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L’ORÉAL-HENKI
L’ORÉAL on ottanut tehtäväkseen tarjota kaikille miehille ja naisille kaikkialla maailmassa laadultaan, 
teholtaan ja turvallisuudeltaan parhaimmat kosmetiikkainnovaatiot. Tavoitteemme on saada jatkossa miljardi 
uutta asiakasta kaikkialta maailmasta nykyisen miljardin asiakkaan lisäksi luomalla kosmetiikkatuotteita, jotka 
vastaavat käyttäjien erilaisia kauneustarpeita ja toiveita. Identiteettimme ja maineemme perustuvat vahvoihin 
arvoihimme ja eettisiin periaatteisiimme. Arvojamme ovat intohimo, innovaatio, yrittäjähenki, avoimuus sekä 
erinomaisuuden ja vastuullisuuden tavoittelu. Eettisiä periaatteitamme ovat rehellisyys, kunnioitus, rohkeus 
ja läpinäkyvyys.

LIIKETOIMINNASSA
Liikestrategiamme perustana on jatkuva panostus tutkimus- ja tuotekehitystyöhömme. Tämä mahdollistaa 
kuluttajille suunnatut tuotteet, jotka ovat innovatiivisia, tehokkaita, käytännöllisiä ja miellyttäviä käyttää, ja 
jotka valmistetaan korkeimpien laatu- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Arvostamme suuresti rehellisyyttä 
ja selkeyttä: kuluttajille suunnattu mainontamme perustuu todistettuihin tuloksiin ja tieteelliseen tutkimukseen. 
Olemme sitoutuneet rakentamaan asiakkaisiimme ja toimittajiimme vahvat ja kestävät suhteet, jotka perustuvat 
luottamukseen ja molemminpuoliseen hyötyyn. Kunnioitamme liiketoimintaympäristömme toimijoita, myös 
kilpailijoitamme. Hoidamme liiketoimintaamme rehellisesti: kunnioitamme sen maan lakeja, jossa toimimme, 
ja noudatamme hyvää yrityskäytäntöä. Noudatamme kirjanpidossa ja raportoinnissa tiukkoja standardeja ja 
tuemme korruption vastaista taistelua. Pidämme osakasarvomme vakaana suojaamalla yrityksen omaisuutta ja 
maksimoimalla siitä saatavan hyödyn. Pyrimme erinomaisuuteen ja asetamme jatkuvasti haasteita itsellemme ja 
toimintamenetelmillemme.

TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA
Pyrimme tekemään L’ORÉALista paikan, jossa on hyvä työskennellä. Tiedämme, että työntekijämme ovat 
tärkein voimavaramme. He ovat oikeutettuja turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön, jossa henkilön kyvyt 
ja ansiot tunnustetaan, monimuotoisuutta arvostetaan, yksityisyyttä kunnioitetaan ja tasapaino ammatillisen 
ja henkilökohtaisen elämän välillä otetaan huomioon. Haluamme antaa työntekijöillemme virikkeellisen 
työympäristön, mielenkiintoisia henkilökohtaisia mahdollisuuksia ja tilaisuuden olla mukana menestyksessämme. 
Rohkaisemme avoimuuden, rohkeuden, anteliaisuuden ja kunnioituksen ilmapiiriä, jossa kaikki työntekijät 
pystyvät tuomaan esiin omia kysymyksiään, ideoitaan ja ongelmiaan.

VASTUULLISEN YRITYSKANSALAISEN 
NÄKÖKULMASTA
Olemme omalta osaltamme luomassa kaunista ja oikeudenmukaista maailmaa. Olemme tietoisia 
vaikutuksestamme ympäristöön, mukaan lukien biologisen monimuotoisuuden. Pyrimme jatkuvasti vähentämään 
ympäristövaikutuksia: emme suostu vaarantamaan huomista tämän päivän kustannuksella. Vaikutamme 
positiivisesti niissä maissa ja yhteisössä, joissa toimimme, ja kunnioitamme paikallisia kulttuureja ja tapoja. 
Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Haluamme osaltamme auttaa lapsi- ja pakkotyövoiman 
käytön lopettamisessa. Haluamme lopettaa oman teollisuudenalamme eläinkokeet ja osallistua vaihtoehtoisten 
toimintatapojen kehittämiseen ja hyväksymiseen. Etsimme aktiivisesti liikekumppaneita, jotka jakavat arvomme 
ja eettiset sitoumuksemme.

Kaiken toimintamme perustana on L’ORÉAL-HENKI
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ALKUSANAT

JEAN-PAUL AGON

2000-luvulla selviävät vain ne yritykset, joilla etiikka on integroitu osaksi sekä 
strategista suunnittelua että yrityskulttuuria ja päivittäistä liiketoimintaa.

Tavoitteemme on olla yksi maailman esimerkillisimmistä yrityksistä.
Etiikkaohjelmamme on jo saanut tunnustusta, ja olemme alalla yksi 
johtavista yrityksistä.

Vahva eettinen kulttuurimme on yksi uuden L’ORÉALin peruspilareista. Tämän 
vuoksi meidän on ilmaistava selkeästi sitoumuksemme liiketoiminnassa, 
työnantajana ja yrityskansalaisena.

Eettisten periaatteidemme – rehellisyyden, kunnioituksen, rohkeuden ja 
läpinäkyvyyden – ansiosta olemme jatkossakin luottamusta herättävä konserni

 Etiikkaohjeisto koskee meitä kaikkia työskentelypaikasta ja työtehtävästä 
riippumatta, olipa kyse sitten uudesta työntekijästä, hallituksen jäsenestä tai 
johtokunnasta.

Etiikkaohjeistus on asiakirja, joka siivittää valintojamme ja ohjaa jokapäiväistä toimintaamme.

Tutustu tähän ohjeistoon huolellisesti. Toimi sen mukaisesti. Kerro siitä muille. Kunnioita sitä ja varmista, että 
myös muut ympärilläsi kunnioittavat sitä. 

L’ORÉAL tarvitsee jokaisen työntekijän esimerkkiä ollakseen itse esimerkillinen.

JEAN-PAUL AGON
Chairman and Chief Executive Officer
Chairman of the L’ORÉAL Foundation

EMMANUEL LULIN
Etiikkaohjeistus on elävä ja jaettava asiakirja, joka kattaa lojaliteettiin, luottamukseen ja solidaarisuuteen 
perustuvan yrityskulttuurin keskeiset aiheet. Sen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään, mitä meiltä 
L’ORÉALin työntekijöinä odotetaan. Tämä tapahtuu määrittämällä yleiset periaatteet ja antamalla runsaasti 
käytännön esimerkkejä.

Tämän asiakirjan lisäksi käytössäsi on oma intranet-sivusto (http://ethics.loreal.
wans) ja aiheeseen liittyvää koulutusta. Kunkin maan etiikkayhdyshenkilöt auttavat 
toimimaan ohjeistuksen mukaisesti.

Etiikka on kuitenkin keskeinen velvoite meille kaikille yhdessä ja jokaiselle erikseen.

Olemme viettäneet jo monena vuotena yhdessä etiikkapäivää. Yhä useammat teistä 
osallistuvat tähän konsernin kalenterissa merkittävään tapahtumaan.

Kaikkien työntekijöiden ja yksiköidemme on tehtävä yhdessä töitä toisiaan kunnioittavasti 
ja avoimesti. Toisten ideoita on arvostettava. Meidän on oltava auliita kuuntelemaan ja 
jaettava tarvittaessa tietämyksemme luottamuksellisuussääntöjemme rajoissa.

Eettiset kysymykset ovat harvoin yksioikoisia. Vahvuutenamme on rohkeus käsitellä niitä. Näistä kysymyksistä 
ei pidä vaieta: tuo asia julki ja kysy neuvoa. 

Saat aina tukea tässä prosessissa.

EMMANUEL LULIN
Senior Vice-President and Chief Ethics Officer
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HALLITUS

Olemme sitoutuneet toimimaan 
etiikkaohjeistuksen mukaisesti 
jokapäiväisessä työskentelyssämme. 
Tämä on olennaisen tärkeää L’ORÉALin 
menestyksen kannalta.

Etiikka koskee, ilman poikkeuksia, 
kaikkia L’ORÉAL-konsernin 
työntekijöitä kaikkialla maailmassa 
kaikilla yrityksen tasoilla. Se 
kattaa kaikki L’ORÉALin toiminnot 
tuotetutkimuksesta ja -innovaatioista 
sekä tuotteiden suunnittelusta niiden 
valmistukseen ja markkinointiin, 
henkilöstöstä toimintoihin, hallinnosta 
ja rahoituksesta kestävään kehitykseen, 
viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista 
digitaalisuuteen.

Me kaikki sitoudumme L’ORÉALin 
lähettiläinä ja yhteisömme jäseninä 
henkilökohtaisesti tähän ohjeeseen 
sekä konkreettisesti että sen hengessä.

Muista aina, että

•  eettiset periaatteet eivät ole 
vapaavalintaisia vaihtoehtoja: 
niitä on kunnioitettava

•  sinä toimit esimerkkinä: L’ORÉALin 
maine ja kaikkien toimijoidemme 
luottamus perustuu meihin 
jokaiseen

•   sinua ei arvioida vain sen mukaan 
mitä teet, vaan miten sen teet.
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1 - JEAN-PAUL AGON
Chairman and CEO
Chairman of the L’ORÉAL 
Foundation

2 - BARBARA LAVERNOS
Executive Vice-President 
Operations

3 - JOCHEN ZAUMSEIL
Executive Vice-President 
Western Europe Zone

4 - ALEXIS PERAKIS-VALAT
Executive Vice-President 
Asia-Pacific Zone

5 - JÉRÔME TIXIER
Executive Vice-President 
Human Relations and 
Advisor to the Chairman

6 - ISABEL MAREY-SEMPER
Executive Vice-President 
Communication, 
Sustainability and Public 
Affairs, General Manager 
of the L’ORÉAL Foundation

7 - MARC MENESGUEN
President Consumer 
Products Division

8 - NICOLAS HIERONIMUS
President Selective 
Divisions

9 - CHRISTIAN MULLIEZ
Executive Vice-President 
Administration and Finance

10 - LAURENT ATTAL
Executive Vice-President 
Research and Innovation

11 - ALEXANDRE POPOFF
Executive Vice-President 
Eastern Europe Zone

12 - BRIGITTE LIBERMAN
President Active Cosmetics 
Division

13 - GEOFF SKINGSLEY
Executive Vice-President 
Africa, Middle East Zone

14 - LUBOMIRA ROCHET
Chief Digital Officer

15 - FRÉDÉRIC ROZÉ
Executive Vice-President 
Americas Zone

16 - AN VERHULST-SANTOS
President Professional 
Products Division
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KETÄ

TÄMÄ OHJEISTO KOSKEE?

KUINKA

TÄTÄ OHJEISTUSTA KÄYTETÄÄN

Etiikkaohjeistus koskee kaikkia L’ORÉAL-konsernin ja 
sen tytäryhtiöiden työntekijöitä kaikkialla maailmassa. 
Se koskee myös kaikkia L’ORÉAL-konsernin ja sen 
tytäryhtiöiden toimihenkilöitä ja hallitusten jäseniä 
kaikkialla maailmassa. Lisäksi etiikkaohjeistus 
koskee kaikkia L’ORÉAL-säätiön työntekijöitä ja 
toimihenkilöitä. Tässä asiakirjassa termillä L’ORÉAL 
viitataan kaikkiin L’ORÉAL-konsernin ja L’ORÉAL-
säätiön tytäryhtiöihin. Jotta mahdollisimman moni 

työntekijä voisi lukea etiikkaohjeistuksen omalla 
äidinkielellään, etiikkaohjeistus on käännetty tällä 
hetkellä 45 kielelle. Ohjeistuksen englanninkielinen 
versio on viiteasiakirja.

Etiikkaohjeistus on saatavilla L’ORÉALin 
kansainvälisillä kotisivuilla.

L’ORÉAL toimii monissa maissa, joten se on useiden 
eri kulttuurien, lakien ja poliittisten järjestelmien 
kohtauspaikka.

Sekä liiketoiminnassa yleensä että yksilöiden 
työtehtävien toteutuksessa kunnioitamme aina 
ehdottomasti kyseisen L’ORÉAL-yksikön sijaintimaan 
lakeja ja säädöksiä.

Myönnämme, että jotkut tilanteet ovat vaikeita. 
Etiikka tarkoittaa usein keskenään ristiriidassa olevien 
periaatteiden sovittelemista. Etiikkaohjeistomme 
määrittää yhtymän standardit useilla ”harmailla 
alueilla”, joissa lain kirjaimen lisäksi tarvitaan harkintaa.

Lukemalla koko ohjeiston tutustut L’ORÉALin eettisiin 
sääntöihin ja standardeihin. Säilytä ohjeisto tulevaa 
käyttöä varten, jotta voit tarkistaa siitä mahdollisia 
kysymyksiä tai epäilyjä koskevat kohdat.

Mikään asiakirja ei tietenkään voi ennakoida ja ottaa 
huomioon kaikkia mahdollisia tilanteita. Aina kun 
edessäsi on tällainen päätös, kysy itseltäsi seuraavat 
kysymykset:

1.   Onko päätös linjassa etiikkaohjeistuksen kanssa?

2. Onko päätös laillinen?

3.  Onko se linjassa seuraavien eettisten periaatteidemme 
kanssa: rehellisyys, kunnioitus, rohkeus ja 
läpinäkyvyys?

4.  Miten toimintani vaikuttaisi sidosryhmiimme ja miten 
voin perustella päätökseni?

5.  Haittaisiko minua, jos päätökseni tulisi julkiseksi 
yrityksen sisällä tai sen ulkopuolella?

Jos vastaus yhteenkin näistä kysymyksistä on kielteinen 
ja jos sinua epäilyttää, yleisenä sääntönä voi pitää 
yhteydenottoa soveltuvaan henkilöön (kuten esimies, 
sisäiset asiantuntijat tai etiikkayhdyshenkilö) ja avointa 
keskustelua asiasta ennen muita toimenpiteitä. (Katso 
myös Minulla on kysymys: Avoin keskustelu.)

Etiikkaohjeistus ei korvaa mitään aiempia 
toimintatapoja. Työpaikalla on noudatettava kaikkia 
yhdessä sovittuja sääntöjä ja standardeja, joiden 
taustojen ymmärtämistä tämä ohjeisto pyrkii 
helpottamaan.

L’ORÉAL hyväksyy, että etiikkaohjeistus ei ole kattava 
ja että sisältö voi muuttua ajoittain.

L’ORÉAL pidättää oikeuden muuttaa 
etiikkaohjeistusta koska tahansa, joko ilmoittamalla 
tai olemalla ilmoittamatta siitä, tehdä mitä tahansa 
toimia, joita se pitää tarkoituksenmukaisina tietyssä 
tilanteessa kuitenkin niin, ettei L’ORÉALin eettisiä 
periaatteita rikota.
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L’ORÉAL rohkaisee avoimeen ilmapiiriin, jossa 
työntekijöiden on helppo ottaa esille heitä 
askarruttavat asiat.

Rohkaisemme kaikkia työntekijöitämme ilmaisemaan 
näkökantansa, puolustamaan mielipiteitään ja 
tuomaan julki sellaiset menettelytavat tai vaatimukset, 
jotka eivät ole hyväksyttäviä.

Työntekijöillämme saattaa olla kysymyksiä 
toimintavoista ja he tarvitsevat tukea ja ohjausta 
näiden ratkaisemiseksi. Käytäntömme mukaisesti 
kaikki esiin tuodut epäilyt yrityksen tai jonkin sen 
työntekijän tai jopa sellaisen kolmannen osapuolen 
tekemistä väärinkäytöksistä, joiden kanssa yritys on 
tekemisissä, tutkitaan perusteellisesti ja esille tulevat 
seikat selvitetään asianmukaisesti riippumatta siitä, 
keitä asianomaiset ovat. 

Keskustele ensisijaisesti sinua mietityttävästä asiasta 
avoimesti esimiehesi kanssa. Voit olla yhteydessä 
myös henkilöstöjohtajaan tai etiikkkayhteyshenkilöön. 
Maakohtaisesti käytettävissä voi olla myös 
lisäresursseja, kuten henkilöstön edustajia.

Maajohtaja tai, jos työpaikka on yritys- tai 
aluehallinnossa, se konsernin hallituksen jäsen, 
jolle raportoit, vastaa siitä, että etiikkaohjeistusta 
noudatetaan. Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä 
kyseiseen henkilöön.

Jos kysymystäsi ei pystytä käsittelemään normaaliin 
tapaan, voit poikkeustapauksessa ottaa yhteyttä 
suoraan etiikkajohtajaan seuraavan suojatun sivuston 
kautta: www.lorealethics.com

Työntekijää, joka on tuonut julki tällaisia epäilyksiä 
hyvässä uskossa, suojataan kostotoimilta. Työntekijän, 
joka on mielestään joutunut kostotoimien kohteeksi, 
on heti ilmoitettava siitä edellä mainitulla tavalla.

”Hyvässä uskossa” tarkoittaa, että olet tuonut julki 
tietoa, jonka olet kyseisellä hetkellä hetkellä uskonut 
olevan kattavaa, todenmukaista ja täsmällistä, vaikka 
sinun myöhemmin osoitettaisiin olevan väärässä.

Varmistamme, että tutkimusprosessi on 
oikeudenmukainen, erityisesti luottamuksellisuuden 
ja syyttömyysolettaman suhteen. Tutkimus noudattaa 
myös sovellettavaa paikallista lainsäädäntöä, etenkin 
oikeusturvan suhteen.

Etiikkaa koskevan tutkimuksen aikana 
kaikkien osallisten on suostuttava täydelliseen 
yhteistoimintaan ja kaikki tiedot ja asiakirjat on 
toimitettava heti ensimmäisen pyynnön jälkeen.

Tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle ilmoitetaan, 
minkä vuoksi häntä tutkitaan. Asiasta ei ehkä kerrota 
heti, jos on ensin tarkistettava esimerkiksi tietoja, 
säilytettävä todistusaineisto ja otettava yhteys 
asianmukaisiin viranomaisiin.

Kaikkia saatuja tietoja jaetaan vain niiden henkilöiden 
kanssa, joilla on hyväksyttävä syy olla niistä tietoinen 
joko varmistaakseen, että julki tuotu epäily käsitellään 
ja/tai asianmukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Ilmoitamme tutkinnan tulokset epäilynsä julki 
tuovalle henkilölle siinä määrin kuin se on 
tarkoituksenmukaista ja voidaan tehdä rikkomatta 
laillisia vaatimuksia tai muita luottamuksellisuuteen 
liittyviä velvollisuuksia. 

Panettelevat tai valheelliset syytökset voivat johtaa 
kurinpitomenettelyyn.

MINULLA 
ON KYSYMYS
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TYÖSKENTELY

YHDESSÄ

KUNNIOITUS

PAIKALLISIA LAKEJA JA TAPOJA KOHTAAN

Odotamme kaikkien työntekijöiden ja yksiköidemme 
työskentelevän yhdessä toisiaan kunnioittavasti 
ja avoimesti. 

tiimityötä rohkaistaan ja ja niin onnistumiset kuin 
epäonnistumisetkin tule jakaa yhdessä.

Meidän kaikkien tulee pyrkiä arvostamaan toisten 
ideoita ja antamaan tunnustusta heidän panokselleen. 
Meidän on oltava auliita kuuntelemaan ja 
jaettava tarvittaessa tietämyksemme – konsernin 
luottamuksellisuussääntöjen rajoissa. 

Epäkunnioittava käytös, etenkin loukkaavat 
puheet, epäasialliset eleet tai rasistiset, syrjivät 
tai seksuaalisväritteiset kommentit eivät ole 
hyväksyttäviä. Työtovereiden väheksyminen 
ei ole myöskään L’ORÉALin etiikan mukaista.

