardeja, jotka ylittävät pelkät lainsäädännön 
vaatimukset. Se on avain yrityksemme suorituskykyyn ja menestykseen. 

Eettiset ohjeemme ohjaavat yhtiömme päivittäisiä toimintoja määrittämällä selkeästi 
sisäiset standardimme ja eettiset arvomme sekä oikeudelliset velvoitteemme 
liiketoiminnassamme. Kannustan kaikkia tutustumaan niihin, sillä ne auttavat meitä 
toimimaan oikein asiakkaidemme, toimittajiemme ja kollegoidemme kanssa. 
Perehdythän toimintaohjeisiin, jotta ymmärrät niiden sisällön ja noudattamatta 
jättämisen seuraukset. Standardit koskevat kaikkia työntekijöitä, johtajia, konsultteja, 
edustajia, urakoitsijoita, alihankkijoita ja liiketoimintayksiköitämme eri puolilla 
maailmaa. Niitä sovelletaan toiminta‐alueidemme lakien ja säädösten mukaisesti.  

Edistän vastuiden, valtuuksien ja vastuullisuuden jakamista organisaatiossa, jotta 
voimme toimia joustavasti ja tehdä päätöksiä lähellä asiakkaitamme. Siksi on vieläkin 
tärkeämpää, että työskentelemme eettisesti.  

Meillä kaikilla on velvollisuus ilmoittaa viipymättä eettisten ohjeiden rikkomuksista tai 
mahdollisista rikkomuksista. Tietoisuuden lisääminen, kysymysten selvittäminen ja 
asioiden ratkaiseminen ovat olennaisia tekemään Konecranesista erinomaisen 
työpaikan sekä huippuluokan maailmanlaajuisen organisaation.  

Jos sinulla on kysyttävää, lähin esimiehesi on tukenasi. Voit myös ottaa yhteyttä 
Konecranesin Compliance & Ethics ‐vastaaviin tai muihin tässä ohjeessa mainittuihin 
henkilöihin. Mikäli epäselvyyksiä ilmenee, pyydä aina apua.  

Ystävällisin terveisin, 

Anders Svensson 
Toimitusjohtaja 
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1.  Johdanto 
Vastuulliset liiketavat ovat oleellisen tärkeitä pitkäkestoisen kilpailukyvyn ja 
kannattavuuden varmistamiseksi. Konecranesin hallintokulttuuri perustuu 
konsernimme omiin arvoihin, jotka ovat usko ihmisiin, täydellinen palvelusitoutuminen 
ja jatkuva kannattavuus. Johtamistavat perustuvat kestävän kehityksen periaatteisiin, 
jotka korostavat taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten tavoitteiden sisällyttämistä 
liiketoimiimme. Konecranes osallistuu YK:n Global Compact ‐strategiahankkeeseen 
kestävien liiketoimien puolesta ja tukee kymmentä maailmanlaajuisesti hyväksyttyä 
periaatetta ihmisoikeuksien, työvoiman, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan 
osalta. 
 
Konecranesin toimintaohjeissa määritellään liiketoimintatapaamme ohjaavat 
perusvaatimukset ja ohjeet. Konecranes haluaa toimia mahdollisimman eettisesti. 
Ohjeiden avulla määritämme oikeudelliset ja eettiset standardit, jotka meidän on 
taattava asiakkaillemme, liikekumppaneillemme, toimittajillemme ja työntekijöil‐
lemme. Toimintaohjeissa määritellään myös, miten toimimme yhteiskunnassa ja 
rahoitusmarkkinoilla niissä maissa, joissa harjoitamme liiketoimintaa. 
 
Jokaisen organisaatiomme työntekijän on asemastaan riippumatta noudatettava tätä 
toimintaohjetta, mikäli paikalliset tai kansainväliset lait tai muut säädökset eivät toisin 
määrää. 

 

2.  Lait ja säädökset 
Konecranes on sitoutunut noudattamaan kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat kilpailua, hallintotapaa, 
verotusta, taloustietojen julkaisua, turvallisuutta, lahjonnan, laittomien maksujen ja 
korruption estämistä, työntekijöiden oikeuksia, ympäristönsuojelua, yrityksen 
omaisuutta ja sen suojelua, tekijänoikeuksia ja muita aineettoman omaisuuden 
muotoja.   
 
