Eettinen
ohjeisto

Toimitusjohtajan tervehdys

Luotettavana
liikekumppanina
toimiminen
Työmme on ihmisten auttamista, ja
päätöksenteko edellyttää täydellistä
luottamusta. Eettinen ohjeisto auttaa
meitä varmistamaan, että toimimme
yrityksenä aina kumppaniemme ja
asiakkaidemme luottamuksen arvoisesti.
Tällä eettisellä ohjeistolla määritetään
kaikkia työntekijöitä ja liikekumppaneita koskevat vähimmäisvaatimukset
ja eettiset periaatteet. Ohjeisto toimii
ohjeena ja viitteenä kaikille, jotka kohtaavat työssään ongelmia, epäilyjä tai
huolenaiheita. Eettisen ohjeiston ansiosta kaikilla työntekijöillämme ja kumppaneillamme on yhteinen käsitys siitä,
miten toimimme yrityksenä ja mitä
asettamamme vaatimukset ihmisiltä
edellyttävät.

Käytämme tätä eettistä ohjeistoa
paitsi oppaanamme liiketoiminnassa myös apuvälineenä, jonka avulla
voimme näyttää esimerkkiä ja ilmoittaa huolenaiheistamme tai ohjeiston
rikkomuksista heti, kun sellaisia tulee
esiin. Turvataksemme organisaatiomme
meidän täytyy olla avoimia ja ylläpitää
eettistä kulttuuria, jossa jokainen uskaltaa ottaa huolenaiheensa puheeksi
silloin, kun emme pysty vastaamaan
omiin ja yhteisöidemme odotuksiin.
Jokaisella on velvollisuus toimia eettisen
ohjeistomme mukaisesti. Epävarmoissa
tilanteissa velvollisuutemme on pyytää
neuvoja.
Jakob Riis
Pääjohtaja & Toimitusjohtaja
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Soveltamisala
Tämä eettinen ohjeisto (”ohjeisto”)
korvaa aikaisemmat työntekijöiden
ja toimittajien eettiset ohjeet, ja sitä
tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti. Ohjeet on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi, joka koskee kaikkia Falck-konsernin työntekijöitä ja liikekumppaneita
eli asiakkaita, toimittajia, myyjiä, edustajia ja muita kolmansia osapuolia,
joiden kanssa Falckilla on minkäänlainen
sopimus.
Tämä ohjeisto heijastaa eettisiä
periaatteita, joita työntekijöidemme ja
liikekumppaneidemme täytyy toiminnassaan noudattaa.

Noudatamme
kaikkia soveltuvia lakeja,
Yhdysvaltain FCPA-laki
ja Ison-Britannian Bribery Act mukaan lukien,
sekä Falckin käytäntöjä
ja toimintatapoja.

Näytämme toisillemme
esimerkkiä
toimimalla rehellisesti
ja oikeudenmukaisesti.

Edistämme
rehellisyyttä painottavaa
kulttuuria
noudattamalla korkeimpia
eettisiä standardeja ja osoittamalla keskinäistä
kunnioitusta ja
luottamusta.

Edellytämme toisiltamme vastuunkantoa
ja ilmoitamme
mahdollisista
väärinkäytöksistä, jos
sellaisia tulee
tietoomme.

Tätä ohjeistoa rikkova
voidaan ohjata
uudelleenkoulutukseen tai hänelle
voidaan antaa suullinen tai kirjallinen
varoitus, häneen voidaan kohdistaa
muita
kurinpitotoimia tai hänet voidaan
irtisanoa. Pyydä epäselvissä tapauksissa neuvoa
esimieheltäsi tai Global Compliancesta, ennen kuin teet päätöksen tai
jatkat toimea.
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Lait ja
säädökset
Noudatamme liiketoiminnassamme
kaikkien toimintamaidemme lakeja ja
säädöksiä. Jos tämä ohjeisto on ristiriidassa paikallisen lain kanssa etkä ole
varma siitä, miten sinun tulisi toimia,
noudata ensisijaisesti paikallista lakia.
Jos et ole varma siitä,
mikä laki asiaa koskee, ota yhteyttä
Global Complianceen.
Kunnioitamme liiketoiminnassamme
YK:n Global Compact -aloitteen
periaatteita ja toteutamme käytäntöjä,
jotka varmistavat näiden periaatteiden
noudattamisen.
Odotamme myös liikekumppaniemme
noudattavan ja tukevan kaikkia soveltuvia lakeja, asetuksia ja kansainvälisiä
aloitteita. Emme harjoita liiketoimintaa
sellaisten osapuolten kanssa, jotka eivät
jaa
periaatteitamme.
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Nollatoleranssi
Falckin pitkän aikavälin tavoitteena
on saavuttaa asema eettisten liiketoimintatapojen eturintamassa, ja pyrimme tähän tavoitteeseemme selkeillä
toimilla. Ensinnäkin Falckin johdon on
näytettävä mallia muulle organisaatiolle ymmärtämällä ja nimeämällä
toiminnan eettisyys
ensisijaiseksi asiaksi. Toiseksi kaikkien
Falckin työntekijöiden on ymmärrettävä, mitä eettisen ohjeiston tiukka
noudattaminen tarkoittaa ja että
vaatimus on ehdoton.

1.	Kaikkien Falckin työntekijöiden odotetaan toimivan eettisesti, ja eettinen ohjeisto antaa heille tietoja
parhaista eettisistä käytännöistä.
2.	Falck ei siedä epäeettistä
käyttäytymistä tai eettisen ohjeiston rikkomuksia yhdeltäkään
työtekijältään.
3.	Jokaisen työntekijän on käytävä
läpi eettistä ohjeistoa koskeva koulutus ja noudatettava ohjeistoa
kaikissa tilanteissa.
4.	Kaikkien työntekijöiden tulee ilmoittaa kaikista tapahtuneista ja/tai
epäillyistä eettisen ohjeiston rikkomuksista esimiehelleen tai Falck
Alert -järjestelmään.
5.	Rikkomuksista ilmoittavia suojellaan kostotoimenpiteiltä.

6. Rikkomusepäilyt tutkitaan, ja
asianomaisia
työntekijöitä tulee kohdella
oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti.
7.	Kaikkia tutkintaan osallistuvia työntekijöitä on kohdeltava
tasapuolisesti riippumatta heidän
tehtävänimikkeestään tai asemastaan Falckilla.
8.	Tätä ohjeistoa rikkova voidaan
ohjata uudelleenkoulutukseen
tai hänelle voidaan antaa varoitus, hänet voidaan pidättää tehtävistään tai irtisanoa, tai häneen
voidaan kohdistaa muita kurinpitotoimia.

