POSIVAN TOIMINTAOHJE

P

osivan tehtävänä on huolehtia omistajiensa
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta.
Toimimme eettisesti ja vastuullisesti. Noudatamme voimassaolevia lakeja ja määräyksiä niin liiketoiminnassa kuin vuorovaikutuksessa yhtiön sisällä ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.
Toimintamme lähtökohtana on korkean turvallisuuskulttuurin tinkimätön noudattaminen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuuden varmistaminen. Tämä edellyttää korkeaa moraalia ja laatua
kaikessa toiminnassamme.
Keskinäinen kunnioitus sekä toisiamme arvostava
yhteistyö on meille ensiarvoisen tärkeää. Toimimme
avoimesti ja säilyttäen luottamuksellisuuden.
Posiva kantaa sille kuuluvan vastuun kaikissa määräysvallassaan olevissa asioissa. Kannamme vastuuta
jokaisesta työntekijästämme, organisaatiostamme ja
sidosryhmistämme.
Edellytämme, että kaikki Posivalaiset samoin kuin
kumppanimme ja alihankkijamme noudattavat toimintaohjeessa määriteltyjä periaatteita.

Toimintamme perusperiaatteet
• Edistämme korkeaa moraalia sekä laatua kaikessa
toiminnassamme.
• Sitoudumme toimimaan tinkimättömän rehellisesti
sekä eettisesti. Noudatamme lakeja ja määräyksiä, jotka ovat voimassa niissä maissa, joissa toimimme.
• Noudatamme OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille (vuoden 2011 tarkistus).
• Emme salli kiusaamista, syrjintää tai häirintää.
• Kanssakäyminen sidosryhmiemme kanssa on korkeiden eettisten periaatteiden ohjaamaa eikä ole uhka
kummankaan osapuolen maineelle tai puolueettomuudelle. Emme tue poliittista toimintaa.
• Osallistumme lähialueen kehittämiseen tekemällä
yhteistyötä paikallisyhteisön ja paikallisten yritysten
kanssa.
• Otamme sidosryhmiemme näkemykset huomioon
suunnitelmissa ja päätöksissä, joilla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia siellä missä toimimme.

Vastuumme työnantajana ja
työyhteisönä
• Tarjoamme terveellisen ja turvallisen työympäristön sekä sitoudumme niiden jatkuvaan kehittämiseen.
• Noudatamme työlainsäädäntöä ja alamme työehtosopimuksia.
• Tarjoamme henkilöstölle mahdollisuuksia kouluttautua sekä kehittyä ammatillisesti.
• Arvioimme ja parannamme toimintaamme jatkuvasti. Korjaamme havaitut puutteet ja ehkäisemme
niiden toistumisen.
• Kannustamme ja rohkaisemme toisiamme huolehtimaan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista
sekä työn ja vapaa-ajan välisen tasapainon ylläpitämisestä.
• Pidämme hyvää huolta yrityksen omaisuudesta,
tieto mukaan lukien. Käytämme omaisuutta vain liiketoiminnan ja yhtiön päämäärien edistämiseen.

Liiketoimintaetiikka

Tämän toimintaohjeen noudattaminen

• Emme suvaitse korruptiota, lahjontaa tai epärehellistä toimintaa.
• Emme pyydä tai hyväksy suoraan emmekä välillisesti asiatonta maksua tai muuta vastiketta, jonka
tarkoituksena olisi houkutella meidät toimimaan periaatteittemme vastaisesti.
• Kunnioitamme myös niiden henkilöiden ja yhteisöjen arvomaailmaa sekä mielipiteitä, jotka suhtautuvat ydinvoimaan ja toimintaamme torjuvasti.
• Olemme avoimia uusille turvallisuutta, taloudellisuutta, osaamista, työskentelytapoja ja työolosuhteita edistäville kehitysmahdollisuuksille.

Nämä toimintaperiaatteet on käsitelty Posivan johtoryhmässä ja YT-kokouksessa. Yhtiön hallitus on
hyväksynyt nämä periaatteet 17.10.2013.
Toimintaohjeen vastaisesta toiminnasta tulee ilmoittaa esimiehelle tai yhtiön johtoon kuuluvalle henkilölle. Kaikki ilmoitetut väärinkäytösepäilyt tutkitaan
määritellyn menettelyn mukaisesti.
Posivalla on internet- ja intranetsivuillaan sähköpostiosoite, jota käyttäen kuka tahansa voi luottamuksellisesti ja nimettömänä kertoa toimintaohjetta
koskevista huolenaiheista ja asioista. Pitäydymme
kurinpitotoimista sellaisia henkilöitä kohtaan, jotka
ilmoittavat vilpittömässä mielessä tämän toimintaohjeen vastaisesta toiminnasta. Sekä raportoijan, että
rikkeestä epäillyn oikeudet ja yksityisyydensuoja
taataan kaikissa tilanteissa.
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