
Code 
of 

Conduct



Laillista, oikeuden-
mukaista ja eettistä 
Pankkialalla työskentelyyn liittyy suuri vastuu. 
 Työtehtävästä riippumatta meidän on aina toimittava  
tavalla, joka herättää luottamusta asiakkaissa, 
 yhteistyökumppaneissa, viranomaisissa ja muissa 
 sidosryhmissä. 

Terveellä järjellä pääsee jo pitkälle, ja tämän 
 menettelyohjeen tarkoituksena on auttaa, jos 
 tarvitsemme lisäopastusta. Menettelyohje koskee 
 kaikkia Resurs-konsernissa työskenteleviä. 
 Esimiehillämme on erityinen vastuu toimia hyvinä 
esikuvina. 

Useimmissa tilanteissa on helppo ratkaista, miten 
tätä ohjetta on sovellettava, mutta jotkut tilanteet 
ovat monimutkaisempia. Käytä harkintakykyäsi. Jos 
 törmäät tilanteeseen, jossa ohjeesta ei tunnu olevan 
apua, voit kysyä itseltäsi: ”Toiminko laillisesti, 
 oikeudenmukaisesti ja eettisesti?”. 

Jos et ole varma, miten tätä ohjetta pitäisi soveltaa 
tai miten tietyssä tilanteessa pitäisi toimia, keskustele 
lähimmän esimiehesi, HR:n tai Compliancen kanssa. 
 
Nils Carlsson CEO



Toimintaamme ohjaavat ajurit 

RESPONSIBLE PERSONAL INNOVATIVEEASY

Yrityskulttuurimme ytimenä on halu kehittyä ja kehittää – sekä 
 itseämme että liiketoimintaamme. 

Teemme työtämme jatkuvassa muutoksessa, jolloin ajurit toimivat  
tärkeinä johtotähtinä. Ajurit ovat osa arkeamme, ja ne ohjaavat 
 meitä toistemme kohtaamisessa ja työtehtäviemme hoitamisessa.



 – Työskentelemme osallisuuden, tasa-arvon ja monimuotoisuuden puolesta.

 – Kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja ennakkoluulottomasti, emmekä 
hyväksy minkäänlaista syrjintää tai epäasiallista kohtelua. 

 – Pyrimme huolehtimaan jäsennetysti työntekijöiden jatkuvasta kehitty-
misestä ja laadimme suunnitelman uusille työntekijöille tarkoitetuista 
koulutuksista. 

 – Hyödynnämme ja kehitämme kaikkien työntekijöiden osaamista työnte-
kijän taustasta, ammatillisesta järjestäytymisestä, poliittisista mielipiteistä, 
perhesuhteista, vanhemmuudesta, sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä 
tai sukupuolen ilmaisusta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai muusta 
vakaumuksesta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai 
iästä riippumatta. 

 – Tunnustamme työntekijöiden yhdistymisvapauden ja kollektiivisen 
 neuvotteluoikeuden kansallisten lakien ja asetusten mukaisesti ja 
 kunnioitamme näitä oikeuksia. 

 – Yrityksemme työajat, palkat ja muut työsuhteen ehdot ovat kansallisen 
ja paikallisen lainsäädännön sekä asiaankuuluvien ILOn yleissopimusten 
mukaisia. 

 – Meillä on vakaa ja turvallinen työpaikka, ja noudatamme kaikkia asiaan-
kuuluvia työturvallisuutta ja työehtoja koskevia lakeja ja määräyksiä. 

 – Pyrimme edistämään terveyttä ja työhyvinvointia työympäristössämme.

Työskentely  
Resursilla 
Olemme kaikki osa toistemme työympäristöä ja 
yhdessä luomme parhaat edellytykset hyvälle 
työlle. Se onnistuu parhaiten, kun olemme 
 avoimia ja rehellisiä toisillemme ja annamme 
ahkerasti palautetta. 

Meille on selvää, että tasa-arvoinen ja osallistava 
työpaikka, jossa tiimeihin kuuluu eri-ikäisiä ja 
taustaltaan erilaisia työntekijöitä, on tavoittei-
demme saavuttamisen edellytys. Tällaisista 
tiimeistä syntyy luova ympäristö, jossa voimme 
oppia toisiltamme. 