Konecranesia johdetaan avoimesti ja hyvää hallintotapaa koskevien sääntöjen, 
ohjeiden ja periaatteiden mukaan ottaen huomioon Konecranesin sitoutuneisuuden 
osakkeenomistajiinsa, liikekumppaneihinsa, asiakkaisiinsa, toimittajiinsa, 
työntekijöihinsä sekä yhteisöön. 
 

3.  Oikeudenmukainen kilpailu ja kilpailulakien noudattaminen 
Konecranes tukee ja tavoittelee reilua kilpailua ja on sitoutunut noudattamaan 
kilpailua koskevia lakeja. Konecranes pidättäytyy kaikesta toiminnasta, joka voisi estää 
reilua kilpailua tai johtaa kilpailulakia koskeviin epäilyksiin esimerkiksi hintatietojen, 
markkinaosuuksien tai vastaavien ei‐julkisten tietojen jakamisen myötä kilpailijoille.  
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Katso lisätietoja Konecranesin kilpailua koskevasta yhteenvedosta (Konecranes 
Competition Policy), joka löytyy sivulta MyKonecranes > About Konecranes > Policies 
and principles. 

 

4.  Luottamuksellisuus, henkilötietosuoja ja yksityisyys 
Konecranesia, sen liikekumppaneita, asiakkaita, toimittajia ja henkilöstöä koskevat 
luottamukselliset tiedot on pidettävä salassa ja suojattava luvattomalta pääsyltä niihin. 
Työntekijät eivät saa käyttää työssään saamaansa luottamuksellista tietoa omaksi 
hyödykseen eivätkä he saa paljastaa tietoja luvattomille tahoille.  
 
Konecranes kunnioittaa sidosryhmiensä ja työntekijöidensä yksityisyyttä ja 
koskemattomuutta ja käsittelee henkilötietoja tiukkojen standardien mukaisesti. 
Konecranes kerää ja säilyttää vain lain sallimia, yrityksen toiminnassa tarvittavia 
henkilötietoja. Kaikkia Konecranesin keräämiä henkilötietoja käsitellään oikeuden‐
mukaisesti, huolellisesti ja lakeja noudattaen sekä henkilökunnan ja muiden tahojen 
yksityisyyttä suojellen. 
 
Henkilötietoja keräävät ja käsittelevät työntekijät, jotka ovat vastuussa tietojen 
ylläpidosta ja joille on annettu niihin pääsy, saavat käyttää niitä ainoastaan niihin 
tarkoituksiin ja niissä rajoissa, jotka on määritelty kullekin henkilötiedoille. Lisätietoja 
löytyy sivulta MyKonecranes > Internal Knowledge > Departments > Data Protection. 
Työntekijät eivät saa julkistaa henkilötietoja sovellettavien lakien ja ohjeiden 
vastaisesti. Henkilötietoihin pääsy on rajattu vain henkilöille, joilla on tarvittavat 
valtuudet ja liiketoiminnan kannalta selkeä tarve päästä tietoihin käsiksi. 
 

5.  Konecranesin omaisuuden suojelu ja oikeaoppinen käyttö 
 

Konecranesin omaisuus 
Tämä ohje edellyttää, että kaikki työntekijät suojelevat Konecranesin omaisuutta 1 ja 
varmistavat sen tehokkaan käytön lainmukaisiin liiketoimintatarkoituksiin. Varkauksilla, 
huolimattomuudella ja tuhlaamisella on suora vaikutus Konecranesin kannattavuuteen. 
Työntekijöiden on ryhdyttävä toimenpiteisiin Konecranesin omaisuuteen kohdistuvien 
vahinkojen, varkauksien ja väärinkäytön ehkäisemiseksi. Jos työntekijä siirtyy pois 
Konecranesin palveluksesta, kaikki Konecranesin omistama omaisuus on palautettava. 
Ilman erityisvaltuutuksia Konecranesin omaisuutta, kuten laitteita, materiaaleja, 
resursseja ja tietoja saa käyttää vain liiketoiminnan tarkoituksiin. Kaikkien työn‐
tekijöiden on suojeltava Konecranesin varoja ja omaisuutta kuten omaansa ja estettävä 
niiden väärinkäyttö, kadottaminen ja niihin liittyvät petokset ja varkaudet. 