Kaikista eettisen ohjeiston rikkomuksia
koskevista ilmoituksista tai epäilyistä
tehdään
riippumaton ja puolueeton tutkinta, josta vastaa Global Compliance.
Tutkintaa suorittaessaan Global
Compliancen täytyy noudattaa tarkastusvaliokunnan ja Falckin hallituksen hyväksymiä vakiomenetelmiä.
Tutkinnan jälkeen Global Compliance
suosittelee sopivia kurinpitotoimia ja
vie asian mahdollisesti Falck Integrity
Boardille (rehellisen liiketoiminnan toimikunnalle) lopullista päätöksentekoa
varten.

9.	Eettisen ohjeiston tahalliset rikkomukset johtavat välittömään
irtisanomiseen.
10.	Kaksi kirjallista varoitusta johtaa
irtisanomiseen.
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Lahjonta ja korruptio
Uskomme, että reilun kilpailun ja rehellisyyden tulee näkyä kaikessa toiminnassamme. Meillä on nollatoleranssi
kaikelle suoralle tai välilliselle lahjonnalle
ja korruptiolle riippumatta siitä, onko
siihen syyllistyvä henkilö työntekijämme,
edustajamme vai jokin muu liikekumppani.

Mitä sinulta odotetaan?
• Älä koskaan tarjoa, maksa tai ota vastaan lahjuksia.
• Kieltäydy suorittamasta virkamiehille
mitään sellaisia maksuja, joita ei vaadita laissa tai kirjallisen sopimuksen
perusteella.
• Hyväksy tai anna lahjoja vain tämän
ohjeiston sallimissa rajoissa.
• Älä koskaan tarjoa, maksa tai ota vastaan minkäänlaista
takaisinmaksua, alennusta tai muuta
arvokasta saadaksesi liiketoimintaetua tai henkilökohtaista hyötyä.
• Varmista aina
kaikkien liiketapahtumien avoimuus.
• Ilmoita kaikista havaitsemistasi,
epäilemistäsi tai
sinulta pyydetyistä lahjuksista esimiehellesi ja Falck Alert -järjestelmään.

Ohjeen noudattaminen käytännössä
Jos saan selville, että liikekumppani on hiljattain sekaantunut
lahjontaan, pitääkö minun ottaa asia hänen kanssaan puheeksi?
Jos huomaat, että liikekumppani
on ollut osallisena lahjontatapauksessa, sinun tulee ilmoittaa asiasta
esimiehellesi ja Falck Alert -järjestelmään. Liikekumppaniemme toiminta heijastuu myös meihin.

Emme osallistu epäeettisiin tai laittomiin liiketoimiin. Falckin vastuulla
on varmistaa, että kaikki liikekumppanimme kunnioittavat
sitoutumistamme eettiseen liiketoimintaan.

Pitäisikö minun maksaa käteismaksu rajalla, kun olen
liikematkalla?

Tällaisia maksuja koskevat pyynnöt
voidaan hyväksyä vain osana laillista menettelyä (esimerkiksi nopeutettu käsittely) ja silloin, jos niistä
voidaan saada kuitti. Käteismaksut
rajoilla ovat yleensä lahjuksia, joten
niitä ei voida sallia.

Pienet epäviralliset tullimaksut
eivät ole sallittuja paitsi silloin, kun
maksaja pelkää välitöntä vaaraa.
Tällöin maksusta täytyy ilmoittaa
heti esimiehelle ja Code of Conduct
-tiimille.
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Ohjeen noudattaminen käytännössä

Voitelumaksut
Voitelurahat ovat pieniä maksuja tai
lahjoja (kuten savukkeita, alkoholia tai
hajuvesipullo), joita annetaan viranomaisille, jotta nämä varmistaisivat tai
nopeuttaisivat sellaisia julkishallinnon
rutiininomaisia toimintoja, joihin voitelurahan antaja on
oikeutettu ilman tällaista maksua.
Kyse voi olla myös lainvastaisen etuuskohtelun hankkimisesta.
Mitä sinulta odotetaan?
• Jos virkamies pyytää voitelurahaa,
sen saa antaa vain siinä tapauksessa,
että sinun tai jonkun toisen henkilön
terveys tai turvallisuus on vaarassa.
Sinun on sitten ilmoitettava asias-

Voinko maksaa pienen summan, kun meillä on kova kiire ja tarvitsemme luvan paikallishallinnolta?

ta heti Code of Conduct -tiimille, ja
lisäksi tämä tieto on kirjattava omiin
rahoitustietoihin.
• Jos voitelurahaa vaaditaan eikä
terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa ole, älä koskaan maksa voitelurahaa. Jos voitelurahaa
pyydetään:
• Kyseenalaista pyynnön lainmukaisuus ja ilmoita viranomaiselle, että
se on yrityksen ohjeistuksen vastaista.
• Ilmoita viranomaiselle, että sinun on
pyydettävä ensin lupa esimieheltä
tai Code of Conduct -tiimiltä.
• Jos viranomainen jatkaa voitelurahan pyytämistä, pyydä maksusta
kuitti tai muu asiakirja.
• Jos tällaista kuittia ei anneta, pyydä
saada tavata viranomaisen esimies.
• Kirjaa maksut kirjanpitoon.
• Ilmoita tapahtumasta viipymättä
kirjallisesti esimiehellesi ja Code of
Conduct -tiimille.

Jos toimelle on nopeutettu vaihtoehto, josta voidaan saada kuitti,
tällaiset maksut ovat sallittuja,
sillä niitä ei pidetä voitelurahana.
Kaikkien liiketapahtumien täytyy
olla laillisia ja avoimia.

Falck ei maksa mitään sopimattomia maksuja eikä tarjoa mitään
muutakaan arvokasta viranomaisille tai muille julkisen sektorin
työntekijöille prosessin nopeuttamiseksi tai turvaamiseksi.

Ovatko voitelurahat lahjontaa?

Ymmärrämme, että joissakin tapauksissa
voitelurahan maksamista ei voida
välttää. Tällaisia ovat esimerkiksi
tilanteet, joissa henkilökohtainen
turvallisuus voi olla vaarassa. Tällaisessa tapauksessa sinun täytyy
aina ilmoittaa maksusta.

Olemme havainneet, että loppujen
lopuksi lahjonnan ja voitelurahojen välillä ei juuri ole eroa. Emme
osallistu epäeettiseen tai laittomaan toimintaan liiketoiminnan
saamiseksi tai säilyttämiseksi.
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Ohjeen noudattaminen käytännössä

Lahjat ja
kestitys
Olemme sitoutuneet harjoittamaan
liiketoimintaamme rehellisesti ja sovellettavien lahjonnan vastaisten lakien ja
säädösten mukaisesti.
Vaikka lahjat ja kestitys on otettava
huomioon osana liiketoimintaa ja liikesuhteiden ylläpitoa, niitä tulee rajoittaa
mahdollisimman paljon.