Työntekijöinä olemme yrityksemme tärkeitä 
lähettiläitä ja brändimme rakentajia. Se, mitä 
sanomme ja kirjoitamme Resurs-konsernista, 
voidaan ymmärtää viralliseksi viestiksi, ja siksi on 
tärkeää harkita, miten ilmaisemme itseämme 
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.



Town Hall, Helsingborg.



 – Toimintamme on vastuullista, ja noudatamme voimassa olevia lakeja ja 
asetuksia. 

 – Asiakkaita ei syrjitä sukupuolen, iän, etnisen taustan tai muun syrjinnän 
perusteella.

 –  Korjaamme virheemme oma-aloitteisesti niiden havaitsemisen jälkeen. 

 – Annamme arvoa palautteelle ja valituksille, koska niiden avulla voimme 
 havaita mahdollisia ongelmia, korjata ne ja toteuttaa ennalta ehkäiseviä 
toimia. 

 – Noudatamme kuluttajariitalautakunnan ja vastaavien riidanratkaisuelinten 
päätösten periaatteita, jollei ole aihetta epäillä niiden lainmukaisuutta. 

 – Noudatamme Kansainvälisen kauppakamarin markkinoinnin perussääntöjä 
kaikessa markkinoinnissamme.

Asiakaskeskeisyys 
Avoimuus ja selkeys ovat kaiken viestintämme 
perusta. 

Pyrimme käyttämään kaikissa asiakirjoissamme 
ja ulkoisessa viestinnässämme mahdollisimman 
helppoa kieltä. Tiedon on oltava kattavaa, 
 virheetöntä ja tasapainoista. Se ei saa olla 
 harhaanjohtavaa. Haluamme, että asiakkaamme 
ja partnerimme ymmärtävät mitä liiketoiminta 
kanssamme tarkoittaa – mitkä ovat oikeudet ja 
mitkä velvollisuudet. 

Tyytyväiset asiakkaat ja pitkäaikaiset asiakassuh-
teet ovat menestymisen edellytys. Myönnämme 
luottoa vain, kun arvioimme asiakkaan takaisin-
maksukykyiseksi. Jos asiakas tarvitsee apuamme, 
teemme parhaamme auttaaksemme. 

Kielteisen luottopäätöksen saaneen asiakkaan  
hakemusta voidaan harkita uudelleen, jos 
 asiakas katsoo, että olennaista tietoa puuttuu  
tai on tulkittu väärin.



Sovellettavaa korruption torjuntaa koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan tarkasti. 

 – Järjestämme työntekijöillemme jatkuvasti korruption torjuntaa koskevaa 
 koulutusta. Resurs-konsernin menettelyohjetta koskeva koulutus sisältyy 
 pakollisena uusien työntekijöiden perehdytyskoulutukseen. 

 – Kaikki liiketoimintapäätökset perustuvat Resurs-konsernin ja asiakkaidemme 
etujen huomioon ottamiseen. 

 – Kukaan työtekijä ei käsittele omia tai lähipiiriinsä kuuluvan henkilön tai 
 yrityksen asioita. 

 – Työntekijän luottamustoimista ja muista työn ulkopuolisista toimeksiannoista 
on ilmoitettava lähimmälle esimiehelle hyväksyntää varten. 

 – Selvitämme ja käsittelemme eturistiriidat niin, etteivät henkilökohtaiset tai 
ammatilliset olosuhteet vaikuta Resurs-konsernin tai asiakkaan etuihin. Jos 
työntekijä on havainnut mahdollisen eturistiriidan, jota ei ole käsitelty, hänen 
on ilmoitettava siitä suoraan Chief People & Culture Officerille.

 – Emme tarjoa, lupaa, myönnä tai hyväksy rahaa tai muuta etua, jonka 

Rehellistä liiketoimintaa 
Vältämme tilanteita, joissa henkilökohtaiset intressimme voivat vaikuttaa kykyymme tehdä yrityksemme ja asiakkaamme 
kannalta paras päätös. 

Emme käytä – emmekä hyväksy – laittomia tai epäoikeudenmukaisia kauppatapoja, esimerkiksi lahjuksia. Varmistamme 
myös, että emme ole esteellisiä ja ettei asiassa synny eturistiriitoja, ja noudatamme sovellettavaa kilpailulainsäädäntöä ja 
korruption torjuntaa koskevaa lainsäädäntöä. 

