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1 Eettinen ohjeisto
1.1 Soveltamisala
Tämä ohje koskee kaikkia Keliberin työntekijöitä, jotka työskentelevät joko määräaikaisissa tai pysyvissä
työsuhteissa tai vuokra- tai tuntilaskutusperusteisella sopimuksilla Keliberin työnjohdon alaisina. Tässä
asiakirjassa heihin viitataan ”työntekijöinä”.

1.2 Hallinta ja implementointi
Tämän ohjeistuksen omistaa ja hyväksyy Keliberin hallitus. Jokainen Keliberin johtoryhmän jäsen vastaa
ohjeen viestinnästä ja jalkauttamisesta organisaatiossaan.

1.3 Visio ja arvot
Ilmastonmuutos koskettaa meistä jokaista – oli sitten kyse yritysten, sijoittajien tai kuluttajien
menestyksestä nyt ja tulevaisuudessa. Keliber haluaa omalta osaltaan auttaa ihmisiä tekemään oikeita ja
viisaita valintoja osana jokapäiväistä elämää.
Vauhditamme liikenteen sähköistymistä ja älykkäämpää energian varastoimista tuottamalla laadukasta
litiumia vastuullisesti ja edistyksellisesti Euroopassa.
Valintojamme ohjaavat neljä arvoa: avoimuus, kunnianhimo, tehokkuus ja kunnioitus.

1.4 Turvallinen ja vastuullinen työyhteisö
Vaalimme vastuullista ja turvallista työyhteisöä. Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti, arvostavasti ja
oikeudenmukaisesti.
Kaikilla työntekijöillämme on velvollisuus noudattaa työ- ja turvallisuusohjeita sekä opastaa muita.
Edellytämme, että kaikki palveluntuottajat, urakoitsijat, alihankkijat ja yhteistyökumppanit sitoutuvat
turvallisuusperiaatteisiimme.
Kaikissa toimipaikoissamme on nollatoleranssi päihteiden suhteen ja varmistamme työyhteisömme
turvallisuuden toimivilla testauskäytännöillä.
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1.5 Työhyvinvointi ja ammatillinen kehittyminen
Panostamme työhyvinvointiin ja tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Keliber on
työpaikka, jossa innovatiivisuus, kehittyminen sekä avoimuus ja rehellisyys ovat keskeisiä asioita.
Kannustamme jokaista työntekijäämme kehittämään oma-aloitteisesti ja aktiivisesti osaamistaan; se on
jokaisen oikeus ja vastuu.

1.6 Toisia kunnioittava työyhteisö
Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti, arvostavasti ja oikeudenmukaisesti. Vaalimme keskinäistä
luottamusta. Emme suvaitse häirintää, ahdistelua, hyväksikäyttöä, loukkaavaa käytöstä tai kiusaamista.

1.7 Monimuotoisuus ja osallistaminen
Emme suvaitse rotuun tai etniseen taustaan, ikään, sukupuoleen, vammaan, seksuaaliseen
suuntautumiseen, uskontoon, siviilisäätyyn, yhteiskunnalliseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin,
ammattiliittojen jäsenyyteen tai muihin vastaaviin ominaisuuksiin perustuvaa syrjintää. Rekrytoinneissa
pyrimme edistämään työvoiman monimuotoisuutta. Luomme yhdessä kulttuurin, jossa kaikilla on
mahdollisuus osallistua ja kehittää työyhteisöä.

1.8 Ihmisoikeudet
Kunnioitamme Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia
sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksen määrittelemiä työelämän perusperiaatteita ja
työntekijöiden oikeuksia. Emme hyväksy, tue tai edistä ristiriitoja lietsovaa tai ihmisoikeuksia rikkovaa
toimintaa. Emme hyväksy tai käytä minkäänlaista pakko- tai lapsityövoimaa.
Odotamme myös kumppaneidemme ja alihankkijoidemme kunnioittavan YK:n ja ILO:n periaatteita.
Pyrimme varmistamaan, että hankkimamme tuotteet ja palvelut on tuotettu vastuullisesti.
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1.9 Yhdistymisvapaus
Keliberin työntekijöillä on oikeus kuulua ammattiliittoon sekä oikeus osallistua ammattiliiton toimintaan.
Noudatamme työehtosopimuksia.

1.10 Poliittinen toiminta
Yhtiönä emme osallistu poliittiseen toimintaan tai tue sellaista. Työntekijämme voivat yksityisinä henkilöinä
kannattaa vapaasti erilaisia yhteisöjä, poliittisia, uskonnollisia ja hyväntekeväisyysjärjestöjä. Poliittinen
toiminta on erotettava selkeästi työroolista Keliberin edustajana.

