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TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS

KAIKILLE OWENS CORNINGIN TYÖNTEKIJÖILLE,
Me Owens Corningilla pyrimme luomaan markkinoiden johtavia
yrityksiä; laajuudeltaan globaaleja, mutta mittakaavaltaan inhimillisiä.
Saavuttaaksemme tämän tavoitteen on kaikkien meidän elettävä yhtiömme
arvojen mukaisesti sekä noudatettava Käytännesääntöjämme ja niiden
10 ohjaavaa periaatetta. Eettinen yritystoiminta on sekä mahdollisuus että
velvollisuus jokaiselle työntekijälle.
Owens Corningilla on maine oikein tekemisestä paitsi tuotteittemme, myös
kanssakäymisemme suhteen muiden kanssa. Vaalimme ja korostamme tätä
mainetta toimimalla eheästi ja tekemällä eettisiä päätöksiä. Ansaitsemme
teoillamme toimittajiemme, asiakkaittemme, työtovereittemme ja sijoittajien
luottamuksen.
Meillä on yhteinen vastuu toimia, jos joku meistä huomaa, että
Käytännesääntöjämme tai käytäntöjämme ei noudateta. Useimmat
kysymykset oikeasta toiminnasta voi osoittaa Henkilöstöosastolle,
Lakiasiainosastolle tai esimiehille. Kaikki raportit otetaan vakavasti ja ne
tutkitaan asianmukaisesti.
Käytännesäännöt ovat tehokas mekanismi varmistamaan, että yhtiö toimii
kestävällä ja kunnioitusta herättävällä tavalla. Kiitän teitä siitä, että otatte
Käytännesäännöt yhtä vakavasti kuin minäkin ja arvostan panostanne niiden
ymmärtämisessä ja periaatteitten mukaisessa toiminnassa.

Mike Thaman
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
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10 EETTISEN LIIKETOIMINNAN
OHJAAVAA PERIAATETTA
1.

ARVOSTA TERVEYTTÄ JA YMPÄRISTÖÄMME

Owens Corning on sitoutunut noudattamaan ympäristösäännöksiä ja kestävyyden, tuotevastuun ja
henkilökohtaisen turvallisuuden periaatteita.

2. TOIMI REHELLISESTI

Kaikkien työntekijöiden on harjoitettava liiketoimintaa rehellisesti ja ilman korruptiota tai lahjontaa.
Lisäksi heidän on käytettävä Owens Corningin varoja lahjoja, kestitystä, matkustamista ja poliittisia
panoksia koskevien ohjeistusten mukaisesti.

3. KOHTELE MUITA KUNNIOITTAVASTI

Owens Corning tarjoaa turvalliset, oikeudenmukaiset ja kunnioittavat työolosuhteet, joissa ei tapahdu
lain vastaista syrjintää tai häirintää.

4. KILPAILE VAHVASTI, MUTTA LAINMUKAISESTI

Kunkin työntekijän vastuulla on varmistaa, että toimimme markkinoilla soveltuvan kilpailulainsäädännön
kirjaimen ja hengen mukaisesti.

5. KUNNIOITA KAUPAN RAJOITUKSIA

Työntekijöiden on noudatettava täysin kaikkia soveltuvia lakeja ja säädöksiä valtioissa, joissa
harjoitamme liiketoimintaa. Niihin sisältyvät Yhdysvaltain kauppasaarrot, sanktiot, vientitarkastukset
ja liiketoiminnan rajoitukset ”kiellettyjen osapuolten” kanssa.

6. LUO KONFLIKTITON KULTTUURI

Kaikkien Työntekijöiden täytyy välttää toimintaa, joka luo tai antaa vaikutelman ristiriidan luomisesta
henkilökohtaisen edun ja Owens Corningin edun välille.

7.

TEE TÄSMÄLLISIÄ KIRJAUKSIA

Väärien tai harhaanjohtavien kirjausten tekeminen on ankarasti kielletty. Varmistaminen, että yhtiön
asiakirjoja ylläpidetään ja hallinnoidaan käytännön mukaisesti ja että se kuvaa liiketoimia tarkasti,
totuudenmukaisesti ja oikea-aikaisesti, on ehdottoman tärkeää.

8. KUNNIOITA JA VAALI LUOTTAMUKSELLISTA TIETOA

Työntekijöiden täytyy suojella yhtiön yksityistä tietoa, varoja ja resursseja. Vältä luvatonta
julkistamattomien, työpaikalta saatujen tietojen levittämistä sekä olennaisen, julkistamattoman
tiedon väärinkäyttöä arvopaperikaupoissa.

9. VARMISTA, ETTÄ SITOUMUKSET TÄYTETÄÄN OIKEIN

Sopimukset täytyy hyväksyä ja täyttää Päätöksenteko-ohjeen tasojen mukaisesti.

10. KÄYTÄ YHTIÖN ELEKTRONISIA JÄRJESTELMIÄ OIKEIN

Työntekijöiden täytyy noudattaa tarkoin elektronisia järjestelmiä koskevaa käytäntöä sekä ymmärtää
ja noudattaa hyväksyttävän käytön ohjeita käyttäessään yhtiön elektronisia järjestelmiä.
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JOHDANTO

EETTISEN KÄYTÖKSEN EDISTÄMINEN
Me Owens Corningilla olemme ylpeitä eheästä tavasta harjoittaa liiketoimintaa. Eettinen liiketoimintamme on auttanut meitä
luomaan hyvän maineen yhtiön sidosryhmien silmissä. Heidän luottamuksensa meihin ja tehokkuus, joka syntyy asioiden
tekemisestä oikein ensimmäisellä kerralla, auttaa Owens Corningia jatkamaan kasvua ja menestystä myös tulevaisuudessa.
Käytännesääntömme (”Käytännesäännöt”) muistuttavat meitä tärkeimmistä aiheista, jotka liittyvät eettiseen liiketoimintaan ja
nämä Käytännesäännöt kertovat, kuinka soveltaa ratkaisuja käytännössä. Nämä Käytännesäännöt on suunniteltu auttamaan meitä
tekemään päätöksiä, jotka eivät aina ole helppoja. Jos sinusta tuntuu, että tarvitset täältä löytämääsi verrattuna tarkempaa tietoa,
ohjaavat Käytännesäännöt sinut lisätietoa sekä neuvoa antavien henkilöiden ja käytäntöjen pariin.

KÄYTÄNNESÄÄNTÖMME KOSKEVAT KAIKKIA
Käytännesääntömme ja liiketoimintakäytäntömme koskevat jokaista Owens Corningin henkilöä riippumatta asemasta, maasta,
liiketoimintayksiköstä tai tytäryhtiöstä. Elämällä näiden odotusten mukaisesti näytämme sidosryhmillemme, että kunnioitamme
heitä, kunnioitamme Owens Corningia ja kunnioitamme eettisen liiketoiminnan arvoa.
Odotamme liikekumppaniemme noudattavan vastaavia periaatteita. Työskentelemme aina sellaisten henkilöiden ja
organisaatioiden kanssa, jotka pitävät etiikkaa ja rehellisyyttä yhtä suuressa arvossa kuin mekin.
Käytännesääntöjen ja niitä tukevien yhtiön käytäntöjen lisäksi vastuullamme on myös tuntea työtämme koskevat lait ja säännökset
ja seurata niitä. Siinä tapauksessa, että paikallinen laki ja yhtiön käytännöt tai nämä Käytännesäännöt ovat ristiriidassa, kysy
neuvoa Lakiasiainosastolta.
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KYSYMYSTEN ESITTÄMINEN JA ONGELMIEN NOSTAMINEN ESIIN
PERIAATTEELLISTEN PÄÄTÖSTEN TEKEMINEN
Yhtiömme luottaa, että me kaikki otamme henkilökohtaisesti vastuun työstämme ja käytöksestämme, erityisesti, jos meillä on eettiseen
käytökseen liittyviä kysymyksiä tai huolia. Jos et ole varma oikeasta toimintatavasta, tutustu näihin Käytännesääntöihin ja käytäntöihimme.
Monimutkaisissa tilanteissa pohdi vaihtoehtojasi rauhassa ja huolella. Kuinka 10 ohjaavaa periaatettamme liittyvät tilanteeseesi —
ja lisäksi:
• Onko tämä oikea tapa toimia?
• Toiminko totuudenmukaisesti ja ovatko aikeeni oikeat?
• Kertoisinko tästä päätöksestä ylpeänä perheelleni?
• Miltä tuntuisi, jos tästä päätöksestä kerrottaisiin uutisissa?
Jos olet vieläkin epävarma siitä, mitä tehdä, älä epäröi kysyä. Olemme tiimi ja käytettävissä on monia resursseja auttamassa
vastaamaan kysymyksiin ja keskustelemaan mistä tahansa huolenaiheesta.