Kun kestitsemme liikekumppaneita, tuleeko meidän maksaa
ruoka ja juomat?

•

•
Mitä sinulta odotetaan?
• Varmista, että annetuilla ja vastaanotetuilla lahjoilla ja kestityksellä
on hyväksyttävä liiketoiminnallinen
tarkoitus, että niiden arvo on kohtuullinen ja että kussakin tapauksessa
ne ovat kohtuullisia, suhteellisia ja
liikesuhdetta vastaavia.
• Mieti tarkasti, miten muut voivat
tulkita toimintamme. Ota huomioon,
kuinka usein lahjoja ja kestitystä an-

•

•

•

•

netaan, minkä tyyppistä se on ja
mikä sen tarkoitus on.
Ilmoita kaikista lahjoista ja kestityksistä, joiden arvo ylittää 50 dollaria,
Code of Conduct -sovelluksen kautta ja
varmista, että esimies hyväksyy kaikki
lahjat ja kestitykset, joiden arvo on yli
100 dollaria.
Älä hyväksy minkäänlaisia henkilökohtaisia etuja tai lahjoja.
Pyydä esimieheltäsi lupa kolmannen
osapuolen maksamalle matkalle tai
majoitukselle.
Pyydä Code of Conduct -tiimiltä
lisätietoja virkamiehille suunnatuista
lahjoista tai kestityksistä niiden tyypistä ja arvosta riippumatta.
Älä koskaan anna tai vastaanota lahjoja tai kestitystä
aikoina, jolloin tehdään tärkeitä liiketoimintaa koskevia päätöksiä.
Muista, että seuraavanlaiset lahjat
ja kestitys eivät ole koskaan hyväksyttäviä ja että niistä on kieltäydyttävä: käteinen tai muut rahavarat,
henkilökohtaiset palvelut, lainat sekä
kaikenlaiset lainvastaiset lahjat ja
toiminnot.

Voimme viedä liikekumppaneita
päivälliselle, mutta meidän täytyy
olla varovaisia ja käyttää harkintaa. Kaikki kulut täytyy kirjata
asianmukaisesti ja sisäisten valvontamekanismien mukaisesti.

Falck ei tarjoa kohtuutonta tai
suhteetonta kestitystä. Tämä pitää
paikkansa erityisesti
neuvottelujen aikana, sillä toimintamme tällaisena aikana
voidaan nähdä kannustimena sopimuksen tekemiseen.

Kun teemme sopimuksen uuden asiakkaan kanssa, voimmeko
antaa lahjan liikekumppanillemme?

Lahjojen antaminen voi olla hyväksyttävää, mutta meidän täytyy
noudattaa varovaisuutta ja ottaa
aina huomioon olosuhteet, lahjan
tyyppi ja tarkoitus sekä se, onko
lahjan antaminen sopivaa. Falckin
mainostuotteet eivät ole pakollinen
lahja, mutta ne ovat usein hyvä ja
sopiva idea.

Muista, että seuraavat eivät ole
koskaan
hyväksyttäviä lahjoja: Käteinen
raha tai käteistä vastaava lahja,
laittomat tai arveluttavat lahjat
tai sellaiset tapahtumat, joihin vain
toinen osapuoli osallistuu. Meidän
täytyy aina miettiä, miten muut
voivat tulkita toimintamme.
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Eturistiriita
Meidän on varmistettava, että tekemämme liiketoimintapäätökset ovat
Falckin etujen mukaisia eivätkä koskaan
vaaranna
rehellisyyttämme tai
liikekumppaneidemme luottamusta.
Tämän vuoksi ilmoitamme heti intressit, joiden voidaan
objektiivisesti katsoa vaikuttavan
päätöksentekoomme.
Mitä sinulta odotetaan?
• Älä koskaan osallistu liiketoimintoihin, joihin voi liittyä taloudellisia tai
henkilökohtaisia etuja, jos nämä edut
voivat olla ristiriidassa Falckin liiketoimintapäätösten tai omien velvollisuuksiesi kanssa.

• Ilmoita kaikista todellisista tai
oletetuista eturistiriidoista
Code of Conduct -sovelluksella.
• Omistusta tai taloudellisia etuja
yrityksessä, joka on Falckin asiakas
tai toimittaja, tulee välttää, ellet
ilmoita asiasta ja saa sille esimiehesi
hyväksyntää.
• Älä koskaan ohjaa liiketoimintaa tai
anna edullisia ehtoja yritykselle, josta
sinä, läheinen ystävä tai perheenjäsen
omistaa osan.
• Älä koskaan palkkaa töihin ystäviä
tai perheenjäseniä, ellei tämä ole
pätevin hakija ja ellei suhdetta ole ilmoitettu esimiehelle, joka on hyväksynyt
kyseisen henkilön palkkaamisen.
• Vältä ehdottomasti tilanteita, joissa
perheenjäsen tai lähisukulainen on
suora alaisesi tai
joissa sinun täytyy valvoa tai arvioida
hänen toimiaan tai määrittää hänen
palkkansa
tai muut etuutensa.

Ohjeen noudattaminen käytännössä
Olen hallinnoinut ammatillista suhdetta tiettyyn toimittajaamme jo useiden vuosien ajan. Onko kyseessä eturistiriita?

Suhteen olemassaolo ei sinänsä luo
eturistiriitaa. Eturistiriita syntyy,
kun suhde voi häiritä kykyäsi
työskennellä Falckin parhaiden
etujen mukaisesti.

Sinun täytyy varmistaa, että
kaikkia vaadittavia prosesseja ja
hallintamekanismeja noudatetaan
tarkasti silloinkin, kun olet harjoittanut liiketoimintaa tietyn liikekumppanin kanssa jo pitkään.

Täytyykö minun aina ilmoittaa henkilökohtaisista intresseistäni?
Eturistiriitoja voi ilmetä milloin tahansa, ja sinulla on jatkuva velvollisuus ilmoittaa niistä. Sinun täytyy
aina ilmoittaa henkilökohtaisista
intresseistäsi Code of Conduct
-sovelluksen kautta, jotta Falck voi
selvittää asian,
ennen kuin siitä muodostuu ristiriita.

