
Loihde-konsernin 
eettiset ohjeet



Yleistä

Loihde-konsernin (myöhemmin Loihde) eettiset toimintaohjeet kuvaavat Loihteessa hyväksyttyjä toimintatapoja ja arvoja sekä 
konsernin sitoutumista lakien ja viranomaismääräysten sekä eettisesti kestävien periaatteiden noudattamiseen. Eettisellä toiminnalla 
Loihde osoittaa kantavansa vastuun toimintansa taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista.

Loihteen eettisten toimintaohjeiden tavoitteena on varmistaa, että kaikki Loihteen palveluksessa olevat toimivat vastuullisesti ja toisia 
kunnioittaen. Ne auttavat valitsemaan oikean menettelytavan omaa harkintaa edellyttävissä tilanteissa ja edistävät toiminnan 
läpinäkyvyyttä suhteessa sidosryhmiimme. Eettiset toimintaohjeet tukevat myös Loihteen toiminnan johdonmukaisuutta ja laatua. 

Ohjeet koskevat kaikkia Loihteen palveluksessa olevia. Jokainen esimies toimii hyvän johtamisen esimerkkinä ja edistää osaltaan 
eettistä toimintaa työntekijöiden keskuudessa. 

Loihde edellyttää myös konsernin yhteistyökumppanien noudattavan vastaavia eettisesti kestäviä periaatteita ja se huomioidaan
yhteistyökumppanien valinnassa.



Toimintaamme ohjaavat periaatteet

Reiluus 
Arvostamme muita ja osoitamme sen arjessa. 

Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti ja kannamme 
vastuuta yhteiskunnan ja ympäristön 

hyvinvoinnista. 

Ystävällisyys
Autamme, kiitämme ja kehumme. Ajamme asioita 

positiivisuuden kautta. Luomme yhdessä 
työyhteisöä, jossa kaikilla on hyvä olla. 

Luotettavuus
Pidämme minkä lupaamme. 

Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi. 

Halu oppia
Tahdomme jatkuvasti kehittyä 

työssämme ja ihmisinä. Olemme 
uteliaita ja katsomme eteenpäin. 

Rohkeus
Uskallamme kokeilla ja tarttua uuteen. 

Emme häpeä epäonnistumisia vaan koemme 
ne oppimisena. 



Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikessa toiminnassamme paikallisia lakeja 
ja viranomaismääräyksiä. 

Asemasta riippumatta kukaan Loihteessa ei saa toimia lainvastaisesti tai sallia 
lainvastaista toimintaa. 

Säädösten muuttuessa tarkistetaan aina, onko muutoksilla vaikutuksia Loihteen
menettelytapoihin ja niitä mukautetaan tarvittaessa. Tulkintaa vaativissa 
tapauksissa ja tilanteissa turvaudumme tarvittaessa ulkopuolisiin 
asiantuntijoihin.

Ihmisoikeudet 
Noudatamme YK:n ihmisoikeuksien ja lapsen oikeuksien julistuksiin kirjattuja 
periaatteita sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijöiden 
perusoikeuksia. 

Pidämme henkilöstömme ja muiden sidosryhmiimme kuuluvien henkilöiden 
perusoikeuksina muun muassa uskonnonvapautta, mielipide- ja 
sananvapautta, ammatillista yhdistymis- ja järjestäytymisoikeutta sekä oikeutta 
työsopimusneuvotteluihin, tasapuoliseen kohteluun ja yksityisyyden suojaan. 

Lakien ja viranomaismääräysten 
noudattaminen 



Tasa-arvo ja syrjimättömyys 

Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja tasapuolisesti ja pyrimme luomaan 
Loihteesta työpaikan, jossa vallitsee avoimuus ja luottamus. 

Arvostamme toistemme erilaisia taustoja, osaamista, valmiuksia, koulutusta ja 
kokemusta. Henkilöstön monipuolisuus tukee Loihteen menestystä ja kehitystä. 

Loihde ei hyväksy henkilöstövalinnoissa, työjärjestelyissä, työsuhteen 
ehdoissa, työympäristössä tai muissa tilanteissa syrjintää, jonka perusteena on 
ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, terveydentila, 
vammaisuus, sukupuoli, sukupuolinen suuntautuminen tai vastaava henkilöön 
liittyvä tekijä. 

Loihde ei suvaitse työpaikalla minkäänlaista häirintää, kiusaamista tai 
seksuaalisesti tai muuten loukkaavaa käytöstä.

Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet koskevat myös yhteistyötä 
toimittajiemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. 



Yksityisyyden suoja 
Lakien ja säädösten lisäksi noudatamme hyvää 
tietojenkäsittelytapaa asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden 
sidosryhmien henkilötietoja käsiteltäessä. 

