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Johdanto, Jacques Aschenbroich, CEO
Hyvät Valeon työntekijät,
Aloitimme autonosien ja autovarusteiden valmistuksen jo yli 90 vuotta
sitten. Tänään Valeo on vakiinnuttanut asemansa innovatiivisena yhtiönä,
joka työskentelee autonvalmistajien kumppanina kaikkialla maailmassa
kehittäen tehokasta ja intuitiivista ajoteknologiaa, joka ohjaa meitä kohti
tulevaisuutta.
Menestyksemme ja kasvumme perustuu tietyille perusarvoille:
etiikka, avoimuus, voimaannuttaminen, ammattimaisuus ja tiimityö, sekä
ryhmälle intohimoisia henkilöitä, jotka ovat omistautuneet yhtiölleen,
työtovereilleen ja asiakkaillemme.
Missä päin maailmaa sitten toimimmekin tehtävästämme taii
vastuustamme riippumatta me toimimme moitteettomasti kunnioittaen
toisiamme, sidosryhmiämme, osakkaitamme ja ympäristöämme.
Kehittyessämme ja kasvaessamme ympäri maailmaa me haluamme pitää
yllä korkeimpia moitteettomuusstandardeja ja jakaa arvojamme
henkilöstömme ja liikekumppaneittemme kanssa pitäen Valeon
tulevaisuuden aina lähellä sydäntämme.
Tämä säännöstö heijastaa voimakasta liiketoiminnan etiikkamme. Sitä
sovelletaan Valeon jokapäiväisessä liiketoiminnassa ja siinä käsitellään
tilanteita ja ongelmia, joita joudumme kohtaamaan. Se antaa ohjeita ja
auttaa löytämään ratkaisuja.
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Sääntöjen ja periaatteiden lisäksi kyse on moitteettomuudesta ja halusta
toimia oikein. Kyse on henkilöstöstämme ja siksi me kaikki erikseen ja
yhdessä toimimme yhtiön lähettiläinä ja eettisten arvojemme ja
periaatteittemme sekä tulevaisuutemme vartijoina.
Tutustu näihin sääntöihin huolella ja katso niitä säännöllisesti. Varmista
tuleva menestyksemme jakamalla näitä sääntöjä ja niiden periaatteita
kollegoiden kanssa Älä epäröi tehdä kysymyksiä ja kysyä neuvoa, kun
eteen nousee ongelmia.
Ystävällisin terveisin,
Jacques Aschenbroich, toimitusjohtaja

” KAKSI TAVOITETTANI VALEOLLE:
KASVU JA TUOTTAVUUS
REHELLISYYDEN KANSSA”
Jacques Aschenbroich, Toimitusjohtaja
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1. Johdatus säännöstöön

1.1. Rehellisyyden kulttuuri
Valeon menettelytapohin kuuluu aina noudattaa
toimintamaan lainsäädäntöä Me edistämme ja
noudatamme Valeon arvoja - avoimmuutta,
voimaannuttamista,
ammattimaisuutta
ja
tiimityötä
ne
ovat
välttämättömiä
kulttuurillemme
ja
rehelliyydellemme.
Me
noudatamme arvojamme johdonmukaisesti ja
sitoudumme globaaleihin periaatteisiin kuten
ihmisarvoihin, työvoiman kunnoittiamiaeen ja ympäristön suojeluun sekä
korruption vastustamiseen olemalla jäseniä Yhdistyneiden Kansakuntien
Global Compact -aloitteessa.
Me Valeolla olemme sitä mieltä, että eettisyys ja sääntöjen
noudattaminen ovat välttämättömiä takaamaan kaikkien sidosryhmien ja
työntekijöiden luottamus ja tyytyväisyys. Ennen muuta me uskomme, että
henkilökohtaisen ja ammatillisen rehellisyyden kulttuuri yhdessä
selkeiden sääntöjen ja odotusten kanssa luo oikeat puitteet kestävälle ja
kannattavalle kasvulle.
Globaalin vaikutuksemme ja nopean laajenemisemme vuoksi me
haluamme korostaa sitoutumistamme eettisyyteen ja määräysten
noudattamiseen tarkistetun säännöstön avulla, joka heijastaa
konsernimme erinomaisuuden ja rehellisyyden kulttuuria.
Korkeiden liiketoimintastandardien perusteella Valeon säännöstö
määrittää menettelytavat, eettiset periaatteet ja säännöt, joita meidän on
noudatettava. Se on toiminta-asiakirja, joka ohjaa toimintaa jokaisena
työpäivänä
ja
heijastaa
yhtiön
sitoutumista
työntekijöihin,
liikekumppaneihin ja asiakkaisiin sekä ympäröiviin yhteisöihin ja
ympäristöön.
Säännöstö on alistetu paikalliselle lainsäädännölle ja se toimii yhdessä
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muiden menettelytapojemme, sääntöjen ja määräysten kanssa, jotka
antavat lisätietoja määrätyistä aiheista Säännöstö on alistettu paikalliselle
lainsäädännölle ja se toimii yhdessä muiden menettelytapojemme,
sääntöjen ja määräysten kanssa, jotka antavat lisätietoja määrätyistä
aiheista. Näihin lisämenettelytapoihin kuuluvat niihin kuitenkaan
rajoittumatta
konsernin
juridiset
menettelytavat,
markkinointimenettelytavat,
myyntimenettelytavat,
hallinnon
ja
rahoituksen opas (Manuel Administratif et Financier, or M.A.F.) sekä hyvät
menettelytavat osakekaupoissa ja Ranskan sisäpiirikauppoja koskevien
menettelytapojen täyttämisessä Säännöstö on myös yhteydessä
jokaiseen 5 akseliimme – henkilökohtainen sitoutuminen, kokonaislaatu,
jatkuva innovaatio, tavarantoimittajien integrointi ja Valeon
tuotantojärjestelmä.
Tämä säännöstö on välttämätön tärkeä kestävän ja kannattavan kasvun
takaamiseksi. Oletamme, että kaikki Valeon työntekijät tuntevat sen ja
noudattavat sitä tarkasti.
Kiitokset liiketoiminnan etiikkamme ja arvojemme tukemisesta.
Catherine Delhaye
Etiikan ja normien noudattamisen päällikkö

1.2.

Ketä säännöstö koskee

Valeon säännöstö antaa ohjeita, jotka koskevat kaikkia Valeon
työntekijöitä asemasta riippumatta. Yhtiön johdolla on kuitenkin
lisävastuuta, sillä heidän on johdettava esimerkin avulla ja tehtävä
päätöksiä jotka noudattavat säännöstöä ja siihen liittyviä menettelytapoja
ja edistävät niiden tuntemusta.
Säännöstön ohjeet ovat välttämättömiä luottaessa eettistä ja positiivista
työympäristöä Säännöstö sitoo kaikkia Valeon työntekijöitä, johtajia,
päälliköitä, tytäryhtiöitä, joint venture- yhtiöitä ja vastaavia yksiköitä, joita
Valeo johtaa tai valvoo. Jokaisen Valeo-konsernin johtajan, esimiehen ja
työntekijän on noudatettava tätä säännöstöä eivätkä he saa solmia
sopimuksia tai ryhtyä muihin toimiin, jotka rikkovat säännöstöä tai lakia.
The Valeo Code of Ethics | 7
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Tavarantoimittajille

ja muille liikekumppaneille on laadittu oma
säännöstö Valeon arvojen ja odotusten esittelemiseksi Tämä
liikekumppanien säännöstö antaa selkeitä ohjeita, jotka koskevat
työskentelyä Valeon ulkopuolisten henkilöiden kanssa. Säännöstö on
nähtävissä sivuilla Ethics and Compliance portal.
Me noudatamme nollatoleranssia säännöstön rikkomusten kohdalla.
Sääntöjen rikkomiseen tai sopimattomaan käyttäytymiseen suhtaudutaan
vakavasti ja se voi johtaa kurinpitotoimiin ja jopa irtisanomiseen.

