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Ahlström Capital on perheomisteinen sijoitusyhtiö, jonka kaikkea toimintaa ohjaavat Ahlströmin 
suvun arvot: kunnianhimo ja vastuullisuus. Ahlström Capitalin missiona on luoda parempi maailma 
tuleville sukupolville vastuullisen arvonluonnin myötä. Tämä näkyy muun muassa siinä, että olemme 
sitoutuneet kasvattamaan Ahlström Capitalin arvoa vastuullisella tavalla ja noudattamaan tiukkoja 
oikeudellisia ja eettisiä vaatimuksia kaikessa toiminnassamme. 

Näissä eettisissä periaatteissa esitetään päivittäistä työtämme ohjaavat ydinperiaatteet ja 
-arvot, ja ne koskevat kaikkia Ahlström Capital -konsernin johtajia, toimihenkilöitä, työntekijöitä ja 
edustajia. Portfolioyhtiöillä, joihin Ahlström Capital sijoittaa, tulisi olla omat eettiset ohjeistuksensa, 
jotka ovat sopusoinnussa Ahlström Capitalin noudattamien eettisten periaatteiden kanssa.

Näiden eettisten periaatteiden tarkoituksena on auttaa johtajia, toimihenkilöitä, työntekijöitä 
ja muita edustajia tekemään perusteltuja ja harkittuja liiketoimintapäätöksiä, lisätä tietoisuutta 
ja ehkäistä väärinkäytöksiä. Suosittelemme ja edellytämme sinun tutustuvan näihin eettisiin 
periaatteisiin, keskustelevan niistä kollegoidesi kanssa sekä kysyvän, jos sinulla on kysymyksiä. 
Ilmaisethan huolesi, jos näet tai epäilet väärinkäytöksiä missään muodossa.

Jos jokin tilanne tuntuu hankalalta tai epämääräiseltä, kysy itseltäsi:

• Onko tämä Ahlström Capitalin periaatteiden ja arvojen mukaista?
• Hyväksyisikö kollega, osakkeenomistaja, vastapuoli tai muu sidosryhmätaho tämän?
• Haluaisinko lukea aiheesta tiedotusvälineistä? 

Jos vastaat yhteenkin kysymykseen kieltävästi tai olet edelleen epävarma, käänny esihenkilösi tai 
lakitiimimme puoleen. 

YHTEISET EETTISET PERIAATTEEMME

Näitä eettisiä periaatteita on täydennetty tarvittaessa yksityiskohtaisemmilla ohjeilla ja 
periaatteilla. Tämä merkki osoittaa, että aiheesta on tarkempia ohjeita intrassamme.

Nämä eettiset periaatteet ovat Ahlström Capitalin hallituksen hyväksymät. 

Lasse Heinonen
Toimitusjohtaja, Ahlström Capital
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Rehellisyys on sitä,  
että tekee oikein silloinkin, 
kun kukaan ei katso.

Toiminnan eettisyys on kaiken perusta. Se alkaa arvoistamme 
ja työskentelytavoistamme. Olemme myös sitoutuneet 
toimimaan soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti kaikessa 
liiketoiminnassamme. 

Noudatamme hyviä pohjoismaisia hallinnointikäytäntöjä, kuten 
suomalaisia pörssiyhtiöitä koskevaa hallinnointikoodia.  

LAKIEN 
NOUDATTAMINEN
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• Älä mieti pelkästään oikeudellisia seuraamuksia – 
pohdi myös päätöstesi eettistä puolta.  

• Varmista, että tunnet ja ymmärrät työtehtäviäsi 
koskevat olennaiset ohjeet, lait ja määräykset. 

• Kysy neuvoa lakitiimiltämme, jos olet epävarma, 
miten pitäisi toimia.

• Toimi periaatteidemme ja arvojemme mukaisesti. 