Loihde kerää vain sen toiminnan kannalta tarpeellisia ja lainmukaisia 
henkilötietoja (ensisijaisesti henkilöltä itseltään) ja käyttää niitä vain 
sovittuun tarkoitukseen. 

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain henkilön suostumuksella 
laissa säädettyjen poikkeuksia lukuun ottamatta ja ne suojataan 
asianmukaisella tavalla. Henkilötiedot ovat vain niiden käsittelyyn 
oikeutettujen saatavissa.

Luottamuksellisten tietojen 
kunnioittaminen 
Loihteen palveluksessa oleva ei saa ilmaista eikä käyttää 
hyödykseen Loihteen liikesalaisuuksiksi luokiteltuja tietoja, 
sisäpiiritietoja tai muita luottamuksellisia tietoja (esim. asiakkaiden 
luottamuksellisia tietoja). 



Liiketoimintaperiaatteet

Noudatamme kaikessa liiketoiminnassa yleisesti hyväksyttyjä, eettisiä ja 
rehellisiä liiketoimintaperiaatteita ja menettelytapoja sekä kunnioitamme 
asiakkaille ja muille sidosryhmille annettuja sitoumuksia. Loihde tiedottaa 
toiminnastaan sidosryhmilleen avoimesti, rehellisesti ja tasapuolisesti. 

Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme kunnioittavasti, reilusti ja sitoutuneesti. 
Pyrimme aina täyttämään ja ylittämään asiakkaiden odotukset ja pitämään 
antamamme lupaukset. 

Annamme palveluistamme tarkkoja ja todenmukaisia tietoja ja 
noudatamme markkinoinnissa hyvää markkinointitapaa. Osallistuessamme 
asiakkaan tarjouskilpailuihin noudatamme asiakkaidemme hankintoja 
sääteleviä lakeja ja säännöksiä. 

Tasapuolinen kilpailu 
Kunnioitamme vapaata ja tasapuolista kilpailua emmekä keskustele tai 
sovi kilpailijoiden kanssa hinnoittelusta, markkinaosuuksista tai 
vastaavasta toiminnasta, joka estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua. 



Eturistiriidat, lahjat ja lahjukset 

Jokaisella Loihteen palveluksessa olevalla on velvollisuus olla lojaali 
Loihteelle. 

Kukaan ei saa käyttää konsernin omaisuutta, tietoja tai asemaansa 
Loihteessa muun kuin Loihteen etujen tavoitteluun. Lisäksi Loihteen
palveluksessa olevan on vältettävä asettumasta tilanteeseen, jossa hänellä 
on eturistiriita tai joka voi antaa vaikutelman eturistiriidasta. 

Loihteen palveluksessa oleva ei saa tarjota eikä vastaanottaa lahjuksia tai 
laittomia maksuja. Normaalia liiketoimintaa tai kohtuullista 
vieraanvaraisuutta ylittävien henkilökohtaisten lahjojen ja etujen antaminen 
ja vastaanotto on myös kiellettyä. Rahan antaminen tai vastaanottaminen ei 
ole missään tapauksessa sallittua. 

Liikelahjoiksi lasketaan kaikki liikesuhteen vuoksi annettu tai saatu, josta 
saaja ei maksa kohtuullista markkinahintaa. Liikelahjoja ei saa koskaan 
antaa suosiollisen kohtelun toivossa tai mikäli antaja tietää, että 
vastaanottajan tai hänen työnantajansa säännöt kieltävät liikelahjojen 
vastaanottamisen. 

Lahjojen vastaanottamiseen ei saa liittyä minkäänlaista velvoitetta eikä se 
saa vaikuttaa työntekijän arviointikykyyn toimia Loihteen etujen mukaisesti. 
Loihteen työntekijät eivät missään tapauksessa saa pyytää lahjoja.



Jääviyssäännöt

Loihteen palveluksessa oleva on jäävi mm. seuraavissa tilanteissa: 

• jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen 

• jos asian ratkaisusta on odotettavissa olennaista hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen läheisilleen esim. osakeomistuksen 
kautta 

• jos hän tai hänen läheisensä on luottamus- tai johtavassa asemassa yrityksessä, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta
on odotettavissa olennaista hyötyä tai vahinkoa 

Loihteen hallituksen, johtoryhmän tai hallintoneuvoston jäsen taikka konserniyhtiöiden hallitusten jäsen tai toimitusjohtaja ei saa 
osallistua hänen ja yhtiön välisen asian käsittelyyn. Edellä mainittuihin toimielimiin kuuluva henkilö ei myöskään saa osallistua 
Loihteen ja kolmannen osapuolen välisen asian käsittelyyn, jos hän on tai tuntee olevansa jäävi. Henkilöllä on itse vastuu siitä, että
hän ei käsittele asiaa, jossa hän on tai tuntee olevansa jäävi. 