2. Rehellisyys suhteessa henkilöstöömme
ja ympäristöömme
Kaikilla työntekijöillä on oikeus työskennellä
positiivisessa ympäristössä ilman häirintää tai
syrjintää.
Liityttyään Yhdistyneiden Kansakuntien Global
Compact -aloitteeseen vuonna 2004 Valeo on sitoutunut kunnioittamaan
ja edistämään kaikkien ihmisten perusoikeuksia yleisessä ihmisoikeuksien
julistuksessa kuvatulla tavalla kaikkialla maailmassa, missä me
toimimmekin. Tämä tarkoittaa sitä, että tunnustamme ja suojelemme
jokaisen yksilön ihmisarvoa noudattamalla periaatteita, jotka koskevat
palkkausta ja etuja, vähimmäisikävaatimuksia, tasa-arvoa naisten ja
miesten välillä, ja kunnioittamalla työntekijöiden yksityiselämää.
Turvallisuus ja hyvinvointi työpaikalla ovat tärkeitä aspekteja Valeon
laajemmassa sitoumuksessa kestävään kehitykseen. Työntekijämme ovat
toimintamme ytimessä ja haluamme luoda kunnioitusta ja kaikki
huomioon ottavan työympäristön, joka perustuu eettisyyden ja
avoimuuden arvoillemme.
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12.1. Työpaikan turvallisuuden varmistaminen
Olemme sitoutuneet ylläpitämään turvallisia
työpaikkoja,
joilla
noudatetaan
kaikkia
soveltuvia työturvallisuuslakeja sekä yhtiön
omia menettelytapoja. Turvallisuusstandardit
on kehitetty suojelemaan työntekijöitämme ja
varmistamaan, että kaikki operaatiomme ovat
mahdollisimman turvallisia. Näitä standardeja
täytyy noudattaa tarkasti.

On välttämätöntä, että jokainen työntekijä ymmärtää omaan asemaansa
liittyvät erityiset työterveys- ja turvallisuusstandardit. Kaikista vaaroista tai
ongelmista on raportoitava välittömästi, jotta onnettomuudet ja vammat
voidaan välttää.
Turvallisuussitoumuksemme mukaan me pidämme työpaikkamme
vapaana huumeista ja alkoholista Kiellämme laittomien huumeiden
jakelun, ostamisen, vaihtamisen, halussa pitämisen ja käytön työpaikalla.
Sama pätee alkoholiin tietyillä poikkeuksilla: kohtuukäyttö yhtiön juhlassa
voi olla hyväksyttävää, jos paikalliset lait ja sallivat sen ja paikallinen johto
on antanut siihen luvan. Tupakointi on sallittua sille varatuilla alueilla.
Katso RIE-portaalial: https://sites.google.com/a/ valeo.com/valeorisks-insurance-environment-portal/ group-policy-directives/riskmanagement-manual ja noudata ohjeita tarkasti

2.2. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen
Me kamppailemme lapsityövoiman käyttöä vastaan. Emme ota
palvelukseemme alle 16-vuotiaita lapsi ja noudatamme ILO:n sopimuksia,
jotka koskevat 15-18-vuotiaiden lasten työskentelyä. Oletamme, että
tavarantoimittajamme ja yhteistyökumppanimme noudattavat myös
näitä standardeja.
The Valeo Code of Ethics | 9
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Missään toiminnassamme ei käytetä pakkotyövoimaa. Työntekijöitämme
kohdellaan reilusti ja tasapuolisesti, ja heille maksetaan sovellettavien
palkkasäädösten mukaisesti (mukaan lukien minimipalkka, ylityöt ja muut
lainmukaiset edut).
Työntekijöillämme on oikeus ilmaista itseään ja he voivat perustaa
ammattiyhdistyksiä paikallisten lakien mukaan. Valeolla arvostetaan ja
edistetään luottamuksellista ja aktiivista sosiaalista dialogia.
Ihmisoikeudet ja työntekijöiden ja liikekumppaniemme turvallisuus ovat
erittäin tärkeitä Valeolla. Tästä syystä kaikkien henkilöiden, jotka
epäilevät, että ihmisoikeuksia rikotaan, on ilmoitettava asiasta ja
muistettava, että Valeo suojelee häntä mahdolliselta kostolta.
Katso osaa 7: “Ongelmien esiin tuominen - hälyttäminen” nähdäksesi,
miten raportti tehdään.

2.3. Ihmisten kehittäminen - monimuotoisuuden
arvostaminen
Henkilöstön
sitominen
mukaan
toimintaan on osa Valeon 5 akselin
menettelytapaa ja se auttaa meitä
rakentamaan
erinomaisuuden
kulttuuria.
Valeo sijoittaa säännöllisesti työntekijöiden koulutukseen ja
erikoistumiseen. Uudet taidot ja kyvyt mahdollistavat korkeamman
tehokkuus- ja autonomiatason ja vastuuta voi näin lisätä.
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Tarjoamme runsaasti uramahdollisuuksia ja reilun palkan.
Hyvinvointi työssä on tärkeää. Tästä syystä me kuuntelemme ihmisiä
kyselyjen ja tutkimusten avulla. Monissa maissa olemme kehittäneet
työhyvinvointiohjelmia. Sen tuloksena meitä pidetään monissa maissa
huipputyönantajina.
Globaali henkilöstömme on monimuotoista ja siihen otetaan lämpimästi
vastaan yhä lisää monimuotoisuutta. Monimuotoisuuden edistämiseksi
on otettu käyttöön useita ohjelmia, jotka keskittyvät erityisesti naisiin,
ikääntyviin työntekijöihin ja vammaisiin. Otamme lämpimästi vastaan
myös nuoria ikäpolvia harjoittelijoiksi ja oppisopimussuhteisiin. Valeon
monimuotoisuusohjelmista saa lisätietoja tutustumalla sivuihin Valeo
Annual Report.

2.4. Syrjinnän ja häirinnän ehkäisy
Emme salli syrjintää ja noudatamme
lakeja, jotka kieltävät sen. Työhönottoa
koskevat päätöksemme — mukaan
lukien niihin kuitenkaan rajoittumatta
työhönotto, koulutus, palkkaus, edut,
työtehtävät
ja
ylennykset
—
perustuvat objektiivisesti pätevyydelle,
asemalle,
kokemukselle
ja
suoritukselle.
Valeo ei ota huomioon syntymäpaikkaa, perhetaustaa,
sukupuolista suuntautumista, ikää, perhetilannetta,
ominaisuuksia,
kansalaisuutta,
rotua,
poliittisia
ammattiyhdistysaktiivisuutta,
fyysistä
ulkonäköä,
vammaisuutta, raskautta tai muita suojattuja statuksia
tällaisia päätöksiä.

sukupuolta,
geneettisiä
mielipiteitä,
terveyttä,
tehdessään

Me ehkäisemme häirintää rakentaaksemme turvallisen työpaikan, jossa
The Valeo Code of Ethics | 11
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työntekijät kunnioittavat toisiaan. Kaikki seksuaalinen tai psykologinen
häirintä, kiusaaminen tai muu vastaava käyttäytyminen, joka luo
vihamielisen tai pelottavan työympäristön, on kiellettyä.
Kaikkien työntekijöiden, jotka käsityksensä mukaan ovat joutuneet
häirinnän kohteeksi tai jotka uskovat, että työpaikalla esiintyy
häirintää, tulee raportoida oletetusta häirinnästä välittömästi
konsernin henkilöstöhallinnon apulaisjohtajalle, konsernin yleiselle
lakineuvojalle tai etiikan ja normien noudattamisen päällikölle.
Kaikki raportit, jotka koskevat syrjintää, häirintää tai kiusaamista,
käsitellään nopeasti, luottamuksellisesti ja ilman koston vaaraa.
Jos työntekijät kaipaavat lisätietoja Valeon nollatoleranssimenettelystä
häirinnän ja syrjinnän osalta, heitä kehotetaan tutustumaan sivuun Antiharassment Reporting Policy.

2.5. Ympäristön suojeleminen
Ympäristönsuojelu on tärkeä osa identiteettiämme. Mielestämme kestävä
kehitys ja tavoitteemme kehittää innovatiivista tekniikkaa on
ainutlaatuinen panos, jonka voimme antaa toimintaympäristönämme
olevien yhteisöjen ja luonnon hyvinvoinnille. Noudatamme paikallisia
ympäristölakeja ja omia korkeita standardejamme. Toimimalla rehellisesti
me rakennamme luottamusta ja varmistamme Valeon kasvun
tulevaisuudessa.
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Olemme sitoutuneet kunnianhimoiseen kestävän kehityksen ohjelmaan,
jolla on positiivinen vaikutus lähiympäristöön ja -yhteisöihin.
Olemme ottaneet käyttöön ympäristönhallintaohjelman (Environment
Management System, EMS) ympäristön suojelemiseksi optimoimalla
resurssien käytön ja jätteiden muodostumisen kaikkien tuotteittemme
valmistuksen ja käytön yhteydessä. Lisäksi kiellämme sellaisten tuotteiden
valmistuksen ja myynnin, jotka aiheuttavat liian suuria terveys- ja
ympäristöriskejä.
Yksityiskohtaiset käyttöönottamamme prosessit menestyksemme
arvioimiseksi löytyvät sivuilta Group's Environment Policies.