Tällä tavoin pystymme säilyttämään lojaliteetin, 
luottamuksen, solidaarisuuden ja kulttuuristen erojen 
kunnioittamisen kaikessa liiketoiminnassamme.

KUNNIOITUS

IHMISOIKEUKSIA KOHTAAN

Olemme sitoutuneet noudattamaan ja edistämään 
ihmisoikeuksia 10. joulukuuta 1948 annetun 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja 16.  
kesäkuuta. 2011 annetun YK:n kansainvälistä 
liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
viitekehyksen mukaisesti. Olemme olleet mukana 
YK:n Global Compact -aloitteessa vuodesta 
2003 ja tuemme YK:n periaatteita naisten 
voimaannuttamiseksi.

Toimimme useissa maissa ja olemme erityisen 
tarkkoja kysymyksissä, jotka sisältyvät ILO:n 
ydinsopimuksiin (lapsi- ja pakkotyövoiman 
kielto, järjestäytymisoikeus), monimuotoisuuden 
edistämisessä, naisten oikeuksissa, kansojen 
oikeudessa käyttää omia luonnonvarojaan ja 
oikeudessa terveyteen.

L’ORÉAL on sitoutunut lain hengen ja kirjaimen 
noudattamiseen erityisesti seuraavilla alueilla: laatu-, 
terveys- ja turvallisuusstandardit, työlainsäädäntö, 
ympäristö, korruptio ja rahanpesu, tietosuoja, verotus, 
virheetön talouskirjanpito ja muu kirjanpito sekä 
reilu kilpailu.

L’ORÉAL pyrkii jakamaan nämä periaatteet 
liikekumppaneidensa kanssa ja varmistamaan, 
että myös liikekumppanit kunnioittavat näitä 
lakeja ja säädöksiä.

Meidän on myös varmistettava aina mahdollisuuksien 
mukaan, että otamme toiminnoissamme huomioon 
niiden yhteisöjen kulttuurin ja sosiaaliset perinteet, 
joiden kanssa olemme kosketuksissa.

Joissakin tapauksissa tämä ohjeistus saattaa olla 
ristiriidassa jonkin maan paikallisten lakien tai tapojen 
kanssa. Jos paikallinen laki tai tavat asettavat 
tiukemmat vaatimukset kuin tämä ohje, on kyseistä 
lakia ja tapoja aina noudatettava. Jos taas tämän 
ohjeen standardi on tiukempi, sitä noudatetaan, 
ellei toiminta tässä tapauksessa ole vastoin lakia.
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Sisältö
S I V U  1 0
Tuoteturvallisuus ja laatu

S I V U  1 1
Mainonta ja markkinointi

S I V U  1 3
Tavarantoimittajien 
valinta ja tasapuolinen 
kohtelu

S I V U  1 4
Reilu kilpailu

S I V U  1 6
Eturistiriidat

S I V U  1 8
Lahjat ja kestitseminen

S I V U  1 9
Lahjonta ja voiteluraha

S I V U  2 0
Tietojen 
luottamuksellisuus

S I V U  2 1
Yrityksen edustaminen

S I V U  2 2
Yksityisyys ja tietosuoja

S I V U  2 4
Yrityksen resurssien 
käyttö

S I V U  2 5
Virheetön kirjanpito 
ja taistelu rahanpesua 
vastaan

S I V U  2 6
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Tuoteturvallisuus ja laatu on aina ollut etusijalla.
Tuotteidemme erinomaiset ominaisuudet, laatu ja turvallisuus kuvastavat omistautumistamme ja kunnioitustamme 
asiakkaitamme kohtaan. Näin saavutamme heidän luottamuksensa, vahvistamme brändiemme mainetta ja 
varmistamme L’ORÉALin markkinajohtaja-asemaa. Olemme sitoutuneet markkinoimaan tuotteita, joiden 
tehokkuus ja turvallisuus on todistettu erittäin perusteellisilla arviointimenetelmillä.
Kaikkien tuotteiden kehitys-, valmistus-, markkinointi- ja myyntityössä olevien L’ORÉALin työntekijöiden eri 
puolilla maailmaa on pyrittävä panostamaan kaikin puolin laadukkaaseen tuotteeseen aina suunnitteluvaiheesta 
jakeluun saakka, vielä senkin jälkeen, kun tuote on jo markkinoilla.
 

Toimimme näin
+  Noudatamme kaikkia kansallisten ja kansainvälisten 

lakien ja säädösten vaatimuksia varmistaaksemme, 
että kaikki tuotteemme ovat vaatimusten mukaisia.

+  Varmistamme, että kaikissa vaiheissa 
tuotekehityksestä valmistukseen ja jakeluun 
noudatetaan tiukimpia hygienia- ja laatuvaatimuksia.

+  Jos saamme tietoomme kuluttajan esittämän 
reklamaation, pyydämme häntä ottamaan 
yhteyttä soveltuvaan kuluttajaosastoon ja, jos 
kyseinen reklamaatio on mahdollinen terveys- tai 
turvallisuusongelma, varmistamme, että ilmoitamme 
asiasta heti esimiehellemme tai kansainväliselle 
Cosmeto-Vigilance-osastolle.

Emme toimi näin
-  Emme rajoita vapaata ja avointa mielipiteiden 

vaihtoa tuoteturvallisuudesta siten, että jokin 
turvallisuuskysymys jää huomiotta.

-  Emme laiminlyö mahdollisia tuoteturvallisuutta, 
tuotteen siedettävyyttä ja laadunvalvontaa koskevia 
kysymyksiä.

-  Emme vastaa tiedostusvälineiden (tämä koskee 
myös sosiaalista mediaa) esittämiin tuotettamme 
koskeviin kysymyksiin, jos asiantuntemuksemme 
tai valtuutemme eivät siihen riitä.

Toiminnan eettisyys
1.1 - Työskentelen tuotantolinjalla. Olen huomannut 
muutamia virheellisesti viimeisteltyjä tuotteita. Yksi 
kone ehkä aiheuttaa laatuongelmia. Tiedän, että 
tuotanto pitäisi pysäyttää tällaisissa tilanteissa, mutta 
esimieheni ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin. 
Tiedän, että tuotantoaikataulu on hyvin kireä. 
Pitäisikö minun luottaa siihen, että hän tietää mitä 
tekee, kun jättää puuttumatta asiaan?

L’ORÉAL valvoo tarkasti jokaisen tuotantovaiheen 
laatua, jotta asiakkaamme saisivat mahdollisimman 
korkealaatuisia tuotteita. Laatu on tuotantoaikatauluista 
huolimatta etusijalla. Sinun on pysäytettävä epäröimättä 
kyseinen linja, kerrottava asiasta avoimesti esimiehellesi 
ja ratkaistava ongelma yhdessä hänen ja oman tiimisi 
kanssa ennen tuotannon uudelleen käynnistystä.

1.2 - Olemme saaneet toimittajalta raportin, jossa 
kerrotaan äskettäisen raaka-ainelähetyksen ehkä 

saastuneen. Näitä raaka-aineita sisältävät tuotteet 
on jo lähetetty asiakkaallemme, eikä konkreettisia 
todisteita tuotteidemme saastumisesta ole olemassa. 
Onko meillä velvollisuus vetää pois koko tuotantoerä?

L’ORÉALilla vaatimusten mukaisia reagoimme nopeasti 
kaikkiin tuotteen turvallisuutta koskeviin kysymyksiin. 
Sinun on keskusteltava asiasta välittömästi esimiehesi 
tai laatupäällikön kanssa.

1.3 - Minuun otti juuri yhteyttä kuluttaja, jolla oli 
väärä puhelinnumero. Hän kertoi saaneensa allergisen 
reaktion käytettyään yhtä tuotettamme. Mitä minun 
pitäisi tehdä?

Anna asiakkaalle oikea asiakastuen puhelinnumero 
ja rohkaise häntä soittamaan heille saman tien. 
Lähetä tämä tieto myös myyntituotteiden 
laadunvalvontaosastolle. Kun tuotteiden välinen 
mahdollinen syy-yhteys on tutkittu huolellisesti, 
L’ORÉAL voi joskus päättää muokata tuotteen 
koostumusta ja korjata ei-toivottuja vaikutuksia, vaikka 
nämä vaikutukset olisivat hyvin vähäisiä. Tällä tavoin 
halutaan taata, että kuluttajamme voivat käyttää 
tuotteitamme täysin luottavaisin mielin.

1.4 - Perheeni ja ystäväni kysyvät minulta usein 
kantaamme eläinkokeisiin… En tiedä, mitä kertoisin 
heille. Keneltä voin kysyä asiasta?

L’ORÉAL ei enää testaa mitään tuotteistaan tai niissä 
käytettävistä ainesosista eläinkokeilla missään päin 
maailmaa. L’ORÉAL ei myöskään siirrä tätä tehtävää 
muille. Ainoa mahdollinen poikkeus on tilanne, jossa 
valvontaviranomaiset edellyttäisivät sitä turvallisuuden 
tai säädösten vaatimusten vuoksi. Jos sinulla on 
tätä aihetta koskevia kysymyksiä, ota yhteys PR-
johtajaan. Muista: ole varovainen, kun keskustelet oman 
erikoisalasi ulkopuolisista asioista. (Katso kappale 
Yrityksen edustaminen.)

Yhteydenotot: Jos sinulla on tuotteen laatua 
ja/tai turvallisuutta koskevia kysymyksiä, älä 
mieti niitä yksin. Keskustele asiasta esimiehesi, 
laatupäällikön, lakiasioista vastaavan henkilön, 
tieteellisestä tutkimuksesta vastaavan henkilön, 
henkilöstöjohtajan tai etiikkayhdyshenkilön kanssa. 
He voivat auttaa ja tukea sinua. (Katso myös kappale 
Minulla on kysymys: Avoin keskustelu.)

Liiketoiminnassa

TUOTTEEN

TURVALLISUUS JA LAATU
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Tuotteidemme menestys perustuu niiden sisältämiin ominaisuuksiin ja tuottamiin tuloksiin. Näin kuluttajien 
luottamus voitetaan ja säilytetään. Haluamme vastuullisella viestinnällä kunnioittaa maailmassa olevia erilaisia 
kauneustarpeita ja toiveita. Emme edistä yhtä tai saavuttamatonta kauneusihannetta.
 

Toimimme näin

+  Mainokset ja väitteet vahvistetaan sisäisen prosessin 
mukaisesti, vaikka se viivästyttäisi tuotteen julkaisua.

+  Varmistamme, että mainos- ja 
myynninedistämismateriaalit perustuvat tutkittuihin 
suoritusarvoihin ja soveltuviin tieteellisiin tietoihin, 
todistettuihin tuloksiin ja tieteelliseen tietoon, jotka 
on saatu toimialan parhaita käytäntöjä noudattavista 
arvioinneista, kuluttaja- tai laboratoriotutkimuksista.

+  Annamme tuotteistamme sekä niiden vaikutuksista 
oikeudenmukaisen  ja rehellisen kuvauksen. Pyrimme 
tähän myös tuotteiden visuaalisessa esityksessä.

+  Ilmaisemme selkeästi tuotteidemme oikean 
käyttötarkoituksen ja varmistamme, että se on 
kuluttajille helposti ymmärrettävissä.

+  Varmistamme, että tuotemerkkimme edistävät 
mahdollisimman monia kauneustyyppejä.

 
+  Olemme vastaanottavaisia mainoksiimme 

mahdollisesti kohdistuville uskonnollisten, etnisten, 
kulttuurillisten ja sosiaalisten ryhmien reaktioille.

+  Huolehdimme erityisen tarkasti, että toimintamme 
vastaa eettisiä periaatteitamme, jos markkinoimme 
tuotteita lapsille ja nuorille.

+  Olemme erityisten tarkkoja ilmoituksissamme 
esiintyvien lasten työskentelyolosuhteista.

+  Olemme tarkkoja, kun käytämme ilmoituksissamme 
eläimiä, emmekä etenkään käytä uhanalaisia eläimiä, 
joiden koulutusolosuhteet eivät selkeästi ole 
hyväksyttävät.

+  Suunnittelemme myynninedistämis- ja 
suoramarkkinointitoimet siten, että asiakkaiden 
on helppo ymmärtää tarjouksen ehdot.

+  Suojaamme asiakkaan henkilötietoja. 
(Katso kappale Yksityisyys ja tietosuojaa.)

+  Pidättäydymme esittämästä kilpailijoita koskevia 
halventavia huomautuksia (mm. kaikenlaiset 
valheelliset väittämät heidän tuotteistaan tai 
palveluistaan).

Emme toimi näin

-  Emme pyri käyttämään hyväksemme kuluttajien 
herkkäuskoisuutta, tiedon puutetta emmekä 
kokemattomuutta.

-  Emme vakuuta ilmoituksissamme, että tuotteen 
käytöstä on merkittävää ammatillista tai sosiaalista 
etua tai että tuotteidemme avulla voi selvitä 
henkilökohtaisista ongelmista tai tulla sosiaalisesti 
hyväksytyksi.

-  Emme vähättele ilmoituksissamme ihmisarvoa 
emmekä esitä halventavia stereotyyppejä.

-  Emme mainosta sellaisissa medioissa tai sellaisten 
ohjelmien yhteydessä, joiden vetovoima perustuu 
väkivaltaan, seksiin, taikauskoon tai vihan 
lietsomiseen jotakuta kohtaan. Tällaiset toimintatavat 
ovat vastoin L’ORÉALin eettisiä periaatteita.

-  Emme käytä mainoksissa lapsia, jos tuotetta ei ole 
testattu lasten käyttöä varten, ellei mainoksesta 
selkeästi ilmene, että tuote ei ole tarkoitettu lapsille.

-  Emme tietoisesti kohdista mainontaa tai 
myynninedistämiskampanjoita hyvin nuorille 
lapsille aurinkovoidetta ja hygieniatuotteita 
lukuun ottamatta.

-  Emme tietoisesti liioittele viestinnässämme väitteitä, 
mukana lukien ympäristöä ja sosiaalisia tilanteita 
koskevia väitteitä.

-  Emme kerää tietoja käyttäytymiseen perustuvaa 
markkinointia varten ilmoittamatta siitä ensin 
internet-käyttäjille (esimerkiksi evästeiden käyttö).

MAINONTA

JA MARKKINOINTI
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Liiketoiminnassa

Toiminnan eettisyys

2.1 - Työtoverini näytti minulle ehdotusta 
vartalovoiteen markkinoinnista. Siinä oli käytetty 
äärimmäisen laihaa nuorta mallia. Mielestäni se on 
vähintäänkin mautonta ja voi johtaa syytöksiin tyttöjen 
rohkaisemisesta itsensä nälkiinnyttämiseen, kun he 
tavoittelevat epäterveen hoikkaa vartaloa. Työtoverini 
sanoi minun olevan yliherkkä ja että kuvitus oli jo 
saanut hyväksynnän. Mitä voin tehdä asialle?

Mainoksemme ja kampanjamme suunnitellaan 
siten, että niillä olisi mahdollisimman suuri vaikutus 
yleisöömme. Siksi meidän täytyy tuntea vastuumme 
kaikesta välittämästämme viestinnästä tai viestistä, 
joka niissä mahdollisesti voidaan nähdä. Huoli 
nuorten naisten syömishäiriöistä ja niihin liittyvistä 
terveysriskeistä kasvaa jatkuvasti. Tämä on otettava 
huomioon ilmoituskampanjoita laadittaessa. Emme 
käytä mainonnassa alle 16-vuotiaita malleja, ellei kyse 
ole esimerkiksi lapsille tarkoitetusta aurinkovoiteesta, 
tai malleja, joilla näyttää selkeästi olevan vakava 
syömishäiriö. Meidän pitäisi myös välttää mainontaa, 
joka edistää huumeiden tai alkoholin käyttöä tai 
tupakointia. Rohkaise työtoveriasi kysymään asiasta. 
Voit myös ottaa asian esille esimiehesi kanssa.

2.2 - Hiusten muotoilutuotteiden mainoksessa mallin 
on tarkoitus käyttää aidoista hiuksista valmistettua 
peruukkia. Lisäksi hänen kuvaansa muokataan, 
koska hänen ihonsa ei ole virheetön. Onko tämä 
hyväksyttävää väitteidemme rehellisyyden kannalta?

Teknisesti katsottuna tietynlainen muokkaaminen voi 
olla joskus tarpeellista, mutta siitä ei saisi aiheutua 
harhaanjohtavaa käsitystä mainostettavan tuotteen 
tehosta. Aidoista hiuksista valmistetun peruukin käyttö 
on hyväksyttävää, koska kyse on muotoilutuotteen 
mainoksesta eikä se liity hiusten tuuheuteen. On 
tärkeää, että käytettävä peruukki on valmistettu 
aidoista hiuksista ja että sen värjäykseen ja muotoiluun 
on käytetty mainostettavia tuotteita. Ota kuitenkin 
huomioon peruukissa käytettyjen aitojen hiusten 
alkuperä, sillä se voi olla joskus epäselvä.

2.3 - Olen juuri laatimassa uuden tuotteen 
markkinointiohjelmaa. Tutkimus- ja kehitysosaston 
päällikkö sanoi tuotteen vain “vähentävän ryppyjä” 
mutta esimieheni käski minun sanoa, että se “poistaa 
rypyt”. Olen huolestunut, koska se ei ole täysin 
totuudenmukaista. Mitä minun pitäisi tehdä?

Noudatamme sekä kansainvälisen kauppakamarin 
markkinointisääntöjä että Cosmetics Europen 
vastuullisen markkinoinnin sopimusta ja 
perusperiaatteita. Tuotteiden ylimyynti liioittelemalla 
niitä koskevia väitteitä on epärehellistä ja luo 
epäluottamusta asiakkaidemme keskuudessa, ja sitä 
voitaisiin pitää harhaanjohtavana. Jos tuote ei poista 
ryppyjä, sinun ei pidä väittää sellaista.

2.4 - Haluaisin sisällyttää mainokseen tiedon siitä, 
että tuote ei sisällä heksaklorofeeniä. Tämä ei ole 
yllättävää, sillä lainsäädäntö kieltää tämän aineen 
käytön. Se kuitenkin kuulostaisi kuluttajien korvissa 
hyvältä. Joidenkin työtovereideni mielestä tämä on 
kuitenkin rajatapaus. Kuka on oikeassa?

Emme voi antaa kuluttajien uskoa, että tuotteissamme 
on jokin erikoisominaisuus, kun kyseinen ominaisuus on 
vain seurausta lainsäädännön noudattamisesta. Tämä 
olisi kuluttajien kannalta harhaanjohtavaa. Työtoverisi 
ovat oikeassa.

2.5 - Työstän tällä hetkellä mainosta, joka tapahtuu 
uskonnollisessa yhteydessä. Mainoksen kohdeyleisö 
pitää todennäköisesti sen provosoivasta tyylistä 
enkä usko, että se loukkaisi ketään omassa maassani. 
Ulkomainen työtoverini pitää sitä kuitenkin 
rajatapauksena. Mitä minun pitäisi tehdä?

Meidän on arvioitava mainoksiamme kohdeyleisön 
lisäksi myös koko yhteiskunnan näkökulmasta. 
Kohdemarkkina-alueen lisäksi mainoksen näkee myös 
suuri määrä muita ihmisiä. Meidän on myös otettava 
huomioon kansainvälinen läsnäolomme. Meidän ei siis 
pitäisi käyttää teemoja, jotka voivat olla jossakin maassa 
täysin hyväksyttäviä mutta jotka voisivat herättää jossain 
toisessa maassa, jossa toimimme, suurta pahennusta. 
Meidän ei myöskään pidä käyttää kuvia, symboleja 
tai teemoja, joiden voidaan katsoa loukkaavan tai 
halventavan uskontoa, kansallisuutta, kulttuuria, 
vähemmistöryhmää tai vammaa tai suhtautuvan niihin 
epäkunnioittavasti. Paras toimintatapa olisi hankkia 
ennen mainoksen hyväksymistä puolueeton mielipide 
paneelimenetelmällä ja harkita tarkasti, miten mainosta 
levitetään.