 

 
1 Omaisuudella tarkoitetaan Konecranesin omaisuutta, varallisuutta, tietoja ja immateriaaliomaisuutta sekä 
yksittäisten henkilöiden käyttämiä laitteita, kuten matkapuhelimia ja tietokoneita. 
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6.  Sisäpiirikaupan ja sisäpiiritietojen laittoman julkistamisen vastainen 
kielto  
Konecranes kunnioittaa arvopapereita koskevia lakeja ja noudattaa niitä varmistamalla, 
että sisäpiiritiedot on suojattu, ja ne pysyvät salaisina. 
 
Sisäpiiritieto tarkoittaa tietynlaista tietoa, jota ei ole julkistettu ja joka viittaa suoraan 
tai epäsuorasti Konecranesiin tai muun pörssinoteeratun rahoitusinstrumentin 
liikkeellelaskijaan. Sisäpiiritieto tarkoittaa myös Konecranesin liikkeelle laskemiin 
rahoitusinstrumentteihin (osakkeet mukaan lukien) tai muuhun liikkeellelaskijaan 
liittyvää tietoa, jolla julkistamisen yhteydessä olisi todennäköisesti merkittävä vaikutus 
kyseisten rahoitusinstrumenttien tai niihin liittyvien johdannaisinstrumenttien hintaan. 
Sisäpiiritiedon vaikutus arvopaperin tai muun rahoitusinstrumentin hintaan voi olla 
positiivinen tai negatiivinen.  
 
Konecranesin työntekijät saattavat työtehtäviä hoitaessaan saada käsiinsä 
sisäpiiritietoa tai muuta julkistamatonta tietoa Konecranesista, sen toimittajista, 
asiakkaista tai muista yhteistyökumppaneista. Työntekijät eivät saa ostaa tai myydä 
Konecranesin rahoitusinstrumentteja tai pörssinoteeratun yrityksen arvopapereita tai 
muita johdannaisinstrumentteja, jos heillä on hallussaan Konecranesin tai toisen yhtiön 
sisäpiiritietoa tai muuta merkittävää julkistamatonta tietoa. Tällaisen tiedon 
välittäminen jollekin, joka voi ostaa tai myydä arvopapereita, ja suositusten antaminen 
arvopaperien ostamiseksi tai myymiseksi tällaisen tiedon perusteella ("vinkkaaminen") 
on myös kielletty, kuten on myös sisäpiiritietojen paljastaminen paitsi jos se on sallittua 
sovellettavan lain nojalla. 
 
Katso lisätietoja Konecranesin sisäpiirisäännöistä (Konecranes Plc Insider Regulations), 
jotka löytyvät sivulta MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 
 

7.  Tunne asiakkaasi ja toimittajasi (Know Your Customer, "KYC") 
Konecranes on ottanut käyttöön KYC‐menetelmän, jolla varmistetaan, että yhtiö käy 
kauppaa vain sellaisten yritysten ja henkilöiden kanssa, jotka noudattavat 
Konecranesin toimintaohjeita. 

 
Työntekijöiden on kieltäydyttävä liiketoimista, eivätkä he saa tarjota apua sellaisille 
tahoille, jotka harjoittavat laitonta toimintaa Konecranesin tuotteisiin liittyen eivätkä 
ole toimineet Konecranesin luottopolitiikassa (Konecranes Group Credit Policy) 
määritellyn KYC‐menetelmän mukaisesti. Työntekijöiden on raportoitava kaikista KYC‐
menetelmää koskevista rikkomuksista Compliance Officerille tai luottamuksellisen 
raportointikanavan kautta. Kaikkien työntekijöiden pitää tutustua KYC‐menetelmään ja 
noudattaa sitä. 
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Katso lisätietoja Konecranesin luottopolitiikasta (Konecranes Group Credit Policy), joka 
löytyy sivulta MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles.  

 

8.  Taloudelliset pakotteet ja kauppasaarrot 
Konecranes toimii kaikkien sen liiketoimintaan sovellettavien kansallisten ja 
kansainvälisten pakotteiden mukaisesti. Tähän liittyen Konecranes noudattaa 
huolellisesti kaikkia velvollisuuksiaan pakotelistojen mukaisesti. Työntekijät eivät saa 
harjoittaa liiketoimintaa pakotelistoilla olevien yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen 
kanssa. 
 