Miten voin edistää  
vaatimustenmukaisuutta  
jokapäiväisessä työssäni?
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Uskomme, että vastuullinen toiminta on edellytys 
pitkäaikaisen arvon luonnille. Olemme sitoutuneet edistämään 
portfolioyhtiöidemme vastuullista liiketoimintaa ja johtamaan 
kiinteistö- ja metsäsijoituksiimme liittyvää varainhoitoa 
kestävästi. Uusia sijoituskohteita arvioidessamme otamme 
huomioon ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja 
hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät riskit ja mahdollisuudet. 
Vastuullisuustyömme viitekehyksestä kerrotaan tarkemmin 
vastuullisuuspolitiikassamme. 

Omistajana ja yhtiönä keskitymme ensisijaisesti kolmeen osa-
alueeseen:

VASTUULLINEN 
SIJOITTAMINEN

Olemme YK:n Global Compact -aloitteen jäsen ja sitoudumme 
aloitteen periaatteisiin kaikessa toiminnassamme.

1. Yritysetiikka ja pohjoismainen hallintomalli
2. Ilmastonmuutos, resurssitehokkuus ja luonnon monimuotoisuus
3. Henkilöstön hyvinvointi sekä diversiteetti & inklusiivisuus

Vastuullisuudessa ei ole  
kyse enää vain siitä, että 
tekisimme vähemmän  
pahaa, vaan siitä, että  
tekisimme enemmän hyvää.
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• Älä tee vastuullisuuspolitiikkamme vastaisia  
sijoituksia.

• Älä vaikene. Jos huomaat sijoituksissamme  
vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen kanssa  
ristiriidassa olevaa toimintaa – ota se puheeksi. 

• Noudata vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä. 
• Harkitse kaikkien sijoitusten ympäristövastuu-

seen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallin-
totapaan (ESG) liittyviä vaikutuksia ja riskejä. 

Miten voin edistää  
vastuullista sijoittamista?
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Onko suurempaa  
viisautta kuin  
ystävällisyys?

Ahlström Capitalilla olemme yhdessä vastuussa siitä, että luomme 
positiivisen työympäristön, jossa kaikkia työntekijöitä kohdellaan 
kunnioittavasti ja kaikille annetaan yhtäläiset mahdollisuudet. 

Arvostamme erilaisia taustoja, kokemuksia ja kykyjä. Turvallisen ja 
terveellisen työympäristön ylläpitäminen on meille kunnia-asia. 

Emme suvaitse minkäänlaista syrjintää tai häirintää, kiusaamista, 
uhkailua, hyväksikäyttöä tai muuta sopimatonta käyttäytymistä, 
kohdistuupa se sitten kollegoihin, yhteistyökumppaneihin tai 
muihin sidosryhmiin. 

VASTUULLINEN 
TYÖYMPÄRISTÖ
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• Älä kiusaa tai käyttäydy syrjivästi.
• Älä uhkaile muita fyysisesti tai sanallisesti tai 

nöyryytä heitä.
• Älä kerro juttuja tai vitsejä, jotka voitaisiin kokea 

sopimattomiksi – kaikilla ei ole samanlainen  
huumorintaju. 

• Älä ohita sopimatonta käytöstä.

• Kohtele muita kunnioittavasti ja ystävällisesti.
• Arvosta erilaisia taustoja, kokemuksia ja kykyjä.
• Noudata terveyttä ja turvallisuutta koskevia  

ohjeita.
• Ilmoita viipymättä sopimattomasta käytöksestä, 

jos huomaat sellaista työpaikalla. 

Miten voin edistää  
vastuullista työyhteisöä?
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Kun henkilökohtainen etu ja ammatillinen etu ovat vastakkain, 
kyseessä on eturistiriita. Teemme aina liiketoimintapäätökset 
Ahlström Capitalin edun mukaisesti. Kaikkien työntekijöiden tulee 
välttää eturistiriitoja ja toimia, jotka voivat vaikuttaa siltä, että 
toisia organisaatioita, henkilöitä tai sidosryhmiä suositaan yhtiön 
kustannuksella.