2.6 - Tunnettu lastenvaatemerkki lanseeraa 
pikkutytöille tarkoitetun mekkovalikoiman ja haluaa 
ostaa huulikiillon, jonka he tarjoaisivat asiakkaille 
ostosten ylittäessä tietyn summan. Tämähän on 
hyvä mahdollisuus, eikö totta?

Pienten lasten varhain tapahtuvasta seksualisoinnista 
keskustellaan enenevässä määrin. Pienet lapset ovat 
aina halunneet matkia aikuisia etenkin pukeutumalla 
aikuisten vaatteisiin ja käyttämällä meikkiä ja hajuvettä. 
Mielestämme tämän on kuitenkin oltava vain leikkiä, 
emmekä tämän vuoksi rohkaise lasten päivittäistä 
kosmetiikan käyttöä hygienia- ja auringonsuojatuotteita 
lukuun ottamatta. Niinpä onkin parasta välttää 
tuotemerkkiemme yhdistäminen tavaroihin, teemoihin tai 
tapahtumiin, jotka on suunnattu pienille lapsille. Emme 
esimerkiksi toimita tuotteita lasten missikilpailuihin.

Yhteydenotot: Jos sinulla on ilmoittelua tai 
markkinointia koskevia kysymyksiä, älä mieti niitä 
yksin. Jos se ei onnistu, keskustele esimiehesi, 
lakiasioista vastaavan henkilön, henkilöstöjohtajan 
tai etiikkayhdyshenkilön kanssa. He voivat auttaa 
ja tukea sinua. (Katso myös kappale Minulla on 
kysymys: Avoin keskustelu.)
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Toimimme näin
+  Valitsemme toimittajat avoimen tarjouskilpailun 

perusteella ja meidän on huolehdittava siitä, että 
toimittajien tarjouksia vertaillaan ja arvioidaan 
oikeudenmukaisesti ilman suosimista.

+  Olemme avoimia tarjouskilpailun aikana ja 
annamme hävinneistä tarjouksista rehellistä ja 
hienotunteista palautetta objektiivisin perustein.

+   Varmistamme, että kaikki ja kaikilla alueilla 
työskentelevät tavarantoimittajat ymmärtävät 
eettiset sääntömme ja että he kunnioittavat niitä.

+   Tuemme tavarantoimittajia L’ORÉALin odotusten 
toteuttamisessa. 

+   Maksamme toimittajille ajallaan ja sovittujen ehtojen 
mukaisesti, ellei ole hyväksyttävää syytä, miksei näin 
tehtäisi, kuten tilatun tavaran toimittamatta jättäminen.

+  Varmistamme, että tavarantoimittajamme eivät 
ole taloudellisesti liian riippuvaisia L’ORÉALin 
liiketoiminnasta.

+  Suojelemme tavarantoimittajien luottamuksellisia 
tietoja yhtä hyvin kuin omiamme.

Emme toimi näin
-  Emme pakota tavaratoimittajia hyväksymään 

kohtuuttomia ehtoja (jotka koskevat maksuja, 
määräaikoja…)

-  Emme jatka yhteistyötä tavarantoimittajan kanssa, 
joka ei toistuvasti vastaa L’ORÉALin odotuksiin tai joka 
ei kunnioita eettisiä ihmisoikeuksia ja/tai korruption 
vastaista taistelua koskevia periaatteitamme.

Toiminnan eettisyys
3.1 - Yritän löytää uuden toimistotarvikkeiden 
toimittajan. Ensimmäinen ehdokas tarjosi hyviä 
palveluita, mutta hinta oli korkea. Toinen ei ollut 
yhtä hyvä, mutta hän oli halvempi (pääasiassa siksi, 
että hän antoi huomattavan alennuksen voittaakseen 
L’ORÉALin asiakkaakseen). Voinko kertoa 
ensimmäiselle toimittajalle, millä hinnalla toinen 
kaveri tarjosi, saadakseni hänet alentamaan hintaa?

Voit kertoa ensimmäiselle toimittajalle yleisluontoisesti, 
toisen toimittajan henkilöllisyyttä ja hintaa paljastamatta, 
että sinulle on tarjottu parempaa hintaa muualta. Muutoin 
annat ensimmäiselle toimittajalle hintaan liittyvää 
arkaluontoista tietoa hänen kilpailijastaan, mikä olisi 
epäeettistä ja monissa maissa lainvastaista.

3.2 - Olen löytänyt todella hyvän tavarantoimittajan, 
mutta hän on juuri aloittamassa liiketoimintaansa ja 
L’ORÉAL olisi tällä hetkellä hänen ainoa asiakkaansa. 
Voinko käyttää häntä?

Kyllä. Ei ole mitään syytä olla auttamatta tätä 
toimittajaa pääsemään alkuun liiketoiminnassa. Sinun 
tulee kuitenkin solmia väliaikainen sopimus ja kertoa 
tavarantoimittajalle, että hänen odotetaan löytävän 
tietyn ajan kuluessa muitakin asiakkaita. Jos hän 
on todella hyvä, sen ei pitäisi olla ongelma. Jos hän 
ei ole näin tehnyt sopimuksen päättyessä, harkitse 
tavarantoimittajan vaihtamista.

3.3 - Joku kertoi minulle luottamuksellisesti, että eräs 
ulkomainen tavarantoimittajamme on tutkinnan alaisena 
pakkotyövoimasyytösten takia. Tavarantoimittaja ei 
ole kertonut minulle tästä eikä aiemmin toimipaikkaan 
tehtyjen vierailujen perusteella ole syytä huoleen. 
Pitäisikö minun olla välittämättä näistä huhuista?

Ei. Sinun on tutkittava asia pyytämällä ensin 
toimittajalta tietoja. Jos olet vähänkään epävarma, 
harkitse tämän toimittajan sisällyttämistä L’ORÉALin 
sosiaaliseen auditointiohjelmaan, johon kuuluu ulkoisen 
auditoijan lähettäminen tarkastamaan työmenetelmiä, 
työolosuhteita ja muita kysymyksiä. Jos auditoinnissa 
paljastuu parannuskohteita, ilmoitamme asiasta 
tavarantoimittajalle ja yrittämämme saada heidät 
hyväksymään tilanteen korjaavan toimintasuunnitelman. 
Jos kyse on kuitenkin vakavasta standardiemme 
noudattamatta jättämisestä emmekä usko, että ne 
voidaan korjata välittömästi, tai jos tavarantoimittaja 
ei tee parannuksia, liikesuhde on lopetettava.

 LISÄTIETOJA: 
lue ostokäytäntöämme sekä tavarantoimittajia/alihankkijoita 
ja lapsityövoimaa koskevat asiakirjat (The Way We Buy ja 
Suppliers / Subcontractors and Child Labour). 

Yhteydenotot: Jos sinulla on tavarantoimittajan 
valintaa tai kohtelua koskevia kysymyksiä, älä 
mieti niitä yksin. Keskustele asiasta esimiehesi, 
ostoista vastaavan henkilön, henkilöstöjohtajan 
tai etiikkayhdyshenkilön kanssa. He voivat auttaa 
ja tukea sinua. (Katso myös kappale Minulla on 
kysymys: Avoin keskustelu.)

L’ORÉALin suhde tavarantoimittajiin ulottuu tavaroiden ja palveluiden oston ja jakelun ulkopuolelle. Se on 
olennainen osa liiketoimintamme pitkäaikaista menestystä. Meitä arvioidaan niiden suhteiden perusteella, 
joita meillä on toimittajiemme kanssa. Meidän on kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, miten valitsemme 
tavarantoimittajamme ja miten he osoittavat sitoutumisensa vastuulliseen liiketoimintaan.
Olemme ylpeitä maineestamme, koska meidän tiedetään työskentelevän toimittajien kanssa toisiamme 
tukevalla ja avoimella tavalla. Nämä suhteet perustuvat puolueettomuuden, oikeudenmukaisuuden ja 
lojaalisuuden periaatteelle. Kunnioitamme toimittajiemme itsenäisyyttä ja identiteettiä. L’ORÉAL ei käytä 
väärin markkina-asemaansa saadakseen erityiskohtelua.
 

TAVARANTOIMITTAJIEN VALINTA

JA TASAPUOLINEN KOHTELU
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Kunnioitamme kaikkia ammattialueellamme toimijoita, myös kilpailijoitamme. Kohtelemme heitä tavalla, jolla 
toivoisimme itseämme kohdeltavan. Asemamme kosmetiikkateollisuuden johtavana yrityksenä asettaa meille 
velvollisuuden toimia hyvänä esimerkkinä tällä alalla. 
On etumme mukaista toimia toimialalla, jonka liiketoiminta on jossa liiketoiminta on hyvämaineista. Se helpottaa 
työtämme ja vahvistaa asiakkaidemme luottamusta. Kaikenlaisen tiedon, kuten hintojen, kustannusten ja 
markkinasuunnitelmien jakaminen kilpailijoiden kanssa voi johtaa hintakartellin, aluejaon tai muun tyyppisten 
manipulaatioiden tai vapaiden markkinoiden vääristymien syntyyn. Useimmissa maissa on erittäin tiukka tätä 
aihetta koskeva lainsäädäntö, josta meidän täytyy olla tietoisia ja jota meidän on noudatettava.
 

Liiketoiminnassa

Toimimme näin
+  Ilmoitamme heti linjaesimiehellemme, jos olemme 

saaneet tai käyttäneet vahingossa yksinoikeudellista 
tai luottamuksellista tietoa, joka liittyy kilpailijoihimme 
ja kuuluu laillisesti vain heille tai kolmansille 
osapuolille.

+  Kieltäydymme ryhtymästä toimenpiteisiin 
kilpailijan alihankintasuhteiden tai kaupallisten 
myyntikanavien katkaisemiseksi.

+   Estämme uusia L’ORÉALin työntekijöitä kertomasta 
luottamuksellista tietoa kilpailijoista, joille he ovat 
aiemmin työskennelleet.

+  Kaikkien kilpailijoita koskevien halventavien 
huomautusten esittämisestä (mm. kaikenlaiset 
valheelliset väittämät heidän tuotteistaan tai 
palveluistaan).

Emme toimi näin
-  Emme ole kosketuksessa kilpailijoihin 

luottamuksellisista tiedoista keskusteltaessa.

-   Emme houkuttele asiakkaita tai tavarantoimittajia 
kilpailijoiden sopimusten rikkomiseksi.

-   Emme tee rajattuja sopimuksia (ts. sopimuksia, jotka 
edellyttävät, että yritys harjoittaa ostoa tai myyntiä 
yksinomaan L’ORÉALin kanssa) ilman oikeudellista 
neuvontaa. 

-  Emme hanki kilpailevaa tietoa luvattomin menetelmin 
ja/tai jättämättä kertomatta selkeästi, että kyse on 
L’ORÉALin työntekijästä, kun olemme hankkimassa 
tällaista tietoa.

-   Emme tee sopimuksia, jotka sitovat tai niputtavat 
yhteen erilaisia tuotteita tai palveluita (esimerkiksi 
sopimusta, jossa yhtä tuotetta haluavan ostajan 
on ostettava toinen, tähän sidottu tuote) tai 
asiakasuskollisuusalennusta ilman oikeusneuvontaa. 

-   Emme vaikuta asiakkaidemme hinnoittelukäytäntöön.

Toiminnan eettisyys
4.1 - Törmäsin äskettäin myyntimessuilla erääseen 
kilpailijamme edustajaan. Ollessamme baarissa drinkillä 
hän mainitsi, että hänen yrityksensä laskee piakkoin 
useiden avaintuotteiden hintoja. Tämä oli todella 
hyödyllinen tiedusteluretki! Kenelle minun tulisi kertoa 
siitä, että voisimme parhaiten hyödyntää tiedon?

Me emme jaa tai vaihda hinta- tai tarjoustietoja 
kilpailijoidemme kanssa. Tämä koskee hinnoittelua, 
alennuksia, myynninedistämistä, tekijänpalkkioita, 
takuita ja myyntiehtoja. Jos kilpailija antaa 
vapaaehtoisesti tällaista tietoa, sinun on päätettävä 
keskustelu välittömästi hienotunteisesti ja kerrottava 
siitä linjaesimiehellesi ja lakiasiain osastolle. 
Et luonnollisestikaan saa kertoa tietoa kenellekään 
muulle. Vaikka tietojen kertominen on saattanut 
tapahtua tahattomasti, siitä saattaa syntyä käsitys 
hinta- tai tarjouskartellista, mikä on epäeettistä ja 
useimmissa maissa laitonta.

4.2 - L’ORÉAL on kansallisen kosmetiikka-alan 
liiton jäsen ja minä toimin L’ORÉALin edustajana 
kaupallisessa lautakunnassa. Kerran lautakunnan 
kuukausikokouksen jälkeen eräs kollegani, joka 
on tunnetun kilpailijamme edustaja, ehdotti, että 
lautakunnan jäsenet tapaisivat ravintolassa, jossa 
voisivat lujittaa henkilökohtaisia yhteyksiä ja puhua 
”pöytäkirjan ulkopuolella”. Mitä minun pitäisi tehdä?

Älä hyväksy kutsua ja ilmoita asiasta välittömästi 
talousjohtajalle. Meillä on velvoite varoittaa liittoa 
tämänkaltaisista epävirallisista tapaamisista. Muista, 
että kilpailijoiden kanssa tapahtuvien yhteydenottojen 
täytyy pysyä satunnaisina ja rajoittua puheenaiheisiin, 
jotka eivät ole spesifisiä, arkaluonteisia tai strategisia. 
Vältä ehdottomasti epämuodollista yhteydenpitoa ja 
jopa sosiaalisia tapahtumia kilpailijoiden kanssa. Jos 
valtuutetun, virallisen tapaamisen aikana huomaat, 
että keskustelu on siirtymässä arkaluonteisiin aiheisiin, 
lähde tilaisuudesta ja huolehdi, että pöytäkirjaan tule 
merkintä lähdöstäsi.

4.3 - Huomasin, että eräs pääkilpailijoistamme 
aikoo pian tuoda markkinoille uuden tuotteen, 
jolla voi olla vakavia vaikutuksia myyntiimme ja 
markkinointistrategiaamme. Meidän on ehdottomasti 
saatava tietää siitä lisää, maksoi mitä maksoi. Kun 
otetaan huomioon tilanteen vakavuus, voimmeko 
palkata jonkun tutkimaan heidän jätteitään, jotta 
löytäisimme johtolankoja heidän strategiastaan?

Ei. Se olisi täysin epäeettistä toimintaa, joka voisi 
vahingoittaa vakavasti mainettamme rehellisenä 
yrityksenä. L’ORÉAL ei voi koskaan osallistua sellaiseen 
toimintaan. Voimme hankkia tietoa kilpailijoistamme 
vain laillisin keinoin. Tällaisiin keinoihin kuuluvat 
tutustuminen kilpailijoidemme tuotteisiin ja julkisesti 
saatavilla olevat lähteet, kuten mainoslehtiset, 
vuosiraportit, kilpailijoiden messunäyttelyt sekä 
teollisuuden alan tiedot, jotka eivät paljasta 
yrityskohtaisia tietoja.

REILU

KILPAILU
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4.4 - Kun olin asiakastapaamisessa, asiakas 
kertoi minulle kilpailijan suositushinnoista 
ja tuotejulkistamissuunnitelmista. Voinko 
kysyä häneltä myös, miten tuotteet asetellaan 
myymälöissä näissä tuotteen julkistamisissa?

Sinun ei pitäisi kerätä kilpailijoistamme ei-julkisia 
arkaluontoisia tietoja (kuten tietoja hinnoista, 
tuotejulkistamisista, markkinaosuuksista ja 
mainosbudjetista) suoraan kilpailijoiltamme tai 
epäsuoraan eli asiakkaidemme kautta. Se aiheuttaa 
riskin sekä L’ORÉALille että asiakkaalle.

4.5 - Palkkasin kuusi kuukautta sitten työntekijän, 
joka oli ennen töissä kilpailijallamme. Hän oli tuolloin 
hankkinut valtavan arvokkaan tutkimustietämyksen 
avainalueellamme. Tämä tietämys oli todellakin eräs 
tärkeimmistä syistä hänen palkkaamiseensa. Olen 
tietenkin huolehtinut siitä, että hän ei anna meille 
mitään luottamuksellisia tietoja, mutta eikö olekin 
olemassa aikaraja, jonka jälkeen hän voi vapaasti kertoa 
tietonsa meille? Muutenhan tämä luottamuksellisuusasia 
vietäisiin äärimmäisyyksiin, vai kuinka?

Ei. Luottamuksellisen tiedon suojaamisessa ei 
ole aikarajaa. Uusi työntekijä on palkattu hänen 
taitojensa perusteella, eikä sen työn vuoksi, jota 
hän on tehnyt kilpailijoillemme. Saattaisi olla 
asiallista siirtää hänet toiselle osastolle, jossa 
hän ei tuntisi olevansa minkäänlaisen paineen 
alla luottamuksellisten tietojen takia tai jotta 
hänellä ei ole houkutusta välittää niitä.

 LISÄTIETOJA:
tutustu kilpailutapaamme käsittelevään asiakirjaan 
(The Way We Compete).

Yhteydenotot: Jos sinulla on kilpailua koskevia 
kysymyksiä, älä mieti niitä yksin. Keskustele asiasta 
esimiehesi, lakiasioista vastaavan henkilön, 
henkilöstöjohtajan tai etiikkayhdyshenkilön kanssa. 
He voivat auttaa ja tukea sinua. (Katso myös kappale 
Minulla on kysymys: Avoin keskustelu.)
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Kosmetiikkamarkkinoiden johtajana meidän on oltava erittäin tarkkoja eturistiriidoissa. Meidän tulee välttää 
kaikkia tilanteita, joissa henkilökohtaiset etumme saattavat joutua ristiriitaan L’ORÉALin etujen kanssa.
Jo vaikutelma ristiriidasta voi tahrata L’ORÉALin maineen - samoin kuin omammekin. Minkä tahansa ristiriidan 
tai jopa mahdollisten ristiriitojen käsittelyssä kultainen sääntö on kaikkien tietojen täydellinen julkituominen. 
Tällöin koko asia voidaan tutkia perusteellisesti.
 

Toimimme näin

+  Kerromme linjaesimiehellemme, jos mahdollinen 
eturistiriita saattaa vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan 
arviointeihimme tai toimiimme (esimerkiksi silloin, 
kun tavarantoimittaja palkkaa perheenjäsenemme) 
tai jos meillä on asema, osallisuus tai taloudellinen 
sijoitus sellaisessa organisaatiossa, joka on 
L’ORÉALin kilpailija, asiakas, toimittaja tai muu 
liikekumppani, jos asemamme L’ORÉALilla 
mahdollistaa vaikuttamisen tähän liikesuhteeseen.

Emme toimi näin

- Emme peittele mitään tietoja mistään eturistiriidasta.

Toiminnan eettisyys

5.1 - Eräällä työtoverillani on serkku, joka on tullut 
meille töihin, ja vanha koulutoverini on juuri alkanut 
työskennellä kanssani. Olen hiukan huolissani siitä, 
että ihmiset saattavat nähdä tässä eturistiriidan. 
Koskeeko eturistiriitaan liittyvä menettely vain 
varsinaisia perheenjäseniä vai myös näitä tapauksia?

Vastaus on yksinkertainen: jos suhde on sellainen, 
että se voi vaikuttaa objektiivisuuteesi, sinun tulee 
soveltaa tätä käytäntöä ja pyytää neuvoa. Vaikka jonkun 
perheenjäsen tai ystävä työskentelisikin jo L’ORÉALilla, 
sillä ei ole vaikutusta henkilön mahdollisuuksiin päästä 
töihin yritykseen. Kaikin mahdollisin tavoin on pyrittävä 
kuitenkin varmistamaan, että palkka- ja suoritusarvioita 
käsittelee puolueeton henkilö ja että tällaisia tilanteita 
valvotaan jatkuvasti, jotta varmistetaan puolueettomuus 
ja oikeudenmukaisuus kaikkia kohtaan..