Katso lisätietoja Konecranesin pakotteita ja viennin valvontaa koskevista ohjeista 
(Konecranes Instructions on Sanctions and Export Controls), jotka löytyvät sivulta 
MyKonecranes > Internal Knowledge > Export Control, Trade Compliance. 
 

9.  Tietokone‐ ja viestintäresurssit 
Konecranesin tietokone‐ ja viestintäresurssit, mukaan lukien tietokoneet, älypuhelimet, 
ääniviestit, chatit ja sähköpostit, tuovat mukanaan huomattavan määrän etuja, mutta 
ne ovat myös merkittävä turvallisuus‐ ja vastuuriski sekä työntekijöille että 
Konecranesille. On erityisen tärkeää, että työntekijät suojaavat tietokoneensa ja kaikki 
elektroniset laitteensa salasanoilla ja muilla toimenpiteillä. Tämä koskee myös 
tilanteita, joissa työntekijä käyttää omia laitteitaan päästäkseen käsiksi Konecranesin 
tietoihin tai tallentaakseen niitä.  Kaikki arkaluonteiset, luottamukselliset ja rajoitetut 
sähköiset tiedot on suojattava salasanalla. 
 
Jos työntekijöillä on syytä uskoa, että heidän salasanansa tai Konecranesin 
tietokoneen, älypuhelimen, kommunikointivälineen tai sellaisen henkilökohtaisen 
laitteen turvallisuus, jonka avulla Konecranesin tietoihin on päästy käsiksi tai niitä on 
tallennettu, on vaarassa, salasana on vaihdettava välittömästi ja tapauksesta on 
raportoitava Konecranesin IT‐tukeen.  
 
Kun työntekijät käyttävät Konecranesin laitteita lähettääkseen sähköpostia, ääni‐
viestejä tai pikaviestejä tai päästäkseen verkkopalveluihin, he toimivat Konecranesin 
edustajina. Näiden resurssien sopimaton käyttö voi vahingoittaa Konecranesin 
mainetta ja asettaa työntekijät tai Konecranesin lailliseen vastuuseen. 
 
Kaikki tietokoneresurssit, joita käytetään koko organisaation tietokone‐ ja verkko‐
yhteyksissä, ovat Konecranesin omaisuutta. Ne on tarkoitettu työntekijöiden käyttöön 
Konecranesin liiketoimien hoitamista varten.  Sähköpostia ja puhelinta saa käyttää 
satunnaisesti henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Yksityisviestejä ei saa lähettää 
laittomassa, luvattomassa tai epäeettisessä tarkoituksessa. Nämä viestit eivät 
myöskään saa sisältää mitään laitonta eivätkä rikkoa kolmannen osapuolen oikeuksia. 
Yksityisviestit on suositeltavaa tallentaa erilliseen kansioon, joka tunnistetaan 
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yksityisviesteistä kertovan otsikon perusteella. Tämä koskee sekä saapuvia että 
lähteviä viestejä. 
 
Katso lisätietoja Konecranesin IT‐turvallisuuspolitiikasta (Konecranes IT Security Policy), 
joka löytyy sivulta MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 
 

10.  Taloudellinen raportointi 
Konecranesilla on käytössään yhdenmukaiset ja yleisesti hyväksytyt kirjanpito‐
käytännöt, ‐standardit ja ‐määritelmät, joita noudatetaan kaikkien yksiköiden 
kirjanpidossa ja raportoinnissa. Konsernin tilinpäätökset tehdään IFRS:n standardien 
mukaan. 
 
Konecranes antaa osakkailleen tietoa tilanteestaan ja suoriutumisestaan tarjoamalla 
saman sisällön samaan aikaan läpinäkyvästi ja avoimesti suosimatta yhtäkään 
yksittäistä ryhmää tai henkilöä ja noudattamalla lakeja, pörssin sääntöjä sekä 
arvopaperimarkkinoiden hyväksyttyjä käytäntöjä. 
 