Yksityishenkilöt eivät voi luottaa
siihen, että heidän sopimusehtonsa ohittavat heidän
velvollisuutensa ilmoittaa todelliset,
mahdolliset tai näennäiset eturistiriitansa. Eturistiriidoista täytyy
ilmoittaa aina, kun niitä ilmenee.
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Ohjeen noudattaminen käytännössä

Petos
Kaikkien Falckin työntekijöiden on
toimittava eettisesti ja vastuullisesti
yrityksen käytäntöjen sekä sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti. Falck
ei salli
minkäänlaisia petoksia, kuten varkautta, kavallusta, rahanpesua, terrorismin
rahoittamista tai yrityksen omaisuuden
väärinkäyttöä.
Mitä sinulta odotetaan?
• Falckin varoja saa käyttää vain yritystoimintaan.
• Kaikki luottokorttikulut ja korvaukset
täytyy ilmoittaa ja dokumentoida
tarkasti.
• Muista, että petollinen toiminta tai
siihen osallistuminen on vakava rikos,
joka myös vaikuttaa yrityksen maineeseen.
• Tiedostat, että kavallus on rikollinen
teko, jolla tarkoitetaan varojen pidät
tämistä tai niiden väärinkäyttöä
siten, että tarkoituksena on kyseisen

Voimmeko ohittaa sisäiset valvontamekanismit, jos asiakkaalla on kiire?

•

•
•

•

•

•

omaisuuden muuntaminen omaan
käyttöön.
Älä hyväksy tai valtuuta maksuja ilman asianmukaista dokumentaatiota
tai laskua.
Kirjaa kaikki tapahtumat tarkasti ja
pidä nämä kirjaukset ajan tasalla
Kieltäydy kaikista käteismaksuista tai
tuntemattoman osapuolen kirjoittamista sekeistä.
Vältä kaikkia rahoitustapahtumia,
jotka ohittavat kirjaamis- ja raportointivaatimukset.
Vältä maksujen suorittamista maissa, joista Falck ei ole saanut mitään
palveluja, ellei maksu ole dokumentoitu ja läpinäkyvä.
Vältä aina poikkeuksia, kuten riittämättömiä, epäilyttäviä tai vilpillisiä
maksutietoja.

Falckin prosesseja ja sisäisiä valvontamekanismeja tulee noudattaa kaikissa tilanteissa. Jos sisäisiä
valvontamekanismeja tai prosesseja ei ole, tämä on määritettävä ja
dokumentoitava ennen toiminnan
jatkamista.

Sisäisiä valvontatoimia ei voida
sivuuttaa pelkästään siksi, että
asiakas
painostaa nopeuttamaan prosessia. Sinulla ei myöskään ole oikeutta antaa tällaisia lupauksia yrityksen nimissä.

Voinko käyttää Falckin yrityskortteja yksityistarkoituksiin,
jos ilmoitan asiasta?

Falckin yrityskorttien ainoa tarkoitus on kattaa
työntekijän työhön liittyvät kulut
(esimerkiksi majoitus ja ateriat
työmatkan aikana). Kaikki
kulut täytyy aina
ilmoittaa tarkasti.

Yrityskortteja ei saa käyttää
yksityistarkoituksiin edes työmatkalla.
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Kilpailulainsäädännön
noudattaminen
Noudatamme liiketoiminnassamme
kaikkia voimassa olevia kilpailulakeja.
Olemme sitoutuneet oikeudenmukaiseen, avoimeen ja rajoittamattomaan
kilpailuun emmekä hyväksy minkäänlaista lainvastaista tai kilpailun vastaista
toimintaa tai epäeettisiä käytäntöjä
uuden liiketoiminnan hankinnassa tai
nykyisen liiketoiminnan ylläpidossa.
Mitä sinulta odotetaan?
• Älä koskaan tee kilpailijoiden kanssa
sopimuksia, joissa määritetään hintoja tai sovitaan hinnoista suoraan tai
epäsuoraan.
• Älä koskaan jaa markkinoita ja/tai
asiakkaita äläkä sovi tarjouksista tai
vastauksista tarjoukseen kilpailijoiden
kanssa.

• Älä koskaan sulje pois kilpailijoita
yhteystyössä muiden
yritysten kanssa.
• Älä koskaan jaa sellaisia luottamuksellisia kaupallisia liiketoimintatietoja
kilpailijan tai kilpailijan edustajan
kanssa, jotka voivat sisältää hintoihin,
keskeneräisiin tarjouksiin, ehtoihin,
markkinaosuuksiin, kustannuksiin tai
voittomarginaaleihin liittyviä tietoja.
• Kun osallistut ammattiyhdistyksen
toimintaan tai olet muuten vuorovaikutuksessa kilpailijoiden kanssa, älä
koskaan toimi tämän ohjeiston vastaisesti.
Jos kilpailija pyrkii toimimaan
tällä tavoin, ilmaise, ettet halua
keskustella asiasta, ja poistu paikalta.
• Jos olemme johtavassa markkina-asemassa, älä koskaan toimi
tavalla, joka voitaisiin
katsoa tämän aseman väärinkäytöksi
(kuten tuotteiden tai palvelujen myynti kustannuksia alhaisemmalla hinnalla tai veloittamalla ylihintaa)
tai joka rikkoo paikallisia lakeja tai
säädöksiä.

Ohjeen noudattaminen käytännössä
Voinko keskustella hinnoittelustrategiastamme muiden yritysten kanssa, jos ne eivät ole kilpailijoitamme?

Falck kannattaa hyvin toimivia
markkinoita eikä osallistu kilpailua
rajoittavaan toimintaan.
Hinnoittelustrategia on erityisen
arkaluontoinen tieto, emmekä
jaa sitä kolmansien osapuolten
kanssa.

Emme paljasta hinnoittelustrategioita Falckin kanssa kilpaileville
yrityksille. Tällaisten arkaluontoisten tietojen jakaminen kilpailijoiden
kanssa on kilpailua rajoittavaa
käyttäytymistä, joka häiritsee
reilua kilpailua.

Tarvitsenko ennakkoluvan osallistuessani ammattiyhdistyksen tapahtumaan?
Et välttämättä tarvitse
hyväksyntää ammattiyhdistyksen
tapahtumiin osallistumiselle, mutta
sinun täytyy osallistuessasi noudattaa tätä ohjeistoa. Jos sinulla
on epäilyksiä tai kysyttävää, ota
yhteyttä esimieheesi tai Code of
Conduct -tiimiin.