5.2 - Olin todella vaikuttunut erään L’ORÉALin 
toimittajan työn laadusta ja sen vuoksi haluaisin 
investoida siihen yritykseen. Onko siinä eturistiriitaa?

Vaikka osallisuutesi olisi pelkästään taloudellista, 
asemasi L’ORÉALilla, vaikutusvaltasi ostopäätöksiin, 
investoimasi summa ja L’ORÉALin tärkeys asiakkaana 
kyseessä olevalle yhtiölle saattavat tehdä tapauksesta 
eturistiriidan. Asian hyväksyttävyyden voi selvittää 
vain kertomalla siitä johdolle ja keskustelemalla 
asiasta avoimesti.

5.3 - Poikani omistaa todella hyvän hotellin, ja 
monet alueella sijaitsevista yrityksistä käyttävät 
sitä lounastamiseen ja muihin toimintoihin. Se olisi 
ilmeisen hyvä valinta meidänkin tapauksessamme. 
Kun otetaan huomioon, että se pärjää hyvin hinta- ja 
laatuvertailussa muiden vaihtoehtojen kanssa, onko 
jotakin estettä sille, että tekisin sinne varauksen?

Hotellin kilpailukykyisen hinnan ja suosion perusteella 
yritys voisi hyväksyä, että siellä järjestettäisiin 
tapahtumia. Sinulla ei kuitenkaan saisi olla tässä asiassa 
sananvaltaa, koska kyseessä on ilmeinen eturistiriita. 
Sinun on kerrottava asiasta linjaesimiehelle, kuten aina 
sellaisissa tilanteissa, joissa läheinen perheenjäsen tai 
ystävä työskentelee nykyiselle tai mahdolliselle tulevalle 
tavarantoimittajalle tai muulle liikekumppanille. Silloin 
esimies ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta vältyt 
kiusalliselta tilanteelta.

5.4 - Toimin vapaa-ajallani kansallisen kuluttajaliiton 
varapuheenjohtajana. Olen hoitanut tätä virkaa jo 
monta vuotta. Nyt olen kuullut, että liitto suunnittelee 
lobbaavansa lakiin muutosta, joka saattaa aiheuttaa 
ongelmia L’ORÉALille. Mitä minun pitäisi tehdä?

L’ORÉAL kunnioittaa työntekijöiden yksityisyyttä ja 
suhtautuu positiivisesti siihen, että työntekijät tuovat 
panoksensa yhteiskuntaan toimimalla yhdistyksissä 
tai hyväntekeväisyysjärjestöissä. Sinun tulisi 
kuitenkin kertoa jäsenyydestäsi tällaisissa järjestöissä 
linjaesimiehellesi, jos tunnet, että toiminnasta aiheutuu 
tai voisi aiheutua ristiriita L’ORÉALin etujen kanssa. 
Esimiehesi tai henkilöstöjohtaja pystyy neuvomaan 
sinulle oikean toimintatavan. Tässä tapauksessa sinun 
pitäisi kertoa asiasta myös yhdistyksessä toimiville 
kollegoille ja vetäytyä kaikesta osallisuudesta 
lobbauskampanjaan.

5.5 - Vaimoni työskentelee eräällä L’ORÉALin 
kilpailijalla. Emme puhu kotona työasioista, eikä 
vaimoni työelämä mielestäni kuulu mitenkään 
yrityksellemme. Muutamat työtoverini ovat kuitenkin 
väittäneet, että joudun tässä tilanteessa huonoon 
valoon. Mitä minun pitäisi tehdä?

Tilanne saattaa luoda eturistiriitaa muistuttavan tilanteen. 
Sinun tulisi suojella itseäsi ja yritystä kertomalla tästä 
johdolle ja henkilöstöjohtajalle. Sinun ja vaimosi tulee 
huolehtia siitä, että molempien yritysten luottamukselliset 
tai omistusoikeudelliset tiedot pysyvät salassa.

Liiketoiminnassa

ETU-

RISTIRIIDAT
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5.6 - Eräällä tiimini jäsenellä on alaisensa kanssa 
treffit muutaman kerran kuussa. He eivät varsinaisesti 
julkistaneet asiaa töissä, mutta ihmiset huomasivat sen 
lopulta. Minun ei pitäisi tietää siitä virallisesti. Se on 
poikinut kaikenlaisia juoruja. Tietenkin pidän asioita 
silmällä varmistaakseni, että mitään suosintaa ei ole 
havaittavissa. Mutta entäs jos he eroavat ja tilanne 
muuttuu hankalaksi? Pitäisikö minun tehdä asialle 
jotakin ja jos pitäisi, niin mitä?

Tämä on hyvin arkaluontoinen tilanne. Me L’ORÉALilla 
kunnioitamme työntekijöiden yksityiselämää ja 
siksi meidän ei tarvitse emmekä halua tietää heidän 
seurustelusuhteistaan. Meillä on kuitenkin oikeus 
kiinnostua heidän ammatillisista suhteistaan eli 
tilanteesta, jossa toinen raportoi toiselle tai toinen on 
toisen alainen. Kuvailemasi tilanne ei ole sovelias, koska 
siihen sisältyy eturistiriita. Esimiehen ei voi olettaa 
kohtelevan alaistaan objektiivisesti, jos hänellä on tämän 
kanssa romanttinen suhde. Sinun tulee keskustella 
linjaesimiehesi tai henkilöstöjohtajan kanssa siitä, kuinka 
asiaa pitäisi käsitellä. Ihanteellisinta olisi, jos toinen 
heistä vaihtaisi työtehtävää ja varmistaisimme, että 
tämä tapahtuisi hienotunteisesti. Annettujen tietojen 
ja olosuhteiden perusteella kyseessä saattaa olla myös 
sukupuolinen häirintä.

5.7 - Voiko L’ORÉALin työntekijä pitää myös 
henkilökohtaista kauneusblogia?

L’ORÉALin työntekijän olisi hankala kirjoittaa 
tämänkaltaista blogia, sillä hän ei voi arvostella 
tuotteittamme lojaliteettisyistä eikä kilpailijoidemme 
tuotteita, koska se rikkoisi reiluusperiaatetta. 
Näillä blogeilla on merkitystä vain, jos niissä on 
kuluttajien aitoja mielipiteitä. Emme voi altistua 
arvostelulle emmekä syytöksille siitä, että vaikutamme 
keskusteluun tai että emme ole läpinäkyviä.

 LISÄTIETOJA:
tutustu perheenjäsenten ja ystävien palkkaamista koskevaa 
käytäntöä käsittelevään asiakirjaan (Employment of Family 
and Friends).

Yhteydenotot: Jos sinulla on eturistiriitoja koskevia 
kysymyksiä, älä mieti niitä yksin. Keskustele 
asiasta esimiehesi, henkilöstöjohtajan tai 
etiikkayhdyshenkilön kanssa. He voivat auttaa 
ja tukea sinua. (Katso myös kappale Minulla on 
kysymys: Avoin keskustelu.)
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Lahjat ja kestitseminen voivat auttaa rakentamaan yhteisymmärrystä ja parantamaan liikesuhteita, mutta ne voivat 
myös aiheuttaa eturistiriitoja henkilökohtaisten etujen ja ammatillisten velvollisuuksien välille. Kun  vastaanotat 
tai annat lahjoja tai jos sinua kestitään tai kestitset muita, kultaisia sääntöjä ovat täydellinen julkituominen 
linjaesimiehille, kohtuullisten rajojen noudattaminen ja kysyminen aina itseltäsi miten suuri yleisö suhtautuisi asiaan.
 

Toimimme näin
+  Huolehdimme aina siitä, että kaikki lahjat ja kestitykset 

ovat soveliaita ja vastaavat L’ORÉALin eettisiä 
periaatteita.

+  Varmistamme, että uuden liikesuhteen ollessa kyseessä 
kaikki osapuolet ovat tietoisia L’ORÉALin lahjoja ja 
kestitystä koskevista säännöistä. Selvittää pitää myös, 
millainen liikekumppanimme käytäntö on tässä asiassa. 
Näin voidaan pitkälti välttää kaikki väärinkäsitykset

+  Kerromme heti johdolle saamistamme lahjoista ja 
kutsuista sekä noudatamme tarvittaessa sisäisiä 
julkituomismenetelmiä.

Emme toimi näin
-  Emme vastaanota lahjoja ja kestitsemistä, elleivät 

nämä ole arvoltaan selkeästi symbolisia.

-  Emme anna emmekä vastaanota rahalahjoja.

Toiminnan eettisyys

6.1 - Saanko tarjota L’ORÉALin asiakkaalle lipun 
konserttiin, johon en itse pääse?

Jonkun L’ORÉALin työntekijän on oltava mukana ja 
pystyttävä käsittelemään asiakkaan kanssa liikeasioita 
osana tällaista tilaisuutta. Sama sääntö koskee 
toimittajalta vastaanotettavaa kutsua. Se on luvallista 
vain, jos tilaisuus on arvoltaan kohtuullinen, se on 
tavanomainen ja liiketoiminnassasi käytetty ja tilaisuuden 
tarjoaja on mukana.

6.2 - Olemme juuri solmineet tärkeän kaupan uuden 
asiakkaan kanssa. Myyntijohtajamme ehdotti, että 
veisimme asiakkaan ravintolaan juhlimaan tapausta. 
Mielestäni se oli hyvä ajatus - kunnes huomasin, 
että kyseisessä paikassa on eroottista tanssia! 
Minusta tuntuu todella epämiellyttävältä tarjota 
tämän tyyppistä viihdettä. Olenko yliherkkä?

Asiakkaille tarjottavan ajanvietteen tulee olla 
kohtuullista mutta myös hyväksyttävää. Tämäntyyppinen 
paikkavalinta ei pelkästään riko L’ORÉAL-
HENKEÄ vastaan, vaan se saattaa lisäksi asiakkaan 
epämiellyttävään tilanteeseen, puhumattakaan niistä 
myyntitiimisi jäsenistä, jotka pitävät tällaista ”viihdettä” 
mauttomana. Sinun on rohkaistava myyntijohtajaanne 
etsimään sopivampi vaihtoehto. Pidemmällä aikavälillä 
tällä on yritykseen myönteinen vaikutus.

6.3 - Halutessaan myydä pois myynnistä poistetut 
tuotteet tavarantoimittaja tarjosi minulle 15 % 
henkilökohtaista alennusta. Voinko hyväksyä sen?

Lukuun ottamatta niitä tapauksia, joissa 
tavarantoimittajien alennuksista on sovittu L’ORÉALin 
kanssa, sinun on ilmoitettava tavaratoimittajan 
tarjoamista alennuksista johdolle.

6.4 - Työhöni kuuluu lukuisten liiketapaamisten, 
matkojen ja kokousten järjestäminen. Hotelli, josta 
usein varaan huoneita L’ORÉALin työntekijöille, 
tarjosi ilmaista viikonloppua vanhempieni hääpäivää 
varten. Se on kaunis ele. Voinko hyväksyä sen?

Et. Vaikka et henkilökohtaisesti hyötyisikään lahjasta, 
tarjouksen hyväksyminen vaikeuttaisi puolueettomana 
pysymistä, kun varaat tulevaisuudessa hotellimajoitusta 
L’ORÉALille. Edes tällainen eturistiriita ei ole sovelias. 
Tarjouksesta tulee kieltäytyä kohteliaasti ja samalla 
selittää syy kieltäytymiseen.

6.5 - Tavarantoimittaja tarjosi minulle suurta 
tuotekoria. Tiedän, että se ei maksa hänelle paljon. 
Voinko - ja pitäisikö - minun ottaa se vastaan?

Sinun pitäisi kiittää toimittajaa anteliaisuudesta, mutta 
kieltäytyä kohteliaasti lahjasta. Voit hyväksyä vain 
lahjat ja kutsut, joilla on symbolista arvoa. Esimerkiksi 
tavarantoimittajan logolla varustetut tuotteet tai 
suklaarasian voi yleensä hyvin ottaa vastaan. Jos luulet, 
että kieltäytymisesi aiheuttaa vahinkoa suhteellenne, 
pyydä esimiehiäsi löytämään sopiva tapa toimia tämän 
lahjan suhteen.

6.6 - Neuvottelen asiakkaan kanssa käytössämme 
olevan hyllytilan lisäämisestä. Yhteyshenkilöni 
kieltäytyy tutustumasta ehdotukseeni ja väittää, 
että kilpailijamme kohtelevat häntä “paremmin”. 
Olen saanut sen mielikuvan, että hän haluaa 
minun antavan hänelle jonkinlaisen lahjan. Hän ei 
kuitenkaan ole pyytänyt mitään tiettyä asiaa.

Ilmoita epäilyksistäsi johdolle. Voi olla välttämätöntä 
keskustella asiakkaasi esimiesten kanssa, koska on 
epätodennäköistä, että he rohkaisevat työntekijöitään 
käyttäytymään tällä tavoin. Sinun ei missään 
tapauksessa pidä suostua tähän. Aidot neuvottelut 
asiakkaidemme kanssa perustuvat tuotteidemme 
laatuun ja hintakäytäntöömme eikä kykyymme antaa 
lahjoja asiakkaan työntekijöille.

 LISÄTIETOJA: 
tutustu ostotapaamme ja korruption estotapaamme 
käsitteleviin asiakirjoihin (The Way We Buy ja The Way 
We Prevent Corruption) sekä paikalliseen lahja- ja 
kestitsemiskäytäntöön.

Yhteydenotot: Jos sinulla on lahjoja ja kestitsemistä 
koskevia kysymyksiä, älä mieti niitä yksin. 
Keskustele asiasta esimiehesi, henkilöstöjohtajan 
tai etiikkayhdyshenkilön kanssa. He voivat auttaa 
ja tukea sinua. (Katso myös kappale Minulla on 
kysymys: Avoin keskustelu.)

Liiketoiminnassa

LAHJAT

JA KESTITSEMINEN
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Mielestämme korruptio ei ole hyväksyttävää eikä linjassa L’ORÉAL-HENGEN kanssa. Se on haitallista niille 
yhteisöille, joissa toimimme, ja se vahingoittaa yritystä. Lahjonta on kielletty kaikissa maissa, joissa toimimme, 
etenkin kun kyse on viranomaisista. Meillä on nollatoleranssikäytäntö korruption suhteen, mikä sisältää myös 
voitelurahan. Voitelurahalla tarkoitetaan maksuja, joilla varmistetaan tai nopeutetaan normaaleja laillisia ja 
julkisia toimia, kuten lupien hyväksyntää tai tavaroiden tullaamista.
 

Toimimme näin

+  Varmistamme, että liikekumppanimme ja välittäjämme 
ovat tietoisia standardeistamme ja sitoutuneet 
kunnioittamaan niitä etenkin silloin, kun he edustavat 
meitä maassa, jossa on huomattava korruption vaara.

+  Ilmoitamme välittömästi esimiehellemme ja 
maajohtajallamme tai yritys- ja aluehallinnossa sille 
konsernin hallituksen jäsenelle, jolle raportoimme, 
jos saamme tietää toiminnasta, joka voi olla 
korruption vastaisen käytännön vastainen.

+  Ilmoitamme välittömästi esimiehellemme ja 
maajohtajallamme tai yritys- ja aluehallinnossa sille 
konsernin hallituksen jäsenelle, jolle raportoimme, 
jos kohtaamme kiristystä tai yritystä kiristää eli 
vaatimusta käteismaksun tai muun vastikkeen 
maksamisesta, jotta L’ORÉALin työtekijä tai 
edustaja ei joutuisi välittömään varaan. Kirjaamme 
tämän vaatimuksen kaikki tiedot huolellisesti.

Emme toimi näin

-  Emme tarjoa, lupaa tai anna rahaa, mukaan lukien 
voitelurahaa tai muuta arvokasta (kuten lahjoja ja 
kestitystä) viranomaisen edustajalle, poliittisille 
puolueelle tai poliitikolle, ammattiyhdistykselle 
tai ammattiyhdistyksessä toimivalle henkilölle.

-  Emme tarjoa, lupaa tai anna rahaa, mukaan lukien 
voitelurahaa tai muuta arvokasta (kuten lahjoja ja 
kestitystä) hyväntekeväisyysjärjestöille tai muille 
vastaaville organisaatioille, jotta L’ORÉAL saavuttaisi 
tällä tavoin viranomaisen edustajien tai poliittisen 
puolueen tai ammattiyhdistyksen myötämielisyyden.

-  Emme tarjoa, lupaa tai anna rahaa tai muuta 
arvokasta (kuten lahjoja tai kestitystä) toisen 
yrityksen työntekijälle tai edustajalle, mikä voisi 
saada heidät rikkomaan lojaliteettivelvollisuuden 
yritystään kohtaan.

-  Emme ota vastaan tai pyydä rahaa tai muuta 
arvokasta (kuten lahjoja tai kestitystä), mikä voisi 
saada meidät rikkomaan lojaliteettivelvollisuutemme 
L’ORÉALia kohtaan tai mikä voisi näyttää 
vaikuttavan liikesuhteeseen.

-  Emme koskaan käytä kolmatta osapuolta 
tekemään jotain sellaista, jota emme itse saa 
tehdä tai jota emme ole sallineet tehtävän suoraan. 
Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on oltava 
erittäin huolellisia, kun valitsemme ja valvomme 
konsulttejamme, urakoitsijoitamme, välittäjiämme 
ja liikekumppaneitamme.

Toiminnan eettisyys

7.1 - Minulle on kerrottu, että minun tulisi palkata 
paikallinen ”konsultti” joka auttaa saamaan 
tarvittavat luvat ulkomaiselta hallitukselta. Konsultti 
pyysi suurta ennakkomaksua ja sanoi käyttävänsä 
rahan ”auttaakseen prosessia eteenpäin”. Koska 
emme todellisuudessa tiedä, mihin rahat menevät, 
onko meidän oltava siitä huolissamme?

Kyllä. Jos epäilet, että jokin välittäjä ei toimi oikein, 
et saa maksaa ennakkomaksua etkä mitään muuta 
maksua, ennen kuin olet varmistanut, että maksut eivät 
ole sääntöjenvastaisia ja että ne maksetaan oikein.

7.2 - Olen käynnistämässä uutta toimistoa ja 
paikalliset viranomaiset pyysivät pientä palvelurahaa 
ennen puhelinlinjojemme asennusta. Saanko maksaa 
tällaisen maksun?

Et. Jos maksu ei ole lainmukainen asennusmaksu, 
älä maksa sitä.

7.3 - Olen toimittamassa tuotteitamme uudelle 
asiakkaalle. Tälle asiakkaalle työskentelevä konsultti 
otti minuun yhteyttä ja kertoi, että hän voisi auttaa 
minua antamalla minulle luottamuksellisia tietoja 
asiakkaasta.

Sinun on kieltäydyttävä tästä tarjouksesta ja ilmoitettava 
siitä esimiehellesi. Lisäksi on luultavasti välttämätöntä 
kertoa asiakkaallesi, että kolmas osapuoli on yrittänyt 
myydä sinulle heille kuuluvaa luottamuksellista tietoa.

 LISÄTIETOJA: 
tutustu korruption estotapaamme käsittelevään asiakirjaan 
(The Way We Prevent Corruption).

Yhteydenotot: Jos sinulla on lahjontaa ja 
voitelurahaa koskevia kysymyksiä, älä mieti niitä 
yksin. Keskustele asiasta esimiehesi, sisäisestä 
valvonnasta vastaavan henkilön, talousjohtajan, 
lakiasioista vastaavan henkilön, ostoista 
vastaavan henkilön, henkilöstöjohtajan tai 
etiikkayhdyshenkilön kanssa. He voivat auttaa 
ja tukea sinua. (Katso myös kappaleet Lahjat ja 
kestitseminen sekä Minulla on kysymys: Avoin 
keskustelu.)

