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LIIKETOIMINNAN
EETTISET
PERIAATTEET

Me ymmärrämme, että työntekijämme ovat
saavutustemme kulmakivi, ja meille on ylpeyden
aihe olla intohimoisia ja tinkimättömiä toimijoita,
jotka saavat aikaan loistavaa tulosta...
-ote Valmontin visiosta

Arvoisa kollega:
Valmont on ollut sitoutunut lahjomattomuuden ja eettisten toimintatapojen kulttuuriin
perustamisestaan lähtien vuonna 1946. Tämä kulttuuri on auttanut meitä
rakentamaan maineen oikeiden toimintatapojen toteuttajana ja erinomaisten
tuotteiden ja palveluiden toimittajana. Menestyksemme rakentuu tämän maineen
varaan.

TOIMI
TÄYSIN
REHELLISESTI

Rehellinen toiminta on keskeisen tärkeää maineemme turvaamiseksi ja menestyksen
takaamiseksi tulevaisuudessa. Liiketoiminnan eettiset periaatteet (“Periaatteet”) on
laadittu auttamaan meitä kaikkia oikeiden valintojen tekemisessä. Periaatteet
ja kulttuurimme edellyttävät meiltä jokaiselta vastuullista toimintaa ja jokaisen
työntekijän, asiakkaan, toimittajan, osakkaan, hallituksen ja yleisön edustajan reilua ja
kunnioittavaa kohtelua. Lyhyesti sanottuna se edellyttää meiltä rehellistä toimintaa ja
oikeita valintoja.
Valmont on vankasti sitoutunut lisäämään myyntiään ja luomaan osakkailleen tuottoa,
mutta ei koskaan eheytemme kustannuksella. Se merkitsee sellaisten
liiketoimintamahdollisuuksienhylkäämistä, jotka voisivat vahingoittaa Valmontin
sitoutumista rehelliseen toimintaan,eettisiin periaatteisiimme tai lakiin.
Ei ole olemassa oikeaa tapaa toimia väärin.
Periaatteet ovat oppaamme siihen, mitä asiakkaamme, toimittajamme,
kollegamme ja osakkaamme meiltä odottavat ja lopulta sille, mitä me
odotamme itseltämme. Kehotan sinua lukemaan Periaatteet
huolellisesti.
Jos sinulla on kysyttävää, pyydä neuvoja. Kun luet Periaatteita, muista
että vankka eheyden ja erinomaisuuden maineemme edellyttää, että
jokainen meistä toimii aina rehellisesti ja ilmoittaa mahdollisista
rikkomuksista.
Mogens C. Bay

Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja,
Vaimont Industries, Inc.
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PERIAATTEIDEMME
MUKAINEN
LIIKETOIMINTA

5

MITÄ MEILTÄ KAIKILTA

Valmontin liiketoiminta perustuu neljän keskeisen arvon varaan.
Keskeisetarvommeovat:

ODOTETAAN
SUHTAUDUMME
INTOHIMOISESTI
TUOTTEISIIMME,
PALVELUIHIMME
JA
ASIAKKAISIIMME

ME TOIMIMME
TÄYSIN
REHELLISESTI

Valmontin liiketoiminnan eettiset periaatteet (“Periaatteet”) perustuvat
“täysin rehellisen toiminnan” arvomme varaan. Periaatteemme koskevat
kaikkia ValmontIndustriesInc:n työntekijöitä, edustajia, välittäjiä, johtajia ja toimijoita
ja sen sidosyrityksiä (“Valmont” tai “Yritys”). Sanoilla ”me” viitataan Periaatteissamme
työntekijöihimme, edustajiimme, johtajiimme ja toimijoihimme.
Periaatteemme on tarkoitettu käytettäväksi oppaana eikä niissä voida ennakoida
ja käsitellä jokaista tilannetta. On tärkeää muistaa, että pelkkä lain noudattaminen
ei välttämättä riitä - meidän odotetaan toimivan täysin rehellisesti kaikissa
liiketoimissamme.
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ME SAAMME
JATKUVASTI
AIKAAN
TULOKSIA

MITÄ
MEILTÄ
KAIKILTA
DOTETAAN
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Asemastamme yrityksessä huolimatta meillä kaikilla
on velvollisuus ymmärtää Periaatteet ja noudattaa
niitä. Meidän odotetaan toimivan esimerkillisen
rehellisesti joka päivä, ja sitoumuksemme rehelliseen
toimintaan ylittää kaikki rajat. Me olemme yksi
Valmont ja meillä on yhteinen velvollisuus suojata
mainettamme. Meidän mielestämme rehellinen
toiminta ei ole jotain, jota teemme vain julkisen
maineemme eteen, vaan se merkitsee oikeiden valintojen
tekemistä myös silloin, kun kukaan ei ole näkemässä.

Sinulta odotetaan lisäksi seuraavien
velvollisuuksien täyttämistä:
• Toimi esimerkillisesti.
• Auta luomaan työilmapiiri, joka keskittyy
rakentamaan suhteita, tunnustamaan
vaivannäköä ja joka arvostaa keskinäistä kunnioitusta
ja avointa viestintää.
• Ole resurssi työtovereillesi. Viesti
kollegoille siitä, miten Periaatteita ja käytäntöjä
sovelletaan päivittäiseen työhön.
• Ole ennakoiva. Etsi tilaisuuksia
keskustella etiikasta ja käsitellä haastavia tilanteita.
• Ylläpidä ilmapiiriä, jossa jokainen uskaltaa esittää
Periaatteita ja käytäntöjä koskevia kysymyksiä ja ilmoittaa
niiden mahdollisista rikkomuksista.

MITÄ
MEILTÄ
KAIKILTA
ODOTETAAN

Sitoumuksemme toimia rehellisesti ylittää kaikki rajat. Me olemme yksi Valmont ja
meillä on yhteinen velvollisuus suojata mainettamme. Meidän mielestämme rehellinen
toiminta ei ole jotain, jota teemme vain julkisen maineemme eteen, vaan se merkitsee
oikeiden valintojen tekemistä myös silloin, kun kukaan ei ole näkemässä.
Globaalina yrityksenä meidän on noudatettava kaikkia sovellettavia työsääntöjä,
lakeja, säännöksiä ja käytäntöjä, jotka hallitsevat toimintaamme kaikkialla maailmassa.
Jos sinulla on sovellettavia lakeja tai käytäntöjä koskevaa kysyttävää, tai jos joudut
tilanteeseen, jossa paikallinen laki näyttää olevan ristiriidassa Valmontin arvojen kanssa,
sinun odotetaan ottavan yhteyttä valvonnasta vastaavaan toimihenkilöön saadaksesi
ohjeita.