Falck ei jaa kilpailun kannalta arkaluontoisia tietoja kilpailijoiden tai
heidän edustajiensa kanssa.
Kilpailijoita koskevat tiedot täytyy
hankkia laillisella
tavalla, esimerkiksi julkisista
lähteistä.
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Yrityksen omaisuus ja
tietojen suojaaminen
Meillä kaikilla on vastuu huolehtia yrityksemme omaisuudesta, käyttää laitteita asianmukaisesti ja varmistaa, että
henkilötietoja käytetään ja käsitellään
laillisella tavalla. Käytämme resurssejamme – työntekijöitä, rahoitusomaisuutta, fyysisiä ja henkisiä resursseja
– tehokkaasti kasvattaaksemme liiketoimintaa.
Mitä sinulta odotetaan?
• Käytä yrityksen omaisuutta vain
työtarkoituksiin, ellei sinulla ole nimenomaista valtuutusta muuhun
käyttöön.
• Älä koskaan pyri saamaan henkilökohtaista hyötyä yrityksen omaisuuden käytöstä, myynnistä, siirrosta tai
muusta luovuttamisesta.
• Arvosta aina yrityksen aikaa ja
työskentele ahkerasti täyttääksesi

rooliisi liittyvät velvollisuudet.
• Varmista, ettei yrityksen luottamuksellisia tietoja jaeta kenenkään kanssa, ellei tähän ole lupaa.
• Kun puhut Falckista julkisesti tai julkaiset jotain yritykseen liittyvää
sosiaalisessa mediassa, muista kunnioitus, hyvä harkinta, vastuullisuus ja
lojaalius.
• Sinun täytyy käsitellä liikekumppaneilta saamiasi luottamuksellisia
tietoja ja henkilötietoja vastuullisesti
ja noudattaen kaikkia voimassa olevia
tietosuojalakeja ja -säädöksiä.
• Älä koskaan jaa henkilötietoja, ellei
tällainen jakaminen täytä sovellettavien tietosuojalakien ja -säädösten
määräyksiä ja
tapahdu turvallisella tavalla.

Ohjeen noudattaminen käytännössä
Voinko keskustella yrityksen asioista kollegan kanssa julkisessa liikennevälineessä?

Työntekijöiden täytyy toimia vastuullisesti keskustellessaan yrityksen
asioista julkisesti. Varmista, ettei
kukaan kuuntele, kun keskustelet
yritysasioista julkisella paikalla,
jotta luottamuksellisia tietoja ei
vuoda yrityksen ulkopuolelle.

On tärkeää säilyttää luottamukselliset yritystiedot Falckin sisällä, ei
ulkopuolisten käsissä. Myös yrityksen sisällä tietoja jaetaan vain
niille, jotka tarvitsevat niitä.

Miten käsittelen luottamuksellisia tietoja ja henkilötietoja
oikein?

Falck tarjoaa koulutusta ja resursseja, jotta työntekijämme tietävät, mitä valvontamekanismeja
heidän täytyy ottaa käyttöön voidakseen varmistaa tietojen oikean
käsittelyn. Tällaisia mekanismeja
ovat esimerkiksi sähköpostiviestien säilytyskäytännöt ja luottamuksellisten
asiakirjojen silppuaminen.

Kun hallussamme on tällaisia
tietoja, toimimme vastuullisesti
ja varmistamme, että olemme
ryhtyneet toimenpiteisiin niiden
suojaamiseksi. Emme unohda
arkaluontoisia asiakirjoja levälleen
toimistoon emmekä jätä tietokonettamme lukitsematta ja
valvomatta.
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Työskentely
liikekumppanien
kanssa
Ymmärrämme, että liikekumppaneiden
toiminta heijastuu myös meihin. Falck pyrkiikin siksi luomaan eettisen ja
läpinäkyvän suhteen liikekumppaneidensa kanssa. Tämän vuoksi Falck odottaa, että liikekumppanit noudattavat
kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä
sekä eettisessä ohjeistossa ilmaistuja
periaatteita.
Mitä sinulta odotetaan?
• Toimintamme liikekumppaneiden
kanssa on oltava läpinäkyvää ja
avointa.
• Varmistat, että liikekumppanit eivät
vahingoita Falckin mainetta.
• Varmista, että liikekumppanit noudattavat eettistä ohjeistusta, kun ne
toimivat
puolestamme.
• Maksa liikekumppanille vain toteutet-

tuun palveluun suhteutettu summa.
• Varmista, että toimittajiemme ja
edustajiemme palvelu on aitoa ja
ammattimaista.
• Älä anna lahjusten, lahjojen, etujen tai
kestityksen vaikuttaa
toimittajien valintaa koskeviin päätöksiin.
• Älä tarjoa tai ota vastaan lahjoja ja
kestitystä, joka ei ole ohjeistuksen,
sovellettavan lainsäädännön, kuten
paikallisten lakien ja säädösten, mukaista.
• Varmista, että liikekumppaniin tutustutaan riittävän huolellisesti ennen
sopimuksen solmimista. Tämä on
erityisen tärkeää, jos liikekumppani
on valtion, viranomaisen tai läheisen
perheenjäsenen omistuksessa tai
hallinnassa.

Ohjeen noudattaminen käytännössä
Miten liikekumppanin toiminta vaikuttaa
maineeseemme?

Liikekumppaniemme toiminta
vaikuttaa meihin, jos se ei noudata tätä ohjeistoa tai voimassa
olevia lakeja. Siksi meidän täytyy
varmistaa, että vuorovaikutuksemme liikekumppaneiden kanssa
on avointa ja rehellistä.

Emme tee sopimuksia sellaisien
liikekumppaneiden kanssa, jotka
eivät jaa tai tue periaatteitamme
ja tätä ohjeistoa. Emme anna
minkään laittoman tai epäeettisen
houkutuksen vaikuttaa päätöksiimme.

Koskevatko vaatimustenmukaisuuslausekkeet toimittajiamme?
Toimittajien odotetaan noudattavan ohjeistoamme ja sen käytäntöjä sekä eettisiä periaatteitamme.
Suorat toimittajat ovat vastuussa sen varmistamisesta, että
kaikki alihankkijat noudattavat
sisällöltään olennaisesti samanlaisia käytäntöjä.

Suoran toimittajan täytyy tehdä
alihankkijoistaan due diligence -selvitys ja antaa sen tulokset Falckille
pyydettäessä. Falckilla on
tarvittaessa oikeus hylätä alihankkija.
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Ihmisoikeudet
Falck noudattaa kaikkia lakeja ja
säädöksiä, joilla pyritään suojelemaan ja
edistämään ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti
ja työpaikoilla. Koulutamme työntekijöitämme ihmisoikeusasioissa, kunnioitamme heidän oikeuttaan käyttää
yhdistymisvapauttaan ja tunnustamme
heidän oikeutensa olla jäsenenä ammattiyhdistyksessä tai muussa työehtoneuvotteluryhmässä.

Mitä sinulta odotetaan?
• Osallistut ihmisoikeuksia tukevan ja
kunnioittavan kulttuurin kehittämiseen.
• Noudatat työolosuhteita koskevia
lakeja ja määräyksiä ja varmistat,
että työntekijöille maksetaan oikeudenmukaiset korvaukset, että
he saavat riittävät tauot ja että he
työskentelevät omasta tahdostaan.
• Noudatat lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät henkilön oikeuteen liittyä
ammattiliittoihin tai muihin työehtosopimuksista neuvotteleviin ryhmiin.
• Kerrot, jos havaitset minkäänlaista
mahdollista ihmisoikeusrikkomusta.
Ota yhteyttä lähimpään esimieheesi,
paikalliseen johtoryhmään tai käytä
Falck Alert -järjestelmää.