Jos tällainen tilanne kuitenkin syntyy, työntekijöiden tulee 
välittömästi ilmoittaa ristiriidasta asianosaisille ja hoitaa tilanne 
sisäisten käytäntöjen ja menettelytapojen mukaisesti. 

ETURISTIRIIDAT

Mikä on eturistiriita?

Eturistiriita voi syntyä, kun 
henkilökohtaiset edut poikkeavat 

Ahlström Capitalin eduista. Edut eivät 
välttämättä ole samat, vaikka päätös 

tai lopputulos vaikuttaisikin olevan 
suotuisa kaikille. 
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• Älä sekoita yhtiön liiketoimintaa perheenjäsen-
tesi, ystäviesi tai muun lähipiirisi liiketoiminnan 
kanssa.

• Älä vaikene. Jos huomaat mahdollisen eturistirii-
dan – ota se puheeksi. Se voidaan usein selvit-
tää avoimella ja rehellisellä keskustelulla. 

• Ota aina selkeästi ja avoimesti etäisyyttä pää-
töksentekoon, jos siihen liittyy henkilökohtainen 
yhteys. Jo pelkkä vaikutelma eturistiriidasta on 
usein vahingollinen, vaikka se olisi perusteeton.

• Pidä suhteesi liiketoimintakumppaneihin  
ammatillisena: vältä liiallista tuttavallisuutta.

• Tee kaikki liiketoimintapäätökset yhtiön edun 
mukaisesti. 

Miten voin välttää eturistiriitoja?
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Harjoitus: Mitkä seuraavista ovat eturistiriitoja?
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Sääntöjä tulee 
aina noudattaa.

Harjoitamme liiketoimintaamme reilusti ja eettisesti. Otamme 
huomioon sovellettavan kilpailulainsäädännön vaatimukset 
ja vältämme sopimattomia rajoittavia kauppatapoja, kuten 
lainvastaista hinta- ja markkinatietojen vaihtamista tai yritysten 
välistä kilpailua rajoittavia laittomia sopimuksia kilpailijoiden 
kanssa.

REILU KILPAILU
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• Älä vaihda kilpailijoiden kanssa kaupallisesti  
arkaluontoisia tietoja, kuten hinnoittelua,  
asiakkaita ja sopimusehtoja koskevia tietoja, 
äläkä keskustele niistä. 

• Älä vastaa tai kommentoi, jos kilpailija ehdottaa 
luottamuksellista keskustelua. 

• Toimi puolueettomasti, kun teet liiketoimintaa 
koskevia päätöksiä, esimerkiksi määrität hintoja 
tai ehtoja.

• Dokumentoi yhteistyö kilpailijoiden kanssa.
• Ole yhteydessä lakitiimiimme, jos olet epävarma.

Miten voin edistää  
reilua kilpailua?
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Avoimuus on  
luottamuksen  

perusta.

Viestimme sidosryhmillemme avoimesti ja proaktiivisesti. 
Julkaisemme kattavat, tarkat ja asianmukaiset tiedot oikea-
aikaisesti sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. 

Voit edistää vastuullista viestintää

• käsittelemällä kaikkea ei-julkista tietoa huolellisesti
• toimimalla sosiaalisessa mediassa harkitsevaisesti ja  

vastuullisesti
• suhtautumalla laajalle joukolle suunnattuun sisäiseen  

viestintään kuin se olisi julkista.

VIESTINTÄ JA 
TIEDOTTAMINEN



Code of Conduct – 16

MIkä on sisäpiiritietoa?

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan  
sellaista tietoa, jolla olisi 

todennäköisesti ”merkittävä vaikutus” 
jonkin arvopaperin hintaan,  

jos se tulisi julkiseksi. 

