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Hannu Keinänens hilsen til deg

Du leser Enstos viktigste dokument, Enstos etiske retningslinjer (“Retningslinjene”). 
De etiske retningslinjene er grunnlaget for selskapets prinsipper, prosedyrer og 
leveregler. Våre etiske retningslinjer styrer alt vi gjør. De forener alle Enstos ansatte, 
og våre ulike kulturer og skikker i 19 land, på tre kontinenter. Retningslinjene 
forteller oss hvem vi er, og hvordan vi skal handle i de ulike situasjonene vi står 
overfor.

Retningslinjene er et uttrykk for verdiene våre, de beskriver hva vi står for og hva vi 
forventer av andre. Verdiene – Trust Capital, Creativity og Winning Together – har 
blitt til over mange år, helt siden Ensto ble grunnlagt. Vi har bygget opp tillit i mer 
enn 60 år. Tillit har alltid vært, og vil alltid ligge til grunn for handlingene våre. Vår 
visjon – og store ansvar – er å skape et bedre liv ved hjelp av elektrisitet. Det kan vi 
ikke oppnå uten kreativitet, eller våre nyskapende ansatte, kunder og partnere, som 
vi er avhengige av for å skape suksess sammen.  

Enstos etiske retningslinjer er håndboken vår, som viser hvordan vi kan sette 
selskapets verdier ut i livet. Ved å innføre og handle i henhold til de etiske 
retningslinjene, blir vi en enda mer tiltrodd partner. Vi er alle ansvarlige for å 
forstå retningslinjene og bruke dem som en veiledning i vårt daglige arbeid. 
Retningslinjene forteller også kundene våre og andre interessenter at virksomheten 
vår er bygget på etisk adferd. Hjelp oss å bevare Enstos fantastiske arbeidsmiljø. 
Det kan du gjøre ved å si i fra og dele eventuelle bekymringer du måtte ha. Det vil vi 
sette stor pris på.

Vi bidrar alle til å forme Enstos selskapskultur. Vi spiller alle en viktig rolle, fordi 
adferden vår setter et eksempel, og kan også innvirke på hvilket inntrykk vi 
etterlater oss. Alle våre handlinger er viktige. Jeg håper at du vil gjøre deg godt 
kjent med de etiske retningslinjene, og handle i henhold til selskapets verdier og 
forretningsskikk. Takk for at du gjør ditt!

Vennlig hilsen,  

Hannu Keinänen 
Konsernsjef i Ensto

Du har en nøkkelrolle - bruk 
retningslinjene i ditt daglige 

arbeid 

Vi behandler hverandre 
med respekt 

Vi overholder lover 
og forskrifter  

Vi streber etter høy 
kvalitet 

Vi respekterer 
mennesker og arbeids-

rettigheter 

Vi tar vare på miljøet 

Vi bryr oss virkelig 
om våre ansatte 

Vi respekterer 
personvernet 

Vi gjør forretninger 
rettferdig og åpent 

Vi unngår 
interessekonflikter 

Vi aksepterer ikke 
eller gir bestikkelser 

eller upassende gaver 

Vi sier fra 

Etiske retningslinjer i Ensto
   TRYKK PÅ SYMBOLET FOR Å LESE MER:
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Du har en nøkkelrolle -  
bruk retningslinjenei ditt daglige arbeid
Enstos etiske retningslinjer (“Retningslinjene”) er vår nøkkelpolitikk og en viktig 
del av vår strategi. Retningslinjene setter rammene for hva som er ansvarlig 
forretningsvirksomhet, og definerer hvordan vi arbeider. Vår etiske standard hjelper oss 
å ta riktige valg i hverdagen. 

Våre etiske retningslinjene er også en introduksjon til våre hovedprinsipper og 
prinsipper, som gir mer detaljert veiledning og informasjon.

Våre retningslinjer gjelder for alle, uansett hvor i verden du jobber for Ensto. Hele 
selskapet og du som jobber her, er forpliktet til å overholde retningslinjene våre. 
Sammen er vi ansvarlige for å bygge tillit og skape et godt arbeidsmiljø for alle i Ensto.

Hvis du er usikker på hvordan du skal tolke retningslinjene,  
ikke nøl med å be om hjelp.  

Vi overholder lover og forskrifter

Vi er forpliktet til å overholde alle gjeldende lover og forskrifter der vi er. Viktige 
lover og forskrifter omhandler yrkessikkerhet, status for ansatte, personvern, 
forebygging av bestikkelser, konkurranse, miljøvern og produktsikkerhet.

