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Helsinki

Tiedot raportoitu olennaisilta osin.
Ei merkittäviä muutoksia raportointikaudella.

Mahdolliset muutokset on esitetty kunkin indikaattorin
yhteydessä.
Ei merkittäviä muutoksia raportoinnin laajuudessa.
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Etukansi
Edellinen raportti ilmestyi lokakuussa 2015.
Yritysvastuukatsaus julkaistaan vuosittain.
Yhteyshenkilöt
Raportointiperiaatteet
Läpinäkyvyyskertomus 2016
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PwC Suomi
G4-sisältö GRI-vaatimus
G4-58
Raportoi sisäiset ja ulkoiset menettelytavat, joiden avulla voidaan ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä toiminnan
eettisyyteen, lainsäädännön noudattamiseen sekä organisaation integriteettiin liittyvissä asioissa.
G4-DMA
Johtamistavan kuvaus (DMA)
Generic
Yleinen johtamistavan kuvaus

G4-EC1

G4-EN1
G4-EN3
G4-EN15
G4-EN16
G4-EN17
G4-EN18

G4-LA1
G4-LA3

Taloudellinen vastuu
Näkökohta: Taloudellinen suoriutuminen
Taloudellisen lisäarvon jakaminen
Ympäristövastuu
Näkökohta: Materiaalit
Materiaalien kulutus
Näkökohta: Energia
Organisaation sisäinen energiankulutus
Näkökohta: Päästöt
Suorat kasvihuonepäästöt (Scope 1)
Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2)
Muut epäsuorat kasvihuonepäästöt (Scope 3)
Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti
Sosiaalinen vastuu
Työntekijät ja työolosuhteet
Näkökohta: Työllistäminen
Uusien ja päättyneiden työsuhteiden määrä sekä henkilöstön tulovaihtuvuus ja lähtövaihtuvuus
Töihin paluuaste ja töissä pysyvyysaste

Näkökohta: Työterveys ja -turvallisuus
G4-LA6
Tapaturmatilastot
PwC:n
Henkilöstön tyytyväisyys
indikaattori
Näkökohta: Koulutus
G4-LA9
Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden
Näkökohta: Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
G4-LA12
Henkilöstön monimuotoisuus

G4-HR3

G4-SO6
G4-SO7

G4-SO8

G4-PR5
G4-PR7

Ihmisoikeudet
Näkökohta: Syrjinnän kielto
Syrjintätapausten lkm raportointikaudella
Yhteiskunta
Näkökohta: Poliittinen vaikuttaminen
Poliittisten tukien taloudellinen arvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain
Näkökohta: Kilpailun rajoittaminen
Raportointikauden aikana vireillä olleiden ja käsiteltyjen kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja
määrävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä
Näkökohta: Määräystenmukaisuus
Merkittävät sakot ja ei-rahalliset sanktiot
Tuotevastuu
Näkökohta: Tuote- ja palvelutiedot
Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset
Näkökohta: Markkinointiviestintä
Raportoi markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden
rikkomusten lukumäärä.
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Raportoitu osittain
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Raportoitu paperinkulutus
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Raportoitu sähkön kulutus
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34-35
34
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Raportoitu lento- ja ajomatkustuksen päästöt

Toimii vain Suomessa
Raportoitu perhevapailla keskimäärin olevien ja perhevapailta palanneiden henkilöiden määrä.
Raportoitu sairauspoissaoloaste ja tapaturmien lukumäärä.

34-35
34-35

Ei raportoitu vähemmistöryhmän mukaan. Tieto ei ole
olennainen.

Syrjintätapauksia ei ole ollut raportointikaudella.

PwC Suomi ei anna lahjoituksia poliittiseen toimintaan.
Ei kyseisiä oikeustoimia raportointikaudella.

Ei merkittäviä sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.

19
Ei kyseisiä rikkomuksia raportointikaudella.
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