Anti-corruption Compliance Officerimme antaa tarvittaessa neuvoja ja ohjeita.

 tarkoituksena on epäasianmukainen vaikuttaminen vastaanotta-
jaan tai  liiketoimeen liittyvän sopimattoman hyödyn hankkiminen tai 
 säilyttäminen. Työntekijämme eivät pyydä tai hyväksy keneltäkään 
epäasianmukaisia etuja vastineeksi työtehtävien tai toimeksiantojen 
suorittamisesta Resurs-konsernissa. 

 – Puolustamme kilpailua markkinoilla ja noudatamme 
 kilpailulainsäädäntöä.

 – Emme siksi osallistu koskaan kilpailua rajoittavaan tiedonvaihtoon. 

 – Olemme pidättyväisiä ja vältämme tilanteita, joissa lahja tai 
 edustustilaisuus voisi vaikuttaa toimintaamme. 

 – Ymmärrämme, ettei pelkkä edun arvo ratkaise sen sopivuutta, vaan 
teemme aina kokonaisarvion tilanteesta. 

 – Pörssiyhtiönä emme hyväksy sisäpiirikauppoja. Noudatamme 
 asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat muun muassa 
 sisäpiiritiedon asianmukaista käsittelyä.



 – Työntekijät eivät saa käyttää Resurs-konsernin omaisuutta tai tietoja epäasianmukaisella tavalla. 

 – Luottamuksellisia tietoja suojataan, ja työntekijät noudattavat henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja ja käytäntöjä. 

 – Tietoa luovutetaan kolmansille osapuolille vain, jos siihen on laillinen peruste ja luovutettavien henkilötietojen 
 suojaamiseksi on toteutettu toimenpiteitä. 

 – Työskentelemme aktiivisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi.

Tiedot ja tietoturva 
Avoimuus on meille tärkeää, mutta pankkialalla on paljon tilanteita, joissa meidän on 
ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaidemme ja työntekijöidemme yksityisyyden suoja. 

Kaikkia henkilötietoja ja liiketoimia sekä esimerkiksi strategioita ja liiketoimintasuunni-
telmia koskevia luottamuksellisia tietoja on käsiteltävä turvallisesti niin, ettei kukaan 
pääse asiattomasti käsiksi näihin tietoihin. 

Olemme tarkkoja salassapidon suhteen, emmekä koskaan anna tietoja ulkopuolisille tai 
asiakkaille, joiden henkilöllisyyttä ei ole voitu todentaa. 

Sisäiset tiedot, esimerkiksi intranetissä olevat tiedot, on tarkoitettu Resurs-konsernissa 
työskenteleville, eikä niitä saa antaa eteenpäin. Jos toimittajat ottavat meihin yhteyttä, 
pyydämme heitä kääntymään konsernin Corporate Communications Officer puoleen.



Resurs osana 
yhteiskuntaa 
Resurs-konserni tekee hienoa työtä myös yrityksen 
 ulkopuolella. Olemme osa paikallista yhteisöä toimipaikois-
samme, ja tuemme yhdistyksiä ja organisaatioita, joiden 
toiminta on arvojemme mukaista. 

Haluamme vahvistaa ihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja 
luoda heille edellytyksiä elää haluamaansa elämää – niin 
nyt kuin tulevaisuudessakin. Jokainen työntekijämme saa 
siksi käyttää vuosittain kahdeksan tuntia palkallista työaikaa 
vapaaehtoistyöhön. 

Aktiivinen työ ympäristön puolesta on toinen luonnollinen 
tapa edistää yhteiskunnan kestävää kehitystä. Käytämme 

luonnonvaroja vastuullisesti, ja pyrimme aina toimimaan 
kestävällä tavalla. 

YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatetta  
ovat lähtökohtamme, ja kaikkien työntekijöidemme on 
 kunnioitettava ihmisoikeuksia. 

Työpaikallamme ei saa esiintyä poliittista tai uskonnollista 
vaikuttamista, vaan jokaisen odotetaan tuovan esiin tällaisia 
näkemyksiään vain työajan ja työpaikan ulkopuolella.



 – Emme tee kompromisseja kansallisessa laissa tai kansainvälisissä 
normeissa asetettujen ihmisoikeusvaatimusten suhteen. 