LAHJONTA 

JA VOITELURAHA
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Tieto on arvokasta. Sisäisten tietojen luvaton julkaiseminen voi johtaa arvon menetykseen ja olla vahingollista 
L’ORÉALille. Meidän kaikkien on huolehdittava sisäisten tietojen suojaamisesta noudattamalla tarkasti 
konsernin asiaa koskevia ohjeita. Samanlainen tietojen salassapitovelvoite koskee niitä, joilla on pääsyoikeus 
liikekumppaneiden luottamuksellisiin tietoihin.
 

Toimimme näin
+  Rajoitamme sisäisen tiedon paljastamisen vain niihin 

L’ORÉALin etuja palveleviin henkilöihin, joille tieto 
on perustellusti tarpeellista.

+  Pysymme ajan tasalla konsernin tietojen hallintaa 
koskevista säännöistä.

+  Varmistamme, että kaikkia työntekijöiden, 
kuluttajien, asiakkaiden ja toimittajien 
luottamuksellisia paperi- ja sähköisiä asiakirjoja 
säilytetään turvallisesti.

+  Tarkistamme ennen sisäisten tietojen jakamista 
kolmansien osapuolien kanssa L’ORÉALin 
ulkopuolella (mukaan lukien perheenjäsenet ja 
sosiaalisen median käyttö), mitä tietoja meillä on 
oikeus kertoa.

Emme toimi näin
-  Emme keskustele sisäisistä tiedoista tai käytä niitä 

työskentelyyn julkisella paikalla, jossa keskustelu 
voidaan kuulla tai tietoturva saattaa vaarantua.

-  Emme paljasta aikaisemman työnantajamme 
sisäisiä tietoja.

-  Emme säilytä mitään sisäisiä tietoja (mukaan luettuna 
kopiot alkuperäisestä materiaalista), kun siirrymme 
pois L’ORÉALin palveluksesta.

Toiminnan eettisyys
8.1 - Ystäväni kysyvät minulta usein työstäni 
L’ORÉALilla. He haluavat kuulla, mitä panemme 
tuotteisiimme ja mitä uusia myyntivaltteja meillä on 
hihassamme. Pystyisin tietenkin työni takia usein 
vastaamaan kysymyksiin. Kuinka paljon oikein voin 
kertoa heille?

Kaikkea tietoa (kirjoitettua, elektronista, suullista 
tai muussa muodossa olevaa), jota ei ole julkisesti 
saatavilla ja johon sinulla on pääsyoikeus L’ORÉALin 
työntekijänä, pidetään sisäisenä tietona. Tällaisen tiedon 
paljastaminen edes luotetuille ystäville ei ole soveliasta. 
Se saattaa vahingoittaa L’ORÉALin etuja.

8.2 - Elämme nykyisin maailmassa, jossa digitaalisen 
vallankumouksen ansiosta viestintä on helppoa 
ja rajatonta. Tämä haastaa etiikkaohjeistuksen 
luottamuksellisuusperiaatteen.

Vaikka onkin totta, että digitaalisessa maailmassa 
luottamuksellisuuden varmistaminen on entistä 
vaikeampaa, juuri siksi se on entistäkin tärkeämpää. 
Jokaisen tehtävänä on tutustua konsernin aihetta 
koskeviin sääntöihin eli sosiaalisen median sekä tieto- ja 
viestintätekniikoiden asianmukaiseen käyttöön.

8.3 - Minulla oli muutama päivä sitten 
tapaaminen mahdollisen asiakkaan kanssa. 
Matkalla neuvotteluhuoneeseen kävelin 
työtoverini työhuoneen ohitse. Hänen ovensa 
oli auki, ja hän jutteli toisen asiakkaan kanssa 
hinnoitteluehdoistamme kaiutinpuhelimen kautta. 
Juuri kun ohitimme hänen huoneensa, kuulimme 
hänen tarjoavan erikoissopimusta – asiakkaani 
kuullen! Eikö hänen pitäisi olla huolellisempi?

Meidän kaikkien on suojattava luottamukselliset 
tiedot tarpeellisella tavalla, myös työpaikallamme. 
Tämän voi tehdä esimerkiksi noudattamalla ”puhtaan 
pöydän” periaatetta, säilyttämällä mapit lukitussa 
paikassa, vaihtamalla salasanat säännöllisesti ja 
käyttämällä kaiutinpuhelinta harkiten. Koskaan ei 
voi tietää, kuka kulkee ohitse, ja jopa L’ORÉALin 
työtekijöiden keskuudessa arkaluontoiset tiedot saa 
paljastaa vain niille, joille ne ovat tarpeen.

8.4 - Työtoverini, joka ei enää työskentele L’ORÉALilla 
kertoi minulle huomanneensa juuri, että hänellä on 
edelleen kotona L’ORÉALin sisäisiä asiakirjoja. Mitä 
neuvon häntä tekemään?

Jos asiakirjat ovat kopioita, pyydä häntä hävittämään 
ne. Jos ne ovat alkuperäisiä asiakirjoja, ne on välitettävä 
sellaiselle L’ORÉALin työntekijälle, jolla on valtuudet 
vastaanottaa kyseisiä tietoja. Varmista esimieheltäsi, 
mikä on oikea menettelytapa.

 LISÄTIETOJA: 
jos kyse on tavarantoimittajiin liittyvistä liikesuhteista, 
tutustu ostotapaamme käsittelevään asiakirjaan (The Way 
We Buy), ja jos kyse on suhteestamme kilpailijoihimme ja 
asiakkaisiimme, tutustu kilpailutapaamme käsittelevään 
asiakirjaan (The Way We Compete).

Yhteydenotot: Jos sinulla on luottamuksellisuutta 
koskevia kysymyksiä, älä mieti niitä yksin. 
Keskustele asiasta esimiehesi, henkilöstöjohtajan 
tai etiikkayhdyshenkilön kanssa. He voivat auttaa 
ja tukea sinua. (Katso myös kappale Minulla on 
kysymys: Avoin keskustelu.)

Liiketoiminnassa

LUOTTAMUKSELLINEN

TIETO
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Toimimme näin
+  Toimimme L’ORÉALin parhaiden etujen mukaisesti 

koko sydämellämme.

+  Konkretisoimme L’ORÉALin eettisiä periaatteita 
työkäyttäytymisessämme ja kielenkäytössämme.

+  Varmistamme, etteivät henkilökohtaiset mielipiteet 
ja mielenkiinnon kohteet ja yrityksen mielipiteet ja 
mielenkiinnon kohteet sekaannu toisiinsa.

+  Emme kerro mielipidettämme työtovereistamme 
ja työpaikasta ammatillisissa sivustoissa (kuten 
LinkedInissä).

+  Kerromme aina olevamme L’ORÉALin työntekijöitä, 
kun käytämme sosiaalista mediaa työtehtävissä.

+  Muistamme aina, että mikään ei ole internetissä 
salaista tai yksityistä.

+  Varmistamme aina, että kaikki L’ORÉALia tai sen 
tuotemerkkejä koskeva digitaalinen viestintä on 
riittävän hyvin valmisteltua.

Emme toimi näin
-  Emme puhu, kirjoita tai sitoudu mihinkään L’ORÉALin 

nimissä, ellei siihen ole asianmukaista valtuutusta.

-  Emme puhu tai kirjoita asioista, jotka ovat 
henkilökohtaisen osaamisalueemme ulkopuolella.

-  Emme käytä L’ORÉALin nimellä varustettua kirjepaperia 
tai sähköpostiviestejä omien henkilökohtaisten 
mielipiteiden ilmaisuun tai omiin liiketoimiin.

Toiminnan eettisyys
9.1 - Luin työtoverini blogia ja näin hänen ilmaisevan 
joitakin henkilökohtaisia näkemyksiään L’ORÉALin 
johdosta. Hän ei sanonut olevansa L’ORÉALin 
työntekijä, mutta se oli melko helppoa arvata hänen 
antamiensa tietojen perusteella, kuten ”työskentelen 
kosmetiikka-alan yrityksessä numero 1”. Pitäisikö 
minun jutella hänen kanssaan tästä?

Blogeja käytetään yhä enemmän omien ajatusten 
ilmaisuun. Käyttäessään Kirjoittaessaan blogia 
työntekijän on tehtävä selväksi, että hän ilmaisee omia 
mielipiteitään ja hänen on kaikin mahdollisin tavoin  
varmistettava, että hänen mielipiteitään ei vahingossa 
katsota L’Oréalin mielipiteeksi. Sinun tulisi ottaa tämä 
asia esille ensiksi työtoverisi kanssa. Hän ei ehkä vain 
ole oivaltanut, että hänen toimintansa saattaa olla 
L’ORÉALin etujen vastaista. Tarvittaessa keskustele 
asiasta esimiehesi kanssa.

9.2 - Tiimimme osallistui konferenssiin, jossa yövyttiin 
ja illastettiin konferenssihotellissa. Eräs tiimimme 
jäsen nautti päivällisellä liikaa alkoholia ja alkoi 
käyttäytyä huonosti. Hän kertoi typeriä vitsejä ja 

käyttäytyi aggressiivisesti hotellin henkilökuntaa 
kohtaan. Mitä minun pitäisi sanoa hänelle tästä 
käyttäytymisestä?

Vaikka tapaus sattuikin illalla, tiimisi jäsen toimi 
edelleenkin yrityksen nimissä. Kaikille läsnäolijoille hän 
edusti L’ORÉALia. On selvää, että hänen käytöksensä 
ei ollut hyväksyttävää.

9.3 - Osallistuin kansainväliseen konferenssiin ja 
keskustelin tervetulotilaisuudessa toisen osallistujan 
kanssa tehtävistäni L’ORÉALilla. Tajusin myöhemmin 
illalla, että vieressämme ollut nuori nainen oli 
konferenssista kirjoittava toimittaja. Vaikka en 
maininnut mitään erityisen luottamuksellista, en 
haluaisi sanomisieni päätyvän lehden etusivulle.

Muista, että aina kun olet työtehtävissä tai 
yksityishenkilönä julkisessa paikassa, jossa on läsnä 
toimittaja, sanomasi voidaan toistaa. Pyydä lisätietoja 
viestinnästä vastaavalta henkilöltä.

9.4 - Joskus Internet näyttää olevan täynnä väärää 
tietoa L’ORÉALista. Onko virheellisen tiedon 
korjaaminen minun vastuullani?

Ei. Jos julkisuudessa esitetään virheellistä tietoa, 
sinun on kerrottava siitä PR-asioita hoitavalle osastolle, 
ja he ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin. Kukaan 
ei saa kuitenkaan välittää yritystä tai sen asemaa 
koskevaa tietoa Internetiin tai mihinkään muualle 
ilman asianmukaista valtuutusta.

9.5 - Osallistun ensimmäistä kertaa 
kauppayhdistyksen kokoukseen. Miten voin varmistaa, 
että tästä ei ole haittaa L’ORÉALille?

Tarkista lakiasioista vastaavalta henkilöltä, minkälaisista 
tiedoista voidaan keskustella vapaasti ja suorita 
kilpailulainsäädäntöä käsittelevä verkkokurssi. Tutustu 
myös asiakirjoihin, jossa käsitellään kilpailutapaamme 
ja korruption estotapaamme (The Way We Compete 
ja The Way We Prevent Corruption).

Yhteydenotot: Jos sinulla on yrityksen 
edustamista koskevia kysymyksiä, älä mieti niitä 
yksin. Keskustele asiasta esimiehesi, PR-asioista 
vastaavan henkilön, henkilöstöjohtajan tai 
etiikkayhdyshenkilön kanssa. He voivat auttaa 
ja tukea sinua. (Katso myös kappale Minulla on 
kysymys: Avoin keskustelu.)

Me kaikki yhdessä ja jokainen meistä erikseen olemme luomassa L’ORÉALin mainetta.
 

YRITYKSEN

EDUSTAMINEN
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Meillä kaikilla on oikeus yksityisyyteen.
L’ORÉAL on sitoutunut kunnioittamaan kaikkien toimijoidensa, mukaan lukien työntekijöiden, kuluttajien ja 
liikekumppanien, henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuutta. Yritys saa haltuunsa ja säilytettäväkseen 
ainoastaan tiedot, jotka ovat L’ORÉALin tehokkaan toiminnan kannalta tarpeen.
 

Toimimme näin
+  Varmistamme, että henkilöille, joilta keräämme 

tietoja, kerrotaan minkälaisia tietoja keräämme, 
miten niitä aiotaan käyttää ja miten he voivat ottaa 
yhteyttä, jos heillä on jotain kysyttävää.

+  Keräämme vain tarvittavia henkilötietoja.

+  Hävitämme tai korjaamme mahdolliset virheelliset 
tai epätäydelliset tiedot.

+  Varmistamme, että tällaiset tiedot säilytetään 
turvallisesti. 

+  Huolehdimme L’ORÉALin sisällä, että annamme 
tällaisen tiedon vain niille valtuutetuille henkilöille, 
jotka ehdottomasti tarvitsevat tätä tietoa.

+  Pyydämme juridista neuvoa ennen tällaisten 
henkilökohtaisten tietojen siirtämistä sen maan 
ulkopuolelle, jossa tiedot kerättiin.

+  Kunnioitamme työtovereidemme oikeutta 
yksityisyyteen.

+  Varmistamme, että kolmannet osapuolet, joille 
voimme delegoida henkilökohtaisten tietojen 
keruun tai käytön, noudattavat näitä periaatteita.

Emme toimi näin
-  Emme kerää arkaluonteisia tietoja (etenkään 

terveyteen, etniseen taustaan, seksuaaliseen 
suuntautumiseen, poliittisiin mielipiteisiin tai 
uskontoon liittyviä tietoja) ilman kyseisen henkilön 
lupaa tai vain lainsäädännön niin vaatiessa.

-  Emme anna henkilötietoja L’ORÉALin ulkopuolisille 
henkilöille, ellei tätä lain mukaan vaadita, ellei 
käytössä ole tekninen palveluntarjoaja tai ellei 
työntekijä anna siihen valtuutusta.

-  Emme säilytä tällaisia tietoja pidempään kuin on 
tarpeen niiden laki- tai liiketoimien vuoksi, joiden 
perusteella tiedot hankittiin.

-  Emme käytä tai säilytä henkilötietoja, ellei meillä 
ole siihen asianmukaista valtuutusta ja selkeää 
liiketoiminnallista tarvetta.

Toiminnan eettisyys
10.1 - Miksi L’ORÉALin on voitava käyttää 
henkilötietoja?

L’ORÉALin on kerättävä ja käytettävä henkilötietoja, 
jotta se voisi vastata erilaisiin työntekijöiden, kuluttajien 
ja toimijoiden tarpeisiin. Käytämme esimerkiksi 
sähköpostiosoitteita, kun lähetämme kuluttajille, 
toimijoille tai ehdokkaille heidän tarvitsemiaan 
tietoja. Keräämme henkilötietoja myös markkinoinnin 
yhteydessä esimerkiksi palkintoja arvottaessa ja 
CRM-tietokantoja varten. Tarvitsemme työntekijöiden 
henkilötietoja, jotta voimme hallita palkanmaksua 
ja urakehitystä tai lainsäädännön tai tietoturvan 
vuoksi. Meidän on kerättävä henkilötietoja, kun 
päätämme aloittaa yhteistyön uuden asiakkaan 
tai tavarantoimittajan kanssa. Keräämme henkilötietoja 
myös kuluttajatutkimusten aikana tai arviointikeskuksissa.

10.2 - Kun olin työmatkalla, minulta varastettiin 
matkalaukku, jossa oli asiakkaiden henkilötietoja 
sisältävä USB-muistitikku. Tietoja ei valitettavasti 
oltu salattu, mutta en tiedä, mitä hyötyä tiedoista 
olisi varkaalle.

Henkilökohtaisten tietojen menetys voi johtaa 
oikeustoimiin, vahingoittaa L’ORÉALin mainetta ja 
vaikuttaa kielteisesti henkilöihin, joiden tiedot hävisivät. 
Tällä tavoin kadotettuihin henkilökohtaisiin tietoihin 
perustuvat identiteettivarkaudet ovat yleistymässä. 
Niinpä onkin erittäin tärkeää noudattaa tietojen salausta 
koskevia sisäisiä sääntöjä. Muokkaa henkilötietoja 
aina, kun se on mahdollista, niin että ne muuttuvat 
anonyymeiksi, tai käytä koodinimiä.

10.3 - Arviointitutkimuksissa saamme käsiimme 
vapaaehtoisten henkilötietoja. Tietyt tiedot voisivat 
kiinnostaa muita yrityksiä, jotka ovat valmiita ostamaan 
niitä. Onko meillä oikeus myydä näitä tietoja?

Olemme sitoutuneet L’ORÉALilla suojaamaan 
toimintojemme yhteydessä keräämiämme henkilötietoja. 
Tällaisia henkilötietoja ei ole mahdollista käyttää 
ilmoittamatta siitä etukäteen kyseisille henkilöille eikä 
ilman heidän kirjallista suostumustaan.

10.4 - Minun on siirrettävä asiakkaita koskevia 
henkilötietoja toisessa maassa toimivalle edustajalle. 
Keneltä voin kysyä neuvoa?

Parasta olisi ottaa yhteyttä lakiasioista vastaavaan 
henkilöön. Lainsäädäntö vaihtelee huomattavasti 
maittain. Meidän ei myöskään pitäisi siirtää 
henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, ennen kuin 
olemme varmistaneet, että he ovat allekirjoittaneet 
sitoumuksen noudattaa henkilökohtaisten tietojen 
suojausstandardejamme.

Liiketoiminnassa

YKSITYISYYS

JA TIETOSUOJA
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10.5 - Kuluttajaosastomme sai juuri sähköpostiviestin 
kuluttajalta, joka haluaa tietää, mitä henkilötietoja 
meillä on hänestä. Lisäksi hän pyytää meitä 
hävittämään nämä tiedot. Onko minun tehtävä niin?

Kyllä. Kunnioitamme aina sellaisten kuluttajien 
pyyntöjä, jotka eivät halua meidän käyttävän heidän 
henkilötietoja markkinointia varten. Meidän on myös 
varmistettava, että rekisterit päivitetään säännöllisesti. 
Joissakin maissa on rekistereitä, joihin kuluttajat voivat 
liittyä, jos he eivät halua, että heidän henkilötietoja 
käytetään. Kysy lakiasioista vastaavalta henkilöltä, 
miten voit parhaiten vastata asiakkaan pyyntöön.

10.6 - Haluaisin lähettää eräälle työtoverilleni 
yllätyssyntymäpäivälahjan kotiin. Pyysin 
henkilöstöosastolta hänen kotiosoitettaan, mutta 
minulle sanottiin, että sitä ei voida antaa, koska 
se ”loukkaisi hänen oikeuttaan yksityisyyteen”. 
Eikö tämä mene hiukan liian pitkälle?

Henkilöstöosaston vastaus on täysin oikein: kaikki 
työntekijöiden henkilötiedot on pidettävä tiukasti 
luottamuksellisina. He eivät voi tehdä poikkeuksia.

10.7 - Kuulin äskettäin esimieheni puhuvan 
henkilöstöosastolle eräästä työtoveristani ja hänen 
vakavasta sairaudestaan. Teen vapaa-ajallani 
vapaaehtoistyötä, jossa autan vaikeasti sairaita 
ihmisiä, ja haluaisin tietää, voisinko mitenkään auttaa. 
Voinko lähestyä työtoveriani suoraan vai puhunko 
ensiksi esimiehelleni?

Et voi ottaa yhteyttä suoraan työtoveriisi, mutta ota sen 
sijaan asia esille esimiehesi tai henkilöstöosaston kanssa. 
Jos he hyväksyvät asian, he kertovat siitä työtoverillesi. 
Sinun tulee kunnioittaa työtoverisi yksityisyyttä etkä 
luonnollisestikaan saa kertoa tietoa kenellekään muulle.