Valvonnastavastaavantoimihenkilönyhteystiedot:
1 Valmont Plaza, Omaha, NE USA 68154 +1
402-963-1080

Hallituksemme jäsenet ovat hyväksyneet nämä Periaatteet. Periaatteiden hallinto on
valvonnasta vastaavan toimihenkilömme käsissä. Vain hallituksen tarkastuskomitea voi
myöntää päälliköille tai toimitusjohtajilleerivapauksia Periaatteista. Muiden työntekijöiden
erivapauspyynnöt tulee osoittaa valvonnasta vastaavalle toimihenkilölle.
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RKKOMUK
-SESTA
ILMOITTAMINEN

Meillä kaikilla on vastuu ilmoittaa epäasiallisesta tai epäeettisestä tilanteesta.
Jos et ole varma, pitäisikö sinun ilmoittaa tilanteesta, kysy itseltäsi seuraavaa:
• Onko tilanne Periaatteidemme mukainen
• Onko tilanne yhdenmukainen Valmontin käytäntöjen ja koulutuksen kanssa
• Onko se linjassa Valmontin keskeisten arvojen kanssa
• Olisiko sinusta sopivaa, jos ihmiset lukisivat asiasta sanomalehdestä

Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on “ei” tai “en tiedä”, sinun tulee ottaa yhteyttä
yhteen seuraavista:
• Esimiehesi
• Valvonnasta vastaava toimihenkilö
• Osastosi tarkastaja
• Valmontin noudattamisen valvontajärjestelmä(www.valmont.ethicspoint.com)

Valmont tekee kaikkensa säilyttääkseen neuvoja pyytävän tai mahdollisesta rikkomuksesta ilmoittavan
henkilön luottamuksellisuuden lain sallimissa rajoissa.
Valmont toivoo, että jokainen meistä uskaltaisi keskustella epäasiallisista tai epäeettisistä
tilanteista esimiehemme tai sijaintimme johdon kanssa. Jos et kuitenkaan halua puhua
mainittujen henkilöiden kanssa, Valmontin noudattamisen valvontajärjestelmän avulla jokainen
joko Valmontin piiristä tai sen ulkopuolelta, voi ilmoittaa tilanteesta tai pyytää neuvoja käyttämällä
kolmannen osapuolen omistamaa ja hallitsemaa, suojattua verkkosivustoa. Pääset Valmontin
noudattamisen valvontajärjestelmään ja näet maakohtaiset puhelinnumerot osoitteessa valmont.com
tai yllä olevan linkin kautta.
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RIKKOMUKSESTA
ILMOITTAMINEN

Paikalliset lait voivat säätää, miten voit ilmoittaa näiden Periaatteiden mahdollisista
rikkomuksista. Ota
yhteyttä valvonnasta vastaavaan toimihenkilöön saadaksesi lisätietoa. Vaikka et ehkä haluaisi
ilmoittaa tilanteesta, johon on sekaantuneina kanssasi työskenteleviä ihmisiä tai jos et ole
varma, onko rikkomuksia tehty, ilmoittamatta jättämisellä voi olla negatiivisia seurauksia, kuten
rikkomusten jatkuminen, tuntuvat sakot tai hallituksen toimet. Valmont haluaa ja tarvitsee apuasi
ylläpitääkseen tavoitetta täysin rehellisestä toiminnasta. Sinun ei odoteta tutkivan mahdollisia ja
todellisia rikkomuksia ennen niistä ilmoittamista.
Ilmoita rikkomuksista välittömästi. Jos saamme tietää, että työntekijä on rikkonut näitä
Periaatteita, Valmontin käytäntöjä, lakeja tai hallitusten asetuksia, ryhdymme kurinpitotoimiin,
joihin voi kuulua työsuhteen lakkauttaminen ilman palkkaa, aseman alennus, ylennyksen
epääminen, mahdollisten tulospalkkioiden menetys ja/tai työsuhteen irtisanominen.

KOSTOTOIMIEN VASTAISUUS

Valmont ei suvaitse minkäänlaisia kostotoimia henkilöitä vastaan, jotka ovat ilmoittaneet
huolenaiheista, joita tämä hyvässä uskossa pitää mahdollisina lain, säädösten, käytäntöjen
rikkomuksina tai Periaatteiden rikkomuksina.
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VALMONTYHTEISÖN
SISÄINEN
LIIKETOIMINTA
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Globaalina yrityksenä Valmont ymmärtää monimuotoisen työvoiman edut ja kannustaa luomaan
ilmapiiriä, joka hyväksyy erilaiset kulttuurit, kokemukset ja näkemykset.
Menestyksemme riippuu sellaisen kulttuurin vaalimisesta, jossa jokaista yksilöä kohdellaan
kunnioittavasti ja joka antaa kaikille työntekijöille tilaisuuden vaikuttaa merkityksellisesti Valmontin

REILUT
TYÖLLISTÄMIS
-KÄYTÄNNÖT

menestykseen pitkällä aikavälillä.
Lisäksi Valmont on sitoutunut yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja reiluun kohteluun. Me kiellämme
syrjinnän iän, rodun, vamman, etnisyyden, siviilisäädyn tai perheen tilan, kansallisen alkuperän, uskonnon,
sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, veteraaniaseman, sukupuoli-identiteetin tai muun lain suojaaman
ominaisuuden perusteella. Tämä periaate koskee kaikkia työllisyyteen liittyvitä päätöksiä, mukaan lukien:

•
•
•
•

Rekrytointi
Haastattelut
Valinta
Palkkaaminen

•
•
•
•

Koulutus
Ylennykset
Siirrot
Valvonta

•
•
•
•

Irtisanominen
Palkka
Edut
Koulutusmahdollisuudet

Kaikki työllistämiseen liittyvät päätökset tehdään henkilön suoritettavaan työhön liittyvien pätevyyksien
perusteella ottaen huomioon mahdolliset asiaankuuluvat mukautukset.
Me emme siedä häirintää, syrjintää tai kostotoimia. Vaikka lailliset määritelmät voivat vaihdella
maittain, meidän yrityksessämme ”häirintä” tarkoittaa kaikkia toista ihmistä vastaan suuntautuvaa
toimintaa, joka:
• tehdään pelottelutarkoituksessa
• on vihamielistä tai loukkaavaa henkilöä kohtaan
• sekaantuu aiheettomasti tai estää toisen työntekoa
• asettaa esteitä jonkun tielle työpaikalla mahdollisuuksien suhteen
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REILUT
TYÖLLISTÄMIS
-KÄYTÄNNÖT
Mitä sinulta odotetaan?
• Hanki, kehitä ja ylläpidä monimuotoista työvoimaa, joka tukee innovaatiota ja osallisuutta.
• Ylläpidä työympäristöä, joka tukee kaikkien työntekijöiden kunnioittamista ja työtovereiden,
kumppaneiden, toimittajien, asiakkaiden ja yhteisönaapureiden ihmisoikeuksia.
• Työskentele tuottavasti työntekijöiden, asiakkaiden ja urakoitsijoiden kanssa hyödyntääksesi jokaisen
lahjakkuutta, taitoja ja kokemusta yksilöllisten ja organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.
• Tue Valmontin sitoumusta monimuotoisuuteen globaalissa työvoimassamme.
• Älä koskaan harrasta sopimatonta seksuaalista suunsoittoa tai lähentele työntekijöitä tai muita
sopimattomalla tavalla työpaikalla.
• Älä kerro karkeita, stereotyyppisiä tai loukkaavia vitsejä, jotka voivat rikkoa käytäntöämme.
• Älä koskaan viittaa halventavasti mihinkään rotuun, ikään, sukupuoleen, uskontoon, etniseen ryhmään
tai vammaisuuteen.
• Älä koskaan lähetä sähköposteja tai viestejä, jotka ovat seksuaalissävytteisiä tai sisältävät kommentteja,
vitsejä tai kuvia, jotka ovat loukkaavia rodun, iän, sukupuolen, uskonnon, etnisen ryhmän, siviilisäädyn,
seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai vammaisuuden perusteella.

13

TERVEYS JA
TURVALISUU
S
MEIDÄN
MIELESTÄMME
TYÖPAIKKA ILMAN
TAPATURMIA ON
VÄLTTÄMÄTÖN JA
MAHDOLLINEN.