RAPORTOINTI, TUTKIMINEN JA KORJAAVAT TOIMET
Käytettävissä on monia resursseja, joiden puoleen voimme kääntyä, jos olemme epävarmoja oikeasta toimintatavasta.
Raportoimalla huolista heti, kun ne nousevat esiin ja pyytämällä neuvoa, ennen kuin toimimme, autamme Owens Corningia
kehittämään prosesseja ja ratkaisemaan ongelmia nopeasti.
Raportteja voi tehdä:

• Puhelimitse luottamukselliseen puhelinpalveluun

• Puhumalla asiasta esimiehellesi, johtajalle tai toiselle
esimiehelle, johon luotat

• Vierailemalla osoitteessa http://helpline.owenscorning.com

• Puhumalla asiasta henkilöstöhallinnon edustajalle
tai Henkilöstöjohtajalle
• Puhumalla asiasta Liiketoimintaneuvoston tai
Lakiasiainosaston jäsenelle
• Kirjeitse osoitteeseen:
OC Ethical Business Complaints
Office of the General Counsel 2-29
One Owens Corning Parkway
Toledo, OH 43659, USA
• Sähköpostitse osoitteeseen:
ethical.business.complaints@owenscorning.com

MAA

PUHELINNUMERO

MAA

PUHELINNUMERO

USA

1-800-461-9330

Intia

000 800 100 4175

Argentiina

0800-333-0095

Belgia

0800-260-39

Italia
Japani

00 800 1777 9999
0800-170-5621

Brasilia

2120181111

Korea

002 800 1777 9999

Kanada

1-800-461-9330

Meksiko

001 866 376 0139

Chile

1230 020 3559

Alankomaat 00 800 1777 9999

Kiina

00 400-120-3062

Tsekin
tasavalta

800 701 383

Venäjä
Singapore

Ranska

00 800 1777 999

Saksa

00 800 1777 9999

8 800 100 9615
800-852-3912

Espanja
00 800 1777 9999
Iso-Britannia 0 808 189 1053

K:

Terhi näkee työtoverinsa Jonin tallentavan tiedostoja USB-tikulle, jonka hän sitten
laittaa taskuunsa. Terhi tietää, että Joniin on ottanut yhteyttä useampi rekrytointikonsultti
joka haluaa tarjota hänelle työtä joidenkin kilpailijoittemme kanssa. Terhi alkaa miettiä,
voisiko Joni tallentaa yhtiön luottamuksellista tietoja USB-tikulle ja viedä sitä uuteen
yhtiöön. Pitäisikö Terhin puuttua asiaan? Hän ja Joni ovat ystäviä, eikä hän halua Jonille
ongelmia, jos hän on väärässä.

V:

Terhin pitäisi kertoa näkemästään esimiehelleen. Jos rikkomuksia
tapahtuu, on aina parempi, jos yhtiö voi puuttua niihin ajoissa ja ennen kuin
ongelma kasvaa ja aiheuttaa vahinkoa useammalle henkilölle. Jos Jonin
toiminta on viatonta, Terhin huolet voi unohtaa. Terhin pitäisi myös muistaa,
että Owens Corning on sitoutunut suojaamaan kielteisiltä seurauksilta niitä,
jotka raportoivat rikkomuksista.
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Tietosuojaa koskevien lakien vuoksi Euroopan unionin alueella asuvat työntekijät voivat laatia raportin nimettömänä ainoastaan
rahoitukseen, tilintarkastukseen, kirjanpitoon, pankkitoimintaan, kilpailun vastaisuuteen ja lahjontaan liittyvissä asioissa. Kaikki
muut mahdolliset näiden sääntöjen tai yhtiön käytäntöjen rikkomiset pitäisi raportoida suoraan esimiehelle tai johtajalle,
Henkilöstöosastolle, Henkilöstöjohtajalle, Liiketoimintaneuvostolle tai Lakiasiainosastolle.
Useimmissa tapauksissa esimiehien ja Henkilöstöjohtajien odotetaan käyttävän tervettä harkintaa ja hyvää liiketoiminnallista
arviointikykyä päättäessään, pitäisikö mahdollinen Käytännesääntöjen rikkominen viedä Liiketoimintaneuvoston käsiteltäväksi.

MITÄ TAPAHTUU, KUN OLET TEHNYT RAPORTIN?
Owens Corning ottaa kaikki raportit rikkomuksista vakavasti. Jos yhtiömme saa kuulla rikkomuksesta, se toimii nopeasti
korjatakseen ongelman ja estääkseen vastaavat tapaukset tulevaisuudessa. Owens Corning tekee parhaansa varmistaakseen,
että tutkimukset ovat johdonmukaisia, kattavia, mahdollisimman luottamuksellisia ja soveltuvien lakien mukaisia. Kaikkien
työntekijöitten odotetaan tekevän yhteistyötä rikkomuksien tutkinnan suhteen. Tarjoamalla mahdollisimman paljon tietoa ja
yksityiskohtia raportin yhteydessä, voidaan yhtiötä auttaa ratkaisemaan esiin nostettuja ongelmia.
Jos tutkinnassa selviää, että rikkomuksia on tapahtunut, yhtiö reagoi sopivaksi tai tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan,
lainmukaisella tavalla. Olosuhteista riippuen keinoihin saattavat kuulua koulutus ja/tai kurinpitotoimet, myös työsuhteen
lopettaminen. Lakia rikkoneet henkilöt voivat joutua vastaamaan siviili- tai rikosoikeudellisiin syytteisiin.

SITOUTUMISEMME KOSTOTOIMIEN VASTAISUUTEEN
Uskomme, että raporttien, tutkimusten ja rakentavan kritiikin merkitys on erittäin tärkeä luodessamme yhtiöstämme erinomaista
työpaikkaa. Koska Owens Corning arvostaa palautetta, on yhtiömme sitoutunut suojaamaan kaikkia, jotka tekevät raportin tai
osallistuvat tutkimukseen hyvässä uskossa. Owens Corningilla ei sallita kostotoimia tai häirintää missään muodossa.

”Hyvässä uskossa” tarkoittaa sitä, että raportin tehdessämme tai tutkimukseen osallistuessamme
annamme kaiken meillä olevan tiedon. Sillä ei ole merkitystä, jos myöhemmin ilmenee, että olimme
väärässä tai, että Owens Corning toteaa, että raportoimamme tapaus ei ollut lain, käytäntöjen tai
näiden Käytännesääntöjen vastainen.

JOHTAJILLE ASETETUT LISÄODOTUKSET
Esimiesasema Owens Corningilla tarkoittaa
lisävastuiden vastaanottamista. Odotamme,
että esimiehemme ovat vahvasti sitoutuneita
johtajuuteen ja tiimityöhön. Jos olet esimies,
sinun pitää:
• Johtaa esimerkilläsi varmistaaksesi, että
kaikki työntekijät tuntevat ja ymmärtävät
nämä Käytännesäännöt, muut yhtiön
käytännöt ja soveltuvat lait
• Luoda avoimien ovien ympäristö, jotta
työntekijöistä tuntuisi luontevalta
esittää kysymyksiä ja laatia raportteja
• Siirtää työntekijöiden raportit nopeasti
asianmukaisille tahoille
• Edistää suorien alaistesi harjoittelua ja uralla
kehittymistä
• Raportoida mahdolliset kirjanpitorikokset,
lahjonta tai hintakartellit
Liiketoimintaneuvoston puheenjohtajalle
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1. ARVOSTAMME TERVEYTTÄ JA YMPÄRISTÖÄMME
TURVALLISUUS TYÖPAIKALLA
Yhtiömme on sitoutunut tarjoamaan turvalliset työskentelyolosuhteet ja työpaikkoja, joissa edistetään terveyttä ja hyvinvointia.
Owens Corning on ottanut käyttöön käytäntöjä ja toimintamalleja tukeakseen näitä tavoitteita. Yhtiö tarjoaa resursseja ja harjoituksia,
joita tarvitsemme välttääksemme vammoja. Sitoutumuksemme turvallisuuteen on ehdoton. Uskomme, että:
• Kaikki onnettomuudet voidaan estää
• Turvallisuus on kaikkien vastuulla
• Turvallinen työskentely on työllisyyden ehto
Olemme kaikki vastuussa kaikkien työtämme koskevien turvallisuussääntöjen ja -menettelyjen noudattamisesta. Tarkkailemme
huolella ympäristöämme kaikkina aikoina estääksemme onnettomuudet. Raportoimme kaikista työhön liittyvistä loukkaantumisista,
sairastumisista, läheltä piti -tilanteista tai vaarallisista olosuhteista, olivat ne sitten kuinka vähäisiä tahansa. Pyrimme pitämään
laitoksemme vapaina onnettomuuksista.
Käänny esimiehesi puoleen tai tutustu Ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen ja tuotevastuuseen liittyvään käytäntöön
saadaksesi lisätietoa.