Yhteydenotot: Jos sinulla on yksityisyyttä ja/tai 
henkilötietoja koskevia kysymyksiä, älä mieti niitä 
yksin. Keskustele asiasta esimiehesi, lakiasioista 
vastaavan henkilön, henkilöstöjohtajan tai 
etiikkayhdyshenkilön kanssa. He voivat auttaa 
ja tukea sinua. (Katso myös kappale Minulla on 
kysymys: Avoin keskustelu.)
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Toimimme näin
+  Kunnioitamme ja suojelemme yrityksen omaisuutta 

huolehtimalla, että se ei katoa, vahingoitu eikä sitä 
ei väärinkäytetä, tuhlata, lainata muille, siirretä, 
myydä tai lahjoiteta ilman valtuutusta.

+  Ymmärrämme, että yrityksen koko omaisuus ja 
kaikki asiakirjat kuuluvat L’ORÉALille.

Emme toimi näin
-  Emme käytä yrityksen resursseja omiin 

tarkoituksiimme. Viestintävälineiden, kuten 
sähköpostin, puhelimen ja Internetin, käyttö voivat 
olla hyväksyttäviä niin kauan kuin niiden käytöstä 
ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia eivätkä ne 
häiritse työvelvollisuuksiamme

-  Emme käytä asiattomasti tietokonejärjestelmiä, 
yrityksen sähköpostia ja Internetiä.

-  Emme käytä kolmannen osapuolen resursseja (kuten 
valokuvia, elokuvia ja artikkeleita) varmistamatta, 
että L’ORÉALilla on oikeus käyttää niitä.

-  Emme salli yhteyshenkilöluettelon tai työkäyttöön 
tarkoitetun sähköisen osoitekirjan käyttöä 
sosiaalisessa mediassa (esimerkiksi Facebookissa 
ja LinkedInissä).

Toiminnan eettisyys
11.1 - Epäilen, että eräs tiimini jäsenistä hoitaa 
ulkopuolista konsultointitoimintaansa työaikana 
käyttäen yrityksen kannettavaa tietokonetta 
ja sähköpostia. Mainitsin siitä tietopalvelussa 
työskentelevälle ystävälleni. Hänellä on pääsy 
henkilön sähköpostiin, ja hän on tarjoutunut 
auttamaan minua ja tutkimaan, mitä on meneillään. 
Onko se hyväksyttävää?

Ei. Jos epäilet jotakin tämän kaltaista, sinun on 
esitettävä epäilysi suoraan esimiehellesi. Käytössä 
on tiettyjä menettelytapoja, joiden avulla voi 
päästä työntekijän sähköpostiin väärinkäytösten 
tutkimiseksi. Vaikka ystävälläsi IT-osastolla 
on pääsy sähköpostitileihin, hän ei saa käyttää 
sitä tähän tarkoitukseen ilman valtuutusta, 
joka saadaan yrityksen virallisia kanavia pitkin.

11.2 - Kotitulostimemme on rikki ja vaimoni täytyy 
lähettää kiireellisesti ansioluettelonsa mahdollista 
työpaikkaa varten. Voinko kirjoittaa ja tulostaa sen 
töissä?

Tietokonetta voi käyttää henkilökohtaisten 
asiakirjojen kirjoittamiseen, jos tämä on satunnaista, 
määrältään kohtuullista, ei häiritse työtehtäviä ja 
tapahtuu työajan ulkopuolella.

11.3 - Saan ”päivän vitsi” -sähköposteja ystävältäni 
toiselta osastolta, ja jotkut niistä ovat hyvin hauskoja. 
Haluaisin lähettää niitä työtovereilleni piristämään 
maanantaiaamua, mutta en ole varma, hyväksyykö 
esimieheni sen. Mitä minun pitäisi tehdä? Poistanko 
hänet osoitteistostani?

Sinun ei pitäisi lähettää näitä vitsiviestejä eteenpäin. 
Muista, että kaikilla ei ole samanlainen huumorintaju. 
Erityisesti on pidettävä mielessä, että yrityksen 
sähköposti- ja Internet-järjestelmää ei saa koskaan 
käyttää minkään sellaisen materiaalin katselemiseen, 
tallentamiseen, lähettämiseen tai julkaisemiseen, joka 
ei vastaa L’ORÉAL-HENKEÄ. Erityisesti on otettava 
huomioon yksilön kunnioittaminen. Tähän kuuluvat 
luonnollisesti pornografiset tai seksuaalisesti rohkeat 
kuvat, poliittinen tai uskonnollinen aineisto, rasistiset 
huomautukset ja kaikki, mikä edistää väkivaltaa, 
vihamielisyyttä tai suvaitsemattomuutta.

11.4 - Voinko myydä yrityksen kaupasta ostamiani 
tuotteita ystävilleni samaan hintaan? Tai voinko 
myydä niitä ystävilleni markkinahintaan?

Yrityksen kaupasta ostettavat tuotteet on tarkoitettu 
ainoastaan sinun ja perheesi käyttöön eikä niitä saa 
myydä. Myyntihinnalla ei ole merkitystä.

Yhteydenotot: Jos sinulla on yrityksen resurssien 
käyttöä koskevia kysymyksiä, älä mieti niitä yksin. 
Keskustele asiasta esimiehesi, henkilöstöjohtajan 
tai etiikkayhdyshenkilön kanssa. He voivat auttaa 
ja tukea sinua. (Katso myös kappale Minulla on 
kysymys: Avoin keskustelu.)

Liiketoiminnassa

Yrityksen resurssien tarkoituksena on auttaa työntekijöitä saavuttamaan L’ORÉALin liiketoiminnalliset 
päämäärät. Yrityksen resurssien – myös työajan – väärinkäyttö tai tuhlaus vahingoittavat meitä kaikkia ja 
vaikuttavat kielteisesti L’ORÉALin toimintaan ja talouteen.
 

KÄYTTÖ:

YRITYKSEN RESURSSIT
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Toimimme näin
+  Varmistavamme omalta osaltamme, että talous- ja 

tilikirjanpito, mukaan lukien taloudellinen ja muu 
liiketoiminnan raportointi, on aina virheetöntä 

+  Ylläpidämme kirjanpitoa tietoturvan kannalta 
luotettavasti ja noudatamme kaikkia tietojen 
säilyttämistä koskevia ohjeita.

+  Noudatamme sisäisiä tarkastusprosesseja, joilla 
varmistamme, että työskentelemme sellaisten 
asiakkaiden kanssa, joiden toimet eivät ole 
lainvastaisia ja joiden varat eivät ole peräisin 
rikollisesta toiminnasta.

+  Toimimme yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten 
auditoijiemme kanssa.

Emme toimi näin
-  Emme myy, siirrä tai hävitä mitään L’ORÉALin 

omaisuutta ilman asianmukaista valtuutusta ja 
dokumentointia.

-  Emme hyväksy käteismaksuja. Jos käteismaksu 
on ainoa vaihtoehto, ja vain siinä tapauksessa, 
että summalla on laillinen valtuutus, siihen tulee 
olla nimenomainen valtuutus ja se on kirjattava ja 
dokumentoitava oikein.

-  Emme kätke maksuja kolmansia osapuolia käyttämällä.

Toiminnan eettisyys
12.1 - Minua pyydettiin tarkistamaan vuoden lopussa 
esimieheni laatimat myyntiraportit. Tehdessäni 
niin uskoin löytäneeni virheen, jota kukaan muu ei 
näyttänyt huomanneen. Minua hermostuttaa aika 
tavalla sanoa siitä, koska en halua vaarantaa suhdetta 
esimieheeni. Mitä minun pitäisi tehdä?

Sinua pyydettiin tarkistamaan myyntiraportit 
nimenomaan mahdollisten virheiden löytämiseksi. Jos 
et paljasta asiaa, laiminlyöt työsi etkä toimi yrityksen 
etujen mukaisesti. Sinun on puhuttava esimiehellesi 
havainnoistasi. Hänellä ei ole mitään syytä suuttua siitä, 
vaan päinvastoin teet hyvin työsi estäessäsi virheellisen 
tiedon välittymisen eteenpäin.

12.2 - Elämä on joskus hyvin kiireistä, enkä aina löydä 
kaikkia kuitteja, joita tarvitsen kulujeni todisteeksi. 
Voinko lisätä muutaman keksityn kulun, jotka ovat 
vähemmän kuin kuittia vaativa summa, jotta saan 
loppusumman oikeaksi? Se ei olisi millään tavoin 
epärehellistä, koska en voittaisi siinä mitään. 
Varmistaisin vain, että saan omani takaisin.

Ei. Tämä ei ole hyväksyttävää. Se tarkoittaisi, että 
kuluraportit eivät pitäisi paikkaansa ja silloin kirjanpito 
olisi virheellistä. Sinun on huolehdittava kaikista 
kuiteistasi. Ainoastaan näin voidaan taata, että sinulle 
maksetaan saatavasi.

12.3 - Eräs asiakkaamme on kysynyt, voivatko he 
maksaa useampien eri tilien kautta käyttäen sekä 
käteistä että sekkejä. Onko se hyväksyttävää? Mitä 
minun pitäisi tehdä?

Sinun on oltava erityisen huolellinen tämänkaltaisten 
maksujen suhteen. Kyseessä voi olla rahanpesu, 
menetelmä, jossa laittomasti (esimerkiksi huumeista, 
lahjonnasta tai prostituutiosta) saatuja rahoja 
kätketään tai saadaan näyttämään laillisilta. Sinun on 
pyrittävä kaikin mahdollisin tavoin selvittämään, että 
kyseessä on aito maksu. Tällaiset maksut voidaan 
hyväksyä vain poikkeustilanteessa ja vasta, kun 
esimiehesi on hyväksynyt ne. Hälyttäviä merkkejä 
ovat muun muassa maksut, jotka maksetaan muulla 
kuin laskussa määritetyllä valuutalla. Epäilyttävää on 
myös, jos yritys maksaa käteisellä, maksun suorittaja 
ei ole osallisena kaupassa, maksut tulevat tilille tai 
tililtä, jota ei normaalisti käytetä liiketoiminnassa, tai 
jos pyydetään liikasuoritusta. Jos tili ei ole sopimuksen 
tehneen yrityksen nimissä, maksu on hylättävä.

 LISÄTIETOJA:
virheettömästä talous- ja liiketoimintakirjanpito 
sekä taistelusta rahanpesua vastaan on korruption 
estotapaamme käsittelevässä asiakirjassa 
(The Way We Prevent Corruption).

Yhteydenotot: Jos sinulla on virheetöntä talous- 
ja liiketoimintakirjanpitoa koskevia kysymyksiä, älä 
mieti niitä yksin. Keskustele asiasta esimiehesi, 
talousjohtajan, henkilöstöjohtajan tai eettisten 
etiikkayhdyshenkilön kanssa. He voivat auttaa 
ja tukea sinua. (Katso myös kappale Minulla on 
kysymys: Avoin keskustelu.)

Meidän kaikkien velvollisuutena on varmistaa sekä tilikirjanpitomme että kaiken muunkin kirjanpitomme 
virheettömyys. Menestyvässä liiketoiminnassa kaikkein tärkeintä on huolellisuus. Se on olennainen osa 
laillisesti, rehellisesti ja tehokkaasti hoidettavaa liiketoimintaamme. Erityisen tärkeää on antaa selkeää, 
säännöllistä ja luotettavaa tietoa osakkeenomistajillemme. Haluamme myös varmistaa, että toimintojamme ei 
käytetä rikollista toiminnasta peräisin olevan rahan pesuun.
 

VIRHEETÖN KIRJANPITO

JA TAISTELU RAHANPESUA 
VASTAAN
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Toimimme näin
+  Olemme tietoisia siitä, että sisäpiiritiedon 

käyttäminen investointeja tehtäessä voi ylittää 
sisäpiirikauppaa koskevien lakien rajat.

+  Ylläpidämme kaikkien käytössämme olevan 
sisäpiiritiedon luottamuksellisuuden, jotta 
sisäpiiritietoa ei paljastu vahingossa.

Emme toimi näin
-  Emme osta tai myy L’ORÉALin tai muun yrityksen 

osakkeita, jos meillä on tuolla hetkellä käytettävänä 
sisäpiiritietoa.

-  Emme paljasta sisäpiiritietoa kenellekään 
yrityksen ulkopuolella.

-  Emme paljasta sisäpiiritietoa kenellekään 
yrityksen sisällä.

Toiminnan eettisyys
13.1 - En ole lakiasiantuntija. Mitä ”sisäpiiritieto” 
tarkalleen ottaen tarkoittaa?

”Sisäpiiritieto” on lain määrittämä käsite. Laajasti 
käsitettynä se viittaa tietoon, joka ei ole yleisesti 
saatavilla ja joka olisi yksi syy, jonka perusteella järkevä 
investoija voisi tehdä investointipäätöksen. Tällainen 
tieto voi viitata L’ORÉAL-konserniin, sen toimintoihin, 
asiakkaisiin tai toimittajiin tai muuhun yritykseen, jonka 
kanssa L’ORÉAL-konserni on tekemisissä. Lisätietoa 
löydät L’ORÉALin sijoitustoiminnan etiikkaa koskevasta 
peruskirjasta (Stock Market Ethics).

13.2 - Kuulin vastikään, että L’ORÉAL aikoo 
ostaa toisen yrityksen. Tämä kuulostaa siltä kuin 
olisi erinomainen ajankohta ostaa osakkeita 
jommastakummasta tai molemmista, koska arvo 
pyrkii nousemaan, kun kaupasta ilmoitetaan julkisesti. 
Onko hyväksyttävää tehdä näin?

Ei, ei ole. Koska olet L’ORÉALin työntekijä, sinua pidetään 
todennäköisesti ”sisäpiiriläisenä” ja siksi et voi ostaa 
tai myydä osakkeita L’ORÉALilta tai muulta yritykseltä, 
ennen kuin kaupasta on ilmoitettu julkisesti.

13.3 - Ymmärrän, että en voi itse ostaa L’ORÉALin 
osakkeita sisäpiiritiedon takia. Entäs jos ”sattuisin 
mainitsemaan” asiasta tyttöystävälleni, että nyt 
sattuisi juuri olemaan hyvä aika ostaa. Olisiko se 
hyväksyttävää?

Ei. Se ei ole yhtään sen hyväksyttävämpää kuin jos 
ostaisit itse. Vaikka tyttöystäväsi ei noudattaisikaan 
ohjettasi, jo pelkän kuulopuheen toistaminen rikkoo 
etiikkaamme ja lakia.

Yhteydenotot: Jos sinulla on sisäpiirikauppaa 
koskevia kysymyksiä, älä mieti niitä yksin. 
Keskustele asiasta esimiehesi, lakiasioista 
vastaavan henkilön, sijoitustoiminnan 
etiikan sisäisen neuvonantajan tai eettisten 
etiikkayhdyshenkilön kanssa. He voivat auttaa 
ja tukea sinua. (Katso myös kappale Minulla 
on kysymys: Avoin keskustelu.) Ole kuitenkin 
varovainen, ettet paljasta mitään mahdollisesti 
tiedossasi olevaa sisäpiiritietoa.

Vaikka L’ORÉAL ei haluakaan rajoittaa työntekijöidensä vapautta tehdä asianmukaisia henkilökohtaisia 
investointeja, jokaisen meistä on pidettävä mielessään sisäpiirikauppaan liittyvät säännöt.
 

Liiketoiminnassa

SISÄPIIRI-

KAUPPA
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Toimimme näin

+  Huolehdimme täsmällisestä ja kattavasta 
kirjanpidosta.

+ Valmistelemme veroilmoituksemme.

Emme toimi näin

-  Emme tietoisesti salli L’ORÉALin välttävän 
verovelvollisuuksiaan.

Toiminnan eettisyys

14.1 - Eräs tavarantoimittaja lähestyi minua ja kertoi 
tietävänsä vedenpitävän keinon, jolla voi säästää 
rahaa. Hän tarjoutui kierrättämään tavaroidensa 
loppuvuoden tilausten paperit kolmannen maan 
kautta, jolloin vältyttäisiin arvonlisäverolta (ALV), 
jonka he muutoin joutuisivat laskuttamaan meiltä. 
Suunnitelma kuulostaa älykkäältä. Voinko antaa 
hänelle tähän luvan?

Et. Kaikki yritykset välttää verovelvoitteidemme 
täyttäminen täysimääräisesti – mistä tässä todellakin 
on kyse – on laitonta ja epäeettistä. L’ORÉALin 
budjetointiin sisällytetään varat kaikkien lain vaatimien 
verojen maksamiseen.

14.2 - Tein mielestäni muutama vuosi sitten 
veroilmoituksessa virheen, joka pienensi sen hetkistä 
veroprosenttiamme. Mitä minun pitäisi tehdä?

Periaatteenamme on maksaa verot paikallisen 
lainsäädännön mukaisesti, ja veroviranomaiset pitävät 
meitä luotettavina. Keskustele asiasta talousjohtajan tai 
konsernin vero-osaston jäsenen kanssa, jotta he voivat 
tarkistaa, onko kyseessä todellakin virhe, ja jos näin 
on, miten veroviranomaisiin kannattaa ottaa yhteyttä. 
Lisäksi on päätettävä millä tavoin voidaan estää tämän 
virheen toistuminen jatkossa.

14.3 - Tiedostusvälineissä on runsaasti artikkeleita 
veroja kiertävistä yrityksistä. Voinko näin käydä myös 
L’ORÉALille?

Maksamme L’ORÉALilla kaikki tarvittavat verot kaikissa 
niissä maissa, joissa toimimme. Tämä on mielestämme 
yksi tapa, jolla voimme antaa positiivisen panoksen niille 
maille ja yhteisöille, joissa toimimme.

Yhteydenotot: Jos sinulla on verotusta koskevia 
kysymyksiä, älä mieti niitä yksin. Keskustele asiasta 
esimiehesi, talousjohtajan, henkilöstöjohtajan, 
etiikkayhdyshenkilön tai konsernin vero-
osaston kanssa. He voivat auttaa ja tukea sinua. 
(Katso myös kappale Minulla on kysymys: Avoin 
keskustelu.)

L’ORÉAL pyrkii olemaan hyvä yrityskansalainen, missä ikinä toimiikin. Käytännössä tämä tarkoittaa 
verolainsäädännön tunnollista noudattamista ja kaikkien paikallisten ja kansallisten verojen maksamista 
täysimääräisesti noiden lakien edellyttämällä tavalla.
 

VEROT
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Sisältö
S I V U  2 9
Terveys, turvallisuus ja 
tietoturva

S I V U  3 0
Monimuotoisuus

S I V U  3 2
Ahdistelu ja kiusaaminen

S I V U  3 3
Sukupuolinen häirintä

SITOUMUKSIEMME KUNNIOITTAMINEN TYÖNANTAJANA

”Pyrimme tekemään L’ORÉALista 
paikan, jossa on hyvä työskennellä. 
Tiedämme, että työntekijämme ovat 
tärkein voimavaramme.”
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Toimimme näin
+  Teemme järkevissä määrin kaikki varotoimet 

turvallisen ja terveellisen työympäristön 
säilyttämiseksi.

+  Huolehdimme siitä, että toimintamme ei aiheuta 
riskejä itsellemme tai muille.

+  Varmistamme, että tiedämme, kuinka työpaikalla 
toimitaan hätätilanteessa.

+   Ilmoitamme heti toimipaikan työsuojeluvaltuutetulle 
tai esimiehellemme kaikista, myös vähäisistä 
onnettomuuksista sekä kaikesta toiminnasta, 
asennuksista tai laitteista, jotka voivat vaarantaa 
työympäristömme turvallisuuden.

Emme toimi näin
-  Emme jätä ottamatta huomioon yrityksen terveys- 

ja turvallisuusohjeita.