Valmont arvostaa työntekijöidensä, asiakkaidensa ja yleisön
terveyttä ja turvallisuutta, ja on sitoutunut luomaan terveellistä
ja turvallista työpaikkaa tukevaa kulttuuria. Teemme jatkuvasti
työtä tapaturmista vapaan työpaikan eteen. Valmontin sitoutuminen
turvallisuuteen ulottuu myös työpaikan ulkopuolelle, sillä olemme
sitoutuneet tarjoamaan turvallisia ja laadukkaita tuotteita
toimittajillemme, loppukäyttäjille ja yhteisöille, joita palvelemme.
Me kaikki jaamme vastuun turvallisen työympäristön
luomisesta ja ylläpitämisestä, ja olemme vastuussa kaikkien
sovellettavien terveys- ja turvallisuuslakien, säännösten ja
yrityskäytäntöjen noudattamisesta.
Kaikista onnettomuuksista, loukkaantumisista ja vaarallisista
oloista on ilmoitettava välittömästi. Valmont ryhtyy asianmukaisiin
toimiin vaarallisten tai uhkaavien olojen korjaamiseksi. Älä
koskaan jätä ilmoittamatta tapaturmista, loukkaantumisista tai
vaarallisista oloista.

VÄKIVALTA TYÖPAIKALLA
Väkivallattomuus on keskeinen osa turvallista ja terveellistä työpaikkaa.
Valmont ei suvaitse mitään väkivallantekoja tai väkivallalla uhkailua,
mukaan lukien pahoinpitelyitä, vihamielistä fyysistä kontaktia
tai pelottelua. Valmont ei salli aseita tai vaarallisia laitteita yrityksen
alueella, yrityksen alueella olevissa yksityisissä tai yrityksen
ajoneuvoissa.
Tätä käytäntöä sovelletaan huolimatta siitä, onko henkilöllä piilotetun
aseen hallussapitolupa.
Mitkään väkivallanteot tai väkivallalla uhkailu työpaikalla eivät
ole hyväksyttäviä, ja niistä on ilmoitettava välittömästi esimiehelle tai
henkilöresurssien osastolle. Hätätilanteessa voi olla tarpeellista
poistua alueelta ja hankkiutua turvalliseen paikkaan mahdollisimman
nopeasti. Valmont tutkii jokaisen raportoidun väkivaltatapauksen
varmistaakseen, että työpaikka pysyy paikkana, jossa työntekijät
voivat tuntea olonsa turvalliseksi.

TERVEYS JA
TURVALLISUUS

HUUMET JA ALKOHOLI
Taatakseen turvallisuuden Valmont on kieltänyt huumeet työpaikalla. Valmont kieltää
erityisesti laittomien huumeiden ja muiden haitallisten ja/tai kiellettyjen aineiden
hallussapidon, myymisen, käytön, tarjoamisen ja jakelun Yrityksen alueella tai Yrityksen
palveluksessa. Alkoholia ei saa käyttää, jos se voi heikentää työntekijän kykyä suorittaa
työtehtäviään, vaarantaa muita ja vaikuttaa negatiivisesti maineeseemme.

K: Tiimini on keskittynyt erinomaisen turvallisuuden ylläpitämiseen.
Kollegani satutti jalkansa työpaikalla eikä hän halua ilmoittaa
asiasta, koska se vaikuttaisi täydelliseen turvahistoriaamme.
Mitäminunpitäisitehdä?

V: Kaikki työpaikalla sattuneista tapaturmista tulee tehdä ilmoitus.
Sinuun ja kollegaasi voidaan soveltaa kurinpitotoimia, jos ette ilmoita
kollegan tapaturmasta. On keskeisen tärkeää, että Valmont tietää
kaikista loukkaantumisista niin, että voimme korjata nykyiset turvallisuusriskit
ja estää tulevia riskejä.
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POLIITTINE
N TOIMINTA
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Valmontin johtajia, toimihenkilöitä ja työntekijöitä kannustetaan olemaan
kiinnostuneita poliittisista ja hallitukseen liittyvistä kysymyksistä ja tukemaan
valitsemiaan periaatteita, asioita, puolueita ja ehdokkaita. Tällaisen toiminnan
on kuitenkin pysyttävä erillään työsuhteesta Valmontin kanssa. Lahjoituksia ei
voida tehdä eikä yrityksen varoja, tiloja tai palveluita voida käyttää minkään
poliittisten ehdokkaiden tai poliittisten puolueiden tukemiseksi Yhdysvalloissa (ei
osavaltio- eikä liittovaltiotasolla) tai muissa maissa ilman valvonnasta vastaavalta
toimihenkilöltä etukäteen saatua lupaa.

VALMONTIN
ETUJEN
MUKAINEN
LIIKETOIMINTA

LUOTTAMUKSELLISET
TIEDOT

Maineemme ja menestyksemme jatkuminen riippuvat liikesuhteiden seurauksena
hankkimiemme luottamuksellisten tietojen ja vuosien kokemuksen aikana hankkimamme
osaamisen ja tietojen turvaamisesta. Yleisesti ottaen luottamuksellisia tietojamme ovat
kaikki Valmontille arvokkaat ei-julkiset tiedot tai sellaiset tiedot, joiden paljastumisella
voisi olla haitallisia vaikutuksia Valmontille tai tietojen haltijalle. Tällaisia ovat myös
kolmansilta osapuolilta saadut tiedot, joiden luottamuksellisina pitäminen on Valmontin
velvollisuus. Esimerkkejä luottamuksellisista tiedoistamme ovat:
• Tekniset tiedot ja prosessit
• Ei-julkiset, rahalliset tiedot
• Julkaisemattomat ennusteet
• Hinnoittelutiedot
• Asiakasluettelot
• Toimittajaluettelot
• Tekniset tiedot ja prosessit
• Jakelukanavatiedot
• Valmistus- jatuotantoprosessit

• Laitteiden asettelu ja suunnittelu
• Tuotantoaikataulut
• Markkinatutkimukset
• Markkinointistrategiat
• Yrityksen kehitysstrategiat
• Työntekijöiden henkilökohtaiset tiedot
• Asiakkaita, toimittajia ja muita koskevat
henkilökohtaiset tiedot

Me pidämme luottamuksellisia tietoja
voimavarana ja kilpailuetuna.
Voit paljastaa Valmontin
luottamuksellisia tietoja työntekijöille tai muille
henkilöille vain tarpeen mukaan ja saatuasi luvan kyseisistä tiedoista
vastuussa olevalta Valmontin henkilöstön jäseneltä. Kaikilla Valmontin työntekijöillä
ei ole automaattisesti Valmontin luottamuksellisten tietojen käyttöoikeutta. Kaikki
Valmontin ulkopuolella oleville henkilöille tai yksiköille tehtävät tietojen paljastukset
on hyväksyttävä etukäteen käytäntömme mukaisesti ja ne on suojattava
salassapitosopimuksella.
Et saa käyttää hyväksesi mitään liiketoimintatilaisuuksia, jotka on hankittu Valmontin
omaisuutta, tietoja tai asemaa käyttämällä.
Sinulla on velvollisuus suojata parhaasi mukaan Valmontin luottamuksellisia tietoja
luvattomilta paljastuksilta, väärinkäytöltä, varkauksilta tai menetyksiltä. Velvollisuutesi
suojata Valmontin luottamuksellisia tietoja jatkuu, vaikka työsuhteesi Valmontilla päättyisi.
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LUOTTAMUKSELLISET
TIEDOT
K: Tapasin hiljattain toimittajan, joka lupasi paremman tuotteen nopeammalla
toimitusajalla ja parempaan hintaan. Hän pyysi nykyisin käyttämiämme
teknisiä tietoja voidakseen tehdä hintatarjouksen. Lähetettyäni hänelle tiedot
kollegani kysyi, olinko pyytänyt toimittajaa allekirjoittamaan salassapitosopimuksen.
En ollut pyytänyt toimittajaa allekirjoittamaan salassapitosopimusta, koska
tekniset tiedot koskivat vain pientä osaa, eikä niistä todennäköisesti
ole kenellekään mitään hyötyä, ellei tämä tuota meidän tuotettamme.