Agreement on Corporate Social Responsibility, jonka
allekirjoitimme eurooppalaisen yritysneuvostomme kanssa vuonna
2012, määrittää yhtiön ja konsernin ympäristömääräykset, joita me
noudatamme edistääksemme kestävää kehitystä. Tämän sopimus
kattaa myös ei-eurooppalaiset maat yhteistyössä paikallisen
hallinnon kanssa.
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3. Rehellisyys markkinoilla: Reilu
liiketoiminta

Me Valeolla tiedämme, että eettiset liiketoiminnan menettelytavat
takaavat nykyisen ja tulevan menestyksemme. Tästä syystä ne
noudatamme tarkasti menettelytapoja ja lakeja, jotka edistävät reilua
kilpailua markkinoilla ja suojaavat meitä kilpailua estävältä toiminnalta,
lahjuksilta ja korruptiolta. Tällä alueella tapahtuvat rikkomukset
aiheuttavat Valeolle ja niihin osallistuville henkilöille vakavia
seuraamuksia.

3.1. Reilu ja rehellinen toiminta asiakkaiden kanssa
Me arvostamme asiakkaittemme luottamusta ja tiedämme, että se on
ansaittava joka päivä. Tiedämme myös, että asiakkaitten tyytyväisyys
syntyy innovatiivisista ja korkealaatuisista tuotteista sekä toiminnan
korkeista eettisistä standardeista.
Me pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme lisäarvoa kaikessa
toiminnassamme Täytämme päättäväisesti sitoumuksemme ja
toimitamme lupaamamme tarvikkeet. Kunnioitamme asiakkaittemme
immateriaaliomistusoikeutta ja tietosuojaa. Kieltäydymme tällaisten
tietojen epäeettisestä hankinnasta.
Jo lopuksi me uskomme, että tasapuolisuus,
keskinäinen kunnioitus ja rehellisyys
liikekumppaneittemme,
asiakkaittemme,
tavarantoimittajiemme
ja
muiden
sidosryhmien kanssa muodostavat pitkän
aikavälin
korkealaatuisen
ja
kaikkia
osapuolia tyydyttävän suhteen perustan.
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13.2. Reilun kilpailun noudattaminen

Meidän trustien vastainen menettelytapamme perustuu yksinkertaisille ja
vastaansanomattomille periaatteille: me kunnioitamme markkinoiden
rehellisyyttä ja kieltäydymme lain vastaisesta toiminnasta kilpailijoiden
eliminoimiseksi markkinoilta tai pakottaaksemme liikekumppanimme
hyväksymään epäreiluja kauppaehtoja. Kiellämme ehdottomasti kilpailua
estävät menettelytavat.
Erityisesti on korostettava, että me emme tee kartellisopimuksia
kilpailijoittemmme kanssa, emme määrää hintoja, jaa markkinoita tai tee
epärehellisiä tarjouksia. Meidän on vältettävä edes antamasta
vaikutelmaa kilpailua estäväst toiminnasta. Meidän on noudatettava
tarkasti myös trusteja ehkäiseviä lakeja emmekä saa vaihtaa
kilpailijoittemme kanssa luottamuksellisia tietoja.
Katso sivuja Antitrust Do’s and Don’ts.
Moniin kysymyksiin on vastattu sivuillammer: Antitrust Q&A.
On oltava hyvin varovainen liityttäessä liikealan yhdistyksiin tai
työryhmiin, sillä niissä ollaan yhteydessä kilpailijoiden kanssa. Liikealan
yhdistyksiin osallistuminen on alistettu Valeon Valeo Membership to
Business Associations and Working Groups Policy ja vaatiii
etukäteishyväksynnän.
Approved Associations & Working Groups Säännöstö on nähtävissä
sivuilla Ethics and Compliance portal. Valeo Participation to Associations,
Working Groups Meetings and Events Policy antaa lisäohjeita.
Yhteistyösopimusten autoteollisuuden kanssa on oltava lainmukaisia,
julkisia ja hyvin hoitettuja. Asiakirja Managing compliance on joint
projects involving third parties antaa lisäohjeita sopimuksista, Nämä
prosessit on otettu mukaan projektin kehitysmenettelytapoihimme sekä
tutkimus- ja tuotekehitysmenettelytapoihin.
Oletamme, että Valeon ulkopuoliset tahot ymmärtävät Valeon
menettelytavat ja odotukset, ja noudattavat trusteja ehkäiseviä
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standardejamme. Third Party Antitrust Risk Awareness Handbook ja eoppimisohjelmat on laadittu antamaan lisäkoulutusta ja ohjeita.
Noudata tarkasti ohjeitamma sivulla Valeo Sensitive Business Data and
Information Sharing Policy se antaa ohjeita, miten neuvotella
kilpailijoiden kanssa. On tärkeää pitää tallenteita keskusteluista ja
kokouksista, joissa on mukana kilpailijoita. Meidän on poistettua
keskusteluista kilpailijoiden kanssa, jos ne vaikuttavat vaarallisilta tai
ongelmallisilta ja meidän on ilmoitettava huolenaiheista heti Valeon
yleisielle lakineuvojalle ja/tai etiikan ja normien noudattamisen
päällikölle.
Jos Valeon trustien vastaisia menettelyjä rikotaan, seurauksena voi olla
ankaria sakkoja yhtiölle tai mukana olleille henkilöille, liiketoiminnan
menetyksiä ja vahinkoa maineellemme. Jos sinulla on epäilyksiä, käänny
lakiosaston tai etiikan ja normien noudattamisen päällikön puoleen.

3.3. Lahjonnan ja korruption ehkäiseminen
Periaatteemme ovat hyvin selkeitä: Lahjonta ja korruptio ovat kiellettyjä
Valeolla. Me noudatamme kaikkia maasssa sovellettavia lakeja lait
(mukaan lukien Sapin 2, Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act,
jne).

Me tunnemme ja vältämme toimintaa, joita voi pitää yrityksinä vaikuttaa
luvattomasti asiakkaisiin, valtion tai hallinnon päätöksiin, jotka vaikuttavat
Valeoon. Meidän on vältettävä tilanteita, jossa Valeota voidaan pitää
alttiina aktiiviselle tai pasiiviselle lahjonnalle.
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Lahjojen ja kutsujen vastaanottaminen

Valeon menettelytavat kieltävät ottamasta
vastaan lahjoja tai tuotteita, palveluksia,
huvitusta, etuuksia ja muita vastaavia seikkoja
lukuun ottamatta erittäin vähäarvoisia lahjoja.
Jos asiaton lahja on jo otettu vastaan, se on palautettava antajalle, ellei
kieltäytymistä tai lahjan palauttamista pidetä loukkaavana Jos lahjan
vastaanottamisesta kieltäytymistä pidettäisiin hyvin loukkaavana,
työntekijän on ilmoitettava asiasta konsernin henkilöstöhallinnon
apulaisjohtajalle, etiikan ja normien noudattamisen päällikölle tai
lakiosastolle. Meidän on kerrottava lahjan antajalle tiukoista
lahjamääräyksistämme välttääksemme myöhemmät ongelmat.
Liikekumppaneille annettavien lahjojen, kutsujen ja huvitusten
antamisen rajoittaminen
Valeon työntekijät ja kolmannet osapuolet eitä saa luvata tai antaa
lahjoja, kutsuja tai huvitusta saadakseen ansaitsematonta etua
liiketoiminnassa. Tämä sisältää lahjat ja kestityksen suoraa ntai
epäsuoraan asiakkaille, tavarantoimittajille tai kolmansille osapuolille.
Valeon työntekijät saavat antaa vain lahjoja tai kestitystä, joka on
kohtuullista, satunnaista ja täyttää ehdot Valeon ohjeissa Gift,
Entertainment and Hospitality Policy. Tämä menettelytapa määrää ohjeet
ja rajat lahjoille, kutsuille ja huvituksille. Oheinen Local Addenda määrää
ohjeet eri tapauksissa. Päätöksentekovälineitä on saatavissa auttamaa
henkilöstöä tekemään oikeita päätöksia tai pyytämään apua. Meidän
noudatettava kanssamme työskentelevien yhtiöiden lahja- ja
kestitysmenettelytapoja.
Lahjonta viittaa rahaan, mutta se voi koskea myös muita esineitä tai
arvokasta, kuten lahjoja, kestitystä, lahjoituksia ja vieraanvaraisuutta. Lue
Valeo Anti-bribery Q&A ja kysy neuvoa ja lisätietoja esimiehiltä tai etiikan
ja normien noudattamisen päälliöltä.
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Lahjonnalla on monia eri muotoja. On tärkeää olla valpas. Meidän
oletetaan kysyvän neuvoja lakiosastolta tai mormien täyttämisen
osastolta, jos epäilyksiä nouse esiin tai meidän on ilmoitettava
johdolle heti, jos epäilemme korrustiota.