Ohjeen noudattaminen käytännössä
Miten ihmisoikeudet koskevat minua työssäni?

Noudatamme kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä sekä
järjestämme koulutusta ja perehdytystä varmistaaksemme, että
kehitämme vaatimustenmukaisuuden kulttuuria, joka kunnioittaa
ja suojelee ihmisoikeuksia.

Tavoitteenamme on eliminoida
kaikki haitalliset vaikutukset, joita
organisaatiollamme ja toimitusketjullamme voi olla ihmisoikeuksiin.
Varmistamme tämän tekemällä
riittävät due diligence -selvitykset
kaikessa toiminnassamme.

Saavatko Falckin työntekijät liittyä ammattiliittoon?

Työntekijöillä on oikeus muodostaa
vapaasti ammattiliittoja ja muita
työehtosopimuksista neuvottelevia
ryhmiä ja liittyä niihin sovellettavien kansallisten ja paikallisten lakien
ja määräysten mukaisesti.

Ammattiliittoon tai työehtosopimuksen piiriin liittymisellä ei
ole kielteisiä seurauksia työntekijöille, jotka päättävät tehdä niin.
Työntekijät voivat ilmoittaa mahdollisista kostotoimenpiteistä
johdolle tai rikkomusten paljastusjärjestelmän (Falck Alert)
kautta.
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Työterveys ja
-turvallisuus
Ja lupaamme olla paikalla aina, kun
meitä tarvitaan. Pidämme työstämme
ja olemme ylpeitä saavutuksistamme.
Haluamme välittää työntekijöistämme,
rakentaa tälle ajatukselle vahvan perustan ja tulla organisaatioksi, jonka
yrityskulttuurissa terveys ja turvallisuus
ovat olennaisessa osassa.
Mitä sinulta odotetaan?
• Varmistat oman turvallisuutesi ja
muiden ympärilläsi olevien turvallisuuden kaikin
asianmukaisin varotoimin.
• Edistät terveellistä ja turvallista
työympäristöä.
• Varmistat, että sinä ja muut olette
tietoisia työterveyteen ja -turvallisuu-

•

•

•

•

teen liittyvistä käytännöistämme ja
menettelytavoistamme, ja ymmärrät,
miten ne vaikuttavat työhömme.
Käytät sopivia
henkilösuojaimia tarvittaessa
ja oikeiden
menettelytapojen mukaisesti.
Et koskaan tee kompromisseja terveyden
ja turvallisuuden suhteen ja ilmoitat
kaikista huolenaiheistasi esimiehellesi.
Ilmoitat esimiehellesi uusista mahdollisuuksista ja muutoksista päivittäisessä
työssäsi, jotta voit parantaa työterveys- ja työturvallisuuskäytäntöjä.
Et koskaan nauti alkoholia
tai huumaavia aineita työssä tai
työskentele niiden vaikutuksen
alaisena.

Ohjeen noudattaminen käytännössä
Voimmeko noudattaa jonkun muun käyttämiä menettelytapoja
koulutuksen mukaisten menettelyjen sijasta?

Varmistamme, että sinulla on lakien ja sisäisten standardien
mukainen koulutus työsi turvalliseen suorittamiseen. Sinua rohkaistaan ottamaan asia esille, jos
uskot, että emme täytä tätä standardia.

Ymmärrämme, että hyvä työterveysja työturvallisuusjohtaminen on
vahva tekijä menestyksessämme.
Meidän täytyy noudattaa sisäisiä
ohjeita ja olla käyttämättä muita
menettelytapoja, vaikka ne vaikuttaisivat nopeammilta
tai helpommilta.

Olen huomannut, että kollega ei noudata tavanomaista menettelyä. Pitäisikö minun ilmoittaa tästä?

Menettelytapojemme tarkoituksena on varmistaa, ettet loukkaannu
tai aseta muita vaaraan työssäsi.
Sinun on lisättävä tietoisuutta
ja kerrottava kaikista vaarallisista tilanteista tai turvallisuuden
vaarantavasta toiminnasta esimiehellesi, kollegallesi tai turvallisuusvastaavalle.

Oleilu työpaikalla alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty. Jos huomaat
käyttäytymistä, joka ei noudata
standardejamme ja menettelytapojamme, sinun on aina ilmoitettava siitä Falck Alert -järjestelmässä.
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Ohjeen noudattaminen käytännössä

Ympäristö
Me Falckilla pyrimme mahdollisuuksien mukaan vähentämään negatiivisia
ympäristövaikutuksia, joita liiketoimintamme voi aiheuttaa. Odotamme
työntekijöidemme ja liikekumppaniemme tukevan ennakoivaa lähestymistapaa ympäristöasioihin ja ryhtyvän
toimiin kestävän toiminnan varmistamiseksi.

Miten voimme toimia ympäristötietoisesti
päivittäisessä työssämme?
Mitä sinulta odotetaan?
• Noudatat ympäristöä ja työpaikkaa
koskevia kansallisten ja paikallisten
viranomaisten sääntöjä.
• Pyrit tuottamaan mahdollisimman
vähän haittaa ympäristölle tehdessäsi
liiketoimintaa koskevia päätöksiä.
• Varmistat Falckin
resurssien tehokkaan käytön ja edistät energiansäästöja tehokkuustavoitteita, kuten
veden ja luonnonvarojen kulutuksen, jätteiden määrän ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.
• Kannustat liikekumppaneitamme
toimimaan ympäristötietoisella tavalla ja noudattamaan soveltuvia
ympäristölakeja ja -määräyksiä.

Otamme jokaisessa tekemässämme päätöksessä huomioon sen vaikutukset ympäris
tölle. Kannustamalla ihmisiä
käyttämään resursseja,
polttoainetta ja sähköä kestävällä
tavalla luomme ilmaston kannalta
kestävän työympäristön.

Odotamme liikekumppaneidemme
toteuttavan ympäristövalvontamenettelyjä tuotteissaan ja alihankkijoidensa kanssa. Varmistamme,
että toimintamme ei aiheuta
tarpeetonta vahinkoa ympäristölle.
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Ohjeen noudattaminen käytännössä

Sosiaaliset
sijoitukset
Sosiaaliset sijoitukset ovat hyvän
tekeväisyyteen liittyviä, ei-kaupallisia
maksuja, jotka voidaan suorittaa varojen, tavaroiden tai palvelujen muodossa.
Maksimoidakseen vaikutuksensa Falck
keskittyy sosiaalisiin sijoitustoimintoihin, joilla on selkeä yhteys liiketoimintaamme.