K:

Roosa menee liian lähelle laitetta, jonka hän on luullut olevan täysin pois päältä ja
melkein loukkaantuu. Hän vetää kätensä pois nopeasti ja sammuttaa laitteen oikein,
ennen kuin huomaa, että hänellä on haava kämmensyrjässään. Haava ei ole syvä, joten
hän ei pidä tarpeellisena kertoa asiasta. Onko hän oikeassa?

V:

Ei, Roosan pitäisi kertoa tapauksesta esimiehelleen. Vaikka hän
ei loukkaantunut vakavasti, tarjoaa tilanne Roosan esimiehelle mainion
tilaisuuden muistuttaa koko tiimiä turvallisuusmenettelyistä ja kuinka
tärkeää on noudattaa niitä. Kaikista tapahtumista, myös ensiaputilanteista,
raportointi on tärkeä tapa varmistaa vaarojen paljastuminen ja poistaminen.

VÄKIVALTA
Owens Corning ei hyväksy väkivaltaa työpaikalla. Koska arvostamme toistemme hyvinvointia, ratkaisemme aina erimielisyytemme
sivistyneellä tavalla. Jos kohtaamme tai saamme tietää tilanteesta, johon sisältyy väkivaltaa, uhkauksia tai kiusaamista, suojelemme
työntovereitamme raportoimalla tapauksesta välittömästi. Jos olet huolestunut välittömästä turvallisuudestasi tai muiden
turvallisuudesta, ota yhteyttä oman alueesi viranomaisiin, ennen kuin raportoit asiasta sisäisesti.

PÄIHDYTTÄVIEN AINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ
Sitoutumisemme työpaikan turvallisena säilyttämiseen tarkoittaa, että emme koskaan tule töihin alkoholin, huumeiden tai muiden
aineiden, jotka voivat vaikuttaa kykyymme suoriutua työstämme turvallisesti, vaikutuksen alaisina. Tällaisten aineiden käyttö
saattaa estää selvän ajattelun ja haitata arvostelukykyämme — se saattaa olla vaarallista itsellemme ja muille ympärillämme. Tästä
syystä yhtiö ei salli huumeiden käyttöä, myyntiä, ostoa tai levittämistä, kun olet työsuhteessa Owens Corningin kanssa. Ainoana
poikkeuksena saatetaan Owens Corningin tilaisuuksissa tarjoilla alkoholia. Näissä tilaisuuksissa huolehdimme siitä, että juomme
kohtuullisesti ja säilytämme ammattimaisuutemme.
Muista, että jopa reseptilääkkeiden käyttö saattaa olla ongelmallista, jos ne vaikuttavat kykyysi suoriutua työstäsi turvallisesti. Kerro
esimiehellesi, jos käytät lääkkeitä, jotka saattavat olla ongelma työturvallisuuden kannalta.
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YMPÄRISTÖN KESTÄVYYS
Globaalit ja paikalliset yhteisöt, joissa elämme ja työskentelemme ovat tärkeitä Owens Corningin sidosryhmiä. Tästä syystä
olemme asettaneet aggressiiviset tavoitteet säästääksemme resursseja estääksemme jätteen tuotantoa sekä vähentääksemme
kasvihuonekaasuja ja muita päästöjä. Seuraamme ympäristön kannalta kestäviä liiketoimintakäytäntöjä ja työskentelemme
kehittyäksemme jatkuvasti ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa sekä pienentääksemme ympäristöjalanjälkeämme.
Rohkaisemme liikekumppaneitamme toimimaan samoin.
Soveltuvien lakien, säännösten ja muiden ympäristö-, terveys- ja turvallisuusstandardien noudattamisen lisäksi pyrimme olemaan
johtajia vastuullisessa ja kestävässä toiminnassa. Työskentelemme lujasti minimoidaksemme toimintamme kielteiset vaikutukset
ympäristöön (jalanjälkemme) ja maksimoidaksemme tarjoamiemme ratkaisujen myönteiset vaikutukset (kädenjälkemme). Etsimme
tapoja maksimoida kädenjälkemme innovaation, asiakkaittemme, toimittajiemme ja sidosryhmiemme kanssa tekemällämme
yhteistyöllä ja kumppanuuksilla. Suoritamme aina due diligence -menettelyn ennen uuden tuotteen esittelyä, olemassa
olevan tuotteen muuttamista tai valmistusprosesseja. Pyrimme myös toimittamaan yhtiön sidosryhmille riittävästi tietoa ja
läpinäkyvyyttä, jotta he ymmärtäisivät tuotteittemme ja toimintamme turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät tekijät, joihin sisältyvät
suoriutumisemme ja tuotteittemme panos elämänlaatuun. Lisäksi olemme kaikki vastuussa siitä, että raportoimme ympäristölle
haitallisista, vaarallisista tai yhtiön käytäntöjen, lakien tai muiden säännösten vastaisista käytännöistä.
Tutustu Ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen ja tuotevastuuseen liittyvään käytäntöön saadaksesi lisätietoa tästä aiheesta.

2. REHELLISESTI TOIMIMINEN
KORRUPTIONVASTAISUUS
Olemme sitoutuneet maailmanlaajuisesti toimimaan rehellisesti. Uskomme tuotteittemme ja periaatteittemme ansioihin ja
annamme niiden toimia liiketoimintamme menestyksen vetureina. Sitoutumisemme rehellisyyteen merkitsee, että noudatamme
kaikkia korruption vastaisia lakeja, jotka ovat voimassa toiminta-alueillamme, mukaan lukien Yhdysvaltain Foreign Corrupt
Practices Act (FCPA), Yhdistyneen Kuningaskunnan Bribery Act, ja OECD:n Convention on Combating Bribery.
Näissä laeissa määritellään virkamiehille tarjottavat tai suoritettavat sopimattomat maksut laittomiksi — mukaan lukien valtioomisteisten yhtiöiden työntekijät, poliittiset ehdokkaat ja kaikki valtion työntekijät. Emme koskaan suorita korruptoituneita
maksuja edistääksemme liiketoimintaamme.

LAHJONTA, KICKBACKIT JA SOPIMATTOMAT MAKSUT
Lahjonta merkitsee jonkin arvokkaan antamista — mukaan lukien lahjoitukset, rahan, matkakustannukset, lahjat, kestitystarjoukset
tai minkä hyvänsä vastaanottajalle arvokkaan asian — liiketoimintaan liittyvän sopimattoman edun hankkimiseksi (tai säilyttämiseksi).
Se on korruption muoto ja sellaisena teko, johon emme ota osaa.
Emme myöskään hyväksy kickback-maksuja. Kickback on vastaanotetun (tai tulevaisuudessa saatavan) summan palautus, joka
liittyy sopimukseen tukea tai järjestellä liiketoimintaa.
Nämä ja muut sopimattomat maksut ovat arvojemme vastaisia ja myös laittomia. Olemme ylpeitä siitä, että suoritamme
liiketoimemme lainmukaisesti ja rehellisesti.

VOITELURAHAT
Voitelurahoilla tarkoitetaan pieniä, yleensä käteismaksuja joita tehdään nopeuttamaan rutiininomaisia viranomaistoimia, kuten
viisumin käsittelyä. Vaikka nämä maksut ovatkin sallittuja joissakin maissa, me Owens Corningilla emme salli voitelurahoja
korruptioriskin vuoksi. Jos joku pyytää sinulta tällaista maksua — tai muuta epäsopivaa maksua — raportoi tapauksesta ja pyydä
neuvoa Lakiasiainosastolta.
Saadaksesi lisätietoa tutustu Korruptionvastaiseen käytäntöömme.