Maksukielto valtion virkamiehile tai henkilöstölle
Valeon tiukat lahjonnan ja korrution vastiaset menetetlytavat koskevat
myös toimintaa valtion tai muide julkisten viranomaisten tai muun
henkilöstön ja virastojen kanssa.
Valtion viranomaiset tai yleiset viranomaiset määritellään
seuraavalla tavalla:
Valtion viranomaiset, ministeriöiden johto, poliittiset edustajat tai
ehdokkaat, tullivirkailijat tai muut valitut tai nimitetyt valtion virkailijat,
mukaan lukien valtion tai hallitusten omistamat yhtiöt ja niiden
työntekijät Jos sinulla on vaikeuksia tunnistaa valtion virkamiehiä, meidän
on tehtävä kyselyjä, jos tilanne ei ole selvä.
Me emme missään tapauksessa saa antaa, tarjota, maksaa tai luvata
maksaa millään tavalla suoraan tai epäsuoraan mitään arvokasta valtion
viranomaiselle tai julkiselle viranhaltijalle vastikkeena epäreilusta
toiminnasta tai liiketoiminnan etuudesta.
Liikekumppanit ja kolmannet osapuolet, jotka toimivat Valeon puolesta
julkisten viranhaltijoiden kanssa, noudattavat lahjusten ja korruption
vastaisia menettelytapojamme, jotka ovat nähtävissä sivuilla Ethics and
Compliance portal.
Hyvä tapa välttää lahjontaa ja kiristystä on suunnitella etukäteen, kun
työskentelet valtionhallinnon kanssa, jotta meidän ei tarvitse pyytää
etuuksia, erikoiskohtelua tai joutua vaikeisiin tilanteisiin.
Älä koskaan improvisoi, älä ole myöhässä ja
liitä projektisuunnitelmaasi riittävästi aikaa,
että saat asianmukaiset luvat. Katso osaa
Valeo fighting corruption, preventing and
resisting extortion policy ja hanki asiaan
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liittyvää koulutusta, sillä näin saat tarkempaa tietoa.

Suoritetta nopeuttavat maksut eli voitelumaksut
On tunnistettava ero lainmukaisen maksupyynnön ja suoritetta
nopeuttavan voitelumaksupyynnön välillä. Voitelumaksu on maksu, joka
suoritetaan tehtävästä, joka kuuluu normaalisti hallinnon rutiinitehtäviin.
Valeo pitää voitelumaksuja lahjuksina useimmissa tilanteissa. Me voimme
joskus joutua tilanteeseen, jossa on todellinen väkivallan uhka tai
kuoleman vaara, ja tällaisissa tilanteissa maksu on sallittu. Laki sallii
poikkeuksen voitelumaksut kieltäviin periaatteisiimme, kun olemme
hengenvaarallisessa tilanteessa. Jos olet tällaisessa tilanteessa, suorita
maksu oman turvallisuutesi takia ja raportoi siitä jälkikäteen
mahdollisimman pian.
Poliittisten lahjoitusten ja hyväntekeväisyyslahjoitusten
kieltäminen
Valeon työntekijät voivat vapaasti tukea poliittisia ehdokkaita ja liikkeitä
omalla ajallaan ja omilla resursseillaan. Valeon aikaa tai resursseja ei saa
käyttää tukemaan poliittisia puolueita, vaaleilla valittuja edustajia tai
vaalien ehdokkaita. Samat rajoitukset koskevat yhdistyksiä ja
uskonnollisia yhteisöjä. Valeon nimissä tehtävä ajan ja resurssien
tarjoaminen
hyväntekeväisyystarkoituksiin
vaatii
konsernin
toimitusjohtajan etukäteen antamaa suostumusta.

3.4. Hankintojen ja tavarantoimittajien valinnan
rehellisyyden takaaminen
Erään 5 akselin muodostavan tekijän, eli
tavarantoimittajan
integraation
mukaisesti,
olemme kehittäneet laajan toimittaja- ja
liikekumppaniverkoston.
Haluamme
kumppanuuksiemme oleva laillisia, eettisiä ja
yhteisesti hyödyllisiä.
Me valitsemme liikekumppanit laadun, tarpeen, tulosten ja kustannusten
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perusteella. Me odotamme kumppaniemme olevan yhtä sitoutuneita kuin
mekin ihmisoikeuksiin, reiluihin myynti- ja markkinointikäytäntöihin,
luottamuksellisten
tietojen
ja
henkilötietojen
suojeluun,
immateriaalioikeuksiin ja lahjonnan vastaisuuteen. Me haluamme heidän
vastaavan korkeita eettisiä standardejamme.
Jokainen Valeon työntekijä on vastuussa siitä, että liikekumppanit valitaan
meriitin perusteella ilman suosikkeja tai syrjintää valintaprosessissa.
Sijoitukset
liikekumppanin
yhtiöön
tai
rahan
lainaaminen
liikekumppanille on kiellettyä. Emme hyväksy lahjuksia suoraan tai
epäsuoraan.
Meillä on erillinen Business Partner Code of Conduct, joka esittää
tavarantoimittajia
ja
liikekumppaneita
koskevat
erityishjeet.
Liikekumppanien säännöstö on nähtävissä sivuilla Ethics and Compliance
portal. Jos sinulla on kysyttävää toiminnasta Valeon liikekumppanien
kanssa, kysy neuvoa Etiikan ja normien noudattamisen päälliköltä.

3.5. Eettisen kumppanuuspuitekehyksen määrittäminen
sidosryhmiemme kanssa, mukaan lukien edustajat
ja välittäjät
Valeo pyrkii kehittämään ja ylläpitämään eettistä suhdetta kunniallisiin
liikekumppaneihin ja sidosryhmiin.
Yhdenmukaisesti kaiken lainsäädännön kanssa, joka edellyttää suuria
yhtiöitä valitsemaan liikekumppaninsa näiden riskiprofiilin perusteella,
Valeon liikekumppanien valintaprosessi on perusteellinen ja voi sisältää
asiakkaiden, toimittajien, myyjien ja muiden kumppanien due diligence tarkastuksen.
Mitä tulee yksilöihin ja/tai yrityksiin, jotka toimivat Valeon nimellä tai sen
puolesta, näiden valintaa koskee Valeon kolmansien osapuolten välittäjien
valinta- ja ylläpitokäytäntö.
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Tähän liittyvät Valeon kolmansien osapuolten välittäjien lahjonnan
vastaisen vaatimustenmukaisuuden sopimusehdot kieltävät lahjonnan ja
korruption ja edellyttävät palvelujen kustannusten tarkkaa kirjaamista.
Käytettävissä on monia välineitä kolmansien osapuolten kouluttamiseen
korkeisiin
eettisiin
standardeihimme,
mukaan
lukien
Valeon
liikekumppanien
menettelytapasäännöt.
Valeon
liikekumppanien
vaatimustenmukaisuuden tiedostamisohjelma, joka sisältää ilmaisen
verkkokurssituksen ja dokumentaation, tarjoaa lisää ohjeistusta Valeon
odotuksista liikekumppaneitaan kohtaan.
Säännöstömme ja käytäntöjemme noudattamisen laiminlyöntiin
suhtaudutaan erittäin vakavasti. Rikkomukset voivat johtaa liikesuhteen
hyllyttämiseen tai liikekumppanin sopimuksen irtisanomiseen.
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4. Valeon omaisuuden ja varojen eheys ja
suojaaminen