Ensto har undertegnet FNs Global Compact, og har forpliktet oss til FNs 
prinsipper for menneskerettigheter, miljø, arbeidskraft og antikorrupsjon. 

Som ansatt i Ensto forventes det at du er kjent med og følger de lover og regler, 
som gjelder for arbeidet ditt. Enstos ledere og verktøyene fra Ensto vil hjelpe deg 
med dette.

TILBAKE TIL START
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Vi respekterer mennesker og 
arbeidsrettigheter
Hos Ensto respekterer vi internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i 
alle våre operasjoner. Vi tolererer ikke brudd på menneskerettigheter eller 
arbeidslover i noen del av forsyningskjeden vår. Vi følger nasjonale lover om 
minstelønn og arbeidstid.

Vi respekterer våre ansattes frihet og bruker ikke under noen omstendigheter 
tvangsarbeid eller barnearbeid.  Vi følger, og er strengere enn, ILOs (International 
Labor Organization) aldersgrenser for sysselsetting og lokale lover. 

Alle våre ansatte står fritt til å fagorganisere seg. 

Vi bryr oss virkelig om våre ansatte

Trivsel er en suksessfaktor for oss i Ensto. Vi mener at de ansattes trivsel bidrar 
til bedre kundetilfredshet og dermed forbedrer forretningsresultatene. Vi ønsker 
å bygge en sterk bedriftskultur med engasjerte mennesker.

Helsen og sikkerheten til våre ansatte er viktig for oss. Vi tar sikte på null ulykker 
og utvikler kontinuerlig våre sikkerhetsprosedyrer for å nå vårt mål om å bli en 
ulykkesfri arbeidsplass. Vi er alle ansvarlige for å arbeide trygt og overholde de 
relevante helse- og sikkerhetsforskriftene på arbeidsplassen. Vi rapporterer alle 
former for usikker arbeidspraksis eller upassende forhold til en overordnet.

Lær mer: Retningslinjer for sikkerhet og helse

TILBAKE TIL START

https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
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Vi behandler hverandre med respekt

Vi behandler hverandre med høflighet, verdighet og respekt, uavhengig av 
kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonshemming, seksuelle legning eller 
stilling i selskapet. Vi skaper alle et godt arbeidsmiljø sammen. Alle former for 
diskriminering er uakseptabelt. 

Vi aksepterer ikke mobbing av noe slag. Vold på arbeidsplassen – inkludert 
trusler, trakassering, overgrep og lignende atferd – tolereres ikke. 

Vi har en høy arbeidsetikk og arbeider aldri under påvirkning av narkotika eller 
alkohol. 

Enstos ledere vil iverksette nødvendige tiltak hvis de observerer atferd som er 
uakseptabel hos Ensto.

Vi streber etter høy kvalitet 

Kvaliteten på våre produkter, tjenester og løsninger 
utgjør en integrert del av vår virksomhet og er et 
spørsmål om ære for oss. Kvalitet er integrert i vår 
daglige virksomhet, da vi streber etter å levere større 
kundelojalitet og -tilfredshet. 

TILBAKE TIL START

Lær mer: Kvalitet og miljøpolitikk

https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
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TILBAKE TIL START

Vi tar vare på miljøet

Vi tar hensyn til miljøspørsmål i alle våre handlinger. Vi streber etter å finne 
måter å spare energi på i vår egen virksomhet, og å produsere bærekraftige 
produkter og tjenester. I den årlige bærekraftrapporten vår, gjennomgår vi 
fremgangen i miljøarbeidet vårt.

Hos Ensto er det alles ansvar å arbeide på en miljømessig bærekraftig måte 
og dele beste praksis. Sammen streber vi etter å redusere avfall og andre 
miljøpåvirkninger, for eksempel gjennom riktig resirkulering av materiale og 
avfall. Hvis vi oppdager hendelser som utgjør en risiko for miljøet, rapporterer vi 
dette til våre overordnede ved første mulige anledning.

Vi respekterer personvernet

Vi respekterer personvernet og integriteten til våre interessenter, og gjør vårt 
ytterste for at informasjon de har betrodd oss forblir konfidensiell. Alle Ensto-
ansatte må behandle informasjon knyttet til kunder og Ensto fortrolig hvis de 
ikke har tillatelse til å utlevere slik informasjon. Vi forventer at våre ansatte følger 
denne retningslinjen, selv etter at arbeidsavtalen er avsluttet. 