TOIMITTAJIEN TUNTEMINEN
Vastaavalla tavalla kuin emme itse suorita sopimattomia maksuja, emme voi sallia kolmannen osapuolen suorittavan niitä
puolestamme. Vaadimme toimittajiltamme samojen itsellemme asettamiemme korkeiden eettisten standardien noudattamista.
Tästä syystä suoritamme kolmansien osapuolten due diligence -menettelyn varmistaaksemme, että toimittajillemme, jakelijoillemme
ja muille edustajillemme suoritetut maksut ovat laillisia eikä niitä käytetä laittomiin tarkoituksiin. Jos saamme tietää, että mikä
tahansa kolmas osapuoli harrastaa korruptiota työskennellessään Owens Corningille, toimii yhtiö nopeasti ja asianmukaisesti.
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LAHJAT
Liikelahjat ja kestitys ovat tavanomaisia kohteliaisuuksia, joilla pyritään rakentamaan hyviä suhteita liikekumppanien välille. On
kuitenkin tärkeää, että nämä kohteliaisuudet eivät vaaranna — tai edes näytä vaarantavan — kykyämme tehdä oikeudenmukaisia
ja objektiivisia päätöksiä liiketoiminnassa. Säilyttääksemme rehellisyytemme tilanteissa, joihin sisältyy lahjoja ja kestitystä,
seuraamme määrättyjä ohjeita ja rajoituksia.
Lahjojen vastaanottaminen
Aina, kun saamme lahjoja asiakkailtamme ja toimittajiltamme, pitäisi meidän kysyä itseltämme seuraavat kysymykset:
• Ylittääkö lahjan arvo määrittelemämme rajan, joka koskee lahjan vastaanottamista ilman lisähyväksyntää?
• Saatko usein lahjoja tai viihdettä tältä asiakkaalta tai toimittajalta?
• Onko sitä pyydetty?
• Sisältääkö lahja alennuksia, luottoja, rahaa tai rahan vastineita (kuten osakkeita tai lahjakortteja)?
Jos vastauksesi kaikkiin edellä oleviin kysymyksiin on ”ei”, on lahja todennäköisesti hyväksyttävä. Jos vastasit johonkin
kysymykseen ”kyllä”, pitäisi sinun pyytää neuvoa esimieheltäsi tai Lakiasiainosastolta.
Lahjojen antaminen
Kaikkien asiakkaille annettujen lahjojen täytyy olla hyväksyttyjä Lahjoja ja kestitystä koskevan käytännön mukaisia. Varmista aina,
että asiakkaalle annettu lahja:
• Ei ole annettu tarkoituksena varmistaa erityiskohtelu — anna lahjoja vain kohteliaisuudesta tai rakentaaksesi suhteita.
• On sellainen, ettei sitä voi sekoittaa lahjukseen tai kickback-maksuun.
• On asiakkaan käytännön mukainen. Tämän varmistaminen ennen lahjan tai kutsun antamista on kohteliasta asiakkaitamme
kohtaan ja voi auttaa kaikkia välttämään nolon tilanteen.
Owens Corning ei salli lahjojen antamista toimittajillemme, työntekijöillemme tai urakoitsijoillemme, mutta määrätyt
tunnustuspalkinnot on sallittu. Katso tarkat tiedot Lahjoja ja kestitystä koskevasta käytännöstä.

KESTITYS
Myös kestityksen pitäisi olla kohtuullista ja oikeassa suhteessa. Jos kestitys edellyttää matkustamista, tapahtuu usein tai sen
kustannukset ovat huomattavat, saattaa se vaatia esimiehen tai johtoryhmän etukäteisen, kirjallisen hyväksynnän. Muista, että
tapahtuman täytyy täyttää seuraavat ehdot ollakseen asianmukaista kestitystä liiketoiminnassa:
• Molempien osapuolten täytyy olla läsnä
• Liiketoiminnasta täytyy keskustella
• Tapahtuman sijainti on asianmukainen

K:

Jukka, joka on Owens Corningin myyntipäällikkö, kutsuu Helenan, merkittävän
asiakkaan ostajan sekä kuusi heidän yhtiönsä johtajaa puolisoineen katsomaan
maailmancupin finaalia osoittaakseen arvostuksensa heidän pitkäaikaiselle
suhteelleen. Jukka tarjoaa kaikki ruoka-, matkustus- ja majoituskustannukset
arvostuksensa lisäeleenä. Mitkä ovat ne vaiheet, jotka Jukan täytyy käydä läpi
tätä kohteliaisuudenosoitustaan varten?

V:

Ennen tarjouksen lähettämistä Helenalle, Jukan täytyy laskea
rahallinen arvo. Koska kustannukset olisivat todennäköisesti
merkittävät, on hänen hankittava kirjallinen etukäteishyväksyntä
liiketoimintayksikkönsä johtajalta. Jukan pitäisi varmistaa myös,
että tarjous on Helenan yhtiön ohjeistuksen mukainen.
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Jos et ole varma, onko lahja tai kestitys asianmukainen, tee ”julkistamistesti”, eli kysy itseltäsi, aiheuttaisiko tapahtuman
julkistaminen todennäköisesti hämmentävän tilanteen itsellesi tai yhtiölle. Jos niin on, ei lahja tai kestitys olisi sopiva.
Jos sinulla kysyttävää hyväksyttävistä lahjoista tai kestityksestä, kysy neuvoa esimieheltäsi tai Lakiasiainosastolta, tai tutustu
Lahjoja ja keskitystä koskevaan käytäntöön.

MATKUSTAMINEN, KESTITYS JA KULUT
Pyytäessämme korvausta liiketoimintaan liittyvistä kuluista, täytyy meidän varmistaa, että kulut ovat tarpeellisia, kohtuullisia ja
oikein asiakirjalla vahvistettuja. Niiden meistä, jotka matkustavat tai kestitsevät Owens Corningin kustannuksella, täytyy varmistaa,
että tunnemme yhtiön kulukirjauksia koskevan käytännön ja noudatamme sitä. Saadaksesi lisätietoa, tutustu Matkustamiseen,
kestitykseen ja kuluihin liittyvään käytäntöömme ja Matkustamista ja kestitystä koskeviin ohjeisiin.

POLIITTINEN PANOSTUS
Uskomme, että valtionhallinto on riippuvainen poliittiseen valintaprosessiin osallistumisesta. Tästä syystä Owens Corning rohkaisee
osallistumista omavalintaiseen poliittiseen toimintaan omalla ajallamme ja omalla kustannuksellamme. On kuitenkin muistettava,
että meidän ei koskaan pitäisi antaa ymmärtää Owens Corningin tukevan henkilökohtaista poliittista toimintaamme. Emme myöskään voi
käyttää yhtiön voimavaroja kyseiseen toimintaan. Vastaavasti meidän ei pitäisi koskaan odottaa, että Owens Corning kompensoisi
tai korvaisi mitenkään henkilökohtaista poliittista panostustamme.
Organisaationa Owens Corning osallistuu politiikkaan, kun tuo toiminta on laillista ja meille sopivaa. Yhtiömme on esimerkiksi
perustanut komitean poliittista toimintaa varten, nimeltään Better Government Fund, jonka tarkoitus on myöntää poliittista
panostusta liittovaltio-, osavaltio- ja paikallistasolla. Tutustu Poliittista panostusta koskevaan käytäntöömme saadaksesi lisätietoa.

3. MUIDEN KUNNIOITTAVA KOHTELU
MONIMUOTOISUUDEN EDISTÄMINEN
Owens Corning pyrkii vaalimaan työpaikkaa, joka hyväksyy eriävät näkökulmat, kulttuurit, rodut ja sukupuolet. Eromme voivat
auttaa tekemän meistä vahvemman tiimin — mielipiteiden ja ideoiden eroavaisuudet auttavat meitä tarjoamaan asiakkaillemme
innovatiivisia ratkaisuja.
Siksi emme koskaan tee työllistämispäätöksiä lain suojaamien henkilökohtaisten ominaisuuksien, kuten rodun, värin, uskonnon,
sukupuolen, kansallisen alkuperän, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden, veteraani- tai sotilasstatuksen, raskauden,
sukupuoli-identiteetin tai geneettisten tietojen perusteella. Yhtiömme tarjoaa kaikille yhtäläiset, taitoihin ja kykyihin perustuvat
mahdollisuudet ja pyrkii aina luomaan työvoiman, joka vastaa yhteisöjemme monimuotoisuutta.
Keskustele asiasta esimiehesi kanssa tai tutustu Yhtäläisten mahdollisuuksien käytäntöömme saadaksesi lisätietoa.

K:

Anne on pitkäaikainen Owens Corningin työntekijä ja omasta mielestään hän on
ansainnut ylennyksen. Hänen kertoessaan esimiehelleen olevansa valmis ottamaan
vastaan enemmän vastuuta, esimies kurtistaa kulmiaan ja sanoo, ettei usko pääasiassa
miehistä koostuvan tiimin kunnioittavan tätä johtajana. Mitä Annen pitäisi tehdä?