Teknologiayrityksenä Valeo panostaa merkittävästi tutkimukseen ja
innovointiin. Kunnianhimoiset ja menestyksekkäät tutkimusohjelmamme
tekevät meistä alamme johtajan, ja olemme ylpeitä lukuisista patenteista,
joita rekisteröimme vuosittain. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen
liittyvien
hankkeidemme
ja
investointiemme
on
pysyttävä
luottamuksellisina. Menestyksemme riippuu kyvystämme tunnistaa
oikeat kaupalliset ja maantieteelliset strategiat ja tehdä oikeita
investointeja. Jotta voimme varmistaa kasvun ja toimintamme
tehokkuuden, meidän on suojattava ja turvattava omaisuutemme ja
luottamukselliset tietomme.
Olemme kaikki vastuussa Valeon omaisuuden ja varojen oikeanlaisesta
käytöstä. Valeon omaisuutta ja varoja ovat esimerkiksi seuraavat:
► Immateriaaliomaisuus
► Luottamukselliset tiedot
► Teknologiset tiedot
► Tietotekniset laitteet ja ohjelmistot
► Tiedon tallennusvälineet
► Kiinteistöt
► Laitteet, koneet ja työkalut
► Raaka-aineet
► Kassavarat
Valeon varojen suojaaminen ja luottamuksellisuuden varmistaminen
vaatii kuria ja huomiota. Se on jatkuvaa työtä, joka ei pääty
poistuttuamme työpaikalta. Lisätietoja tietojen suojaamisesta on
kohdassa Valeo Confidentiality and Image Policy.
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14.1. Valeon tietojen ja immateriaaliomaisuuden
suojaaminen
Valeon tietojen ja asiakirjojen luottamuksellisuuden säilyminen on
olennaisen tärkeää kilpailuetumme kannalta. Luottamukselliset tiedot,
jotka on turvattava huolellisesti, sisältävät seuraavanlaista tietoa Valeosta:
► Kaupalliset hankkeet ja sopimukset
► Taloudelliset tiedot, hinnat ja kustannukset
► Kaupalliset, investointi- ja laajentumisstrategiat
► Asiakkaat ja toimittajat
► Immateriaalioikeudet, tekijänoikeudet ja piirustukset
► Työntekijöiden ja asiakkaiden henkilötiedot
► Teknologiset ja muut arkaluonteiset tiedot, kuten
tuotantoyksikköjen tulokseen, tutkimus- ja
tuotekehityshankkeisiin ja patentteihin liittyvät tiedot
► Kaikki muu ei-julkisia tietoja sisältävä materiaali
Työskennellessämme Valeo-konsernissa ja lähdettyämme siitä emme saa
käyttää tai paljastaa mitään Valeon luottamuksellisia tietoja.
Luottamuksellisten tietojen oikeanlainen käyttö tarkoittaa salasanojen ja
koodien pitämistä yksityisinä. Meidän on käytettävä yrityksen
teknologiaa, materiaaleja ja tiloja yksinomaan työtehtäviemme hoitoon
sekä huolehdittava kaikista varotoimista yrityksen omaisuuden
luvattoman käytön estämiseksi, kuten on esitetty kohdassa Valeo’s
Information Technology Charter.
Kunnioitamme myös liikekumppaniemme immateriaalioikeuksia,
liikesalaisuuksia ja tekijänoikeuksia, mukaan lukien ohjelmistot, kuvat ja
julkaisut.
Luottamuksellisuutemme
tai
immateriaaliomaisuutta
koskevien
ohjeidemme rikkominen voi johtaa kurinpitotoimiin ja jopa syytteeseen.

4.2. Henkilötietojen suojelu
Globaalina autoteollisuuden yrityksenä Valeo kehittää ja ylläpitää
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jatkuvasti
suhteita
asiakkaisiin,
työntekijöihin,
työnhakijoihin,
opiskelijoihin, toimittajiin, mahdollisiin kumppaneihin ja moniin muihin
sidosryhmiin. Puhtaasti liiketoimintaan liittyviä tarkoituksia varten Valeon
pitää kerätä, tallentaa ja käyttää joitain näiden tahojen henkilötietoja.
Lisäksi Valeo kehittää tuotteita, jotka saattavat kerätä, käyttää ja siirtää
henkilötietoja (kuljettajat, matkustajat, jalankulkijat...).
Valeo
sitoutuu
käsittelemään
henkilötietoja
tietosuojamääräysten
mukaisesti, mukaan lukien äskettäin
voimaan tulleet Euroopan globaalit
tietosuojamääräykset
(GDPR),
ja
kunnioittamaan rekisteröityjen oikeuksia,
olivatpa nämä työntekijöitä, asiakkaita,
liikekumppaneita tai sidosryhmiä.
Tämän havainnollistamiseksi, henkilötietoja ovat:
► nimi, sähköpostiosoite, sormenjälki
► valtion myöntämät henkilötunnukset
► talous-, potilas- ja palkkatiedot
► tulosarvioinnit, ylennykset ja muut työsuhteeseen liittyvät tiedot
► biometriset tiedot.
Tästä johtuen Valeon periaate on kerätä henkilötietoja rehellisesti,
laillisesti ja läpinäkyvästi, käyttää niitä vain laillisiin tarkoituksiin,
toteuttamaan varotoimet niiden suojelemiseksi, säilyttämään niitä vain
välttämättömän ajan ja tukemaan täysin rekisteröityjen oikeuksia niiden
suhteen.
Tapauksissa, joissa Valeon pitää ulkoistaa eurooppalaiset dataprosessit
ja/tai siirtämään eurooppalaisia henkilötietoja Euroopan unionin
ulkopuolelle, valittujen tietojen käsittelijöiden pitää noudattaa
tietosuojalakeja ja Valeon tietosuojaa koskevia sopimusehtoja ja ohjeita.
Nämä sisältävät Valeon vaatimukset koskien tietorikkomuksia,
rekisteröityjen
oikeuksia
tai
vaatimusten
hallintaa
sekä
hyväksymättömien
alikäsittelijöiden
käytön
kieltoa,
sekä
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välttämättömyyttä saada sen työntekijät tiedostamaan tietosuojan.
Lisäksi kansainvälisten siirtojen ehtolausekkeen allekirjoitetaan lain
edellyttämällä tavalla.
Kun Valeo kehittää, suunnittelee ja valmistaa tuotteita, jotka voivat
laukaista tietosuojavelvoitteet GDPR:n mukaisesti, Valeo huomioi
tietosuojan
tällaisten
tuotteiden
kehitys-,
suunnitteluja
valmistushetkellä.
Mikäli Valeo käsittelee henkilötietoja tai kehittää tuotteen asiakkaan
puolesta, Valeo noudattaa sovittuja tietosuojamäärityksiä ja asiakkaan
ohjeita GDPR:n vaatimusten mukaisesti.
Yllä
olevia
sitoumuksia
tukee
Valeon
tietosuojan
vaatimustenmukaisuusohjelma, joka sisältää useita periaatteita,
käytäntöjä,
työkaluja,
lomakkeita
ja
sopimusehtoja
sekä
yksityiskohtaisen koulutus- ja tietoisuusohjelman.
Mikäli
kysymyksiä,
ongelmia
tai
epäilyksiä
ilmenee,
tietosuojavaltuutettujen puoleen voidaan ja tulee kääntyä. Lisäksi Valeon
whistleblowing-järjestelmä on kaikkien niiden käytettävissä, joilla on
syytä uskoa, että Valeon tietosuojan vaatimustenmukaisuuden ohjelmaa
ei noudateta, tai jotka haluavat raportoida mahdollisia tämän ohjelman
rikkomuksia.
Lopuksi, globaaliin tietosuojavaltuutettuun voidaan ottaa yhteyttä
esittämään
pyyntöjä,
kysymyksiä
tai
vaatimuksia
osoitteella dpo.internal@valeo.com kaikkien työntekijöiden toimesta tai
osoitteella dpo.external@valeo.com kolmansien osapuolten toimesta.
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Me toteutamme toimenpiteet työntekijöidemme henkilötietojen
suojelemiseksi.

4.3. Vienti-/tuontirajoitusten sekä taloudellisten
pakotteiden noudattaminen
Valeo sitoutuu noudattamaan sovellettavia lakeja ja määräyksiä
tavaroiden, palvelujen, teknologian ja tietojen tuonnista ja viennistä,
mukaan lukien uudelleenvienti ja rinnakkaiskauppa.
Erityisesti EU:n ja/tai Yhdysvaltojen laki seuraavista aiheista voi tulla
kyseeseen riippuen tuotteiden, palvelujen, teknologian, valuuttojen tai
osapuolten luonteesta:
►

Hallituksille annetut pakotteet, jotka rajoittavat suoraa tai
epäsuoraa tuontia pakotteiden alaisille alueille tai vientiä niistä
(mukaan lukien maksut niille tai niiltä), tällä hetkellä Ukrainan
Krimin alue, Iran, Pohjois-Korea, Sudan tai Syyria, tai pakotteiden
alaiselle osapuolelle (kuten EU:n ja/tai Yhdysvaltojen rajoitusten
kohteet), mukaan lukien tuonti tai vienti, joka tehdään kolmansien
maiden tai osapuolten kautta (kuten jälleenmyyjät tai jakelijat).

