Pääjohtajan
alkusanat

Minulle ‘oikein toimiminen’
on olennaista Johnson
Matthey -yhtiön
menestymisen kannalta.
Oikein toimimisessa on kyse hyvän liiketoiminnan
harjoittamisesta; ei siitä. että ‘liiketoimintaa
harjoitettaisiin mihin hintaan hyvänsä’. Siinä on kyse
jokaisen ihmisen kohtelemisesta oikeudenmukaisesti,
lupauksistamme kiinni pitämisestä ja rehellisyydestä
itseämme ja muita kohtaan, jos asiat eivät ole menneet
suunnitelmien mukaan.
Olen sitoutunut siihen, että tämä periaate säilytetään
liiketoimintamme ytimessä ja on välttämätöntä, että
jokainen ottaa vastuun oikein toimimisestaan, oikeiden
päätösten tekemisestä ja siitä, että käyttäytyy eettisesti ja
yhtiömme arvojen mukaisesti. Kun kukin ottaa vastuuta ja
soveltaa korkeimpia eettisiä standardeja, me onnistumme
pyrkimyksessämme suojella Johnson Matthey -yhtiön
vankkaa ja kovalla työllä ansaittua mainetta.
Näillä alkusanoilla haluankin nyt tutustuttaa teidät
yhtiömme uusiin Eettisiin ohjeisiin. Eettiset ohjeet on
suunniteltu auttamaan jokaista meistä ymmärtämään,
mitä oikein toimiminen merkitsee meille Johnson
Matthey -yhtiössä. Myönnän, että aina ei ole helppoa
päätellä, mikä olisi oikea tapa toimia joissakin tilanteissa.
Aina ei ole sääntöä noudatettavaksi ja kuitenkin meidän
on voitava tehdä oikeat ratkaisut. Eettiset ohjeet käsittävät
periaatteita, esimerkkejä, hyödyllistä tietoa ja työkaluja,
joiden avulla voimme tehdä oikeita päätöksiä työssämme
ja varmistaa, että me toimimme lakeja noudattaen,
eettisesti ja rehellisesti.
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Aina ei ole sääntöä
noudatettavaksi ja
kuitenkin meidän
on voitava tehdä
oikeat ratkaisut.

Eettiset ohjeet perustuvat arvoihimme ja ne sisältävät
kuusi Johnson Matthey -yhtiölle osoitettua sitoumusta,
joihin haluan kunkin työntekijän suostuvan. Nämä ovat
sitoumuksia, joissa kukin sitoutuu tiettyihin perustavaa
laatua oleviin asioita, joiden tarkoituksena on varmistaa,
että me harjoitamme liiketoimintaamme oikealla tavalla
ja suojelemme yhtiötämme. Nämä kuusi sitoumusta
auttavat meitä herättämään yhtiömme arvot eloon
ja ne opastavat meitä soveltamaan näitä arvoja
päätöksenteossamme ja siten varmistamaan, että me
toimimme oikein.
Jos näet jonkin tapahtuman tai kuulet jostakin, joka ei
sinusta vaikuta oikealta toiminnalta, haluan kannustaa
sinua puhumaan suoraan ja kertomaan asiasta jollekin,
vaikka et olisikaan itse kyseisestä asiasta vastuussa
oleva henkilö. Kuuntelemalla ihmisten huolenaiheita
ennen kuin asiat ovat menneet vikaan, Johnson Matthey
-yhtiö on paremmassa asemassa käsittelemään tilanteet.
Eettisissä ohjeissa kuvaillaan monia tapoja, joita
soveltaen voit puhua suoraan. Riippumatta siitä, kuka
olet tai mikä tehtäväsi yhtiössä on, on tilanteita, jolloin
kannattaa pyytää apua.
Toimiessamme yhdessä yhtiömme 3. vuosisadan puolesta,
Eettiset ohjeet toimivat meidän kaikkien apuna ja selkeyttävät,
mitä yhtiömme odottaa itse kunkin tekevän asian puolesta.
Toivon, että koette Eettiset ohjeet hyödyllisiksi.
Kiitos.
Robert MacLeod,
Pääjohtaja
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