V:

Annen pitäisi raportoida keskustelusta esimiehensä esimiehelle
tai muulle näissä Käytännesäännöissä listatulle taholle. Owens
Corning ei suvaitse syrjintää, joka perustuu sukupuolen, rodun tai
uskonnon kaltaisiin ominaisuuksiin, ja meidän pitäisi aina kertoa
yhtiön periaatteitten rikkomisesta. Me kaikki ansaitsemme tilaisuuden
saada todistaa kykymme ja työskennellä oikeudenmukaisessa ja
kunnioittavassa ympäristössä.
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HÄIRINNÄN ESTÄMINEN
Luotamme toistemme tietoon ja tukeen, joten on erityisen tärkeää kohdella työtovereita kunnioittaen ja arvokkuudella. Häiritsevä
käyttäytyminen luo epämukavan työpaikan, jossa ihmiset eivät luota toisiinsa, mikä estää meitä saavuttamasta tavoitteitamme. Siksi
häirinnällä ei ole sijaa Owens Corningilla eikä sitä suvaita.
Häirinnän laillinen määritelmä voi muuttua riippuen alueesta, jossa harjoitamme liiketoimintaa. Owens Corningilla me kuitenkin
määrittelemme häirinnän miksi tahansa käytökseksi, joka uhkaa, pelottelee tai pakottaa muita. Yleisiä esimerkkejä ovat:
• Sanalliset teot, kuten uhkaukset, loukkaukset, haukkumanimet, halventavat kommentit, negatiiviset stereotyypiat tai
loukkaavat vitsit
• Muut kuin sanalliset teot, kuten eleet, joilla pilkataan, loukataan, vähätellään tai osoitetaan vihamielisyyttä jotakuta yksilöä tai
ryhmää kohtaan
• Halventavien julisteiden, kuvien, sarjakuvien, piirrosten tai vitsien esittäminen tai levittäminen kirjallisessa tai sähköisessä
muodossa. Ei-toivottu seksuaalinen lähentely, seksuaalisten palvelujen pyytäminen tai visuaalinen, sanallinen tai fyysinen,
seksuaalissävytteinen käytös, jossa myöntyminen on työllistymisen ehto tai sitä käytetään työllistymispäätösten perustana
Häirintä missä tahansa muodossa voi luoda uhkaavan, vihamielisen tai loukkaavan työympäristön ja häiritä työssä suoriutumista.
Harjoitti häirintää sitten työtoveri, esimies tai joku muu kuin työntekijä, ei sitä koskaan siedetä Owens Corningilla.
Jos olet kohdannut häirintää työpaikalla, olit sitten kohde tai tiedät tilanteesta, joka liittyy johonkuhun toiseen henkilöön, pitäisi
sinun raportoida asiasta välittömästi. Raportoi esimiehellesi, Henkilöstöosastolle, Henkilöstöjohtajalle tai Liiketoimintaneuvoston
puhelinpalveluun. Owens Corning suojelee sinua aina kostotoimilta, jos teet raportin hyvässä uskossa.
Saadaksesi lisätietoa tutustu Häirinnänvastaiseen käytäntöömme.

K:

Äskettäin Julian työtoverit ovat kertoneet vitsejä, joihin sisältyy loukkaavia
rodullisia stereotyypioita ja vihjaavat, että kaikki heidän kaupunkinsa turkkilaiset
ovat laittomia maahanmuuttajia. Julia on järkyttynyt ja pettynyt, että nämä
henkilöt, joiden kanssa hän yleensä tulee hyvin toimeen, kertovat niin
mauttomia vitsejä, mutta hän ei ole varma, kuinka käsitellä tilannetta
tekemättä itsestään maalitaulua. Mitä hänen pitäisi tehdä?

V:

Julian pitäisi puhua esimiehelleen tai jollekulle muulle
näissä Käytännesäännöissä listatulle taholle tästä häntä
järkyttävästä käytöksestä. Julia voi olla varma, että hän
ei kohtaa kostotoimia raportoidessaan työtovereittensa
käytöksestä, sillä yhtiömme on sitoutunut luomaan positiivisen,
turvallisen työympäriston meille kaikille.
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4. LUOTTAMUKSELLISEN TIEDON KUNNIOITTAMINEN JA VAALIMINEN
LUOTTAMUKSELLINEN TIETO JA AINEETON OMAISUUS
Meillä kaikilla on osamme Owens Corningin luottamuksellisen tiedon ja aineettoman omaisuuden suojelussa. Toimimalla siten
autamme suojaamaan liiketoimintamme strategioita ja prosesseja sekä kilpailuasemaamme markkinoilla. Luottamuksellisen
tietomme ja aineettoman omaisuutemme suojaaminen tukee myös liiketoimintamme ja työntekijöittemme kasvua, johtaa uusiin
tuote- ja prosessi-innovaatioihin ja luo lisäarvoa osakkeenomistajille.
Tietoa, jotka sisältää jotakin sellaista liiketoimintaamme liittyvää, joka ei ole julkista, pidetään luottamuksellisena tietona. Tieto voi
olla Owens Corningin luomaa tai sitä on saatettu hankkia toiselta osapuolelta luottamuksellisuusehdolla. Yhtiön tiedon salassa
pitäminen on meidän kaikkien vastuulla ja tämä velvollisuus jatkuu edelleen, kun lähdemme Owens Corningilta.
Me emme koskaan saa käyttää Owens Corningin luottamuksellista aineetonta omaisuutta henkilökohtaisen voiton tavoitteluun.
Saadaksesi lisätietoa siitä, kuinka voit tunnistaa Owens Corningin tietojen väärinkäytön ja raportoida siitä, katso Aineettoman
omaisuuden käytäntöämme.
Esimerkkejä luottamuksellisesta tiedosta:
• Tutkimus- ja kehitystyön ideat ja löydökset
• Työntekijöitten henkilökohtaiset tiedot
• Hinnoittelu- tai kustannustiedot
• Sopimukset ja asiakaslistat
• Liiketoimintasuunnitelmat ja -strategiat sekä taloustiedot
Edellä mainittua tietoa säilytetään monessa eri muodossa, se saattaa olla fyysisesti tai sähköisesti tallennettua, ja se saattaa sisältää
fyysisiä laitteita ja prosesseja. Jos olet epävarma, onko jokin tieto luottamuksellista, pitäisi sinun varmuuden vuoksi olettaa, että se on sitä.
Kuinka luottamuksellisia tietoja voi suojata?
• Vältä niiden tallentamista USB-tikuille tai muille siirrettäville tallennusvälineille, jos mahdollista
• Älä koskaan julkista niitä paitsi oikeutetuista liiketoiminnallisista syistä
• Käytä suojattuja tiedostonsiirtomenetelmiä, kun liiketoiminnallinen syy on olemassa
• Älä koskaan jätä tietokonettasi tai muita elektronisia laitteita paikkoihin, jossa ne voisivat kadota tai josta ne voitaisiin
varastaa
• Suojaa salasanasi äläkä anna muiden käyttää tiliäsi
• Älä keskustele luottamuksellisesta tiedosta paikkaan, josta sinut voidaan kuulla, kuten ravintoloissa, lentokentillä tai edes
yhtiön taukotiloissa
Jos et ole varma, tulisiko luottamuksellista tietoa julkistaa, kysy neuvoa esimieheltäsi tai Owens Corningin immateriaalioikeuksiin
erikoistuneelta lakimieheltä.

TYÖNTEKIJÖIDEN HENKILÖKOHTAISET TIEDOT
Owens Corning on sitoutunut noudattamaan kaikkia soveltuvia tietosuojalakeja, -sääntöjä ja -säädöksiä. Me kaikki luovutamme
yhtiölle määrättyjä henkilökohtaisia tietoja, joten luotamme siihen, että me kaikki pidämme niitä luottamuksellisina. Ne meistä,
joilla on pääsy työtovereidemme henkilökohtaisiin tietoihin, eivät saa paljastaa niitä paitsi tilanteessa, johon liittyy oikeutettu
liiketoiminnallinen syy. Niihin sisältyvät:
• Palkkatiedot ja ansiot
• Henkilötunnukset
• Pankki- ja taloustiedot
• Tiedot terveydestä ja perheasioista
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Saadaksesi lisätietoa tutustu Tietosuojakäytäntöön.