1.11 Yksityisyys
Kunnioitamme yksityisyyttä ja käsittelemiemme henkilö- ja yhteystietojen suojaa. Keräämme, käsittelemme
ja säilytämme henkilötietoja vain perusteltuun tarkoitukseen, kaikessa huolellisuutta ja lainsäädäntöä
noudattaen.

2 Kestävä kehitys, avoimuus ja yhteistyö
2.1 Jaettua arvoa
Luomme ja vahvistamme ihmisten, ympäristön ja talouden kannalta kestävää tapaa toimia. Kannattava ja
vastuullinen liiketoiminta luo omistaja-arvoa ja hyvinvointia sidosryhmillemme. Keliberin suorat
taloudelliset vaikutukset syntyvät tuotteiden myynnin, työllistämisen ja verokertymän kautta. Välillinen
taloudellinen vaikutuksemme heijastuu toiminta-alueelle arvoketjun kautta.
Vaikutamme myönteisesti toimialamme ja yhteiskunnan kehitykseen. Tuemme teollisuudenalaamme
liittyvää tutkimusta ja kehitystä tekemällä tiivistä yhteistyötä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa.

2.2 Ympäristövastuu
Minimoimme toimintamme ympäristövaikutukset. Toimintaamme varten kehitetty prosessi edustaa
teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kehittyneintä ja tehokkainta tekniikkaa. Työstämme sitä
eteenpäin jatkuvan parantamisen periaatteella. Olemme mukana kehittämässä kiertotaloutta
tehostaaksemme materiaalien käyttöä.
Kehitämme ympäristövaikutusten hallintaa sisäisesti ja yhdessä viranomaisten, kumppaneiden ja muiden
sidosryhmiemme kanssa. Otamme ympäristönäkökohdat huomioon ennakoivasti liiketoimintapäätöksiä
harkitessamme.
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2.3 Viestintä ja sidosryhmäyhteistyö
Tunnistamme tahot, joihin toimintamme vaikuttaa ja varmistamme riittävän tiedotuksen. Merkittäviä
muutoksia suunniteltaessa keräämme näkökulmia etukäteen. Teemme aktiivisesti yhteistyötä
sidosryhmiemme kanssa. Haluamme olla avoin ja keskusteleva naapuri ja yhteistyökumppani. Olemme
ratkaisuhakuisia ja valmiita vuoropuheluun vaikeistakin asioista.

3 Lainsäädäntö ja hyvä liiketapa
3.1 Korruption ja lahjonnan vastaisuus
Harkitsemme päätöksiä tehdessämme Keliberin, työntekijöidemme, asiakkaidemme, omistajiemme ja
yhteiskunnan etua. Meillä on nollatoleranssi kaikkea korruptioon tai lahjontaan viittaavaa kohtaan.
Edellytämme samaa kaikilta kumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme. Esimerkiksi liikelahjojen ja
vieraanvaraisuuden on aina oltava kohtuullista ja käytäntöjemme mukaista. Kanssakäymisessä
viranomaisten ja päättäjien kanssa noudatamme Keliberin eettistä ohjeistoa sekä EU:n ja Suomen
säännöksiä.

3.2 Kumppanit, alihankkijat ja edustajat
Teemme yhteistyötä vain vastuullisesti toimivien kumppanien, alihankkijoiden ja edustajien kanssa.
Hoidamme yhteistyösuhteita periaatteidemme mukaisesti ja läpinäkyvästi. Odotamme kumppaniemme,
alihankkijoidemme ja edustajiemme noudattavan lakeja ja säännöksiä sekä kunnioittavan
toimintaperiaatteitamme. Haluamme yhteistyömme rakentavan sekä Keliberin että kumppanin mainetta
vastuullisina toimijoina.

3.3 Kansainvälinen kauppa
Toimimme kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä, jossa tuotteet, palvelut ja tieto liikkuvat maiden
rajojen yli. Noudatamme kansainväliseen kauppaan sovellettavia lakeja ja säännöksiä. Niitä ovat esimerkiksi
kauppasaarrot ja pakotteet sekä tuontia ja vientiä koskeva tullilainsäädäntö.

3.4 Rahanpesun vastustaminen
Noudatamme kaikkia lakeja, jotka kieltävät rahanpesun tai rahoituksen laittomiin tai lainvastaisiin
tarkoituksiin.
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3.5 Reilu kilpailu
Kilpailemme reilusti, vastuullisesti sekä voimassa olevien kilpailulakien, säädösten ja sisäisten ohjeistusten
mukaisesti. Emme osallistu millään tavalla toimintaan, joka rajoittaa tai estää toimivaa kilpailua.
Kunnioitamme aina toisten immateriaaliomaisuutta ja luottamuksellisia tietoja. Emme käytä lainvastaisia
tai epäeettisiä menetelmiä kilpailijatietojen keräämiseksi.