11.  Konecranesin kirjanpito ja asiakirjat 
Konecranesin pitää kirjata kaikki talousasiat sovellettavien lakien ja kirjanpito‐
käytäntöjen mukaisesti. Kaikki liiketapahtumat vahvistetaan ja kirjataan tarkasti ja 
kokonaisuudessaan. Väärien tai harhaanjohtavien tietojen tai dokumenttien 
kirjaaminen on kiellettyä. Työntekijät eivät saa koskaan tehdä virheellistä tai 
harhaanjohtavaa ilmoitusta, suorittaa maksua tai perustaa tiliä Konecranesin puolesta 
sillä ajatuksella, että maksun osaa tai tiliä käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen 
kuin mitä asiaa koskevissa asiakirjoissa on sanottu. 
 
Jos työntekijä on tietoinen tai epäilee, että joku väärentää Konecranesin kirjanpito‐
tietoja, työntekijän on välittömästi ilmoitettava siitä esimiehelleen ja Compliance 
Officerille tai raportoitava siitä luottamuksellisen raportointikanavan kautta. Tiedon 
salaaminen johdolta tai sisäisiltä tai ulkoisilta tilintarkastajilta voi aiheuttaa 
Konecranesille vakavia vahinkoja. 
 

12.  Asiakirjojen säilyttäminen 
Konecranes on sitoutunut noudattamaan tietojen säilytystä koskevia sovellettavia 
lakeja ja säädöksiä. Kaikkia tietoja säilytetään vähintään lakien ja säädösten 
edellyttämän ajanjakson verran. Konecranesin liiketoiminnan kannalta kriittiset tiedot, 
kuten konsernin asiakirjat ja alkuperäiset sopimukset, on yksilöitävä ja tallennettava 
turvalliseen paikkaan Konecranesin tiloissa.  
 
Jos työntekijä saa tietää haasteesta tai tulevasta tai harkinnan alla olevasta oikeuden‐
käynnistä tai tutkinnasta, työntekijän on säilytettävä KAIKKI asiakirjat, joiden avulla 
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haasteeseen mahdollisesti pystytään vastaamaan, jotka ovat tärkeitä oikeudenkäynnin 
kannalta ja jotka saattavat liittyä tutkintaan, kunnes lakiosasto ohjeistaa häntä 
jatkotoimenpiteitä varten. Lakiosastolta ja Compliance Officerilta on kysyttävä lupa 
asiakirjojen tuhoamiseen. 

 

13.  Ihmisoikeudet 
Konecranes tukee ja kunnioittaa ihmisoikeuksien suojelua, mikä on määritelty YK:n 
ihmisoikeusjulistuksessa. Konecranes kannustaa esimerkiksi rotuun, kansallisuuteen, 
sukupuoleen, uskontoon ja ikään perustuvan syrjinnän ehkäisemiseen ja tekee työtä 
tasa‐arvon eteen koko konsernin laajuudella. 
 
Konecranes suosii yhdistymisvapautta ja oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin. 
Konecranes ei hyväksy lapsi‐ tai pakkotyövoiman käyttöä. Konserni ei hyväksy 
työolosuhteita, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisten lakien ja käytäntöjen kanssa. 
Koko toimittajaverkostomme liiketoimien on oltava linjassa omien periaatteidemme 
kanssa. 
 

14.  Ympäristö 
Elinkaariajattelu on yksi Konecranes‐konsernin ympäristötyön ydinasioista. Tavoitteena 
on kehittää ja saada aikaan ympäristön kannalta edistyneitä ratkaisuja ja palveluja, 
jotka täyttävät asiakkaiden tärkeimmät vaatimukset. Tuotekehityksen pääpaino on 
vähäpäästöisissä ja tehokkaissa tuotteissa ja palveluissa. Konecranes‐konserni pyrkii 
kestävään kehitykseen myös sisäisessä toiminnassaan hyödyntämällä uusinta 
teknologiaa raaka‐aineiden käytön, prosessien, tuotteiden sekä jätemäärän ja 
päästöjen vähentämisen osalta. 
 
Katso lisätietoja Konecranesin ympäristötoimintaperiaatteista (Konecranes 
Environmental Policy), joka löytyy sivulta MyKonecranes > About Konecranes > Our 
Ways of Working > Policies and Principles. 
 