SISÄPIIRIKAUPAT

Kunnioituksemme yhtiön luottamuksellista tietoa kohtaan merkitsee myös, ettemme käytä sitä henkilökohtaisen edun tavoitteluun.
Emme saa koskaan ostaa tai myydä Owens Corningin — tai minkään muun yhtiön — arvopapereita siten, että se perustuu
”sisäpiiritietoon” yhtiöstä. Varmistaaksemme, että toimimme oikein, meidän pitäisi aina tiedostaa, mitä sisäpiiritietoa meillä
mahdollisesti on. Muista, että sen lisäksi, että yhtiön Käytännesääntöjen ja yhtiön käytännön rikkomisen lisäksi maissa, joissa
toimimme, on tiukat yhtiön arvopapereilla sisäpiiritiedon perusteella kaupankäynnin kieltävät lait.
Jotta jotakin pidettäisiin sisäpiiritietona, täytyy sen olla sekä merkittävää (eli järkevä sijoittaja pitäisi sitä tärkeänä) että julkistamatonta.
Jos me tiedämme jotakin sellaista, jota muut sijoittajat eivät voi tietää, olisi epäreilua hankkia voittoa tuolla sisäpiiritiedolla.
Yleisiä esimerkkejä sisäpiiritiedosta ovat:
• Fuusiot					
• Yritysostot ja -myynnit			
• Merkittävät uudet tuotteet
• Epätavalliset rahoitusjärjestelyt ja tarjoukset
• Odottamattomat taloudelliset tulokset
Samoin kuin emme itse saa käydä kauppaa perustuen sisäpiiritietoon, täytyy meidän myös pidättyä antamasta ”vinkkejä” tai
jakamasta sisäpiiritietoja muiden kanssa. Jos he käyvät kauppaa meiltä saadun sisäpiiritiedon perusteella, saatamme myös me olla
syyllisiä. Meidän täytyy suojella sisäpiiritietoa, kunnes se julkistetaan yleisölle.
Nämä rajoitukset koskevat mitä tahansa toimenpidettä, josta me hyötyisimme yhtiön arvopapereiden markkina-arvon perusteella.
Luonnollisesti suora kaupankäynti — osakkeiden ostaminen ja myyminen — mutta myös osakkeiden lahjoittaminen sisältyy tähän.
Saadaksesi lisätietoa, tutustu Sisäpiirikauppoja koskevaan käytäntöön

ULKOINEN VIESTINTÄ
Jotta yhtiömme viestintä olisi selvää ja yhtenäistä kommunikoidessamme yleisölle, varmistamme, että asianmukaiset henkilöt pitävät
huolta ulkoisesta viestinnästä. Muiden meistä täytyy varoa, ettemme anna julkisia lausuntoja yhtiöstämme ilman lupaa siihen.

MEDIA
Media voi olla hyvä julkisuuden lähde, mutta kanssakäymistämme median ja journalistien kanssa täytyy käsitellä huolellisesti, jotta
suojeltaisiin Owen Corningin brändiä. Jos saat joltakulta median jäseneltä tieto- tai kommenttipyynnön, älä yritä vastata siihen itse.
Sinun pitäisi sen sijaan lähettää pyyntö Yritysasiaintiimille.

SOSIAALINEN MEDIA
Sosiaalinen media on muuttanut tapaa, jolla olemme keskinäisessä kanssakäymisessä ja harjoitamme liiketoimintaa. Meidän
täytyy muistaa, että julkaisumme muodostavat todennäköisesti pysyvän ja siirrettävän viestinnän, jota voidaan muuttaa ilman
suostumustamme. Käytä tästä syystä harkintaa ja muista, että kaikki, mitä julkaiset, saattaa vaikuttaa yhtiömme maineeseen.
Sinun ei koskaan pitäisi puhua yhtiön puolesta, paitsi jos sinut on nimenomaan valtuutettu siihen. Jos näet Owens Corningiin
liittyviä ja sopimattomilta vaikuttavia viestejä sosiaalisessa mediassa, ota yhteyttä Yritysasiainosastoon.
Jos sinulla kysyttävää siitä, kuka saa viestiä jostakin tietystä kysymyksestä tai onko jokin viesti sopiva, tutustu Sähköisten
järjestelmien käyttöä koskevan käytännön osioon ”Sosiaalinen media”.

SIJOITTAJASUHTEET
Owens Corningilla on sijoittajasuhteiden tiimi, joka käsittelee kaikki nykyisten tai potentiaalisten sijoittajien kysymykset tai
tietopyynnöt. Ota yhteyttä tähän tiimiin, jos sijoittajamme ovat sinuun yhteydessä.
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5. VAHVA, MUTTA LAINMUKAINEN KILPAILU
OIKEUDENMUKAINEN KILPAILU
Uskomme, että reilu kilpailu ja tasapuoliset markkinat hyödyttävät asiakkaitamme ja antavat tuotteillemme ja tuottamallemme
lisäarvolle mahdollisuuden menestyä ansioidensa perusteella. Uskoamme tukevat monet erilaiset kilpailulait (joillakin alueilla
tunnetaan nimellä ”kilpailunrajoituksia koskevat lait”), joita on säädetty maailmanlaajuisesti. Nämä lait kieltävät kahden kilpailevan
yhtiön väliset muodolliset ja epämuodolliset sopimukset, joiden tarkoituksena on epäreilu kilpailun rajoittaminen. Olemme ylpeitä
Owens Corningin päätöksestä noudattaa sekä kaikkien kilpailua koskevien lakien kirjainta että henkeä kaikilla niillä alueilla, joilla
harjoitamme liiketoimintaa.
Jotta voisimme täyttää jatkuvan velvollisuutemme suojella oikeudenmukaista ja avointa markkinaa, emme koskaan saa tehdä
kilpailijoittemme kanssa sopimuksia, jotka rajoittaisivat kauppaa. Kaikki järjestelyt yhtiömme ja kilpailijoittemme välillä saattavat
rikkoa kilpailulakeja, vaikka ne perustuisivat epäviralliseen sopimukseen.
Selvyyden vuoksi, kun olemme kanssakäymisessä kilpailijoittemme kanssa, meidän ei pitäisi koskaan keskustella
• Alueiden tai asiakkaitten jakamisesta
• Määrätyistä tuotteista tai palveluista veloittamamme hinnan yhdenmukaistamisesta
• Tuotantokapasiteetista
• Tarjoamistamme alennuksista tai myyntiehdoista
• Joidenkin erityisten asiakkaitten tai toimittajien boikotoinnista
Olemme myös vastuussa siitä, että osallistumme yhtiön määräajoin järjestettävään kilpailukoulutukseen.
Saadaksesi lisätietoa tutustu Kilpailulakeja koskevaan käytäntöömme.

K:

Alan tapaamisessa Tero kohtaa Owens Corningin kilpailijan edustajan.
Kohteliaiden tervehdysten jälkeen edustaja kertoo, että heillä on tuote, jota
he haluaisivat myydä Owens Corningille ja sopii tapaamisen myöhemmin
samalla viikolla alan kokouksessa. Saako Tero osallistua tähän
tapaamiseen? Jos saa, millä ehdoilla?

V:

Tero saa osallistua kokoukseen jos:
• Owens Corningilla on aitoa kiinnostusta ostaa tuotteita
• Kaikissa keskusteluissa on paikalla on lakimies, ja
hän on tarkastanut etukäteen kaiken Owens Corningin
esitysmateriaalin
• Tapaamisen esityslista on valmisteltu, jaeltu ja tarkastettu
etukäteen
• Keskusteluun kuuluu ainoastaan myynnissä saatavilla olevia
tuotteita

Riippumatta siitä, osallistuuko Tero tapaamiseen vai ei, häntä
vaaditaan raportoimaan keskustelunsa kilpailijan edustajan
kanssa.
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6. KAUPPARAJOITUSTEN KUNNIOITTAMINEN
Moni niistä maista, joissa toimimme, on asettanut kauppapakotteita tai noudattaa kansainvälisten organisaatioiden, kuten
Yhdistyneiden kansakuntien tai Euroopan unionin asettamia pakotteita. Yleisesti ottaen nämä pakotteet rajoittavat tai kieltävät
asioinnin määrättyjen valtioiden tai tahojen kanssa. Ne sisällyttävät usein rahoitustoiminnan, matkustuksen sekä tuonnin ja
viennin rajoituksia.
Meillä, jotka käsittelemme kansainvälistä liiketoimintaa, on velvollisuus ymmärtää ja noudattaa voimassaolevia lakeja ja säädöksiä
maissa, joissa työskentelemme. Kaikkien asiakkaidemme huolellinen tarkastaminen voi auttaa meitä varmistamaan, että
noudatamme kaikkia soveltuvia lakeja. Saadaksesi lisätietoa, tutustu Kaupparajoitekäytäntöömme tai kysy tarvittaessa neuvoa
Lakiasiainosastolta.