►

Valtion valvonta, joka koskee tiettyjen tavaroiden ja teknologian
fyysistä tai sähköistä vientiä, esimerkiksi kun näitä tuotteita
voidaan käyttää sotilaallisiin tai poliittisesti sortaviin tarkoituksiin
ja kun nämä tuotteet edellyttävät lupaa.

►

Oikea tulliluokitus ja tuotujen tuotteiden ilmoitus.

Liikekumppaniemme on toimittava näiden velvoitteiden mukaisesti,
mukaan lukien niiden Yhdysvaltojen lakien ja määräysten
noudattaminen, jotka vaikuttavat sen ulkopuolelle, ja niiden odotetaan
toimittavan Valeolle tiedot niiden kansainvälisestä liiketoiminnasta,
Valeolle niiden toimittamien tuotteiden/materiaalien alkuperästä ja/tai
vientiluokituksesta, ja/tai vahvistamaan kirjallisesti se Valeon tuotteiden
loppukäyttö ja/tai loppukäyttäjä, jolta ne ostavat tai jakelevat Valeon
puolesta.
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14.4. Työntekijöiden yksityisten tietojen

luottamuksellisuuden suojaaminen
Pyrimme suojaamaan työntekijöidemme henkilökohtaiset tiedot.
Henkilökohtaisia tietoja voivat olla:
► Virallinen henkilötunnus
► Yhteystiedot ja syntymäaika
► Taloudelliset, lääketieteelliset ja korvauksia koskevat tiedot
► Suorituskyvyn arvioinnit, ylennykset ja muut työsuhteeseen
liittyvät tiedot
Tällaisiin tietoihin pääsy on rajoitettu valtuutetuille henkilöille. Käytämme,
hallinnoimme ja hävitämme tällaisia tietoja voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti.
Jokaisen työntekijän on suojeltava sekä omia henkilötietojaan että toisten
henkilötietoja. Emme saa etsiä tällaisia muihin työntekijöihin liittyviä
tietoja, ellemme ole saaneet siihen lupaa työtehtäviemme yhteydessä.
Valtuutettuja henkilöitä lukuun ottamatta työntekijöillä on pääsy vain
itseään koskeviin tietoihin.
Valeon työntekijät ymmärtävät, että heillä ei tule olla mitään odotuksia
yksityisyydestä, kun he käyttävät yhtiön järjestelmiä tai laitteita, lukuun
ottamatta maita, joissa yksityisyys on taattu laissa. Lisätietoja Valeon
sitoutumisesta tietosuojaan on asiakirjassa Valeo’s IT Charter.
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14.5. Kolmansien osapuolten immateriaaliomaisuuden ja
luottamuksellisuuden kunnioittaminen
Kunnioitamme toisten immateriaaliomaisuutta ja luottamuksellisia
tietoja. Emme käytä epäeettisiä tai laittomia keinoja hankkiaksemme
muille kuuluvaa luottamuksellista tai omistusoikeudellista tietoa.
Vielä senkin jälkeen, kun työntekijät ovat lähteneet Valeolta, heidän on
suojeltava Valeon luottamuksellisia tietoja, eivätkä he saa jakaa niitä
muiden kanssa.

4.6. Eturistiriitojen välttäminen – uskollisuus Valeota
kohtaan
Meidän täytyy suorittaa työmme ja tehtävämme uskollisesti. Mihinkään
toimintaan ei tulisi ryhtyä, jos se aiheuttaa eturistiriidan Valeon
työntekijöiden ja yrityksen välille.
►

►
►
►
►
►

”Eturistiriita” on olemassa, kun työntekijän yksityiset edut ovat
ristiriidassa Valeon etujen kanssa. Eturistiriitoja voivat aiheuttaa
esimerkiksi seuraavat:
Osuuden omistaminen yrityksestä, joka kilpailee Valeon kanssa
Sellaisten liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen, joita
ilmenee työskennellessämme Valeolla
Tuotteiden tai palveluiden kauppaaminen Valeolle joko suoraan
tai välillisesti
Muiden sellaisten organisaatioiden hallituksessa istuminen, jotka
ovat tekemisissä Valeon kanssa tai toimivat samalla alalla
Edun saaminen itselle (tai lähisukulaiselle) liiketoimesta, jossa on
mukana Valeo-konserniin kuuluva yritys

Työntekijöiden lahjakkuus ja uskollisuus ovat välttämättömiä
menestyksellemme. Meidän ei tule koskaan pyrkiä horjuttamaan yhtiön
menestystä omaksi hyväksemme.
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Ole tietoinen ja vältä suhteita tai toimia, jotka voivat aiheuttaa tai
muodostaa eturistiriitoja. Tekemiemme päätösten tulisi aina olla Valeon
parhaan edun mukaisia.
Johtajilla ja johdon työntekijöillä on lisävastuualueita eturistiriitojen
välttämiseksi. Johtajalla tai hallituksen jäsenellä ei saa olla toista
työpaikkaa eikä hän saa omistaa tai harjoittaa liiketoimintaa, joka voi
häiritä hänen työtehtäviänsä Valeolla. Tämä sääntö ei kiellä työajan
ulkopuolella tapahtuvaa tilapäistä osallistumista sellaisen perheyrityksen
(puolison tai perheenjäsenen omistuksessa) toimintaan, joka ei kilpaile
Valeon kanssa.
Meidän odotetaan ilmoittavan mahdollisista eturistiriitoja aiheuttavista
toimista
tai
suhteista
johtajallemme,
henkilöstöhallinnolle,
lakiasiainjohtajalle, etiikasta ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle
päällikölle ja/tai sisäisen tarkastuksen johtajalle. Epäselvissä tapauksissa
käänny etiikasta ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavan päällikön
puoleen.
Havaituista tai epäillyistä väärinkäytöksistä ilmoittaminen tukee
sitoumustamme rehellisyyteen. Periaatteenamme on, että ilmoituksen
tehneisiin henkilöihin ei kohdisteta kostotoimia. Lisätietoja on kohdassa
7. ”Huolenaiheista ilmoittaminen – hälyttäminen”.

4.7. Sitoutuminen ammattitaitoon ja laatuun
Sitoutumalla innovointiin ja laatuun vuosi toisensa jälkeen pyrimme
valmistamaan tuotteita ja palveluita, jotka luovat lisäarvoa asiakkaillemme
ja kumppaneillemme. Tämän sitoumuksemme ansiosta olemme saaneet
kiitosta ja kunnioitusta muilta alan toimijoilta.
Tuotteidemme ja palvelujemme korkea laatu riippuu suunnittelu- ja
testauskäytäntömme ja tuotantojärjestelmiemme rehellisyydestä ja
luotettavuudesta. Meillä on käytössä tiukat tuotannon- ja
laadunvalvonnan standardit, joilla varmistetaan, että tuotteemme
täyttävät kaikki sovellettavat laki-, sääntely- ja asiakasvaatimukset.
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Pyrkimys laadun parantamiseen motivoi ja vahvistaa meitä kaikkia.
Valppaus, läpinäkyvyys ja varhaiset raportit johdolle kaikista havaituista
ongelmista, kuten konsepti-/suunnitteluongelma, huolenaihe tai
vaatimukset täyttämättömät vialliset osat ja todelliset tai mahdolliset
tuotantovaikeudet, ovat tuotanto- ja toimitusetiikkamme peruspilareita.
Tällainen yksityiskohtiin ja ammattitaitoon panostaminen on meille
itsestään selvää, ja se varmistaa menestyksemme.