15.  Tasa‐arvo ja yhdenvertaisuus 
Konecranes on tasa‐arvoinen työnantaja työntekijöiden palkkaamiseen, toiminta‐
tapoihin, etuihin ja palkkoihin liittyvissä asioissa. Konecranes ei hyväksy syrjintää 
rodun, uskonnon, ihonvärin, sukupuolen, iän, siviilisäädyn, kansallisen alkuperän, 
seksuaalisen suuntautuneisuuden, kansallisuuden tai vamman perusteella (kun hakija 
tai työntekijä kykenee suorittamaan olennaiset työtehtävät ilman kohtuullisia 
mukauttamistoimenpiteitä tai niiden avulla) eikä millään muullakaan laissa kielletyllä 
perusteella henkilön rekrytointiin, palkkaamiseen, sijoittamiseen, ylentämiseen tai 
muuhun työsuhdetta koskevaan asiaan liittyen. Työntekijät ovat oikeutettuja tasa‐
arvoon ja yhdenvertaiseen kohteluun ansioidensa perusteella. 
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Konecranes ei siedä syrjivää kielenkäyttöä eikä muita huomautuksia, vitsejä tai 
käyttäytymistä, jotka saavat aikaan loukkaavan tai vihamielisen työympäristön. 
 
Katso lisätietoja kunnioitusta työpaikalla koskevasta politiikasta (Konecranes Respect in 
the Workplace Policy), joka löytyy sivulta MyKonecranes > About Konecranes > Policies 
and principles. 
 

16.  Seksuaalinen ja muu häirintä 
Konecranes kieltää tiukasti kaiken häirinnän työpaikalla, kuten seksuaalisen häirinnän. 
Konecranes ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin estääkseen häiritsevän käyttäytymisen 
ja tarvittaessa rankaisee siitä.  
 
Mikä tahansa moraalisesti ja fyysisesti häiritsevä käyttäytyminen sekä muu vallan 
väärinkäyttö on kielletty. 
 
Katso lisätietoja kunnioitusta työpaikalla koskevasta politiikasta (Konecranes Respect in 
the Workplace Policy), joka löytyy sivulta MyKonecranes > About Konecranes > Policies 
and principles. 
 

17.  Terveys ja turvallisuus 
Konecranes pyrkii tarjoamaan työntekijöilleen mielenkiintoisen ja haastavan 
työympäristön, missä avoimuus, kunnioitus, luottamus ja tasa‐arvo vallitsevat. Yritys 
kehittää jatkuvasti turvallista ja vaaratonta työpaikkaa työntekijöitään, urakoitsijoitaan 
ja muita organisaation eri puolilla työskenteleviä varten. 
 
Konecranesin käyttämät tuotekehitys‐ ja valmistusprosessit sekä laadunvarmistus‐
menetelmät pyrkivät minimoimaan terveys‐ ja turvallisuusriskit, jotka liittyvät yrityksen 
tuotteiden ja palvelujen käyttöön. 
 
Katso lisätietoja Konecranesin turvallisuuspolitiikasta (Konecranes Safety Policy), joka 
löytyy sivulta MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 
 

18.  Eturistiriidat2 
Konecranesin työntekijöiden on vältettävä kaikkia tilanteita, missä heidän omat 
etunsa3 voisivat olla ristiriidassa Konecranesin ja sen osakkeenomistajien etujen 

 
2 Eturistiriita koskee tilanteita, joissa työntekijän oma etu (välillinen tai välitön) vaikuttaa tai voi vaikuttaa hänen 
työsuoritukseensa ja joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa ristiriidan työntekijän oman edun ja Konecranesin oikeuksien ja 
etujen välillä. Tämä voi vahingoittaa Konecranesin oikeuksia ja intressejä, omaisuutta ja/tai mainetta 
liiketoiminnassa.  
 
3  Työntekijän "oma etu" tarkoittaa sitä, että työntekijällä on työtehtäviä suorittaessaan mahdollisuus hyötyä 
rahallisesti tai arvoesineiden, aineellisen omaisuuden tai palveluiden ja/tai muiden aineettomien oikeuksien 
muodossa siten, että joko hän, hänen perheensä tai jokin kolmas osapuoli hyötyy siitä. 
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kanssa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, etteivät työntekijät saa ottaa vastaan eivätkä 
antaa henkilökohtaista lahjaa, vieraanvaraisuutta tai viihdykkeitä lukuun ottamatta 
henkilökohtaisia lahjoja tai viihdykkeitä, joiden arvo on nimellinen eikä ylitä 
tavanomaisen vieraanvaraisuuden rajaa. Mikäli epäillään, että lahjan tai palveluksen 
vastaanottaminen voi johtaa eturistiriitaan, työntekijän on selvitettävä tilanne 
Complience Officerin kanssa etukäteen. Konecranes ei anna taloudellista tukea 
poliittisille puolueille, muille poliittisille järjestöille eikä ehdokkaiden vaalikampanjoille. 
 