 – Emme yritä koskaan kiertää kaupan rajoituksia. Noudatamme 
YK:n pakotteita sekä sovellettavia Euroopan unionin 
 lainsäädännön ja mahdollisuuksien mukaan myös Yhdysvaltojen 
säännösten mukaisia pakotteita. 

 – Emme hyödynnä suoraan tai epäsuorasti pakkotyötä tai käytä 
muunlaista ei-vapaaehtoista työvoimaa. 

 – Tunnustamme jokaisen lapsen oikeuden tulla suojelluksi 
 taloudelliselta hyväksikäytöltä ja kunnioitamme tätä oikeutta. 
Noudatamme lapsityövoimaa koskevia lakeja ja kansainvälisiä 
normeja. 

 – Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksiamme, ja 
 noudatamme ympäristön suojelua koskevia lakeja ja määräyksiä. 

 – Pyrimme jatkuvasti lisäämään digitaalisten mahdollisuuksien 
käyttöä asiakkaidemme, meidän ja ympäristön hyödyksi.

Resurs osana yhteiskuntaa 

rights

laws

ENVIRONMENT

digitalizing

ENGAGEMENT

human

values



Jokainen työntekijä, esimies ja hallituksen jäsen on osaltaan 
vastuussa tämän menettelyohjeen noudattamisesta. 

Konsernin johtaja on viime kädessä vastuussa menettelyohjeen 
käyttöönotosta ja noudattamisesta. Resurs-konsernin vastuulla on 
varmistaa, että kaikki työntekijät ymmärtävät sen sisällön ja saavat 
säännöllisesti eettisiin kysymyksiin liittyvää koulutusta. Menette-
lyohjetta koskeva verkkokoulutuksemme on pakollinen kaikille 
työntekijöille. Konsernien kaikkien esimiesten on toimittava hyvinä 
esikuvina. He vastaavat myös, että heidän alaisensa perehtyvät 
menettelyohjeen sisältöön ja toimivat sen mukaisesti. 

Resurs-konserni ei hyväksy laitonta tai epäeettistä toimintaa. Jokai-
nen, joka ei noudata menettelyohjetta, voi joutua kurinpitotoimien 
kohteeksi, mukaan lukien työsuhteen päättäminen. Toteutettavis-
ta toimista päättää Chief Poeple & Culture Officer keskusteltuaan 
 työntekijän lähimmän esimiehen kanssa.

Resurs-konsernilla on järjestelmä väärinkäytösten paljastamiseksi 
(whistleblowing). Sen avulla kuka tahansa voi nimettömänä ja 
turvallisella tavalla ilmoittaa vakavista rikkomuksista, esimerkiksi 
lahjonnasta, petoksista, ympäristörikoksista, turvallisuuspuutteista 
tai vakavasta syrjinnästä tai häirinnästä. 

Ilmoituspalvelun tarjoaa ulkopuolinen taho. Väärinkäytöksistä 
 ilmoittava ei joudu työoikeudellisten vastatoimien kohteeksi 
 tekemänsä ilmoituksen vuoksi.

Vastuumme 

Jos jotain on vialla



Tärkeitä käytäntöjä 
ja ohjeita 

 – Matkustusohjeet 

 – Monimuotoisuutta ja yhdenvertaista kohtelua koskevat ohjeet 

 – Ohjeet epäasiallisen kohtelun ja syrjinnän torjumiseksi 

 – Työympäristöohjeet 

 – Ilmasto ja ympäristö -ohjeet

 – Kestävän kehityksen ohjeet

 – Eturistiriitojen käsittelyä koskeva käytäntö 

 – Fyysistä turvallisuutta koskevat ohjeet 

 – Palkkaohjeet 

 – Riskienhallintakäytäntö 

 – Tietoturvakäytäntö 

 – Luottopolitiikka 

 – Whistleblowing-käytäntö 

 – Lahjonnan torjuntaa koskeva käytäntö 

 – Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva käytäntö 

 – Tietosuojakäytäntö 

 – Kilpailukäytäntö 

 – Kauppapakotteita koskeva käytäntö 

 – Valitusten käsittelyä koskeva käytäntö 

 – Korvauskäytäntö 

 – Sisäpiirikäytäntö

 – Supplier Code of conduct
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