V: Sinun täytyy ottaa välittömästi yhteyttä esimieheesi saadaksesi tietää,
onko toimittajan ja Valmontin välillä salassapitosopimusta. Osien ja koneiden
tekniset tiedot ovat Valmontille arvokkaita eikä niitä pidä koskaan paljastaa
ilman voimassa olevaa salassapitosopimusta. Jos salassapitosopimusta
ei ole allekirjoitettu, ota yhteyttä valvonnasta vastaavaan toimihenkilöön
varmistaaksesi, että salassapitosopimus tehdään.

K: Olen lähettämässä joulukortteja eikä minulla ole kaikkien kotiosoitteita.
Minulla on käyttöoikeus henkilöresurssien tietokantaan, jossa nämä
osoitteet ovat. Voinko käyttää sitä säästääkseni aikaa?

V: Et voi. Vaikka sinulla olisi lupa käyttää henkilöresurssien tietokantaa,
kyseessä saattavat olla luottamukselliset, henkilökohtaiset tiedot, eikä
sinulla ole valtuuksia käyttää Valmontin luottamuksellisia tietoja, ellei käyttö
liity työhösi ja ellei sinulla ole valtuutusta.
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SITOUTUMINEN
YMPÄRISTÖNSUOJE
LUUN

Valmont on sitoutunut suojelemaan resursseja ja parantamaan jatkuvasti ympäristöllistä
suoritustamme ja sen vaikutuksia työntekijöille, asiakkaille ja yhteisöille. Vastataksemme
haasteeseen pyrimme käyttämään hyödyntämiämme luonnollisia voimavaroja, kuten raakaaineita, energiaa ja vettämahdollisimman tehokkaasti, ja sitoutumaan jatkuvaan parannukseen.
Me pyrimme määrittämään toimintamme aikaansaamat päästöt ja jätteet ja vähentämään niitä.
Mahdollisten ympäristövaikutusten huomioon ottamisen tulee olla osa kaikkia
Valmontin liiketoimintapäätöksiä. Kannustamme aktiivisesti työntekijöitämme
tukemaan sisäisiä ja ulkoisia ympäristöaloitteita ja ottamaan vastuuta ympäristönsuojelusta
ja kestävästä kehityksestä. Valmontin työntekijöiden, johtajien ja toimihenkilöiden
odotetaan noudattavan kaikkia sovellettavia ympäristölakeja, säännöksiä ja
yrityskäytäntöjä. Asiaan kuuluvalle jaoston johtajalle ja yrityksen ympäristövastuusta
vastaavalle johtajalle on ilmoitettava, jos sattuu päästöjä tai tapauksia, joilla
voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä Valmontin ympäristövastuun ja kestävän kehityksen
tukitiimiin.

K：Mistä voin saada lisätietoa oman
toimipaikkani ympäristövaatimuksista?
V: Valmontin ympäristövastuun ja kestävän kehityksen tukitiimi on
valmis antamaan lisäresursseja ja koulutusta kaikissa Valmontin
toimipaikoissa.
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Eturistiriita ilmenee, kun jonkun yksityiset, sosiaaliset, rahalliset tai poliittiset toimet sekaantuvat tai saattavat
sekaantua kyseisen henkilön objektiivisuuteen Valmontin johtajana, toimihenkilönä tai työntekijänä.

ETURISTIRIIDAT
VALMONTIN JOHTAJINA,
TOIMIHENKILÖINÄ JA
TYÖNTEKIJÖINÄ MIELLÄ ON
VELVOLLISUUS TOIMIA AINA
VALMONTIN ETUJEN
MUKAISESTI.

Eturistiriitoja on vältettävä. Jos vaikuttaa siltä, että on ilmennyt eturistiriita, sinun on ilmoitettava siitä
esimiehellesipikaisesti. Jos esimies on epävarma vastauksestaan, sinun on otettava yhteyttä valvonnasta
vastaavaan toimihenkilöön. Jo vaikutelma eturistiriidasta voi olla haitallinen, ja näin
ollen niitä on vältettävä.
On mahdotonta luetteloida kaikkia olosuhteita ja tilanteita, joissa eturistiriitoja voi ilmetä, mutta seuraavassa
on suuntaviivoja toimista, jotka voivat aiheuttaa tällaisia ristiriitoja. Valmontin työntekijät eivät voi:
• työskennellä Valmontin kilpailijoille työntekijänä tai neuvonantajana
• omistaa tai hallita yli yhtä prosenttia kilpailijan, toimittajan, kauppiaan tai asiakkaan julkisen kaupankäynnin
kohteena olevista osakkeista
• aloittaa liiketoimintasuhdetta kilpailijan kanssa
• sijoittaa (muuten kuin julkisia osakkeita ostamalla) kilpailijaan, asiakkaaseen, toimittajaan tai kauppiaaseen
• osallistua toimintaan, joka kilpailee Valmontin kanssa, riistää Valmontilta liiketoimintaa tai
liiketoimintamahdollisuuksia tai tarjoaa palveluita, joita me tarjoamme
• käyttää Valmontin työkaluja, ajoneuvoja, tiloja tai muuta Valmontin omaisuutta työasioiden ulkopuolella
• saada tuloja tai aineellisia etuja Valmontin ulkopuolisilta henkilöiltä Valmontilla työtä tehtäessä tuotetuista
materiaaleista tai tarjotuista palveluista
• solmia ulkopuolisia sopimuksia tai palveluorganisaatiosuhteita Valmontin myyjien tai asiakkaiden kanssa
• antaa toimittajasopimuksia Valmontin työntekijöille
• toimiatoimittajana tai urakoitsijanaValmontille

Perhe- tai yksityissuhteiden ei pidä vaikuttaa Valmontin liiketoimintaa koskeviin päätöksiisi.
Valmontinjohtajana, toimihenkilönätaityöntekijääsinä:
• et voi olla suoraanosallisenamissäänliiketoimintapäätöksessä, jokakoskeeläheisiäperheenjäseniäsi
• olet velvoitettu tuomaan esille tilanteet, joissa perheenjäsenesi tai joku kotitaloudessasi asuva on
Valmontin asiakkaan, kilpailijan tai toimittajan työntekijä, sijoittaja tai mainittujen kanssa liikesuhteessa
oleva

• et saa palkata, valvoa tai vaikuttaa perheenjäseneen tai läheiseen sukulaiseen Valmontin sisällä,
ellei Valmontin johdolta ole saatu kirjallista suostumusta etukäteen
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Erivapauksia näistä eturistiriitakäytännöistä voidaan saada vain sivulla 8 määritetyllä tavalla.