Suhtaudumme vakavasti Ahlström Capitalin ja muiden osapuolten 
luottamuksellisiin tietoihin. Kaikki Ahlström Capitaliin ja sen 
portfolioyhtiöihin liittyvät tiedot ovat itsessään luottamuksellisia. 
Kaikkien työntekijöiden on pidettävä salassa työn kautta 
saadut luottamukselliset tiedot (kuten tiedot, jotka koskevat 
Ahlström Capitalin ja portfolioyhtiöiden taloudellista asemaa, 
strategioita, mahdollisia sijoituksia ja arvopaperijärjestelyitä, sekä 
henkilötiedot). Käytämme luottamuksellisia tietoja vain laillisiin 
liiketoimintatarkoituksiin ja jaamme niitä vain tarpeen mukaan.

Työntekijä, jolla on pääsy sisäpiiritietoon, ei saa laittomasti 
paljastaa kyseistä tietoa tai käydä rahoitusvälineillä kauppaa tai 
antaa suosituksia tällaisesta kaupankäynnistä kyseisen tiedon 
perusteella. Kieltoon ei vaikuta se, mistä ja miten sisäpiiritieto on 
saatu. Kaikkien työntekijöiden on pidättäydyttävä liiketoimista, 
jotka voivat antaa vaikutelman luottamuksellisen tiedon tai 
sisäpiiritiedon käytöstä, ja vältettävä osallistumista sellaisiin 
liiketoimiin, jotka saattavat vaarantaa heidän kykynsä hoitaa 
työtehtäviään tai heikentää luottamusta Ahlström Capitaliin.

SALASSAPITO  
JA SISÄPIIRITIETO
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• Älä keskustele luottamuksellisista aiheista julkisil-
la paikoilla, sosiaalisessa mediassa tai sukulais-
ten ja ystävien kanssa. 

• Älä julkaise tietoa sosiaalisessa mediassa, ellei 
sinulla ole siihen erikseen lupaa.

• Älä osta tai myy osakkeita tai muita arvopape-
reita, jos sinulla on sisäpiiritietoa.

• Älä julkaise sisäpiiritietoa. 

• Käytä vain yhtiön hyväksymiä laitteita, palve-
luita ja ohjelmistoja. 

• Vältä riskialtista internetin käyttöä: älä esimer-
kiksi klikkaa epäilyttäviä linkkejä. 

• Jaa luottamuksellista tietoa vain liiketoiminnan 
tarkoituksiin ja vain tarvittaessa. 

• Lukitse tietokoneesi, kun poistut työpöytäsi 
äärestä. 

Miten voin edistää yhtiön tietojen  
luottamuksellisuutta?
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Suhtaudumme vakavasti henkilötietoihin ja käsittelemme niitä 
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Huolehdi yksityisyydensuojasta näin:

• Ota yksityisyydensuoja huomioon kaikessa mitä teet, koko hen-
kilötietojen elinkaaren ajan – tietojen keräämisestä niiden pois-
tamiseen asti

• Pidä kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisena ja kä-
sittele niitä tietoturvallisesti

• Älä jaa kollegoidesi tai muiden osapuolten henkilökohtaisia tie-
toja, ellei sinulla ole siihen lupaa

• Käsittele henkilötietoja vain sen verran kuin työtehtäväsi suorit-
taminen edellyttää

• Pyri tiedostamaan yksityisyydensuojaan liittyvät kysymykset ja 
perehdy aiheeseen 

• Älä jätä henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja julkisille paikoille tai 
edes työpöydällesi: säilytä niitä lukkojen takana, kun et käytä 
niitä. 