Edellä mainittuihin toimielimiin kuuluvalla henkilöllä on lisäksi vastuu ilmoittaa liike-, perhe- ja muista kytköksistä, jotka aiheuttavat 
tai voivat antaa vaikutelman eturistiriidasta ja voivat siten vaarantaa hänen arviointikykyä toimia Loihteen etujen mukaisesti. 

Muiden työntekijöiden eturistiriidat arvioidaan tapauskohtaisesti niiden mahdollisten vaikutusten perusteella. Mikäli työntekijä on, tai 
on riski että häntä pidettäisiin jäävinä, hänellä on velvollisuus kertoa siitä esimiehellensä. Esimies päättää asian käsittelystä 
tarvittaessa yhdessä controllerin tai konsernin talousjohtajan kanssa.



Omistajat

Loihde on sitoutunut omistaja-arvon jatkuvaan kehittämiseen. 

Loihdetta johdetaan omistajien edut huomioon ottavalla tavalla. 
Tähän kuuluu mm. osakkeenomistajien tasapuolinen kohtelu, 
osakkeenomistajien oikeuksista huolehtiminen, säännöllinen 
raportointi Loihteen taloudellisesta tilanteesta sekä täsmällinen ja 
ajantasainen tiedottaminen Loihteen osakkeiden arvoon 
vaikuttavista asioista. 



Työturvallisuus ja terveys

Pyrimme turvallisiin ja terveyttä vaarantamattomiin 
työskentelyolosuhteisiin ja toimimme aktiivisesti terveyttä ja työkykyä 
vaarantavien riskien minimoimiseksi. 

Jokaisen Loihteen palveluksessa olevan edellytetään toimivan työssään 
siten, ettei vaaranna omaa ja työtovereidensa työturvallisuutta. 

Huolehdimme lainmukaisesti myös ulkopuolisten toimijoiden 
turvallisuudesta, kun he tekevät töitä Loihteen tiloissa ja työmailla. 



Ympäristö 

Otamme ympäristönäkökohdat huomioon liiketoimintaan liittyvässä 
päätöksenteossa. 

Pyrimme ennaltaehkäisemään ympäristön kannalta haitallisia vaikutuksia, 
ja milloin haitallisten vaikutusten syntymistä ei voida kokonaan ehkäistä, 
minimoimaan ne mahdollisimman vähäisiksi. 

Päivittäisessä toiminnassamme edistämme ympäristönsuojelua 
noudattamalla esimerkiksi kierrätyksestä, energiansäästöstä ja 
taloudellisesta ajotavasta annettuja suosituksia 

Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ympäristö-
ystävällisemmäksi myös niiltä osin, joita lainsäädäntö ei edellytä. 



Tämän toimintaohjeen noudattaminen

Konsernijohtajalla on ylin vastuu eettisesti kestävän toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hän hyväksyy Loihde-konsernin 
eettiset toimintaohjeet. Kaikkien Loihteen esimiesten edellytetään edistävän aktiivisesti ja tarkoituksellisesti Loihteen arvojen ja tämän 
toimintaohjeen mukaista johtamiskulttuuria. 

Jokaisen Loihteen palveluksessa olevan odotetaan noudattavan tätä toimintaohjetta kaikessa toiminnassaan. Konsernijohtaja, 
liiketoimintojen johtajat, konserniyhtiöiden toimitusjohtajat ja esimiehet valvovat toimintaohjeen noudattamista vastuualueensa 
mukaisesti. Kuka tahansa työntekijä voi ottaa nimettömästi yhteyttä edellä mainittuihin henkilöihin ilmoittaakseen mistä tahansa
havaitusta tämän toimintaohjeeseen liittyvistä väärinkäytöstä ja epäkohdista. Jokainen rikkomus arvioidaan tapauskohtaisesti ja niistä 
seuraa aiheutetun riskin tai vahingon mukaiset sanktiot. 



Eettisiin ohjeisiin liittyvät ja sitä täydentävät muut ohjeistukset

Konsernipolitiikat:
• Loihde-konsernin toimintapolitiikka
• Loihde-konsernin henkilöstöpolitiikka
• Loihde-konsernin tietoturvapolitiikka
• Loihde-konsernin sponsorointipolitiikka
• Loihde-konsernin viestintäpolitiikka
• Loihde-konsernin ympäristöpolitiikka
• Loihde-konsernin työsuojelun toimintaohje
• Loihde-konsernin sisäpiiriohje
• Loihde-konsernin hankintapolitiikka
Loihde-konsernin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
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