Voimmeko tehdä hyväntekeväisyyslahjoituksia tunnetulle
organisaatiolle?

Mitä sinulta odotetaan?
• Ymmärrät, että painotamme tiettyjä
sosiaalisia investointeja, kuten ensiapukoulutusta, jolla voimme auttaa
ennen ammattimaisen hoitohenkilökunnan
saapumista paikan päälle, koska ne
liittyvät läheisesti liiketoimintaamme.
• Vältät eturistiriitoja
päättäessäsi sosiaalisista sijoituksista.
• Sosiaaliset sijoitukset täytyy dokumentoida ja hyväksyttää asianmukaisella johdolla.
• Ennen sosiaalisen sijoituksen tekemistä
kohteesta on tehtävä asianmukainen
due diligence -selvitys.
• Vältä poliittisten investointien tekemistä ja sellaisiin osallistumista.

Lahjoitukset tunnetuille hyväntekeväisyysjärjestöille ovat hyväksyttäviä, kunhan ne tehdään vastuullisella ja läpinäkyvällä tavalla
ja niissä noudatetaan sosiaalisten
sijoitusten käytäntöjä.

Falck ei tee lahjoituksia, joista ei
ole tehty asianmukaista etukäteisselvitystä ja joille ei ole johdon
hyväksyntää. Yksittäisille henkilöille
maksettavat lahjoitukset eivät ole
sallittuja.

Pitääkö johdon hyväksyä kaikki
sosiaaliset sijoituksemme?

Jotta voidaan varmistaa, että
sosiaaliset sijoituksemme ovat avoimia, laillisia ja käytäntöjen mukaisia, niille täytyy saada
asiaankuuluvan johdon etu
käteinen kirjallinen hyväksyntä ja
ne täytyy
dokumentoida asianmukaisesti.

Falckin varoja ei käytetä viranomaisen pyytämien tai ehdottamien lahjoitusten tekemiseen.
Kaikkien sijoitustemme täytyy
noudattaa sosiaalisten sijoitusten
käytäntöämme ja liittyä selvästi
liiketoimintaamme.
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Ohjeen noudattaminen käytännössä

Falck Alert
Kannustamme työntekijöitä ilmoittamaan huolensa väärinkäytöksistä tai
epäasianmukaisesta toiminnasta, jotka
ovat jo tapahtuneet tai joita todennäköisesti tapahtuu. Heitä kannustetaan ilmoittamaan myös toiminnoista,
jotka eivät ole sovellettavien lakien
tai säädösten, tämän ohjeistuksen tai
sisäisten menettelyjen mukaisia. Ilmoituksen voi tehdä osoitteessa
www.falck.whistleblowernetwork.net.

Pitäisikö minun ilmoittaa havaitsemastani epäeettisestä
käytöksestä?
Mitä sinulta odotetaan?
• Falck Alert on maailmanlaajuinen
rikkomusten paljastusjärjestelmä,
joka on käytettävissä viidellä kielellä
ympäri vuorokauden.
• Voit ilmoittaa minkä tahansa huolenaiheen käytettävissä olevien kanavien kautta (paikallinen esimies,
henkilöstöosasto, Global Audit &
Compliance) tai käyttämällä Falck
Alert -ilmoitusjärjestelmää.
• Ilmoitukset voi tehdä verkossa osoitteessa falck.whistleblowernetwork.
net.
Järjestelmä takaa nimettömyyden.
• Kaikkia tietoja käsitellään erittäin
turvallisesti. Tiedot poistetaan, kun
niitä ei enää tarvita.
• Ilmoituksen tekijöitä suojellaan vastatoimilta.
• Tekemällä ilmoituksen annat Falckille
mahdollisuuden käsitellä ongelman
suoraan. Mahdollisen väärinkäytöksen
ilmoittamatta jättäminen voi pahentaa tilannetta ja heikentää luottamusta.

Falck kannustaa kaikkia työntekijöitään ilmoittamaan vilpittömässä
mielessä kaikista huolenaiheista tai
tietoonsa tulevista väärinkäytöksistä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi laiton toiminta, petos, lahjonta,
korruptio tai sisäisten käytäntöjen
rikkomukset.

Sinun ei tule sivuuttaa epäiltyä tai
todellista epäeettistä tai laitonta
käyttäytymistä, vaan ilmoittaa
niitä sopivan kanavan kautta. Falck
Alertia ei tule käyttää tavallisiin
työhön tai käytännön asioihin liittyviin valituksiin.

Onko Falck Alert vain tiettyjen työntekijöiden käytettävissä?

Kaikki työntekijät voivat tehdä
ilmoituksen Falck Alertin kautta
milloin tahansa, joko verkossa tai
käyttämällä Falck Alertia. Ilmoituksen voi tehdä halutessaan myös
nimettömänä.

Ilmoituksen saa tehdä vain vilpittömässä mielessä ja vailla
ilkeämielisiä aikomuksia. Työntekijään, jonka todetaan tehneen
ilmoituksen vilpillisin mielin,
kohdistetaan kurinpitotoimia.
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Monimuotoisuus ja
osallistaminen
Falck on sitoutunut monimuotoisuuden
laajaan määritelmään, joka kattaa sekä
näkyvät että piilevät erot. Niitä ovat esimerkiksi sukupuoli, etninen tausta, kansallisuus, fyysinen kyvykkyys, fyysinen
ulkomuoto, seksuaalisuus, uskonto, ikä,
siviilisääty, yhteiskuntaluokka, koulutus
ja mielenterveys. Pyrimme edistämään
osallistavaa kulttuuria, jossa ei syrjitä
ketään näkyvien ja piilevien eroavaisuuksien vuoksi, mutta huomioidaan
myös

erilaiset taustat ja ajattelutavat.

Mitä sinulta odotetaan?
• Edistät osallistavaa kulttuuria ja
työympäristöä, jossa jokainen tuntee
itsensä arvostetuksi, vapaaksi ja voimaantuneeksi.
• Pyrit tekemään puolueettomia
päätöksiä rekrytoinnista, ylennyksistä,
palkoista ja irtisanomisista.
• Kohtelet toisia kunnioittavasti, etkä
koskaan osallistu minkäänlaiseen häirintään.
• Et koskaan syrji ketään esimerkiksi
sukupuolen, etnisen alkuperän, rodun,
uskonnon, iän, seksuaalisen suuntautumisen, vanhemmuuden tai siviilisäädyn perusteella.
• Ilmoitat, jos huomaat mahdollisia väärinkäytöksiä. Ota yhteyttä
lähimpään esimieheesi, paikalliseen
johtoryhmään tai käytä tarvittaessa
Falck Alert -järjestelmää.