4.8. Tilien, kirjojen ja tositteiden oikeellisuus ja
tarkkuus
Valeo-ryhmään kuuluvien yhtiöiden
kaikki varat, velat, kulut ja muut
liiketoimet on merkittävä yritysten
kirjanpitoon ja tileille, joita on
pidettävä
totuudenmukaisesti
ja
tarkasti
noudattaen
sovellettavia
kirjanpitoperiaatteita, -sääntöjä ja lakeja.
Minkäänlaisia Valeo-yhtiöiden tai tytäryritysten salaisia varoja tai
kirjaamatonta omaisuutta ei ylläpidetä mistään syystä. Kaupallisia tai
rahoitustoimia koskevien tositteiden tulee yksilöidä nämä liiketoimet
tarkasti. Mitään maksua ei voida hyväksyä tai suorittaa sellaisessa
tarkoituksessa tai ymmärryksessä, että koko maksua tai osaa siitä aiotaan
käyttää muuhun kuin maksutositteessa kuvattuun tarkoitukseen.
Valeon tai sen tytäryhtiöiden kirjanpitoon ei saa tehdä vääriä tai
keinotekoisia merkintöjä mistään syystä.
Kirjanpitomme rehellisyys
Läpinäkyvyys on johtava periaate: tarkka kirjanpito on ensiarvoisen
tärkeää korruption ja petollisten toimien ehkäisemiseksi Kaikkien kulujen,
maksujen, tositteiden ja tilikirjojen tulee yksilöidä tarkasti näiden
tapahtumien käyttötarkoitus ja luonne. Epätarkka, epätäydellinen tai
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harhaanjohtava kirjanpitokäytäntö on ehdottomasti kielletty.
Tarkka kirjanpitotapa
Kirjanpitomme laatu ja luotettavuus on meille erittäin tärkeää. Valeon
kirjanpitoon ja tileille on kirjattava täsmällisesti ja tarkasti kaikki yhtiön
varat, velat, kulut ja muut liiketoimet kaikkien kirjanpitoperiaatteiden, käytäntöjen ja -lakien mukaisesti.
Tositteiden, kirjanpidon ja asiakirjojen väärinkäyttöön kuuluvat
esimerkiksi seuraavat:
► Harhaanjohtavat raportit
► Yhtiön asiakirjojen muokkaaminen tai vääränlainen hävittäminen
► Väärien tai harhaanjohtavien taloustietojen antaminen
asiakkaille, toimittajille, viranomaisille tai osakkaille
Meidän on säilytettävä ja luetteloitava kirjanpitoaineistomme paikallisten
lakien ja Valeon sisäisten menettelytapojen mukaisesti.
Osa aineistosta tulee säilyttää useiden vuosien ajan ja osa tulee hävittää
säännöllisin väliajoin. Ota yhteys laki- tai talousosastoon, jos olet
epävarma siitä, tuleeko sinun pitää kirjaa vai ei.
Kirjanpitoaineiston tarkka säilytys on tärkeä ja yksityiskohtainen aihe.
Lisätietoja Valeon kirjanpitokäytännöistä löytyy hallinnon ja talouden
käsikirjasta (Manuel Administratif et Financier, M.A.F.). Kaikki kirjanpidon
väärinkäytöksiin liittyvät kysymykset käsitellään luottamuksellisesti ja
ilman uhkaa kostotoimista. Työntekijöiden tulee ilmoittaa johdolle
välittömästi, jos he havaitsevat rikkomuksen tai epäilevät sellaista.
Katso lisätietoja M.A.F.-käsikirjasta
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14.9. Rahanpesun torjuminen

”Rahanpesua”
tapahtuu,
kun
yksilöt
manipuloivat
kirjanpitoa
salatakseen
lainvastaisia varoja tai saadakseen laittomien
varojen lähteen näyttämään lailliselta.
Rahanpesuun liittyy usein väkivaltaisia ja
laittomia toimia. Valeon sitoutuminen laadukkaaseen kirjanpitoon
edellyttää
nollatoleranssia
rahanpesun
suhteen.
Vaihdamme
tavaroitamme ja palveluitamme ainoastaan hyväksyttäviä maksutapoja
vastaan.
Jotta omalta osaltamme voisimme estää mahdollisten rahanpesijöiden
toimintaa, meidän pitää tuntea asiakkaamme ja tarkkailla epätavallisia
tilauksia tai maksuja.
Voimme ehkäistä rahanpesua tehokkaammin seuraamalla tarkasti
maksujamme, laskujamme ja muita liiketoimiamme. Ilmoita kaikista
epätavallisista tai epäilyttävistä maksuista, maksupyynnöistä tai
rahoitusliiketoimista talousjohtajalle tai konsernin rahoitusjohtajalle.
Katso asiakirjasta Finance Team handbook lisätietoja siitä,
miten lahjonta- ja rahanpesuriskit voidaan tunnistaa.

5. Eettinen viestintä
Viestimme
selkeästi,
rehellisesti
ja
johdonmukaisesti osakkeenomistajiemme,
tiedotusvälineiden
ja
muiden
ulkopuolisten tahojen kanssa. Tämä
koskee myös viestintää Internetissä ja
sosiaalisessa mediassa, puhelimessa sekä
henkilökohtaisissa
tapaamisissa.
Keskustelemme vain niistä tiedoista, jotka on hyväksytty ulkoiseen
käyttöön ja jotka noudattavat Valeon luottamuksellisuuskäytäntöä ja
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Valeon viestintäosaston käytäntöjä.

5.1. Varovaisuutta noudattava viestintä
Yhteydenpito
tiedotusvälineiden
tai
sijoittajien kanssa Valeon puolesta edellyttää
perusteellista valmistelua ja viestintäosaston
apulaisjohtajan tai sijoittajasuhdeosaston
johtajan ennakkohyväksyntää. Jos saat
haastattelupyynnön tiedotusvälineiltä tai
muulta ulkoiselta taholta, mukaan lukien kyselytutkimuksia tekevistä ja
asiantuntijalausuntoja pyytävistä yrityksistä, pyydä hyväksyntää
viestintäosaston
apulaisjohtajalta
ennen
kuin
vastaat.
Haastattelutilanteessa valtuutetun henkilön mukana on oltava
viestintäosaston tai sijoittajasuhdeosaston edustaja.
Konferenssit ovat erinomainen mahdollisuus esitellä Valeon innovaatioita
ja osaamista. Varmista, että johto on tietoinen konferensseista ja
tapahtumista, joissa olet läsnä, ja on hyväksynyt osallistumisesi niihin. Jos
konferenssissa on läsnä kilpailijoita, varmista, että johto, konsernin
viestintäosasto, lakiosasto tai etiikasta ja vaatimustenmukaisuudesta
vastaava osasto on tarkastanut esityksesi.

5.2. Sosiaalisen median varovainen käyttö
Valeo käyttää sosiaalista mediaa, kuten Facebookia, LinkedIniä ja
Twitteriä,
viestiessään
asiakkaidensa ja sidosryhmiensä
kanssa.
Kuitenkin
vain
viestintäosaston
erikseen
nimetyillä tiedottajilla on lupa
viestiä
Valeon
puolesta
sosiaalisessa mediassa.
Vaikka

voimme

käyttää

omia

sosiaalisen
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haluamallamme tavalla vapaa-ajalla, meidän on oltava tietoisia riskeistä.
Usein tiedot, joiden uskomme olevan yksityisiä, voivat olla laajan yleisön
nähtävissä sosiaalisessa mediassa, ja huolimattomuus saattaa johtaa
Valeon
tai
Valeon
sidosryhmien
luottamuksellisten
tietojen
paljastumiseen.
Käyttäessäsi Facebookia, Twitteriä, Instagramia sekä muuta sosiaalista
mediaa viestintään ystävien ja yhteyshenkilöiden kanssa, muista
kunnioittaa yhtiötä ja Valeon työntekijöitä sekä suojata luottamuksellisia
tietoja.
Katso lisätietoja asiakirjasta Confidentiality and Image Policy ja sen
sosiaalisen median ohjeista, tai ota yhteys viestintäosastoon, jos sinulla
on kysyttävää.