4 Keliberin omaisuuden ja tiedon
asianmukainen käyttö
4.1 Yhtiön omaisuus, liiketoimintasalaisuudet ja luottamuksellinen tieto
Käytämme kaikkia Keliberin resursseja rehellisesti ja tehokkaasti. Suojelemme yhtiön omaisuutta
varkaudelta, katoamiselta, vahingoilta ja väärinkäytöltä. Omaisuutta ovat sekä fyysinen omaisuus, kuten
toimitilat, laitteet, koneet, raaka-aineet, valmiit tuotteet, ajoneuvot ja yhtiön varat, että aineeton
omaisuus, kuten luottamukselliset tiedot, immateriaalioikeudet ja tietojärjestelmät.
Käytämme ja jaamme Keliberin luottamuksellisia ei-julkisia tietoja vain yhtiön ohjeistusten mukaisesti.
Toimittajiltamme, asiakkailtamme ja muilta liikekumppaneiltamme saatuja ei-julkisia tietoja hallitaan
soveltuvien lakien ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

4.2 Eturistiriidat
Kaikki päätöksemme ja liiketoimemme ovat Keliberin parhaan edun mukaisia, eivätkä ne saa perustua
oman tai läheisen etuihin. Tunnistamme eturistiriidat ja pidättäydymme päätöksenteosta, johon liittyy tai
voi liittyä eturistiriita. Eturistiriidasta tai eturistiriidan mahdollisuudesta tehdään aina ilmoitus esimiehelle.

4.3 Sisäpiiritieto
Suojelemme luottamuksellista liiketoimintatietoa emmekä hyödynnä tai ilmaise sisäpiiritietoa. Tiedon
luottamuksellisuuden säilyttäminen on erityisen tärkeää silloin, jos työntekijän hallussa on yhtiötä koskevaa
sisäpiiritietoa.
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4.4 Ulkoinen viestintä
Olemme avoimia ja läpinäkyviä erityisesti omistajiamme ja muita sidosryhmiämme kohtaan. Yhtiön
ulkoisesta viestinnästä vastaa viime kädessä yhtiön toimitusjohtaja.

5 Myynti ja markkinointi
5.1 Tuoteturvallisuus, -laatu ja -tieto
Noudatamme valmistamiemme tuotteiden turvallisuutta koskevia lakeja ja säännöksiä. Jaamme tietoa
valmistamiemme tuotteiden mahdollisista vaaroista ja turvallisesta käytöstä. Noudatamme kemikaalien
turvallista käyttöä koskevia ohjeita päivittäisessä työssämme.
Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita tuotteita ja palveluja turvallisesti ja sovitussa aikataulussa.
Tutkiessamme ja kehittäessämme uusia tuotteita noudatamme korkeita eettisiä periaatteita tiedon
hankinnassa ja käsittelyssä.

5.2 Asiakkaat ja asiakassuhteet
Odotamme, että asiakkaamme noudattavat voimassa olevia lakeja ja säädöksiä.

5.3 Totuudenmukainen markkinointi
Tavoitteenamme on luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita. Olemme kaikessa markkinoinnissamme ja
markkinointiviestinnässämme totuudenmukaisia ja tarkkoja.
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6 Harkitse, ehkäise ennalta ja puutu epäkohtiin
Tapamme toimia -periaatteiden noudattaminen kuuluu jokaiselle keliberiläiselle. Harkitse ennen kuin
toimit:





Onko liiketoimi tai päätös lain mukainen?
Onko se arvojemme ja toimintaohjeiden mukainen?
Onko se mielestäsi oikein ja riippumattomasti tehty?
Jos asia tulisi julkiseksi, minkä vaikutelman se antaisi toiminnastamme?

Jos olet epävarma, tarkista asia esimieheltäsi. Esimiesten vastuulla on edistää toimintaperiaatteiden
toteutumista omassa ryhmässään.
Ilmoita viipymättä, jos epäilet tai tiedät toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta. Kaikkiin
yhteydenottoihin suhtaudutaan vakavasti ja ne käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Tapaukset
tutkitaan käytössä olevien prosessien mukaisesti ja periaatteiden vastaiseen toimintaan puututaan. Jos
haluat kysyä neuvoa tai tehdä ilmoituksen toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta, voit tehdä sen




omalle esimiehellesi,
Keliberin henkilöstöasioista vastaaville tai
yhtiön toimitusjohtajalle.

Epäillyistä taloudellisista väärinkäytöksistä tai arvopaperimarkkinasääntelyä koskevista rikkomuksista tulee
ilmoittaa suoraan yhtiön sisäisestä tarkastuksesta vastaavalle henkilölle.
Lisätietoa tässä ohjeessa käsitellyistä aiheista on Keliberin eri aiheita koskevissa politiikoissa ja
ohjeistuksissa.
Keliber Oy
Toholammintie 496,
69600 Kaustinen
www.keliber.fi
+358 (0)10 567 0600
info@keliber.fi
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