Erityistä varovaisuutta on noudatettava, mikäli työntekijä tai lähipiiriin kuuluva henkilö 
joko suoraan tai välillisesti omistaa yritystä tai hänen vaikutusvaltansa ulottuu johonkin 
yritykseen, jonka kanssa Konecranes käy kauppaa tai joka kilpailee Konecranesin 
kanssa. Tässä ohjeessa "lähipiiriin kuuluva henkilö" tarkoittaa puolisoa, avopuolisoa tai 
seurustelukumppania, lasta, vanhempaa, sisarusta, serkkua, läheistä ystävää tai jotain 
toista (ehdokkaat mukaan lukien), joka voi toimia työntekijän puolesta. Eturistiriita voi 
syntyä myös siinä tapauksessa, että suora alainen on sukua esimiehelleen.  
 
Työntekijöiden on edistettävä Konecranesille hyödyllisiä asioita aina kun siihen on 
mahdollisuus. Mikäli työntekijät saavat tietää liiketoimintaa tai sijoittamista koskevasta 
mahdollisuudesta, josta Konecranes voisi olla kiinnostunut tai joka muuten kuuluu 
Konecranesin liiketoiminnan piiriin, hyödyntämällä konsernin omaisuutta tai sen 
hallussa olevaa tietoa tai työntekijän asemaa Konecranesissa kilpailijalta, 
tämänhetkiseltä tai mahdolliselta asiakkaalta, toimittajalta tai Konecranesin 
liikekumppanilta saadun tiedon avulla, työntekijät eivät saa hyödyntää mahdollisuutta 
ilman Compliance Officerin allekirjoittamaa kirjallista lupaa. Työntekijät eivät saa 
käyttää konsernin omaisuutta tai tietoja tai omaa asemaansa Konecranesissa omien 
etujensa ajamiseen eivätkä he saa kilpailla Konecranesin kanssa. 
 

19.  Korruptio tai lahjonta 
Konecranes on sitoutunut vastustamaan korruptiota sen kaikissa muodoissa kiristys ja 
lahjonta mukaan lukien. Konecranes tai sen työntekijät eivät saa ottaa vastaan, pyytää 
tai tarjota lahjuksia tai minkäänlaisia rahallisia etuja. Tämä kattaa rahan, etuudet, 
viihdetarjonnan, palvelut ja kaikki virkamiehille tai muille liikekumppaneille annetut tai 
heiltä saadut aineelliset edut, jotka on annettu epäasianmukaisen liiketoimintaedun tai 
henkilökohtaisen edun saamiseksi. Konecranes ei hyväksy rahanpesuun osallistumista 
tai sen tukemista missään olosuhteissa.  
 
Lue Konecranesin korruption vastainen ohje (Konecranes Anti‐Corruption Policy), joka 
määrittelee työntekijöiden vastuut suhteessa siihen, miten lahjonnan vastaisten lakien, 
sääntöjen ja määräyksien noudattaminen varmistetaan. Se löytyy sivulta 
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 
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20.  Toimittajat ja alihankkijat 
Konecranes odottaa toimittajiensa ja alihankkijoidensa noudattavan liiketoiminnassaan 
samoja laillisia, eettisiä ja ympäristöä sekä työntekijöitä koskevia periaatteita, joita se 
itse noudattaa. Nämä periaatteet ovat erittäin tärkeitä, kun liikesuhteita luodaan ja 
hoidetaan. Konecranes edistää näitä periaatteita toimittajiensa ja alihankkijoidensa 
keskuudessa ja pyrkii valvomaan näiden toimintaa tässä suhteessa. 