TUONTI- JA VIENTITARKASTUKSET
Kansainvälisenä yhtiönä Owens Corning lähettää tuotteita ja materiaaleja päivittäin maiden rajojen yli. Meidän täytyy noudattaa
kaikkia sovieltuvia tuontia ja vientiä koskevia lakeja kaikessa liiketoiminnassamme. Koska Owens Corningin kotipaikka on
Yhdysvallat, noudatamme Yhdysvaltain tuontia ja vientiä koskevia lakeja sekä myös kaikkia soveltuvia paikallisia lakeja.
Selvyyden vuoksi ”vientiä” on minkä hyvänsä tuotteen, ohjelman, tekniikan tai tiedon lähettäminen johonkin muuhun valtioon.
Tekniikkaa, ohjelmaa tai tietoa, joka toimitetaan jonkin muu valtion kansalaiselle kyseisen henkilön sijainnista riippumatta,
saatetaan pitää myös vientinä.
Kuten vientiä, myös tuontia (tavaroita, joita ostamme ulkoisesta lähteestä ja tuomme maahan) koskevat monet lait ja säädökset.
Meitä saatetaan pyytää lähettämään joitakin tiettyjä asiakirjoja ja myös maksamaan tulleja ja veroja. Muista, että Owens Corning
on vastuussa tuontia tai vientiä koskevien tietojen täsmällisyydestä.
Meidän kaikkien pitäisi olla tietoisia, etenkin niiden, jotka myyvät ja jakelevat tuotteitamme, kansainvälisistä kaupan valvontaa koskevista
laeista ja yhtiömme käytännöistä sekä noudattaa niitä. Jos sinulla on asiasta kysyttävää, ota yhteyttä Lakiasiainosastoon.

BOIKOTTIPYYNTÖJEN KÄSITTELY
Ajoittain saatamme vastaanottaa pyyntöjä — osana sopimusta — boikotoida määrättyä valtiota tai yhtiötä. Lain mukaan emme voi
suostua mihinkään boikottipyyntöön, joka ei sisälly edellä kuvattuihin sanktioihin. Tästä syystä emme aloita mitään toimia emmekä
anna maista, yhtiöistä tai muista tahoista mitään tietoja tai lausuntoja, jotka saatettaisiin tulkita virheellisesti osallistumiseksi
laittomaan ulkomaiseen boikottiin. Jos saat tällaisen pyynnön, pitäisi sinun ilmoittaa siitä välittömästi Lakiasiainosastolle.

7. KONFLIKTITTOMAN KULTTUURIN LUOMINEN
ETURISTIRIIDAT
Meidän velvollisuutemme on olla lojaaleja toisillemme ja Owens Corningille. Tämä merkitsee, ettemme saa ajaa omaa
henkilökohtaista etuamme yhtiömme edun kustannuksella. Voimme välttää jopa vaikutelman ristiriidasta paljastamalla olemassa
olevat suhteemme ja raportoimalla esimiehellemme, Henkilöstöosastolle tai Lakiasiainosastolle mistä tahansa tilanteesta, josta
emme ole varmoja. Meidän täytyy välttää tilanteita, jotka voivat johtaa eturistiriitaan, mutta — mikä tärkeintä — paljastaa ne, jotta
missään liiketoiminnassamme ei olisi mitään sopimatonta.
Joitakin yleisimmistä tilanteista, jotka saattavat johtaa ristiriitoihin, on kuvattu tässä osiossa. Jos tarvitset lisätietoa, tutustu
Eturistiriitakäytäntöömme.
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TYÖNTEKO YRITYKSEN ULKOPUOLELLA
Työntekijöinä olemme ensisijaisesti vastuussa Owens Corningille. Vaikka jotkut meistä saattavat ottaa toisen työn tai harjoittaa
omaa liiketoimintaansa, ei niiden koskaan pitäisi olla ristiriidassa kanssa yhtiötämme kohtaan. Tämä merkitsee, ettemme saa
työskennellä yrityksessä, joka kilpailee Owens Corningin kanssa. Vastaavasti emme saa työskennellä yrityksissä, jotka ovat
Owens Corningin liikekumppaneita, asiakkaita tai toimittajia. Emme saa koskaan käyttää yhtiön resursseja — mukaan lukien aika,
nimi, tilat tai laitteet — ulkopuolisen edun ajamiseen tai ulkopuolisen liiketoiminnan harjoittamiseen.

TALOUDELLINEN ETU
Owens Corningilla ei ole aikomuksena hallita henkilökohtaisia raha-asioitamme, ja meitä rohkaistaan sijoittamaan parhaaksi
katsomallamme tavalla. Meidän on kuitenkin seurattava joitakin suuntaviivoja varmistaaksemme, että henkilökohtaiset
sijoituksemme eivät saata meitä kilpailutilanteeseen yhtiön kanssa. Tästä syystä meillä ei saa olla merkittävää taloudellista intressiä
(yli 1 % omistusosuutta) missään yhtiössä, joka kilpailee tai harjoittaa liiketoimintaa Owens Corningin kanssa.

PERHEENJÄSENTEN KANSSA TYÖSKENTELY
Yritämme välttää työpaikalla vaikutelmaa suosimisesta siten, ettei lähisukulaisten kesken ole raportointisuhdetta. ”Lähisukulaiset”
sisältävät puolisosi tai asuinkumppanisi, lapsesi, vanhempasi, sisaruksesi ja appivanhempasi. Jos huomaat olevasi tässä
tilanteessa, saata se esimiehesi tietoon, ja toinen perheenjäsenistä siirretään uusiin tehtäviin.
Jos lähisukulaisemme työskentelee Owens Corningin tavaran- tai palveluntoimittajalla, jakelijalla tai kilpailijalla, täytyy asiasta
myös ilmoittaa esimiehelle, Henkilöstöosastolle tai Lakiasiainosastolle. Jos olet tällaisessa tilanteessa ja työsi liittyy hankintoihin
tai sopimusten solmimiseen, et saa osallistua toimittajan valintaan tai sopimusneuvotteluihin. Muista, että jopa vaikutelma
sopimattomasta vaikuttamisesta saattaa vahingoittaa yhtiötä.

K:

Tonin on tarpeen löytää uusi alueellinen jakelija Owens Corningille ja hänen
tyttärensä Jenna on juuri aloittanut kuljetusyhtiössä, joka toimii alueella. Tonin mielestä
ratkaisu kuulostaa helpolta, ja hän on ylpeä kyetessään suomaan jonkin verran
liiketoimintaa tyttärensä uudelle yhtiölle. Onko tämä sopivaa?

V:

Ei ole. Vaikka tämä jakelija olisikin paras valinta yhtiöllemme juuri
nyt, ei Toni saa koskaan suosia Jennan yhtiötä pelkästään siksi, että
tämä työskentelee siellä. Voidakseen varmistua siitä, ettei ristiriita
muodosta ongelmaa, tarvitsee Tonin paljastaa tilanne esimiehelleen,
joka voi päättää, pitäisikö jonkun muun hoitaa liikesuhdetta. Tämä ei
johdu Tonin luonteesta tai kyvykkyydestä — vältämme aina ristiriitaisilta
vaikuttavia tilanteita, ikäänkun ne olisivat todellisia ristiriitoja.

YRITYKSEEN LIITTYVÄT MAHDOLLISUUDET
Velvollisuutemme on pidättäytyä kilpailemasta Owens Corningin kanssa. Tämä merkitsee osaksi, että emme voi vastaanottaa
henkilökohtaista etua mistään sellaisesta tilaisuudesta liiketoimintaan, josta kuulemme ollessamme työsuhteessa Owens
Corningin kanssa, paitsi siinä tapauksessa, että yhtiöllä on ollut tilaisuus arvioida tuo mahdollisuus, ja se on päättänyt olla
seuraamatta sitä. Tähän sisältyvät muun ohella mahdollisuudet, jotka liittyvät kiinteistöihin ja sijoituksiin.