YKSITYISYYS

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, 
jotka liittyvät tunnistettuun tai 

tunnistettavissa olevaan henkilöön  
tai henkilöön, jonka henkilöllisyys  
voidaan selvittää hankkimalla ja  

yhdistämällä lisätietoja. 
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Harjoitus: Mitkä seuraavista ovat henkilötietoja?
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Valitsemme hankkeemme ja liikekumppanimme huolella ja 
varmistamme, että Ahlström Capitalin hyväksi ja sen puolesta 
toimiessaan liikekumppanimme sitoutuvat noudattamaan 
soveltuvia lakeja ja määräyksiä sekä näissä eettisissä 
periaatteissa esitettyjä eettisiä vaatimuksia, toimittajiamme 
koskevia eettisiä periaatteita sekä vastuullisuuspolitiikkaamme.

KOLMANNET  
OSAPUOLET
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• Vältä yhteistyötä sellaisten toimijoiden kanssa, 
joiden toiminta ei ole eettistä ja vastuullista. 

• Jos liikekumppanin ehdottamat toimet eivät  
tunnu oikealta, kieltäydy niistä. 

• Varmista, että sinulla on riittävät tiedot liike- 
kumppanista: onko se esimerkiksi merkitty 
asianmukaisesti ennakkoperintä- ja ALV- 
rekistereihin? Tunne yhteistyökumppanisi. 

• Kerro liikekumppanille yritysetiikkaa koskevista 
vaatimuksistamme toimittamalla hänelle eetti-
set periaatteemme tai toimittajiamme koskevat 
eettiset periaatteemme.

• Jos havaitset, että liikekumppani on saattanut 
toimia epäeettisesti, keskustele asiasta esi- 
henkilösi tai lakitiimimme kanssa.

Miten voin edistää eettisyyttä  
liikekumppaneiden kanssa?
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LAHJONNAN JA KOR-
RUPTION TORJUNTA

Emme hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. 
Työntekijät eivät saa suoraan tai välillisesti tarjota tai 
vastaanottaa minkäänlaisia lahjuksia, rahasuorituksia, etuja, 
palveluja tai mitään arvokasta.

Vaikka lahjojen vaihtaminen ja vieraanvaraisuus on tavanomaista 
liikesuhteissa, työntekijöiden on pidättäydyttävä tarjoamasta 
tai vastaanottamasta lahjaa tai muuta etua, jos se on lain tai 
sisäisten käytäntöjen vastainen, kohtuuttoman hintainen, jos sitä 
tarjotaan tai se vastaanotetaan salaa tai toistuvasti, jos sillä on 
tarkoitus vaikuttaa päätöksentekoon tai jos se on kyseisessä 
yhteydessä muuten sopimaton. 

Huomioithan, että 
• sääntelyviranomaisten ja virkamiesten kanssa asioidessamme 

toimimme aina eettisesti ja sovellettavien sääntöjen ja 
määräysten mukaisesti. 

• kaikkien lahjoitusten ja sponsorointien on oltava asiallisia ja 
käytäntöjemme mukaisia. 

Lahjat ja vieraanvaraisuus  
eivät saa koskaan vaikuttaa  

tai näyttää vaikuttavan  
päätöksentekoon.
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Esimerkkejä kielletyistä lahjoista
• Lahjat, joilla yritetään vaikuttaa päätöksentekoon
• Luonteeltaan kohtuuttomat tai sopimattomat  

lahjat
• Käteinen tai sitä vastaava lahja (esim. lahjakortit)

Esimerkkejä hyväksyttävistä lahjoista
• Lounas paikallisessa ravintolassa
• Tavanomaiset yritystilaisuudet ja -tapahtumat
• Mainostuotteet yrityksen logolla
• Messuliput

Mikä on hyväksyttävää vieraan-
varaisuutta tai sopiva lahja? 

Kiinnitä erityistä huomiota sovellettavien sääntöjen 
ja määräysten noudattamiseen, kun asioit 

sääntelyviranomaisten tai virkamiesten kanssa.



Code of Conduct – 24

Luottamus on  
rehellisyyden  
sivutuote.