Ansatte må respektere personvernet til kolleger og kunder når de behandler 
personopplysninger. En ansatt med tilgang til personopplysningene til kunder 
og Ensto, må lese de mer detaljerte personverninstruksjonene om slike data og 
handle i samsvar med dem.

Lær mer: Kvalitets- og miljøpolitikk, bærekraftrapport Lær mer: Ensto personvernerklæring, retningslinjer for personvern

https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
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Vi gjør forretninger rettferdig og åpent

Ensto ønsker å være en betrodd og pålitelig forretningspartner. Tillit er 
grunnlaget for alt vi gjør og vi må gjøre oss fortjent til den hver dag. Vi bygger 
tillit ved å være ærlige og alltid holde det vi lover.

Vi overholder gjeldende konkurranse- og markedsføringslovgivning i alt vi gjør. I 
tillegg markedsfører og selger vi våre produkter og tjenester rettferdig og ærlig 
på grunnlag av deres kvalitet, spesifikasjoner, pris og servicenivå. Vi diskuterer 
ikke priser eller prisprinsipper med våre konkurrenter.

Vi unngår interessekonflikter

Vi unngår situasjoner som kan føre til interessekonflikter. Slike situasjoner kan 
oppstå når våre personlige interesser er i konflikt med selskapets. I alle tilfeller 
må vi huske at alle beslutninger i Ensto må tas til beste for selskapet. 

Ansatte har ikke lov til å konkurrere med Ensto eller dra nytte av 
forretningsmuligheter som tilhører Ensto. Enhver ekstern tilknytning, inkludert 
aktiviteter med andre organisasjoner, bør ikke ha innvirkning på tid og 
oppmerksomhet ansatte forventes å vie til å oppfylle sitt ansvar for Ensto, eller 
påvirke kvaliteten eller kvantiteten av den ansattes arbeid negativt.

Eventuelle foreninger, interesser og forretningsforhold som kan forårsake delt 
lojalitet er bare tillatt med godkjenning av Enstos ledergruppe. Situasjoner der et 
familiemedlem av en direktør i Ensto har en stilling i et selskap som Ensto har et 
forretningsforhold med, eller som Ensto konkurrerer med, bør unngås. 

TILBAKE TIL START
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Vi aksepterer ikke eller gir bestikkelser 
eller upassende gaver

Hos Ensto har vi nulltoleranse overfor bestikkelser og korrupsjon. Vi verken 
tilbyr, gir, krever eller aksepterer bestikkelser eller andre upassende fordeler 
uansett situasjon. 

Vi verken tilbyr eller aksepterer gaver, tjenester eller underholdning når det kan 
påvirke forretningsbeslutninger eller transaksjoner. Forretningsgaver og annen 
forretningsrelatert gjestfrihet er bare akseptabelt når de er nominelle i verdi, gis 
åpent, ikke bryter gjeldende lov og er i samsvar med vanlig forretningspraksis.

Spesielle lover og regler gjelder for gaver til statsansatte, og Ensto har en politikk 
for streng overholdelse av alle slike restriksjoner.

Vi sier fra 

Hvis vi står overfor en vanskelig situasjon eller ikke vet hvordan vi skal 
handle riktig, diskuterer vi saken med en overordnet.

Hvis vi oppdager brudd på disse retningslinjene, bør vi rapportere dem 
så snart som mulig til vår overordnede eller SpeakUp-kanal. SpeakUp er 
en uavhengig plattform for rapportering av upassende oppførsel som 
arrangeres av en tredjeparts People Intouch B.V. SpeakUp gjør det mulig for 
oss å rapportere samsvarsproblemer anonymt på flere språk. Meldingen 
kan sendes via telefon (800-18333) eller via nettet (www.speakupfeedback.
eu/web/enstooy/no). 

Alle mistenkte brudd vil bli etterforsket i fortrolighet.  Alle brudd vil bli 
rapportert til styret i Ensto.

TILBAKE TIL START

Lær mer: SpeakUp-instruksjoner

http://www.speakupfeedback.eu/web/enstooy/no
http://www.speakupfeedback.eu/web/enstooy/no
https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/


ensto.com

Ensto Group
P.O. Box 77
06101 Porvoo,Finland
ensto@ensto.com


