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Syrjintätapausten lukumäärä ja toteutetut toimenpiteet
Yhteiskunta
Korruptio
Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä politiikoista ja
toimintakäytännöistä
Poliittinen vaikuttaminen
Organisaation julkiset poliittiset kannanotot sekä osallistuminen
poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen
Poliittisille puolueille, instituutioille ja poliitikoille annetut lahjoitukset
Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja
määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet
Määräystenmukaisuus
Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut
sanktiot
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Palkkaselvitys on tehty, mutta peruspalkan suhdetta ei ole raportoitu.

Koulutus sisältyy jokaisen uuden työntekijän perehdytykseen.

Yritysvastuumme viitekehys

Raportoitu toimialajärjestöt, joissa asiantuntijamme vaikuttavat.
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PwC Suomi ei anna lahjoituksia poliittiseen toimintaan.
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Ei kyseisiä oikeustoimia raportointikaudella.
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raportointikaudella.

Kyllä

Yritysvastuukatsaus
Asiakkaat

Markkinointiviestintä
Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien
määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset

Kyllä

Ei kyseisiä rikkomuksia raportointikaudella.
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Ei kyseisiä valituksia raportointikaudella.
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