 

21.  Suhteet mediaan 
Vain toimitus‐ tai finanssijohtajan (CEO tai CFO) valtuuttamat Konecranesin viralliset 
edustajat tai työntekijät saavat antaa lausuntoja lehdistölle, pörssianalyytikoille, muille 
rahoitusyhteisön jäsenille, osakkeenomistajille, ryhmille tai organisaatioille 
Konecranesin edustajana tai Konecranesin liiketoiminnasta. Konecranesin taloustietoja 
koskevat pyynnöt rahoitusyhteisöltä tai osakkeenomistajilta on välitettävä sijoitus‐
suhteista vastaavalle johtajalle. Konecranesin talous‐ tai muita tietoja koskevat 
pyynnöt median, lehdistön tai yleisön taholta on välitettävä markkinointi‐ ja 
viestintäjohtajalle.  
 
Medialle annettujen ja julkisesti levitettyjen tietojen on oltava selkeitä ja 
totuudenmukaisia. 
 
Konecranesin tuottamien ja välittämien tietojen on oltava sovellettavien lakien ja 
säädöksien mukaista. Konecranesia koskevien julkisten taloustietojen on 
kokonaisuudessaan ja luotettavasti esitettävä Konecranesin taloudellinen tilanne 
tietyltä päivältä tai ajanjaksolta, ja ne kootaan tietyllä aikavälillä. 
 
Konecranes noudattaa hiljaista jaksoa (ns. silent period) ennen osavuosikatsauksen ja 
tilinpäätöstiedotteen julkistamista alkaen raportoitavan vuosineljänneksen viimeisestä 
päivästä. Hiljaisen jakson aikana konsernin edustajat eivät kommentoi Konecranes‐
konsernin taloudellista tilannetta. 
 
Katso lisätietoa External Communication Guidelines ‐ohjeesta, joka löytyy sivulta 
MyKonecranes > Internal Knowledge > Marketing & Communications > MarCom 
Guidelines. 
 

22.  Täytäntöönpano 
Konecranesin hallitus on hyväksynyt tämän toimintaohjeen. Ohjetta sovelletaan koko 
Konecranesissa ja kaikessa yrityksen liiketoiminnassa. Konsernin johdon ja 
työntekijöiden on noudatettava näissä toimintaohjeissa asetettuja standardeja ilman 
poikkeuksia. Konecranes varmistaa, että nämä toimintaohjeet kerrotaan kaikille 
työntekijöille, ja edellyttää, että jokainen työntekijä omaksuu ja ottaa ne käyttöönsä. 
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Konecranesin toimintaohjeita voidaan tarvittaessa täydentää yksityiskohtaisemmilla 
periaatteilla ja ohjeilla.   
 
Mikäli näiden toimintaohjeiden noudattamisesta tai tulkinnasta tai näiden 
periaatteiden rikkomisesta herää kysymyksiä tai huolenaiheita, on otettava yhteyttä 
Compliance Officeriin. Hän arvioi mahdollisen rikkomuksen vakavuuden ja päättää 
jatkotoimenpiteistä. Työntekijöillä pitää aina olla mahdollisuus keskustella johdon 
kanssa kaikista näitä ohjeita koskevista seikoista ja mahdollisista rikkomuksista. 
Työntekijää ei saa estää raportoimasta näiden toimintaohjeiden rikkomisesta. 
 

23.  Valvonta ja raportointi 
Konsernin johtoryhmä käy ohjeen läpi vuosittain ja ehdottaa siihen tarvittaessa 
Compliance & Ethics Committeen ehdotusten pohjalta muutoksia hallituksen tarkastus‐
komitean ja hallituksen hyväksyttäväksi.  
 
 
Sisäinen tarkastusyksikkö ja johto valvovat, että tätä ohjetta noudatetaan Konecranes‐
konsernissa. Sisäinen tarkastusyksikkö ja ylempi johto raportoivat tuloksista ja 
tarkastuksissa tehdyistä oleellisista havainnoista Konecranesin hallituksen 
tarkastusvaliokunnalle. Compliance Officer tutkii perusteellisesti kaikki ilmoitukset 
epäillyistä tapauksista (luottamuksellisen raportointikanavan kautta tai muilla tavoin 
ilmoitetut) ja raportoi havainnot Konecranesin Compliance and Ethics Committeelle 
sekä hallituksen tarkastusvaliokunnalle.   

 
 
 

Yhteystiedot:  
 

Jos sinulla tulee kysymyksiä näihin ohjeisiin liittyen, voit ottaa yhteyttä Kati Mattilaan, 
Head of Compliance & Ethics. 
 
Raportointikanava: https://report.whistleb.com/Konecranes 
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