5.3. Sisäpiirikauppa – Valeon osakkeiden osto ja myynti
Arvopaperimarkkinalaki asettaa merkittävän vastuun kaikille työntekijöille
(ei vain virkamiehille), joilla on pääsy Valeota (tai mitä tahansa muuta
yhtiötä, mukaan lukien kilpailijat, toimittajat, asiakkaat tai yritykset ja
yksityishenkilöt, joiden kanssa Valeolla on liiketoimintayhteyksiä)
koskeviin ”arkaluonteisiin” (etuoikeutettuihin) tietoihin, jotka eivät ole
yleisesti tiedossa, ja jotka ostavat tai myyvät suoraan tai välittäjän kautta
itselleen tai kolmannen osapuolen puolesta Valeon liikkeelle laskemia
rahoitusvälineitä (tai niihin liittyviä johdannaisia) tai suosittelevat tällaista
ostoa tai myyntiä kolmannelle osapuolelle (erityisesti ystäville tai
perheenjäsenille) tai luovuttavat näitä tietoja muihin tarkoituksiin kuin
niihin, joita varten he ovat saaneet näiden tietojen käyttöoikeuden.
Sisäpiirikauppoihin liittyvän siviilioikeudellisen vahingonkorvausvastuun
ja joissakin tapauksissa myös rikosoikeudellisen vastuun lisäksi Valeo on
huolissaan negatiivisesta julkisuudesta, jota sisäpiirikauppa saattaa
aiheuttaa koko Valeo-konsernille ja sen osakkeenomistajille.
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Monilla työntekijöillä on pääsy Valeon
luottamuksellisiin tietoihin. Tämä ei tarkoita,
että työntekijät eivät voisi koskaan ostaa tai
myydä Valeon osakkeita. Oikeudellisia riskejä
syntyy vain silloin, kun tiedot ovat
”arkaluonteisia” ”kohtuulliselle” sijoittajalle
tai keinottelijalle eli kun sijoittaja voi
kohtuullisesti pitää tietoja merkittävänä
tekijänä päätöksessään ostaa, myydä
rahoitusvälineitä.

tai

säilyttää

Valeon

Yleisesti ottaen etuoikeutetut tiedot ovat tietoja, joita ei ole julkistettu ja
jotka julkistettuina voisivat vaikuttaa liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineen
markkinahintaan. Se, onko tieto etuoikeutettua, jätetään sitten jokaisen
yksittäisen henkilön oman harkinnan varaan.
Valeolla, epätavallisia tai poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta,
yleisin esimerkki ”arkaluonteisista” tai ”etuoikeutetuista” tiedoista on
myyntiä tai tulosta koskeva tieto, jota ei ole vielä julkistettu.
Joitakin esimerkkejä kertaluonteisista tapahtumista, joita voidaan pitää
”etuoikeutettuna” tietona, ovat investointisopimukset, yritysostot,
liikeomaisuudesta
luopuminen,
suunnitelmat
sulkea
suuria
tuotantoyksikköjä, uusien merkittävien sopimusten solmimiset tai
päättymiset, tuotteiden lanseeraus tai vetäminen pois markkinoilta,
osakkeenomistajien tai ylimmän johdon merkittävät muutokset sekä
pääomaan tai osinkoihin vaikuttavat liiketoimet.
Varovainen, konservatiivinen käytäntö olisi ajoittaa kaikki ostot tai
myynnit niin, että ne tapahtuvat tällaisten tietojen julkistamisen jälkeen.
Edellä kuvattu käytäntö ei koske osakkeiden ostamista optio-oikeutta
käyttämällä (koska Valeon hallitus on määrittänyt optiosta maksettavan
hinnan etukäteen), mutta se koskee optio-ohjelman kautta ostettujen
osakkeiden myyntiä.
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Käytäntöä
sovelletaan
myös
kaikkiin
Valeon
osakkeisiin
liittyviin rahoitustuotteisiin tai välineisiin (esimerkiksi optiot,
rahasto-osuudet ja johdannaiset).
Lopuksi edellä kuvattua käytäntöä
sovelletaan myös osakkeisiin ja
arvopapereihin niissä yhtiöissä,
joilla on liiketoimintayhteyksiä
Valeon kanssa (erityisesti kilpailijat, toimittajat, asiakkaat sekä yritykset tai
henkilöt, joiden kanssa Valeolla on liiketoimintaa).

6. Koulutus – tietoisuuden kehittämistä
Riskien
ymmärtäminen
on
välttämätöntä
vaatimustenmukaisuusohjelmamme menestykselle. Kaikki insinöörit,
työntekijät
ja
johtajat,
jotka
ovat
alttiimpia
kohtaamaan
ongelmatilanteita, saavat säännöllisesti koulutusta kilpailunrajoituksesta,
lahjonnan torjunnasta ja muista aiheista. Valeon uusien työntekijöiden on
osallistuttava vaatimustenmukaisuuskoulutukseen mahdollisimman pian
työn aloittamisen jälkeen, jotta he saavat tietoa sitoutumisestamme
eettisen liiketoiminnan käytäntöihin.

The Valeo Code of Ethics | 36

1

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

Koulutuksemme tarjoaa tarkan kuvan tietyistä laittomista käytännöistä ja
niihin liittyvästä lainsäädännöstä. Koulutuksessa annetaan käytännön
esimerkkejä ja esitellään Valeon käytännöt ja menettelytavat. Tämä
koulutus on pakollinen, koska se opettaa työntekijöitä tunnistamaan ja
ratkaisemaan ongelmia sekä raportoimaan niistä.

7. Huolenaiheista ilmoittaminen –
hälyttäminen
Etiikka- ja vaatimustenmukaisuusohjelmamme tavoitteena on ehkäistä
ongelmia, hallita riskejä ja vähentää sääntöjen laiminlyöntiä. Sen
menestys
riippuu
yksilöiden
rehellisyydestä
ja
yhteisestä
päätöksestämme toimia eettisesti.
Ongelmien varhainen havaitseminen on tärkeää, jotta lainsäädäntö- ja
käytäntörikkomukset voidaan välttää. Rikkomuksen tapahtuessa on
tärkeää reagoida mahdollisimman nopeasti uusiutumisen ehkäisemiseksi.
On yhtiön parhaan edun mukaista ilmoittaa kaikista havaituista tai
epäillyistä toimista, jotka rikkovat säännöstöämme tai käytäntöjämme.
Näin vahvistamme sitoutumistamme rehellisyyteen. Jos haluat ilmaista
huolenaiheesi, voit kääntyä seuraavien henkilöiden puoleen:
► Esimiehesi
► Henkilöstöhallinnon tiimi
► Henkilöstöhallinnon vanhempi apulaisjohtaja
► Lakiasiainjohtaja
► Etiikasta ja vaatimustenmukaisuudesta vastaava päällikkö
► Sisäisen tarkastuksen johtaja
Petokseen,
lahjontaan
tai
kilpailunrajoitukseen
liittyvästä
väärinkäytöksestä voidaan ilmoittaa erityisen raportointijärjestelmän
kautta. Paikallisesta lainsäädännöstä riippuen järjestelmä tarjoaa useita
vaihtoehtoja, joilla luottamuksellinen ilmoitus voidaan tehdä
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nimettömästi. Katso tästä linkistä lisätietoja: Valeo’s Line of Alert käytäntö.
Palvelulinja ohjaa puhelun henkilölle, joka puhuu samaa kieltä: Valeo Line
of Alert -puhelinnumerot.
Luottamuksellisen kirjallisen ilmoituksen voi tehdä monikielisellä
sivustolla, joka on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena
päivänä osoitteessa http://www.expolink.co.uk/valeo.
Ilmoituksen voi myös tehdä lähettämällä sähköpostia seuraavaan
sähköpostiosoitteeseen: valeo@expolink.co.uk. Osoitetta voivat käyttää
Valeon hallinnassa olevien yksikköjen kaikki työntekijät ympäri maailman.
Ellei paikallisessa lainsäädännössä toisin määrätä, viestit voidaan lähettää
nimettömästi.
Lisätietoja Valeon käytännöistä, jotka liittyvät väärinkäytöksistä
raportointiin ja kostotoimien ehkäisyyn, on Ethics & Compliance portaalin kohdassa Line of Alert.
Voit luottaa siihen, että kaikki ilmoittamasi huolenaiheet otetaan
vakavasti ja tutkitaan viipymättä. Valeo ei hyväksy kostotoimia sellaista
henkilöä kohtaan, joka on tehnyt ilmoituksen vilpittömästi tai joka jollakin
tavalla osallistuu tutkintaan, oikeuskäsittelyyn tai kuulemiseen.
Vilpittömästi tehdyt ilmoitukset ovat rehellisiä ja tarkkoja. Emme hyväksy
sellaisia ilmoituksia, joiden tarkoituksena on ainoastaan vahingoittaa
työntekijän uraa tai mainetta. Riippumatta siitä, sallitaanko maassasi
ilmoituksen tekeminen nimettömästi, voit aina tuntea olosi turvalliseksi
tehdessäsi vilpittömän ilmoituksen, vaikka et tekisikään sitä nimettömästi.
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Dpo.internal@valeo.com
Dpo.external@valeo.com
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Ethics & Compliance
https://sites.google.com/a/valeo.com/ethics-compliance-portal/home
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