LIIKETOIMINTA
KOLMANSIEN
OSAPUOLTEN
KANSSA

KILPAILIJOIDE
N KOHTELU

Tuotteidemme markkinointi ja myynti perustuu laatuun, brändin tunnistukseen, reiluun
hinnoitteluun ja rehelliseen mainontaan. Valmont käyttää kolmansia osapuolia monella
tavalla. Tarvitsemamme materiaalit ostetaan laadun, arvon, parhaan tai edullisimman
hinnan, teknisen erinomaisuuden, palvelumaineen ja tuotantokapasiteetin perusteella.
Sinun on käytävä kauppaa rehellisesti kaikkien Valmontin asiakkaiden, toimittajien ja
kilpailijoiden ja muiden kanssa, mukaan lukien hallitus.

KILPAILUOIKEUS
Valmont on sitoutunut reiluihin kansainvälisiin markkinoihin. Meidän on noudatettava
kaikkia sovellettavia kilpailulakeja hallintoalueilla, joilla harjoitamme liiketoimintaa.
Kilpailulait on suunniteltu estämään monopoleja ja kannustamaan kilpailua. Nämä lait
ovat monimutkaisia ja niiden tulkinta voi olla hankalaa. Rangaistukset niiden rikkomisesta
voivat kuitenkin olla ankaria. Yksityishenkilöt voivat joutua maksamaan miljoonan
dollarin sakon rikkomusta kohti tai kärsiä jopa 10 vuoden vankeusrangaistuksen.
Yrityksille määrätyt sakot voivat olla yli sadan miljoonan dollarin suuruisia ja niihin voi
liittyä muita liiketoimintarajoituksia.
Kilpailulait edellyttävät meidän tekevän hintaa, tuotantoa, asiakkaita, toiminnan
maantieteellisiä alueita ja muita aiheeseen liittyviä seikkoja koskevia päätöksiä ilman
kilpailijoiden osallisuutta. Kaikenlainen kanssakäyminen Valmontin työntekijän ja
kilpailijan välillä, joka antaa päätelmän sopimuksesta näitä asioita koskien aiheuttaa
riskin kilpailulakien rikkomisesta. On tärkeä huomata, että jo pelkkä tietojen vaihto
voidaan katsoa epämuodolliseksi ja laittomaksi sopimukseksi kilpailijoiden välillä.
Sopimattomat sopimukset voivat olla kirjallisia, suullisia tai jopa ”kättelysopimuksia”.
Työntekijänä et saa koskaan keskustella kilpailijoiden kanssa yllä mainituista toimista
tai muista toimista, joiden voidaan katsoa rajoittavan kilpailua sopimattomasti.
Kilpailijoiden on laitonta:
• sopia olla kilpailematta tietyllä maantieteellisellä alueella
• keskustella nykyisistä tai tulevista kuluista, voitoista tai muista myyntiehdoista, mukaan lukien luottoehdoista,
markkinointistrategioista ja myyntihinnoista
• sopia markkinoiden rajoituksista tai olla myymättä tietylle asiakkaalle tai asiakasryhmälle
• sopia olla tekemättä tarjousta tai perua tarjous
• vaihtaa hintatietoja
• sopia olla käyttämättä tiettyä teknologiaa tai tuottamatta tiettyä tuotetta

KILPAILIJOIDEN
KOHTELU

TOIMIALAJÄRJESTÖT
Toimialajärjestöt ovat määritelmän mukaan kilpailijoiden ryhmiä. Näin ollen on
tärkeää olla erityisen varovainen toimialajärjestöjen tapaamisissa. Yksi huolenaihe
on se, että toimialajärjestöjä voidaan käyttää solmukohtana salaliitoille kilpailun
rajoittamiseksi hintoja tai muita kilpailun kannalta arkaluonteisia tietoja vaihtamalla
jäsenten kesken.
Koska toimialajärjestöjen toimintaan liittyy kilpailulakiriskejä, kaikilla toimialajärjestöillä,
joiden jäsen Valmont on, tulee olla muodolliset säännöt ja menetelmät, mukaan lukien
kirjallisten esityslistojen käyttö, kaikkien kokousten pöytäkirjojen taltiointi ja tarpeen
mukaan oikeudellisen neuvonantajan läsnäolo kaikissa kokouksissa.
Jos toimialajärjestön kokouksessa tulee esiin sopimattomia aiheita, sinun tulee:
• Pyytää keskustelussa mukana olevia keskeyttämään keskustelun
• Ilmoittaa, että et halua olla mukana keskustelussa
• Pyytää, että pöytäkirjaan merkitään poistumisesi
• Ilmoittaa tapauksesta valvonnasta vastaavalle toimihenkilölle mahdollisimman nopeasti
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LIIKELAHJAT

Liikelahjoja viihteen, matkojen ja palvelusten muodossa käytetään yleisesti hyvien
yhteistyösuhteiden muodostamiseksi. Ne voivat kuitenkin haitata terveitä ja
objektiivisia liikesuhteita ja -päätöksiä, ja näin ollen niihin tulee suhtautua varovaisesti.
Lahjan arvo ei ole ensisijainen huolenaihe.

LAHJOJEN ANTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN
Valmontin asiakkuus tulee aina voittaa tai hävitä ansion perusteella. Yleisenä sääntönä
sinun ei koskaan tule tarjota minkään arvoista liikelahjaa, jos sen tarjoaminen saisi sinut
näyttämään puolueelliselta tai jos yrität vaikuttaa liiketoimintapäätökseen. Sinun ei myöskään
pidä koskaan pyytää liikelahjaa tai hyväksyä lahjaa kolmannelta osapuolelta, jos se voitaisiin
katsoa lahjontayritykseksi tai se voisi vaarantaa objektiivisuutesi liiketoimintapäätöstä tehtäessä.
Sinun ei koskaan pidä tarjota tai vastaanottaa lahjoja, viihdettä tai matkaa, joka on paikallisten
lakien tai hallituksen säännösten vastainen. Muita kiellettyjä lahjoja ovat:
• kaikki lahjat, jotka rikkovat Valmontin, asiakkaiden tai kolmannen osapuolen Periaatteita tai käytäntöjä
• kaikki rahalahjat tai vastaavat (kuten lahjakortit, alennukset, lainat, osakkeet ja osakeoptiot)
• kaikki lahjat, jotka on suunniteltu palautettaviksi tai muulla tavalla siirrettäviksi kolmansille osapuolille
rahaa vastaan
• kaikki lahjat tai viihde, jotka voidaan katsoa velvollisuudeksi antajaa kohtaan tai joita voidaan pitää
liiallisina tai hyvän maun vastaisina
• kaikki maksetut matkat, jotka eivät suoraan liity liiketoimintaan, kuten työmaakäynnit
• kaikki quid pro quo-lahjat tai -viihde (jotka tarjotaan vastineeksi jostain)
• viihde, joka on säädytöntä, ei noudata Valmontin arvoja keskinäisestä kunnioituksesta tai joka voi muulla
tavalla vaikuttaa Valmontin maineeseen
• kaikki lahjat, viihde tai matkat valtion virkamiehille (lue edempänä oleva korruption
vastaisuutta ja lahjontaa koskeva osio)
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Valmontin työntekijät voivat antaa liikelahjoja, jos lahja:

LIIKELAHJAT

• ei ole kielletty (katso edellinen sivu)
• on arvoltaan nimellinen
• noudattaa vastaanottajan työnantajan hyväksyttyjä työkäytäntöjä
• ei voida pitää yrityksenä vaikuttaa asiattomasti
• ei riko lakia eikä ole Valmontin eettisten standardien vastainen
• eiaiheutaValmontillehäpeää
Kaikki liikelahjoista koituvat kulut on merkittävä välittömästi kuluraporttiin ja Valmontin
kirjanpitoon. Jos olet epävarma liikelahjan sopivuudesta, ota etukäteen yhteyttä valvonnasta
vastaavaantoimihenkilöönsaadaksesiohjeita.