Toiminnan eettisyys
15.1 - Esimieheni sanoo olevansa huolissaan siitä, 
etten nuku tarpeeksi. Hän on ehdottanut, etten menisi 
niin usein ulos iltaisin töiden jälkeen. Hän sanoo 
olevansa huolissaan siitä, että voin torkahtaa ja joutua 
onnettomuuteen. OK, kerran tai kahdesti olen ollut 
hiukan uninen, mutta pystyn kyllä tekemään työni. Ei 
kai se ole hänen asiansa, mitä teen vapaa-ajallani? Eikö 
minulla ole oikeutta yksityiselämään? Hän taitaa olla 
hiukan pikkumainen. Mitä minun pitäisi tehdä?

On oma asiasi, miten vietät iltasi. Väsymykselläsi aiheutat 
kuitenkin riskejä itsellesi ja muille.Siksi esimiehelläsi on 
oikeus ottaa asia esille kanssasi, mutta hänen pitäisi 
kuitenkin tehdä se hienotunteisesti ja yksityisyyttäsi 
kunnioittaen. Vaikka kunnioitamme työntekijöidemme 
yksityiselämää, emme voi hyväksyä käyttäytymistä, joka 
aiheuttaa turvallisuusriskejä itsellesi tai työtovereillesi. 
Turvallisuusasioissa ei voi tehdä kompromisseja.

15.2 - Tuotantopäällikkömme on neuvonut minua 
kytkemään poikkeuksellisesti pois turvalaitteet, jotka 
hidastavat tuotantolinjaa. Mitä minun pitäisi tehdä?

Et saa koskaan ohittaa, kytkeä irti tai pysäyttää mitään 
turva- tai valvontalaitetta ilman turvallisuudesta 
vastaavan henkilön suostumusta. Jos tuotantopäällikkö 
kuitenkin haluaa näin tehdä, sinun on kieltäydyttävä ja 
ilmoitettava toimipaikan johdolle ja henkilöstöosastolle. 
Turvallisuus on ehdoton vaatimus, jota ei saa vaarantaa 
tuotantoaikataulujen tai minkään muun syyn takia.

15.3 - Koska olen myyntiedustaja, ajan usein pimeän 
aikaan suurissa kaupungeissa ja maaseudulla. 
Joskus tunnen itseni turvattomaksi. Olen ottanut 
turvallisuuskysymyksen esille esimieheni kanssa, mutta 
hän ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin asian suhteen. 
Pitäisikö minun ottaa tämä asia esille jonkun muun 
kanssa yrityksessä?

Kyllä. Sinun tulee keskustella henkilöstöjohtajan kanssa 
siitä, miten tämänkaltaisten tilanteiden syntyminen 
voitaisiin välttää.

15.4 - Minulla on työtoveri, joka vaikuttaa tällä 
hetkellä todella stressaantuneelta. Olen yrittänyt 
keskustella asiasta hänen kanssaan, mutta hän 
kieltäytyy keskustelemasta. Eilen hän pyörtyi töissä. 
Mitä minun pitäisi tehdä?

On erittäin tärkeää ilmoittaa henkilöstöosastolle 
ja työtoverisi esimiehelle asiasta heti, jotta he 
voivat toimia nopeasti. Jos et ole varma, että tämä 
tasapaino on otettu huomioon, älä epäröi vaan vie asia 
itse eteenpäin.

15.5 - Olen kuullut, että eräs alihankkijoistamme 
on juonut alkoholia tiloissamme. Koska hän ei 
varsinaisesti olekaan L’ORÉALin työntekijä, 
koskeeko asia minua?

Ilmoita esimiehellesi kaikesta käyttäytymisestä, 
joka voi vaarantaa työympäristösi turvallisuuden 
tai aiheuttaa jollekin vaaraa.

Yhteydenotot: Jos sinulla on terveyttä, 
turvallisuutta ja tietoturvaa koskevia kysymyksiä, 
älä mieti niitä yksin. Keskustele asiasta esimiehesi, 
työsuojeluvaltuutetun, henkilöstöjohtajan tai 
etiikkayhdyshenkilön kanssa. He voivat auttaa 
ja tukea sinua. (Katso myös kappale Minulla on 
kysymys: Avoin keskustelu.)

Kaikilla meillä L’ORÉALilla työskentelevillä on oikeus terveelliseen, turvalliseen ja suojattuun työympäristöön. 
Työturvallisuus on kiinni meistä jokaisesta. 

TERVEYS,

TURVALLISUUS JA TIETOTURVA
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Toimimme näin
+  Tuemme ja edistämme L’ORÉALin sitoutumista 

monimuotoisuuteen henkilöstöhallinnossa, 
markkinoinnissa, hankinnoissa ja 
yhteiskuntavastuussa.

+   Varmistamme, että toimittajamme, asiakkaamme 
ja liikekumppanimme ovat tietoisia L’ORÉALin 
monimuotoisuuspolitiikasta.

Emme toimi näin
-  Emme syrji, ahdistele tai kiusaa ketään seuraavien 

syiden perusteella:  
-  sukupuoli 
-  vamma 
-  siviilisääty tai perhetilanne 
-  seksuaalinen suuntautuneisuus 
-  ikä 
-  poliittinen tai filosofinen elämänkatsomus 
-  uskonnollinen vakaumus 
-  ammattiyhdistystoiminta 
-   rodullinen, sosiaalinen, kulttuurillinen tai 

kansallinen alkuperä.
Tämä syrjinnän kielto koskee sekä työhön ottamista 
että myös koulutusta, etenemistä, työn jatkuvuutta 
ja yleensä työolosuhteita sekä liikesuhteitamme 
tavarantoimittajien, asiakkaiden, liikekumppanien ja 
kolmansien osapuolien kanssa.

Toiminnan eettisyys
16.1 - Mitä L’ORÉAL tarkalleen ottaen tarkoittaa 
syrjinnällä? Onko se sama asia, joka on maassamme 
määritetty lailla?

Ensimmäinen sääntö on, että L’ORÉAL kunnioittaa 
kansallisia lakeja. Sen vuoksi jokaiselle syrjintälakeja 
rikkovalle työntekijälle voi tulla siitä omassa maassaan 
seuraamuksia. Saattaa kuitenkin olla maita, joissa 
syrjintälaki ei estä tiettyjä käyttäytymismuotoja, joita 
yritys ei pidä hyväksyttävinä. Niinpä L’ORÉAL ei vastusta 
pelkästään suoraa vaan myös epäsuoraa syrjintää. 
Suora syrjintä tarkoittaa kaikkea työhön, koulutukseen, 
etenemiseen, työn jatkuvuuteen tai muuhun työelämän 
osa-alueeseen liittyviä asioita, joiden vuoksi niiden 
kohteena oleva henkilö ei nauti samanlaista kohtelua 
tai samanlaisia mahdollisuuksia kuin muut. 
Epäsuora syrjintä tarkoittaa kaikkea toimintaa, joka on 
ilmeisen neutraalia, mutta asettaa tiettyä sukupuolta, 
ikää, vammaa tai muuta ominaisuutta edustavan 
henkilön epäedulliseen asemaan muihin verrattuna.

16.2 - Henkilöstöosasto ehdotti, että ottaisin 
vammaisen työntekijän töihin tiimiini. Tiedän, että 
monimuotoisuus on tärkeää L’ORÉALilla mutta pelkään, 
että kyseinen henkilö on usein sairauslomalla, mikä 
häiritsisi muun tiimin toimintaa. Pelkään myös, että 
tämä työntekijä saisi erikoiskohtelua, mikä aiheuttaisi 
kateutta tiimin muiden jäsenten keskuudessa.

Nämä ovat ennakkokäsityksiä. Kokemus on osoittanut, 
että vammaisten työntekijöiden läsnäolo ei muuta 
suhteita töissä olennaisesti. Vammaiset ehdokkaat 
palkataan muiden tavoin taitojen perusteella. Ainoana 
erona on, että työtehtävän yhteensopivuus tarkistetaan 
järjestelmällisesti. Joitakin säätöjä on ehkä tehtävä, 
mutta se on itse asiassa tarpeellista vain harvoin.

16.3 - Tiimini jäsen täytti 50. Halusin järjestää sen 
kunniaksi pienet juhlat, mutta työntekijä ei halunnut 
tätä. Hän sanoi, ettei L’ORÉALilla ole ammatillista 
tulevaisuutta ikäihmisille ja ettei hän halua kiinnittää 
huomiota ikäänsä. Mitä minun pitäisi sanoa hänelle?

Rauhoittele työtoveriasi ja pyydä häntä keskustelemaan 
urakehityksestään henkilöstöjohtajan kanssa. L’ORÉAL 
on sitoutunut tarjoamaan kaikille dynaamisen uran iästä 
riippumatta, ja kaikki saavat osallistua oman uransa 
kehittämiseen.

16.4 - Yksi työtovereistani ei valinnut 
tavarantoimittajaa, joka mielestäni vastasi kaikkiin 
odotuksiimme. Ottaen huomioon kyseisen työtoverin 
esittämät huomautukset, epäilen, että syynä oli 
tavarantoimittajan kansallisuus ja etninen alkuperä. 
Mitä minun pitäisi tehdä?

L’ORÉAL ei hyväksy mitään ihonväriin, kansallisuuteen 
tai etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää. Se 
heikentää meidän jokaisen ansaitsemaa kunnioitusta. 
Yritä keskustella asiasta monimuotoisuuskysymysten 
yhdyshenkilön kanssa tai ottaa asian esille esimiehesi 
tai ostoista vastaavan henkilön kanssa.

16.5 - Minusta on epämiellyttävää kuulla huonoa 
makua osoittavia vitsejä työtoveristani, joka on 
homoseksuaali. Mitä minun pitäisi tehdä? Pitäisikö 
minun puhua henkilöstöosasto kanssa?

Homofobia ei ole millään tavalla hyväksyttävää. 
Jokaisella meistä on oikeus siihen, että muut 
kunnioittavat meitä. Haluamme avoimen ja 
mukaansaottavan työympäristön. Jos havaitset 
tällaisen ongelman, yritä saada vitsien kertojat 
ymmärtämään, että heidän käyttäytymisensä ei ole 
hyväksyttävää. Jos se ei onnistu, keskustele esimiehesi, 
henkilöstöjohtajan tai monimuotoisuuskysymysten tai 
etiikkayhdyshenkilön  kanssa.

Työnantajana

Työntekijöidemme yksilöllisten taitojen moninaisuus vahvistaa luovuuttamme ja antaa meidän kehittää ja 
markkinoida tarkoituksenmukaisia tuotteita. L’ORÉAL arvostaa kaikenlaista kauneutta.
L’ORÉAL on mukaansaottava, tasa-arvoinen työnantaja. Edesautamme työvoimassa aliedustettuina olevien 
henkilöiden, etenkin vammaisten sekä sosiaalisten ja/tai etnisten vähemmistöryhmien, työllistymistä.

 MONIMUOTOISUUS
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16.6 - Haluaisin tehdä työviikon yhteenvedon 
perjantai-iltana tiimipalaverissa, jossa voisimme 
keskustella kaikista viikon aikana esille tulleista 
asioista. Tiedän, että tästä syntyy ongelmia kahden 
tiimimme jäsenen kanssa, koska he haluavat 
uskonnollisista syistä lähteä aikaisemmin perjantaina. 
Onko tämä epäsuoraa syrjintää?

Se saattaisi olla epäsuoraa syrjintää, jos sinulla ei ole 
pätevää syytä pitää kokousta perjantai-iltaisin, tai 
jos tarpeesi voidaan toteuttaa muulla tavalla. Sinulla 
ilmeisesti on pätevä syy pitää palaveri (jossa valvot 
tiimisi työn etenemistä ja olet valmiina vastaamaan 
heidän kysymyksiinsä), mutta onko se todella pidettävä 
perjantai-iltana? Etkö pääsisi samaan tulokseen pitämällä 
palaverin aikaisemmin samana päivänä – tai maanantaina 
heti aamulla?

16.7 - Olen kuullut, että monimuotoisuus on tärkeää 
konsernille. Tarkoittaako se, että minun pitäisi 
ottaa töihin tai ylentää vain naisia tai etnisten 
vähemmistöjen edustajia?

Ei. Tätä ei odoteta. L’ORÉALilla otamme henkilöitä 
töihin ansioiden perusteella ja siksi sinun tulee valita 
työhön paras mahdollinen ehdokas. Huomio, että 
monimuotoisuus ei rajoitu vain naisiin ja etnisiin 
vähemmistöihin. Muista kuitenkin, että emme syrji iän, 
sukupuolen, etnisen alkuperän, vamman, perhetilanteen, 
seksuaalisen suuntautumisen, ammattiyhdystoiminnan, 
poliittisen, filosofisen elämänkatsomuksen tai 
uskonnollisen vakaumuksen perusteella. 

16.8 - Jos uskonnollinen vakaumukseni on sama 
kuin joillakin työtovereillani, voinko kutsua heidät 
rukousryhmään?

Voit kutsua saman uskonnon jakavat työntekijät. 
Pyydämme kuitenkin, että kaikki kunnioittavat toistensa 
vakaumuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että käännytystyötä ei 
tehdä (eli muita ei yritetä käännyttää omaan uskontoon).

16.9 - Olen jäämässä äitiyslomalle ja olen huolissani 
siitä, mitä tapahtuu kun tulen takaisin ja mitä uralleni 
tapahtuu. Keneltä voin kysyä neuvoa?

L’ORÉALin käytäntönä on tukea työntekijöitä äitiysloman 
aikana. Maksetun äitiysloman lisäksi L’ORÉAL takaa, 
että äitiysloman päättyessä työntekijä palaa työelämään 
aseman ja palkan kannalta entiseen tai vastaavaan 
tehtävään. Keskustele asiasta henkilöstöjohtajan 
kanssa ennen äitiyslomalle jäämistä.

Yhteydenotot: Jos sinulla on monimuotoisuutta 
koskevia kysymyksiä, älä mieti niitä yksin. 
Keskustele asiasta esimiehesi, henkilöstöjohtajan, 
monimuotoisuuskysymysten tai eettisten 
etiikkayhdyshenkilön kanssa. He voivat auttaa 
ja tukea sinua. (Katso myös kappale Minulla on 
kysymys: Avoin keskustelu.)
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Toimimme näin
+  Tuemme ja edistämme L’ORÉALin sitoutumista 

kulttuuriin, jossa ei esiinny kiusaamista ja ahdistelua.

+  Olemme huomaavaisia: kohtelemme kaikkia 
työtovereitamme ja liikekumppaneitamme tavalla, 
jolla toivomme itseämme kohdeltavan.

Emme toimi näin
-  Emme tietoisesti loukkaa, häiritse tai saata henkilöä 

tilanteeseen, jossa tämä tekee virheen.

Toiminnan eettisyys
17.1 - Mitä L’ORÉAL tarkalleen ottaen tarkoittaa 
kiusaamisella ja ahdistelulla? En usko, että maassamme 
on tätä koskevaa lakia.

Ensimmäinen sääntö on, että L’ORÉAL kunnioittaa 
paikallisia lakeja, ja sen vuoksi jokaiselle ahdistelulakeja 
rikkovalle työntekijälle voi tulla siitä omassa maassaan 
seuraamuksia. Saattaa kuitenkin olla maita, joissa 
L’ORÉAL katsoo, että syrjintälaki ei estä tiettyjä 
käyttäytymismuotoja, joita yritys ei pidä hyväksyttävinä. 
Olosuhteet huomioon ottaen jotkin käyttäytymismuodot 
saatetaan katsoa epäsopiviksi, kuten
-  toiminta, jotka on tarkoitettu loukkaaviksi tai 

järkyttäviksi
-  henkilön saattaminen tarkoituksella tilanteeseen, 

jossa tämä tekee virheen
-  nöyryytys tai pelottelu
-  fyysinen tai sosiaalinen eristäminen 

(puhumattomuus).
Häirintää voi esiintyä myös työntekijöiden välillä. 
Maassasi ei välttämättä ole lakia juuri tästä 
kiusaamismuodosta. Ehkä kuitenkin huomaat, että 
tämäntyyppinen käytös kielletään lailla, vaikka sitä ei ole 
nimenomaisesti mainittu kiusaamiseksi tai ahdisteluksi.

17.2 - Esimieheni on välillä pelottava. Tiedän, että 
hän komentaa meitä kovasti saadakseen meidät 
tekemään laadukasta työtä, mutta ajoittain hän saattaa 
myös nöyryyttää ihmisiä ja se vaikuttaa koko tiimin 
työmoraaliin. Voinko tehdä asialle mitään?

Esimiehesi odotetaan haastavan ja kannustavan 
tiimiään tuottamaan sellaista laatua, jota L’ORÉALilla 
odotetaan. Tämä saattaa merkitä, että hän arvostelee 
tai kommentoi tiiminsä jäsenten työsuorituksia. 
Esimiehen odotetaan kuitenkin kohtelevan tiiminsä 
jäseniä myös kunnioittavasti ja hienotunteisesti. Jos 
sinusta tuntuu, että et saa osaksesi ammattimaista 
kohtelua, sinun on yritettävä puhua esimiehesi kanssa. 
Voit myös keskustella henkilöstöjohtajan kanssa. 
Hyvä työympäristö syntyy vain meidän kaikkien tuella 
ja osallistumisella. Niin johdon kuin henkilökunnankin 
on oltava mukana.

Yhteydenotot: Jos sinulla on häirintää ja 
kiusaamista koskevia kysymyksiä, älä mieti 
niitä yksin. Keskustele asiasta esimiehesi, 
henkilöstöjohtajan tai etiikkayhdyshenkilön 
kanssa. He voivat auttaa ja tukea sinua. (Katso 
myös kappale Minulla on kysymys: Avoin 
keskustelu.)

Työnantajana

Jokaisella meistä on oikeus kunnioitukseen ja ihmisarvoon. L’ORÉALilla tämä periaate on työskentelymme 
perusta. Kaikenlainen tätä oikeutta loukkaava käytös tai toiminta, erityisesti kaikenlainen ahdistelu ja 
kiusaaminen, on tuomittavaa. 

AHDISTELU

JA KIUSAAMINEN
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Toimimme näin
+  Tuemme ja edistämme L’ORÉALin sitoutumista 

työpaikkaan, jossa ei esiinny sukupuolista häirintää.

+  Pidättäydymme kaikesta sukupuolisesta häirinnästä 
sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolella niiden 
kolmansien osapuolten kohdalla, joiden kanssa 
meillä on ammatillisia yhteyksiä.

Emme toimi näin
-   Emme jatka sellaista käyttäytymistä, jota pidetään 

epätoivottavana.

Toiminnan eettisyys
18.1 - Mitä L’ORÉAL tarkalleen ottaen tarkoittaa 
sukupuolisella häirinnällä? Onko se sama asia,  
joka on maassamme määritetty lailla?

Ensimmäinen sääntö on, että L’ORÉAL kunnioittaa 
paikallisia lakeja ja sen vuoksi jokaiselle sukupuolista 
häirintää koskevaa lakia rikkovalle työntekijälle voi 
tulla siitä omassa maassaan seuraamuksia. Saattaa 
kuitenkin olla maita, joissa L’ORÉAL katsoo, että 
sukupuolista häirintää koskeva laki ei estä tiettyjä 
käyttäytymismuotoja, joita yritys ei pidä hyväksyttävinä. 
Olosuhteiden perusteella tiettyjä käyttäytymismalleja 
saatetaan pitää vakavuutensa tai toistuvuutensa takia 
tuomittavina. Tällaisia ovat esimerkiksi
-  epämiellyttävä tai epäsopiva fyysinen kosketus, 

sähköpostit, vitsit, katseet ja muut eleet, kommentit 
sekä luonteeltaan seksuaaliset kutsut tai ehdotukset

-  seksuaalisesti halventavan kuva-aineiston (kuten 
asiakirjojen, julisteiden ja esineiden) jakelu tai 
näyttäminen

-  työssä etenemisen tai muiden työsuhde-etujen 
sitominen seksuaaliseen toimintaan tai romanttiseen 
suhteeseen.