Ohjeen noudattaminen käytännössä
Miten varmistan yhdenvertaisen kohtelun kaikille?

Ajattelutapamme perustuu siihen, miten näemme maailman, ja
jokainen katsoo maailmaa hieman
eri silmin. Tiedostamattomien
ennakkokäsitysten vaikutusten
minimoimiseksi päätökset esim.
palkkaamisesta, ylennyksistä ja
palkoista on tehtävä asianmukaisten ja objektiivisten kriteerien
perusteella.

Emme syrji sukupuolen, rodun, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tai muiden vastaavien syiden
perusteella. Älä koskaan kysy tai
sisällytä tällaisia henkilötietoja, kun
karsit hakemuksia tai teet haastatteluja.

Miten edistän osallistavaa kulttuuria?

Falckissa osallistavan kulttuurin
luominen on kaikkien työntekijöiden
yhteinen vastuu. Puhu avoimesti
keskinäisestä kommunikaatiostanne, käyttämästänne kielestä ja
työympäristöstänne, jotta pystytte
puuttumaan tarvittaviin seikkoihin
ja rikkomaan tabuja. Kerro, jos koet
jotakin sopimatonta!

Emme osallistu minkäänlaiseen
häirintään emmekä hyväksy
sitä passiivisesti, mukaan lukien
ei-toivottu, sopimaton ja loukkaava suullinen tai fyysinen käytös.
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Sinun
roolisi
Ohjeisto ei pysty vastaamaan kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin,
joita voit kohdata liiketoiminnassamme, sillä uusia tilanteita,
riskejä, haasteita sekä lakeihin ja säännöksiin liittyviä epävarmuustekijöitä syntyy jatkuvasti. Kaikissa tapauksissa sinulla on
kuitenkin seuraavat vastuut:
• Lue
ohjeisto ajatuksella ja noudata sen käytäntöjä.
• Nosta kaikki huolenaiheet viipymättä esiin käytettävissä olevien kanavien kautta.
• Tiedä, milloin sinun täytyy
pyytää ohjeita tai lisäkoulutusta.
• Vältä käytäntöjä, jotka voivat johtaa
lainvastaiseen toimintaan tai vahingoittaa
Falckin mainetta.
• Mieti jokaisen päätöksen ja toimenpiteen kohdalla
ensin seuraavia asioita:
Onko tämä laillista?
 Noudattaako tämä
ohjeistoamme ja käytäntöjämme?
 Miltä sinusta tuntuisi, jos asia tulisi median tietoon?
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Määritelmät
Liikekumppanit
Liikekumppaneiksi luetaan kaikki
kaupalliset yksiköt tai yksityishenkilöt, joihin Falckilla on minkäänlainen
yhteys sopimuksen kautta. Liikekumppaneita ovat muun muassa
asiakkaat, toimittajat ja edustajat.
Arkaluontoiset kaupalliset
liiketoimintatiedot
Arkaluontoiset kaupalliset
liiketoimintatiedot ovat mitä tahansa
tietoja,
jotka julki tullessaan voisivat vaikuttaa Falckin
kaupallisiin intresseihin tai aiheuttaa
taloudellista haittaa. Tällaisia tietoja
ovat muun muassa hinnoittelustrategiat, liikesalaisuudet, voittomarginaalit ja
sopimuslausekkeet.
Yrityksen omaisuus
Yrityksen omaisuus sisältää kaikki
Falckin aineelliset ja aineettomat
resurssit. Joitakin esimerkkejä ovat
Falckin varat, ohjelmistojärjestelmät,
yrityksen luottamukselliset tiedot,
varastot, tietokoneet ja rakennukset.

Eturistiriita
Eturistiriita syntyy, kun henkilön tai
osapuolen omat tai henkilökohtaiset
edut ovat ristiriidassa Falckin etujen
kanssa tai vaikuttavat kyseisen henkilön tai osapuolen kykyyn työskennellä Falckin etujen mukaisesti.
Yksityinen tai henkilökohtainen etu
voi olla esimerkiksi läheinen yhteys
toiseen henkilöön tai osapuoleen,
kuten perhe- tai ystävyyssuhde, tai
kaupallinen tai taloudellinen etu,
kuten omistusosuus toisen osapuolen
yrityksessä.
Petos
Petos on tarkoituksellinen toimi, jonka
avulla pyritään turvaamaan taloudellinen tai henkilökohtainen hyöty tai
viemään jotain arvokasta toiselta
henkilöltä tai osapuolelta.
Lahjat ja kestitys
Tämän ohjeiston puitteissa lahjat ja
kestitys kattaa kaikenlaiset
hyödyt, jotka annetaan vastinetta
saamatta
tarkoituksena saavuttaa liiketoimintaetua. Tällainen
hyöty voi olla mikä tahansa konkreettinen

tai henkilökohtainen etu, kuten
kesämökin lainaaminen toimittajalle
. Lahjat ja kestitys sisältävät
muun muassa viihteen, illalliset ja
majoituksen.
Takaisinmaksu
Takaisinmaksu on neuvotellun lahjonnan muoto, jossa henkilölle tai
osapuolelle
maksetaan palkkio vastineeksi
suoritetuista palveluista.
Rahanpesu
Rahanpesulla tarkoitetaan yhtä tai
useaa liiketapahtumaa, joiden tarkoituksena on piilottaa laittoman
rahan todellinen alkuperä ja saada
varat näyttämään laillisilta.
Viranomaiset
(a)	Kaikki virkamiehet, julkishallinnon
virkailijat tai muut henkilöt, jotka
työskentelevät
i)	millä tahansa kansallisen,
alueellisen tai paikallisen
hallinnon tasolla (esimerkiksi
tulli- ja maahanmuuttoviranomaisten työntekijät)
ii	valtion, paikallishallinnon tai
poliittisen puolueen omistamassa, hallinnoimassa tai

muuten määräysvallassa
olevassa yksikössä
iii	kansainvälisessä järjestössä,
kuten Yhdistyneissä kansakunnissa tai Euroopan unionissa,
niiden osastot ja virastot mukaan lukien

(b)	poliittisen puolueen virkailijana
tai muuna työntekijänä tai ehdokkaana
(c)	kuka tahansa, joka toimii virallisessa ominaisuudessa jollekulle
kohdissa (a) ja (b) luetelluista
henkilöistä tai organisaatioista
tai niiden puolesta.
Terrorismin rahoitus
Terrorismin rahoituksella tarkoitetaan
varojen myöntämistä tai keräämistä
millä tahansa tavalla, suoraan tai
epäsuorasti, tarkoituksena käyttää
niitä tai tietäen niitä käytettävän
kokonaan tai osittain lainsäädännössä määriteltyjen terroritekojen
toteuttamiseen.
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