K：Valmontille osia välittävä myyjä on kutsunut minut pelaamaan golfia Floridaan.

Matkaan sisältyy kolme päivää golfin peluuta ja majoitus viiden tähden hotellissa.
Myyjä maksaa hotellikulut, golfin ja ruoan. Voinko osallistua golfmatkaan Valmontin
myyjän vieraana?

V: Et voi vastaanottaa tätä tarjousta. Hotellin, ruuan ja golfin arvo katsotaan liialliseksi
ja se voisi vaikuttaa velvollisuudelta liikesuhteen jatkumiselle sinun ja myyjän
välillä.
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KORRUPTION
VASTAISUUS JA
LAHJONTA

Valtion virkamiesten kanssa asiointi edellyttää erityistä varovaisuutta. Meidän on kaikissa
liiketoimissamme noudatettava alueellisia ja kansallisia korruption vastaisia lakeja, kuten
Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act -lakia (FCPA), Iso-Britannian Bribery Act -lakia,
Intian Prevention of Corruption Act -lakia, Kiinan Anti-Unfair Competition Law
-lain artiklaa 8, rikoslain artiklaa 164 ja rikoslain 8. korjausta.
Sinun ei koskaan pidä tarjota lahjaa, viihdettä tai muita arvokkaita tavaroita tai palveluita
valtion virkamiehelle saadaksesi liiketoimintaa nyt tai tulevaisuudessa. Lahjontaa voi
esiintyä monessa muodossa eikä sitä ole aina helppo tunnistaa. Edustajien, alihankkijoiden,
toimittajien, yhteisyrityskumppaneiden, konsulttien, välittäjien tai muiden ei koskaan pidä
tarjota mitään arvokasta tai muulla tavalla sopimatonta Valmontin puolesta. Alla on joitakin
perussääntöjä, jotka kannattaa pitää mielessä, jos mietit onko jonkin arvokkaan asian
tarjoaminen lahjontaa.
• Myös lahjus, jota ei hyväksytä, on laiton. Jo tarjous tai lupaus riittää.
• Maksun tarjouksen tai lupauksen ei tarvitse olla rahaa – se voi olla mitä tahansa
arvokasta, kuten luontoismuotoisia tuotteita tai palveluita. Tämä käsittää lahjat, viihteen
ja kampanjalahjoitukset.
• On laitonta suorittaa maksu henkilölle tietäen, että maksu tarjotaan osittain tai kokonaan
ulkomaiselle virkamiehelle liiketoiminnan varmistamiseksi tai toimintaan tai päätöksentekoon
• vaikuttamiseksi sopimattomalla tavalla.
Jos tietoosi tulee lahjustarjous tai -pyyntö, sinun tulee kieltäytyä tarjouksesta ja ilmoittaa
asiasta heti valvonnasta vastaavalle toimihenkilölle. Meidän on valvottava huolellisesti
Valmontin puolesta toimivia henkilöitä eikä meidän tule koskaan jättää huomiotta merkkejä
lahjuksen tarjoamisesta tai pyytämisestä.
Kysy neuvoa etukäteen valvonnasta vastaavalta toimihenkilöltä tai osastosi rekisterinpitäjältä
ennen kuin tarjoat lahjoja, viihdettä tai muuta vieraanvaraisuutta, aterioita, matkakuluja tai lahjoituksia
hyväntekeväisyyteen valtion laitokselle tai virkamiehelle.
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Lukuisat lahjonnan täytäntöönpanotoimet ovat koskeneet korruptoituneita matka- ja
viihdemenomaksuja. Nämä hallituksen täytäntöönpanotoimet määrittävät, että matka- ja
viihdemenot eivät olleet kohtuullisia, vaan itse asiassa matkakuluiksi naamioituja lahjoja.

KORRUPTION
VASTAISUUS JA
LAHJONTA
SINUN EI KOSKAAN PIDÄ
TARJOTA VALTION
VIRKAMIEHELLE LAHJAA,
VIIHDETTÄ TAI MUITA
ARVOKKAITA TAVAROITA TAI
PALVELUITA, JOTKA VOIDAAN
KATSOA LAHJUKSEKSI
KORRUPTION JA LAHJONNAN
VASTAISEN LAIN NOJALLA.
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Seuraavat seikat otetaan huomioon määritettäessä, ovatko matka- tai viihdemenot kohtuullisia:
• Liittyykö matkan tarkoitus tuotteiden ja palveluiden mainostamiseen, esittelyyn tai selittämiseen?
• Minkä luokan lentolipusta on kyse (ensimmäinen, business vai turistiluokka)?
• Minkä tyyppinen hotelli on kyseessä (ultra-premium vai business)?
• Tarjotaanko palkkiota tai käyttörahaa?
• Maksaako yritys kaikki kulut suoraan vai välittäjän (matkatoimiston) kautta?
• Maksaako yritys ei-osallistuvien puolisoiden matkakuluista?
• Rahoittaako, järjestääkö tai isännöikö yritys viihde- tai vapaa-ajantoimintaa?
Tämän alueen lait ovat monimutkaisia ja vaihtelevat maittain. Kysy aina neuvoa valvonnasta vastaavalta
toimihenkilöltä

KORRUPTION
VASTAISUUS
JA LAHJONTA

K：Valmontilla on pitkäaikainen sopimus tuotteiden ja palveluiden toimittamisesta
valtion omistamalle rakennusalan yritykselle Kiinassa. Valmont tarjoaa aika ajoin
koulutusta rakennusalan yrityksen työntekijöille tiloissaan Nebraskassa osana
rakennusalan yrityksen ja Valmontin välistä sopimusta. Rakennusalan yrityksen
korkeat virkamiehet ovat ilmoittaneet Valmontille, että he haluavat tarkastaa tilat
vahvistaakseen, että koulutus sujuu hyvin. Voiko Valmont maksaa korkeiden
virkamiesten matkustamisesta Nebraskaan tarkastamaan Valmontin tiloja? Jos voi,
voivatko Valmontin johtajat viedä korkeat virkamiehet kohtuullisen hintaiselle
illalliselle ja jalkapallo-otteluun?

V: Kyllä. Valmont voi maksaa korkeiden virmamiesten matkan Valmontin tiloihin
tarkastamaan ja arvioimaan koulutusta. Sopimuksen nojalla annettavan koulutuksen
tehokkuuden tarkastaminen ja arviointi on pätevä liiketoimintatarkoitus. Myös Valmontin
tarjoamat ateriat ja viihde ovat kohtuullisia, sillä ateriat ja jalkapallo-ottelu ovat vain
pieni osa liikematkaa.