Sukupuolinen häirintä voi koskea sekä miehiä että 
naisia. Se voi tapahtua L’ORÉALin toimipisteessä 
tai missä tahansa muussa paikassa, jossa 
liiketoimintaamme tapahtuu.

18.2 - Yksi työtovereistani huomasi tiimin juhlien 
aikana, että esimiehemme käytti häntä kohtaan 
epäsopivaa elekieltä ja esitti sopimattomia 
kommentteja. Hän kuitenkin pelkää puhua asiasta, 
koska hän ei halua vaikuttaa valittajalta eikä 
vaarantaa uraansa. Mitä minun pitäisi tehdä?

Sinun tulee rohkaista työtoveriasi puhumaan suoraan 
esimiehen kanssa, jos hän tuntee pystyvänsä siihen. 
Muussa tapauksessa hän voi ottaa asian esille 
henkilöstöjohtajan kanssa. Jos työtoverisi ei ryhdy näihin 
toimenpiteisiin, sinun tulee ilmoittaa henkilöstöosastolle, 
mitä hän on kertonut – vaikka sinulla ei olisi kaikkia 
tietoja käytettävissäsi tai et ole itse huomannut 
ahdistelua. On erittäin tärkeää lopettaa loukkaava  
käytös, ennen kuin tilanne pahenee.

18.3 - Minulla on tapaaminen asiakkaan kanssa. Hänellä 
on tapana kosketella minua ja hän myös kommentoi 
vartaloani ja kertoo, että ostaisi meiltä enemmän, jos 
lähtisin hänen kanssaan illalliselle. Kyse on asiakkaasta 
eikä toisesta L’ORÉALin työntekijästä, joten en ole 
varma, voiko L’ORÉAL tehdä asialle mitään.

Keskustele asiasta esimiehesi tai henkilöstöjohtajan 
kanssa. L’ORÉALin käytäntönä on varmistaa, että sen 
työntekijät eivät joudu sukupuolisen häirinnän kohteeksi 
myöskään liikekumppaneidensa taholta.

Yhteydenotot: Jos sinulla on sukupuolista 
häirintää koskevia kysymyksiä, älä mieti niitä yksin. 
Keskustele asiasta esimiehesi, henkilöstöjohtajan 
tai etiikkayhdyshenkilön kanssa. He voivat auttaa 
ja tukea sinua. (Katso myös kappale Minulla on 
kysymys: Avoin keskustelu.)

Jokaisella meistä on oikeus kunnioitukseen ja ihmisarvoon. L’ORÉALilla tämä periaate on työskentelymme 
perusta. Kaikenlainen tätä oikeutta loukkaava käytös tai toiminta, erityisesti kaikenlainen sukupuolinen 
häirintä on tuomittavaa.
 

SUKUPUOLINEN

HÄIRINTÄ
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Sisältö
S I V U  3 5
Poliittinen toiminta ja lobbaus

S I V U  3 6
Vastuu ympäristöstä

S I V U  3 7
Yhteiskuntavastuu

SITOUMUKSIEMME KUNNIOITTAMINEN 
VASTUULLISENA YRITYSKANSALAISENA

”Olemme omalta osaltamme luomassa 
kaunista ja oikeudenmukaista maailmaa”
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Toimimme näin

+  Jos osallistumme henkilökohtaisesti poliittiseen 
toimintaan, ilmoitamme selkeästi, ettemme edusta 
millään tavalla L’ORÉALia.

+  Ilmoitamme esimiehellemme, jos osallistumisemme 
poliittiseen toimintaan voisi estää meitä täyttämästä 
tehtäviämme L’ORÉALilla tai jos se voi aiheuttaa 
sekaannusta omien henkilökohtaisten poliittisten 
näkemysten ja L’ORÉALin näkemysten välillä. 
(katso kappale Eturistiriidat)

+  Kunnioitamme tarkasti L’ORÉALin sääntöjä, jotka 
koskevat lahjoja ja kestitsemistä sekä lahjonnan 
estämistä. (Katso kappale Lahjonta ja voiteluraha.)

Emme toimi näin

-  Emme käytä yrityksen varoja ja työvälineitä 
(mukaan luettuna yrityksen aika, puhelimet, 
paperi, sähköposti ja yrityksen muu omaisuus) 
henkilökohtaisen poliittisen toimintamme 
toteuttamiseen ja tukemiseen.

- Emme käytä työpaikkaa poliittisena areenana.

-  Emme anna mielikuvaa, että L’ORÉAL tukee 
henkilökohtaista poliittista toimintaamme.

-  Emme keskustele viranomaisten tai poliittisten 
puolueiden edustajien kanssa paikallisista tai 
kansainvälisistä säädöksistä ilman maa- ja 
yksikköjohtajan nimenomaista valtuutusta, 
ja rekisteröidymme siinä tapauksessa 
mahdolliseen lobbausrekisteriin.

Toiminnan eettisyys

19.1 - Teen jonkin verran vapaaehtoistyötä paikallisten 
ehdokkaiden hyväksi. Heidän näkemyksensä ovat hyvin 
lähellä L’ORÉALin arvoja. Voinko käyttää kopiokonetta 
joidenkin mainoslehtien kopioimiseen?

Et. Älä käytä yrityksen aikaa tai välineitä minkäänlaisen 
poliittisen toiminnan tukemiseen.

19.2 - Linjaesimieheni kysyi, haluaisinko tehdä 
lahjoituksen hänen tyttärensä pormestarikampanjaan. 
Onko se hyväksyttävää?

Ei. Vaikka esimiehesi ei painostakaan sinua, tuollainen 
pyyntö, vaikkapa sitten viatonkin, on sopimaton ja 
saattaisi olla painostava.

19.3 - Haluan tulla valituksi poliittiseen virkaan 
kotikaupungissani. Aion mainita kampanjajulisteessa, 
että työskentelen L’ORÉALilla.

Tämä ei ole sopivaa, sillä voisi vaikuttaa siltä, 
että L’ORÉAL tukee hiljaisesti ehdokkuuttasi.

19.4 - Mitä lobbaus tarkkaan ottaen tarkoittaa? 
Kun se mainitaan tiedostusvälineissä, sillä ei ole 
aina hyvä maine.

Lobbaus on toimintaa, jossa osallistutaan julkiseen 
päätöksentekoprosessiin, kun käsiteltävänä on 
säädöksiä, jotka todennäköisesti vaikuttavat 
toimintaamme. Tällä tavoin julkiset päätöksentekijät 
saavat tietää, miten nämä säädökset voisivat vaikuttaa 
meihin. Jos kyseiset säädökset voisivat mielestämme 
olla haitallisia, ilmoitamme tästä ja yritämme rajoittaa 
niiden vaikutuksia. L’ORÉAL ilmaisee säännöllisesti 
oman asemansa sekä viranomaiset ja instituutiot, joiden 
kanssa ja joiden kautta se osallistuu tähän keskusteluun, 
noudattamalla tarkasti kaikkia sovellettavia lakeja.

19.5 - Saavatko työtekijät ilmaista poliittisia 
mielipiteitään ja sitoumuksiaan työpaikallaan?

L’ORÉAL kunnioittaa työntekijöidensä oikeutta 
osallistua yksityishenkilöinä politiikkaan, mutta 
työpaikka ei ole oikea paikka keskustella politiikasta.

Yhteydenotot: Jos sinulla on poliittista toimintaa tai 
lobbausta koskevia kysymyksiä, älä mieti niitä yksin. 
Keskustele asiasta esimiehesi, henkilöstöjohtajan 
tai etiikkayhdyshenkilön kanssa. He voivat auttaa 
ja tukea sinua. (Katso myös kappale Minulla on 
kysymys: Avoin keskustelu.)

L’ORÉAL ei tue poliittisia puolueita, poliitikkoja tai niihin liittyviä instituutioita. Kosmetiikkateollisuuden 
johtavana yrityksenä L’ORÉAL kuitenkin uskoo, että sillä on velvollisuus toimia ennakoivasti ja osallistua 
julkiseen päätöksentekoprosessiin niissä maissa, joissa se toimii. 
L’ORÉAL kunnioittaa työntekijöidensä oikeutta osallistua yksityishenkilöinä politiikkaan – niin kauan kuin he 
pitävät selvänä, että he eivät edusta yritystämme.
 

POLIITTINEN TOIMINTA

JA LOBBAUS
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Vastuullisena yrityskansalaisena

Toimimme näin
+  Noudatamme L’ORÉALin sitoumusta 

ympäristöystävällisiin toimintatapoihin.

+  Suosimme uusiutuvia raaka-aineita ja 
ympäristöystävällisten pakkausten kehittämistä.

+  Mietimme, miten toimintamme eri puolet vaikuttavat 
ympäristöön. Voimme vähentää ympäristövaikutuksia 
esimerkiksi vähentämällä tarpeetonta matkustamista, 
säästämällä vettä ja energiaa ja välttämällä jätteen 
tuottamista. Jos jätteen syntymistä ei voida 
välttää, meidän on huolehdittava materiaalien 
kierrätettävyydestä tai hävitettävä jätteet vastuullisella 
tavalla. Pienilläkin teoilla voidaan vaikuttaa, esimerkiksi 
elintarvikejätteiden erottelemisella yrityksen 
ruokailutiloissa.

+  Ryhdymme kaikkiin tarpeellisiin toimiin 
L’ORÉALin ympäristöpolitiikan vastaisten 
tekojen ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi.

+  Raportoimme välittömästi esimiehelle, 
työsuojeluvaltuutetulle tai kriisinhallintaryhmälle 
läikkyneestä materiaalista sekä epänormaaleista 
päästöistä ilmaan tai veteen.

Emme toimi näin
-  Emme jätä yrityksen ympäristönhoitoon liittyviä 

sääntöjä huomioimatta.

Toiminnan eettisyys
20.1 - Erään tuotantolaitteen tärkeässä osassa oleva 
saastumista mittaava laite on viallinen. Kuulin, että 
osien saaminen tai korjaaminen kestää kolme päivää. 
Onko meillä todella varaa pysäyttää tuotanto, kun 
meillä on valtava tilausruuhka purettavana?

Meillä ei ole vaihtoehtoa. Sitoumuksemme 
ympäristönsuojeluun on tärkeämpi kuin lyhyellä ajalla 
saatavat tuotot tai toiminta-aikataulut. Laitetta ei 
saa käyttää ilman vaadittavaa päästöjen valvontaa. 
Sinun on ilmoitettava asiasta johdolle ongelman 
ratkaisemiseksi.

20.2 - Jos noudatamme paikallista lakia, niin 
miksi meidän olisi noudatettava L’ORÉALin 
ympäristöstandardeja, jos joudumme sen 
vuoksi epäedulliseen kilpailuasemaan?

L’ORÉALin sitoumus ympäristönsuojeluun ulottuu 
syvemmälle kuin pelkkä lain noudattaminen. Jos sinusta 
tuntuu, että liiketoiminnan kilpailukyky on vaakalaudalla, 
keskustele asiasta esimiehesi kanssa.

 LISÄTIETOJA:
L’ORÉALin ympäristönhoitokäytännöstä on 
asiakirjassa, jossa käsitellään vuoden 2020 
tavoitteita (Targets 2020: Sharing Beauty with All)

Yhteydenotot: Jos sinulla on ympäristönhoitoa 
koskevia kysymyksiä, älä mieti niitä yksin. Keskustele 
asiasta esimiehesi, työsuojeluvaltuutetun, 
henkilöstöjohtajan tai etiikkayhdyshenkilön kanssa. 
He voivat auttaa ja tukea sinua. (Katso myös kappale 
Minulla on kysymys: Avoin keskustelu.)

L’ORÉAL kunnioittaa ympäristöä ja pyrkii minimoimaan ympäristövaikutustaan. Pyrimme tiedottamaan 
avoimesti sekä saavutuksistamme että haasteistamme tällä alueella.
Monilla tuotteidemme markkinoille tuontiin liittyvillä toiminnoilla on suora vaikutus ympäristöön. Meidän 
jokaisen vastuulla on pyrkiä vähentämään tätä vaikutusta, missä se vain on mahdollista. Jokainen pienikin 
askel on merkityksellinen.
 

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN
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Toimimme näin

+  Ymmärrämme, että hyväntekeväisyys on 
pitkäaikainen sitoumus ja että kaikille toiminnoille 
niiden suuruusluokasta riippumatta on laadittava 
selkeä suunnitelma siitä, kuinka kumppanuutta 
kehitetään ajan myötä.

Emme toimi näin

-  Emme liitä L’ORÉALia sellaisiin toimiin, jotka eivät 
kuvasta eettisiä periaatteitamme eivätkä konsernin 
hyväntekeväisyysstrategiaa.

-  Emme velvoita työntekijöitä tai liikekumppaneita 
tekemään tavara- tai rahalahjoituksia L’ORÉALin 
tukemiin hyväntekeväisyysprojekteihin.

Toiminnan eettisyys

21.1 - Hyväntekeväisyysohjelma, jossa olen mukana, 
on pyytänyt L’ORÉALia antamaan ilmaisia tuotteita 
toiminnan tukemiseen. Tiedän, että suuri määrä 
sampoota ja kylpyvaahtoa on menossa hävitettäväksi 
vanhentuneiden pakkausten takia. Voisin järjestää niille 
noudon kenenkään tietämättä. Voinko tehdä niin?

L’ORÉAL haluaa tukea toimintaasi yhteisössä, jos tämä 
toiminta on linjassa yhtiön strategian kanssa. Sinun on 
kerrottava tästä esimiehellesi, joka pystyy päättämään, 
onko tämä hyväntekeväisyyshanke linjassa L’ORÉALin 
toimintamallin kanssa, ja esitettävä asia yrityksessä 
maasi hyväntekeväisyydestä vastaavalle henkilölle.

21.2 - Sairaalassa, jossa teen joka viikko 
vapaaehtoistyötä, pyydetään kaikkia mukaan 
värväämään uusia vapaaehtoistyöntekijöitä. Minua 
pyydetään hankkimaan enemmän L’ORÉALin 
työntekijöitä mukaan toimintaan. Tiedän, että useat 
työtovereistani saattaisivat olla kiinnostuneita. 
Pitäisikö minun puhua heille suoraan?

Jos tämän sairaalan tarjoama toimintamahdollisuus 
ei ole ristiriidassa L’ORÉALin yleisten 
hyväntekeväisyysperiaatteiden kanssa, sinun tulee 
kysyä esimieheltäsi, voiko yritys tehdä tämän 
sairaalan kanssa yhteistyötä. L’ORÉAL pyrkii pelkän 
rahalahjoituksen sijasta kehittämään kumppanuutta, 
jossa yhdistyvät taloudelliset avustukset ja 
tuoteavustukset sekä työntekijöiden työpanos ja 
erityisesti asiantuntija-apu. Voit olla yrityksen sponsori 
tässä projektissa ja kehittää samalla mielekästä 
pitkäkestoista ohjelmaa.

 LISÄTIETOJA: 
L’ORÉALin yhteiskuntavastuusta on asiakirjassa, jossa 
käsitellään vuoden 2020 tavoitteita (Targets 2020: Sharing 
Beauty with All)

Yhteydenotot: Jos sinulla on yhteisölle annettavaa 
panosta koskevia kysymyksiä, älä mieti niitä yksin. 
Keskustele asiasta esimiehesi, henkilöstöjohtajan 
tai etiikkayhdyshenkilön kanssa. He voivat auttaa 
ja tukea sinua. (Katso myös kappale Minulla on 
kysymys: Avoin keskustelu.)

L’ORÉAL on vastuullinen toimija yhteiskunnassa, hyvä naapuri ja valveutunut kansalainen, joka on sitoutunut 
yhteisöön, jossa toimimme. Rohkaisemme työntekijöitämme toimimaan aktiivisesti yhteisössä.
 

YHTEISKUNTAVASTUU
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Esimerkkinä toimiminen
Esimerkillisen päivittäisen toiminnan lisäksi voit 
osoittaa muutamilla yksinkertaisilla keinoilla, että 
pidät eettisiä asioita tärkeinä L’ORÉALilla. Näitä 
keinoja ovat esimerkiksi seuraavat:
- Osoitat L’ORÉAL-HENKEÄ toimistossa.
- Pidät etiikkaohjeistuksen aina käden ulottuvilla.
-  Et koskaan pyydä tiimiä olemaan ottamatta 

etiikkaohjeistusta huomioon etkä edes ehdota sitä.
-  Käytät aikaa etiikkaohjeistuksen selittämiseen 

uusille työntekijöille.
-  Varaat aikaa vuoden kuluessa (eikä vain etiikkapäivänä) 

eettisistä kysymyksistä keskustelemiseen.
-  Pohdit säännöllisesti, mitä eettisiä ongelmia voi 

tulla esiin työssäsi.
-  Selität vuosittaisten kehityskeskustelujen aikana 

tarkasti, mitä eettisillä taidoilla, kuten toimiminen 
tai johtaminen ihmislähtöisesti ja tuloksien 
saavuttaminen rehellisesti, tarkoitetaan, ja arvioit 
niiden toteutumista.

-  Tunnistat ja arvostat heti tilaisuuden tullen 
työntekijän erityisen eettistä ja rohkeaa toimintaa. 

Henkilöstösi voi myös arkailla tulla luoksesi 
keskustelemaan eettisistä huolenaiheistaan ja 
kysymyksistään. Voit rauhoittaa heitä kertomalla heille 
säännöllisesti, että olet valmis kuuntelemaan heidän 
huolenaiheitaan, ja muistattamalla heitä, että hyvässä 
uskossa epäilyksensä jakavaa työntekijää ei rangaista.

Etiikan sisällyttäminen 
päätöksentekoprosessiin
Tutustu päätöksiä tehdessäsi “Kuinka tätä ohjeistoa 
käytetään” -osassa oleviin kysymyksiin. Muista, 
että vaikka sinulla on oikeus tehdä jotakin, se 
ei välttämättä ole linjassa konsernin eettisten 
periaatteiden kanssa.

Jos teet päätöksen eettisten periaatteiden perusteella 
ja luottamuksellisuussäännöt sen sallivat, jaa 
tämä päätös tiimisi kanssa, jotta he voivat hyötyä 
tietämyksestäni ja noudattaa esimerkkiäsi.

Tiimin kysymyksiin vastaaminen
Varmista, että tunnet konsernin kaikki eettiset 
käytännöt. Sinun tehtäväsi on varmistaa, että tiimisi 
tietää niistä. Varaa aikaa myös työntekijöiden 
kuuntelemiseen: heidän on yleensä vaikea tuoda esiin 
tällaisia kysymyksiä.

Jos et osaa vastata heidän kysymyksiinsä, ohjaa 
heidät sellaisen henkilön luo, joka voi neuvoa heitä 
parhaiten.

Kumpi on minulle tärkeämpää esimiehen 
ominaisuudessa: taloudellisten ja liiketoiminnallisten 
velvoitteideni täyttäminen vai etiikkaohjeistuksen 
noudattaminen?

Nämä kaksi aluetta ovat täysin yhteensovitettavia 
ja ne kytkeytyvät suoraan toisiinsa. Oikeiden 
asioiden tekeminen oikeilla perusteilla on aina hyvää 
liiketoimintaa. Epäeettinen tai laiton liiketoiminta ei 
koskaan palvele yrityksemme etuja.

Koskevatko eettiset periaatteet kaikkia johtotasoja, 
myös ylintä johtoa?

Eettiset periaatteet koskevat kaikkia. Mitä enemmän 
henkilöllä on vastuuta, sitä esimerkillisempää hänen 
toimintansa pitäisi olla. Kaksinaismoralismi ei ole 
hyväksyttävää, ja se on vastoin L’ORÉALin etiikkaa.

Esimiehenä sinulla on enemmän vastuuta, koska
- näytät esimerkkiä ja edistät yrityksen eettistä linjaa
- päätöksentekijänä kohtaat enemmän monimutkaisia ja vaikeita ongelmia
- tiimisi pyytää sinulta neuvoja ja apua.
 

ESIMIEHEN

ROOLI
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