Ahlström Capital on sitoutunut noudattamaan kaikkea 
sovellettavaa rahanpesun vastaista lainsäädäntöä.

Kaikilla Ahlström Capitalin työntekijöillä ja edustajilla on 
velvollisuus toimia rehellisesti ja pitää henkilökohtaiset raha-
asiansa täysin erillään Ahlström Capitalin taloudesta. Emme 
hyväksy vilpillistä toimintaa, kuten kavalluksia, petoksia tai 
varkauksia.

PETOSTEN JA RAHAN-
PESUN TORJUNTA
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• Älä koskaan sekoita henkilökohtaisia ja yhtiön 
rahoja, edes väliaikaisesti. 

• Älä käytä yhtiön varoja henkilökohtaisiin tarkoi-
tuksiin. 

• Ole huolellinen, kun hyväksyt tai tarkastat  
laskuja tai ostopyyntöjä. 

• Noudata yhtiön matkustussääntöä.
• Jos epäilet petosta tai huomaat työntekijäm-

me tai liikekumppanimme toiminnassa jotakin 
epäilyttävää, ilmoita asiasta viipymättä. 

Miten voin estää petoksia  
ja edistää rehellisyyttä?
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Edistämme avointa ja rehellistä kulttuuria, jossa työntekijöitä 
kannustetaan tuomaan ongelmat rohkeasti esiin. Kannustamme 
jokaista kertomaan mahdollisista epäiltyyn epäeettiseen 
toimintaan tai väärinkäytöksiin liittyvistä huolistaan, jotta 
vältetään haasteiden kehittyminen isommiksi ongelmiksi.

Jokainen meistä on vastuussa näiden eettisten periaatteiden 
tuntemisesta ja noudattamisesta. Jos olet epävarma näiden 
eettisten periaatteiden noudattamisesta, otathan yhteyttä 
esihenkilöösi tai lakitiimiimme. 

Voit ilmoittaa huolenaiheesta keskustelemalla esihenkilösi tai 
lakitiimimme kanssa tai tehdä nimettömän ilmoituksen intrassa 
whistleblowing-kanavan kautta. Kaikki ilmoitukset tutkitaan ja 
käsitellään luottamuksellisesti. 

OHJEISTUS JA 
RAPORTOINTI
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• Älä vaikene.  
• Älä rankaise sitä, joka nostaa huolenaiheen 

esiin.

• Kerro rohkeasti, jos näet tai kuulet jotakin, joka 
ei tunnu oikealta.

• Kuuntele, kun joku ilmaisee huolensa. Vie asia 
tarvittaessa eteenpäin.

• Jos olet epävarma, kysy! Esihenkilösi, HR- ja 
lakitiimi ja yhtiön johto ovat apunasi. 

Miten voin edistää kulttuuria,  
jossa vaikeatkin asiat otetaan 
avoimesti puheeksi?
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Harjoitus: Miten voin ilmoittaa näiden eettisten periaatteiden 
vastaisesta toiminnasta?
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Code of Conduct – 29

Mitä tapahtuu, kun otan huoleni puheeksi?

Kaikki ilmoitetut tapaukset käsitellään  
luottamuksellisesti ja annetaan tarvittaessa 

riippumattoman osapuolen tutkittaviksi. 
Emme hyväksy toimintaa, jossa väärin- 

käytöksestä ilmoittaneelle pyritään  
kostamaan.

 

Kaikki näiden eettisten periaatteiden, muiden sisäisten sääntöjen 
ja ohjeiden tai lakien ja määräysten epäillyt rikkomukset 
tutkitaan. Tutkinnassa tehtyjen havaintojen perusteella ryhdytään 
asianmukaisiin korjaaviin ja kurinpidollisiin toimiin, kuten 
varoituksen antamiseen tai vakavissa tapauksissa työsuhteen 
päättämiseen. Epäillystä rikollisesta toiminnasta ilmoitetaan 
asianomaisille viranomaisille. 
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