Vastaus olisi erilainen, jos Valmont maksaisi virkamiesten matkan ensimmäisessä luokassa
puolisoidensa kanssa täysihoitoon Havaijille, jossa Valmontilla ei ole toimipistettä. Tässä tapauksessa
matka ei vaikuta pätevältä liikematkalta, se on tuhlaileva ja sisältää kuluja perheenjäsenille.
Sen takia se olisi kielletty.
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BOIKOTIN
VASTAISUUS

Valmontin käytäntönä on noudattaa Yhdysvaltain hallituksen ulkomaisiin talousboikotteihin
liittyviä lakeja ja säännöksiä. Yhdysvaltain boikotinvastaiset lait keskittyvät ensisijaisesti
Arabiliiton Israelin boikottiin, mutta boikottikysymyksiä voi tulla esiin myös muiden maiden
(kuten Pakistanin, Bangladeshin, Indonesian ja Taiwanin) kanssa käytävissä liiketoimissa,
ja ne voivatmuuttuaajanmyötä

Menettelyitä, jotka voivat olla kiellettyjä tai rangaistavia Yhdysvaltain boikotinvastaisten lakien
nojalla, ovat muun muassa:
• kieltäytyä tai sopia kieltäytymisestä liiketoiminnasta boikotoitavien maisen (esim. Israelin)
kanssa
• kieltäytyä tai sopia kieltäytymisestä liiketoiminnasta “mustalla listalla” olevien yritysten
tai ”boikotoitavien” yhtiöiden kanssa
• tarjota tietoa liikesuhteista boikotoitavien maiden(esim. Israelin) tai “mustalla listalla” olevien yritysten
kanssa
• sitoutuminen sopimuksiin, rembursseihin tai muihin asiakirjoihin, jotka sisältävät kiellettyjä
boikottiehtoja tai edellytyksiä
Käsitettä “boikottipyyntö” voidaan tulkita laajasti ja se käsittää pyynnöt toimittaa tietoja,
ryhtyä toimiin tai olla ryhtymättä toimiin, jos pyydettyä käytöstä voitaisiin pitää kansainvälisen
boikotin edistämisenä tai tukemisena. Pyyntöjä voi esiintyä myös vastauksissa kutsuihin
tehdä tarjouksia/pyyntöjä ehdotuksista, sopimuksista, ostomääräyksistä, rembursseista
tai muista sopimuksista tai asiakirjoista.
Valmontin velvollisuuksia boikotinvastaisten lakien alaisena hallitsevat säännöt ovat
monimutkaisia. Kaikki mahdolliset vastaanotetut boikottipyynnöt tai sinua askarruttavat
kysymykset tulee lähettää välittömästi eteenpäin Valmontinvalvonnasta vastaavalle toimihenkilölle
yhdessä asiaankuuluvan tapahtuman tai olosuhteiden kuvauksen kanssa.
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LIIKETOIMINTA
KANSAINVÄLISELLÄ
MARKKINAPAIKALLA

VIENTIVALVONTA
-LAIT JA
KANSAINVÄLISET
PAKOTTEET

Monilla mailla ja monikansallisilla organisaatioilla on vientivalvontalakeja, taloudellisia
pakotteita ja kauppasaartoja, jotka rajoittavat kauppaa tiettyjen maiden, yksilöiden
kokonaisuuksien, loppukäyttäjien ja tiettyjen loppukäyttöjen kanssa. Nämä lait,
pakotteet ja kauppasaarrot voivat koskea tuontia, vientiä, rahoitusoperaatioita, sijoituksia
ja uita liiketoimia. Jotkut maat kieltävät tai valvovat jälleenvientituotteita niiden
alkuperäisen kohteen jälkeen.
Kiellettyjen maiden luettelo ja kaupparajoituksiin liittyvät säännöt ovat monimutkaisia ja
ne voivat muuttua. Joskus vienti voi tapahtua esimerkiksi ilman että maiden välillä tapahtuu
fyysistä liikettä, kuten sähköisesti, suullisesti tai visuaalisesti konferenssipuhelun, verkkokokouksen
tai puhelinkeskustelun kautta viestittävien teknisten tietojen kohdalla.
Jos tämän alueen sovellettavia lakeja ja säännöksiä ei noudateta, altistaa se Valmontin
ja joissakin tapauksissa asiassa mukana olevat yksilöt siviili- tai jopa rikosoikeudellisille
rangaistuksille. Kansainvälisenä yrityksenä meidän on painotettava sisäisiä toimenpiteitä
noudattaaksemme erilaisia kaupparajoituksia maissa, joissa harjoitamme liiketoimintaa.
Jos työhösi liittyy kansainvälisiä rajoja ylittävää tuotteiden, teknologioiden tai palveluiden
myyntiä tai kuljetusta, pidä itsesi ajan tasalla sovellettavien sääntöjen suhteen.

MITÄ SINULTA ODOTETAAN?
• Noudata kaikkia asiaan kuuluvia kansainvälisiä kaupan hallintaan liittyvitä säännöksiä
ja Valmontin omia tuontiin ja vientiin liittyvitä käytäntöjä ja menetelmiä
• Jos työhösi liittyy kansainvälisiä rajoja ylittävää kuljetusta, varmista, että asianmukaiset tiedot
kerätään ja ilmoitetaan oikea-aikaisesti asiaan kuuluville viennistä vastaaville viranomaisille
tarpeen mukaan.
• Seulo liiketoimet ja suhteet asiakkaiden, toimittajien ja muiden kolmansien osapuolten kanssa
• kaikkiin sovellettaviin sääntöihin nähden, jotka rajoittavat liiketoimintaa tiettyjen pakotteiden kohteena
olevien maiden, henkilöiden ja kiellettyjen loppukäyttöjen kanssa

Jos et ole varma liiketoimintaan sovellettavasta laista, kysy
neuvoa valvonnasta vastaavalta toimihenkilöltä.
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LIIKETOIMINTA JA
TALOUDELLINEN
EHEYS
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Valmontin raportointi ja kirjanpito perustuvat perustason taloudellisten tietojen kattavuuteen ja
tarkkuuteen. Tähän kuuluvat kuluraportit, ostomääräykset, laskut, palkanmaksutiedot,
inventaariotiedot ja turvalisuusraportit.

TÄSMÄLLINEN
KIRJANPITO JA
RAPORTOINTI

KIRJANPITO
Kaiken yrityksen kirjanpidon, josta olet vastuussa, on oltava täsmällistä ja kattavaa. Jokaiseen
merkintään on sisällyttävä asianmukainen kuvaus sen perustana olevasta tapahtumasta.
Lisäksi sinun tulee ylläpitää tukevien asiakirjojen arkistoa. Kirjanpitomme täytyy olla myös yleisesti
hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaista.
Jokaisen tulee tietää, että lähes kaikkea Valmontin kirjanpitoa voidaan vaatia julkistettavaksi
riita-asioiden tai hallituksen tutkintojen yhteydessä. Myös ulkopuoliset osapuolet tai media
saavat usein haltuunsa kirjanpitoa. Näin ollen työntekijöiden tulee pyrkiä kirjaamaan kaikki
tiedot mahdollisimman selkeästi, ytimekkäästi ja täsmällisesti.