OHJEET RISTIRIIDASTA RAPORTOINTIIN
Jos epäilet, että saatat olla eturistiriitatilanteessa, tai sinulla on syytä epäillä muiden Owens Corningin työntekijöitten rikkovan
tätä käytäntöä, pitäisi sinun raportoida asiasta esimiehellesi, Henkilöstöosastolle, Liiketoimintaneuvoston jäsenelle tai
Lakiasiainosastolle, jossa asia tutkitaan ja ratkaistaan raportin perusteella. Voit myös olla yhteydessä mihin hyvänsä näissä
Käytännesäännöissä listattuun tahoon tai laatia raportin liiketoiminnan puhelinpalveluun. Muista, että eturistiriita ei välttämättä ole
Käytännesääntöjemme vastainen, mutta sellaisesta tilanteesta ilmoittamatta jättäminen on sitä.
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8. TÄSMÄLLISTEN ASIAKIRJOJEN YLLÄPITO
TALOUDESTA RAPORTOINTI
Owens Corning pitää yllä monia erilaisia asiakirjoja monimutkaisista talousasiakirjoista päivittäisiin kuluja tai aikavalvontaa
koskeviin asiakirjoihin. Yhtiömme luottaa kaikkiin näihin asiakirjoihin suunnitellessaan tulevaisuutta ja tarjotessaan sijoittajille,
liikekumppaneille ja viranomaisille täydellistä ja ymmärrettävää tietoa liiketoiminnastamme. Siksi on olennaisen tärkeää varmistaa,
että kaikkia yhtiömme asiakirjoja pidetään rehellisesti ja tarkasti. Siksi jokainen meistä on vastuussa siitä, että raportoimme mistä
tahansa löytämästämme epätarkasta, epätäydellisestä tai vilpillisestä merkinnästä.
Varmistamme myös, että olemme sekä tarkkoja että oikea-aikaisia vastatessamme mihin tahansa ulkosiin raportointivaatimuksiin,
kuten esimerkiksi määräaikaisraportit Yhdysvaltain Securities and Exchange Commissionille. Jos epäilet, että yhtiömme
viranomaisille tai sisäisille tai ulkoisille tarkastajille toimittamat tiedot ovat jollakin tavoin epätäydellisiä, epätarkkoja tai muutoin
harhaanjohtavia, on velvollisuutesi raportoida asiastasi esimiehellesi tai sisäisen tarkastuksen varajohtajalle. Saadaksesi lisätietoa
tutustu Yhtiön kirjanpitokäytäntöön.

ASIAKIRJOJEN HALLINNOINTI
Rakennamme luottamusta asiakkaisiin, sääntelyviranomaisiin ja osakkeenomistajiin varmistamalla, että kaikki asiakirjamme
luodaan ja niitä ylläpidetään järjestelmällisesti, jotta löytäisimme tarvitsemamme tiedot nopeasti. Tämä pätee kaikkiin asiakirjoihin,
olivat ne sitten paperia, kuvia, sähköisiä tai sähköposteja.
Noudatamme asiakirjojen hallinnointikäytäntöjä ja -säilytysaikatauluja kaikissa toimipisteissämme. Noudatamme myös mitä
tahansa oikeudellista säilytysvaatimusta ja säilytämme kaikkia erityisiin aiheisiin liittyviä asiakirjoja oikeusjärjestelmän vaatimalla
tavalla. Emme koskaan tuhoa tai peukaloi yhtiön asiakirjoja ennen niiden säilytysaikataulussa osoitettua vanhenemista. Jos sinulla
on asiakirjojen säilyttämiseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä esimieheesi tai toiseen näissä Käytännesäännöissä mainittuun
tahoon. Saadaksesi lisätietoa tutustu Asiakirjojen hallinnointikäytäntöön.

TARKASTUKSIIN JA TUTKINTOIHIN VASTAAMINEN
Noudatamme täysin kaikkia sisäisten ja ulkoisten tarkastajiemme pyyntöjä ja toimitamme heille kaikista tarkimmat ja oikea-aikaiset
tiedot. Emme koskaan johda harhaan tai yritä vaikuttaa tutkimuksiin, tilintarkastuksiin tai kyselyihin.

9. ON VARMISTETTAVA, ETTÄ SITOUMUKSET
ON TEHTY ASIANMUKAISESTI
SOPIMUSTEN HALLINNOINTI
Kova työmme on vuosien aikana luonut Owens Corningille hyvän maineen ja ne luottavaiset suhteet, jotka meillä on asiakkaitten
ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti. Tehdessämme sitoumuksia yhtiömme puolesta, haluamme aina varmistua siitä, että
pystymme täyttämään lupauksemme. Siksi on erittäin tärkeää, että missä tahansa sellaisessa tilanteessa, jossa sidomme yhtiömme
johonkin tai luomme lainmukaisen velvoitteen, hyväksytään kukin näkökohta asianmukaisesti ja kirjataan.
Kun sitoudumme johonkin, meidän täytyy noudattaa Päätöksenteko-ohjeen tasoja. Käytännössä käsitellään asianmukaiset
hyväksynnät — tarkastus ja allekirjoitus — mille tahansa sellaiselle toimenpiteelle, joka sitoo yhtiötämme. Ennenkuin toteutamme
asiakirjan sisällön, täytyy meidän olla ehdottoman varmoja siitä, että asianmukaiset tarkastukset on suoritettu ja lupa
allekirjoitukseen on myönnetty.
Aina, kun suoritat liiketoimen yhtiön puolesta, esitä itsellesi seuraavat kysymykset:
• Onko kaikki tarvittavat yhtiön hyväksynnät ja allekirjoitukset hankittu?
• Onko liiketoimen hyväksyjällä tai allekirjoittajalla asianmukainen hyväksyntäoikeus?
• Onko minulla oikeus panna täytäntöön nämä asiakirjat ja sitoa yhtiö niihin?
Sinun pitäisi jatkaa vain, jos vastaus kaikkiin kolmeen kysymykseen on ”kyllä”. Jos sinulla kysyttävää, ota yhteyttä
Lakiasiainosastoon. Saadaksesi lisätietoa, tutustu Päätöksenteko-ohjeeseemme tasoihin.
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YHTIÖN VOIMAVAROJEN KÄYTTÄMINEN
Vastaavasti, kun meidän ei pitäisi sitoa yhtiön voimavaroja, jollei meillä ei ole asianmukaista lupaa niin tehdä, on myös tärkeää
suojata yhtiön omaisuutta varkauksilta, tuhlaukselta ja väärinkäytöksiltä. Owens Corningilla on joukko erilaisia voimavaroja, jotka
ovat markkinoilla menestyksemme ja kilpailukykymme kannalta olennaisia. Tähän kuuluvat luottamukselliset tietomme (katso
”Luottamuksellinen tieto ja aineeton omaisuus”) sekä fyysinen omaisuus, kuten laitokset, ajoneuvot, laitteet, tietokonejärjestelmät,
resurssit ja arkistot.

10. YHTIÖN ELEKTRONISTEN JÄRJESTELMIEN
ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ
YHTIÖN TIETOKONEJÄRJESTELMÄT
Aivan, kuten velvollisuutemme on suojella yhtiömme omaisuutta, jaamme myös yhdessä velvollisuuden käyttää Owens
Corningin tietokoneresursseja, verkkoja sekä internet- ja sähköpostijärjestelmiä vastuullisesti. Yhtiömme tarjoaa nämä
resurssit liiketoiminnan tarkoituksiin, joten meidän on varmistettava, että satunnainen henkilökohtainen internetin tai yhtiön
sähköpostijärjestelmän käyttö on vähäistä ja sopivaa. Me emme saa koskaan käyttää yhtiön tietokonejärjestelmiä ja -tekniikoita
ladataksemme, katsellaksemme tai lähettääksemme materiaalia, joka on laitonta, loukkaavaa tai ilmeisen seksuaalista.
Kaikki Owens Corningin verkon sisältämä tieto ja tiedostot ovat yhtiömme omaisuutta ja Owens Corning varaa — lain salliessa —
oikeuden tarkkailla tai paljastaa ilmoittamatta viestejä, asiakirjoja tai muita tiedostoja yhtiön tietokoneilta. Saadaksesi lisätietoja
tutustu Käytäntöön sähköisten järjestelmien käytöstä.
Jos tiedät tai epäilet tapahtuneen Owens Corningin tekniikoiden tai viestintäjärjestelmien väärinkäyttöä, kerro asiasta välittömästi
esimiehellesi.

POIKKEUKSET
Joissakin tapauksissa yhtiömme saattaa luopua tämän Käytännesäännön noudattamisesta. Tällaisia lupia luopua annetaan
ainoastaan rajoitetusti, ja niistä päätetään tapauskohtaisesti. Yhtiön hallitus tai yhtiön hallituksen valvonta- ja nimeämiskomitea
saattaa antaa luvan luopua tämän Käytännesäännön noudattamisesta yhtiön hallituksen tai ylimmän johdon jäsenelle. Mikä
tahansa hallituksen tai ylimmän johdon jäsenelle annettu lupa luopua tästä Käytännesäännöstä paljastetaan ripeästi soveltuvan
lain, Yhdysvaltain Securities and Exchange Commissionin sääntöjen sekä New Yorkin pörssin (NYSE) vaatimusten mukaisesti.
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