VALHEELLINEN JA PERUSTEETON KIRJANPITO
KAIKEN YRITYKSEN
KIRJANPIDON, JOSTA OLET
VASTUUSSA, ON OLTAVA
TODENMUKAISTA,
TÄSMÄLLISTÄ JA KATTAVAA.
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Valmont kieltää käytännöt, jotka voivat johtaa valheelliseen kirjanpitoon. Sinun ei koskaan
pidä tuntea painetta tehdä valheellisia tai harhaanjohtavia merkintöjä. Kirjanpidon tai tietojen
tahallinen manipulointi on petos, joka rikkoo yrityksen käytäntöä ja lakia. On tärkeää ymmärtää,
mitä petos on, jotta voisit tunnistaa sen ja välttää sitä. Esimerkkejä petollisesta menettelystä
ovat muun muassa:
• virheellisten kuluraporttien lähettäminen
• valheellisten kauppojen merkitseminen tai niiden merkitseminen etukäteen
• varojen tai velkojen vähättely tai liioittelu
• sellaisten kohteiden kirjaamisen lykkääminen, jotka pitäisi veloittaa kulutililtä
• myyntilukujen paisuttelu lähettämällä tunnetusti viallisia tai ei-määräystenmukaisia tuotteita
• pankkitilin avaaminen yrityksen varoilla muulla kuin yrityksen nimellä
• sellaisen merkinnän tekeminen yrityksen kirjanpitoon, joka ei tietoisesti ole asianmukaisten
kirjanpitostandardien mukainen
• shekkien väärentäminen tai muuntaminen

TÄSMÄLLINEN
KIRJANPITO JA
RAPORTOINTI

JULKINEN RAPORTOINTI
Täsmällisen ja kattavan kirjanpidon avulla johto voi tehdä sopivia ja tietoisia
päätöksiä. Valmont on julkisesti noteerattu yhtiö, jolla on velvollisuus antaa
tiettyjä taloudellisia tietoja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitealle (U.S.
Securities and Exchange Commission, SEC). Virheelliset ja riittämättömät
tiedot voivat altistaa Valmontin lainmukaisille rangaistuksille. Muista, että
yritysten kirjanpito pidetään järjestyksessä ValmontinSEC:lle jätettävien
rahoitusselvitysten valmistelemiseksi ja tukemiseksi. Näin ollen kaikkien tietojen
on oltava kattavia ja täsmällisiä.

TARKASTUKSET
Et saa sekaantua tai vaikuttaa sopimattomasti Valmontin rahoitusselvitysten
tarkastuksiin. Jos sinulta pyydetään yrityksen tarkastukseen liittyvää tietoa,
sinun odotetaan tekemään täysipainoista yhteistyötä ja antamaan täsmällistä
ja kattavaa tietoa.
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SISÄPIIRIN
KAUPAT

Liittovaltion arvopaperilait kieltävät henkilöitä ostamasta tai myymästä arvopapereita, jos
henkilön hallussa on oleellista julkistamatonta tietoa, joka tunnetaan nimellä sisäpiirin
tiedot. Tietoja pidetään sisäpiirin tietoina, jos on huomattavan todennäköistä, että tiedot
olisivat sijoittajan mielestä tärkeitä arvopaperin osto-, myynti tai hallussapitopäätöstä
tehtäessä, tai jos tiedot vaikuttaisivat todennäköisesti arvopaperin markkinahintaan.
Esimerkkejä oleellisista tiedoista ovat ansiotiedot ja -ennusteet, uudet tuotekehittelyt,
fuusioitumiset, yrityskaupat tai divestoinnit tai uudet tai päättyvät sopimukset toimittajien
tai asiakkaiden kanssa. “Julkiset tiedot” ovat tietoja, jotka on julkaistu suurelle yleisölle ja
joihin kuuluu kohtuullinen aika, jonka puitteissa suuri yleisö voi hankkia ja sulattaa kyseisiä
tietoja. Sisäpiirin kauppoja ovat Valmontin osakkeiden osto tai myynti, mukaan lukien työntekijän
etuuksilla ja avoimilla markkinoille tekemäsi kaupat.
Sisäpiirin kaupat eivät myöskään rajoitu Valmontin arvopapereihin. Jos halussasi on oleellista
julkistamatonta tietoa toisesta yrityksestä, et voi ostaa tai myydä kyseisen yrityksen osakkeita
tai muita arvopapereita. Tämä voi käsittää Valmontin asiakkaita, toimittajia tai muita, jotka ovat
neuvottelemassa kanssamme suurista kaupoista, kuten fuusioitumisista tai yrityskaupoista.

SISÄPIIRIN KAUPPOJA OVAT
VALMONTIN OSAKKEIDEN
OSTAMINEN JA MYYMINEN,
MUKAAN LUKIEN
TYÖNTEKIJÄN ETUUKSILLA
JA AVOIMILLA MARKKINOILLE
TEKEMÄSI KAUPAT.

Valmontin käytännön mukaan johtajat, toimihenkilöt tai työntekijät eivät saa osallistua liiketoimiin Valmontin
arvopapereilla tai julkisesti noteerattujen yritysten osakkeilla, jos kyseisen henkilön
hallussa on oleellista julkistamatonta tietoa.
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SISÄPIIRIN
KAUPAT

VIHJEET
Valmontin työntekijät eivät saa antaa vihjeitä toisille. Se tarkoittaa, että et saa antaa sisäpiirin
tietoja ystäville tai perheenjäsenille. Vihjeiden antaminen on laitonta sisäpiirin kauppaa ja myös
vakava yritysluottamuksellisuuden rikkomus. Kohtele kaikkea julkistamatonta Valmontin tietoa
luottamuksellisena. Vastaavasti mitään työsuhteesi aikana tietoosi tulevaa Valmontia tai muuta
yritystä koskevaa sisäpiirin tietoa ei saa välittää muille henkilöille, paitsi työsi suorittamiseksi
Valmontilla edellyttämässä määrin.
Tiettyjä ylemmän johdon jäseniä ja muita Valmontin rahoitusosaston työntekijöitä voivat koskea
myös muut kaupankäyntirajoitukset. Jos et ole varma itseäsi koskevista lisärajoituksista, ota
yhteyttä rahoitusjohtajaan.

VALMONTIN PÖRSSITOIMET
Monia Valmontin ylemmän tason työntekijöitä koskevat erityiset sisäpiirin kauppaa koskevat
säännöt. Nämä työntekijät voivat ostaa tai myydä Valmontin kantaosakkeita vain rajoitettuina
aikoina neljännesvuosittaisen tai vuosittaisen ansiotietojen julkaisun jälkeen. Me ilmoitamme
näille työntekijöille, milloin kaupankäynti-ikkuna on avoinna.
Arvopapereiden ostamista tai myymistä koskevat kysymykset tulee kohdistaa Valmontin
rahoitusjohtajalle.

K：Kuulin eräältä kollegaltani, että Valmont suunnittelee toisen julkisesti noteeratun yrityksen
ostamista, mutta sitä ei vielä ole julkistettu. Ystävälläni Janella on ollut rahavaikeuksia. Voinko sanoa
hänelle, että hänen kannattaisi ostaa tämän toisen julkisesti noteeratun yrityksen osakkeita?

V: Et voi. Se rikkoisi Valmontin luottamuksellisuutta, minkä lisäksi sekä sinua että Janea vastaan voitaisiin nostaa syyte sisäpiirin kaupoista.
K:Sukulainen kysyi minulta perhejuhlissa erittäin tarkkoja tietoja Valmontin liiketoiminnasta.
Voinkokeskustellatällaisistaasioistaperhepiirissä?

V: Sisäpiirin kauppoja koskevia lakeja ja Valmontin käytäntöjä sovelletaan kolmansiin osapuoliin, myös perheenjäseniin ja kotitaloudessasi asuviin
ihmisiin. Et saa koskaan jakaa luottamuksellista tietoa Valmontista kenenkään kanssa.
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