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Valtiolta saatu taloudellinen tuki
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Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseen
Energia
Välillinen energiankulutus
Aloitteet välillisen energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutettu
vähennys energiankulutuksessa
Päästöt ja jätteet
Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt
Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseksi
Tuotteet ja palvelut
Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden käytönaikaisten
ympäristövaikutusten vähentämiseksi
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Saavutettuja vähennyksiä kasvihuonekaasupäästöissä ei raportoitu.

Videoneuvottelulaitteiden käytön edistäminen, palvelinten virtualisointi.
Kvantitatiivista tietoa vaikutusten vähenemisestä ei ole vielä tiedossa.
Ei kyseisiä sakkoja tai sanktioita raportointikaudella. Indikaattori ei ole
oleellinen toiminnan luonne huomioon ottaen.
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Lähestymistapa sosiaalisen vastuun johtamiseen
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Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot,
kuolemaan johtaneet tapaturmat
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Kehityskeskustelut ja suoritusarvioinnit
Monimutoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus
Miesten ja naisten peruspalkan suhde henkilöstöryhmittäin
Ihmisoikeudet

Raportoitu sairauspoissaoloprosentti ja tapaturmien lukumäärä. Ei
kuolemaan johtaneita tapaturmia raportointikaudella.

Palkkaselvitys on tehty, mutta peruspalkan suhdetta ei ole raportoitu.

HR4*

SO3*

SO5*
SO6
SO7

SO8*

PR5

PR7

PR8

Syrjintätapausten lukumäärä ja toteutetut toimenpiteet
Yhteiskunta
Paikallisyhteisöt
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
Tuotevastuu
Tuotteisiin liittyvät merkinnät
Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt ja
asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset
Markkinointiviestintä
Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien
määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen
hävittämiseen liittyvät valitukset

* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku

Kyllä

Syrjintätapauksia ei ole ollut raportointikaudella.

Osittain
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Koulus sisältyy jokaisen uuden työntekijän perehdytykseen.

Yritysvastuumme viitekehys

Raportoitu toimialajärjestöt, joissa asiantuntijamme vaikuttavat.

Kyllä

PwC Suomi ei anna lahjoituksia poliittiseen toimintaan.

Kyllä

Ei kyseisiä oikeustoimia raportointikaudella.

Kyllä

Ei merkittäviä lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyviä sakkoja
raportointikaudella.
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Asiakkaat

Kyllä

Ei kyseisiä rikkomuksia raportointikaudella.

Kyllä

Ei kyseisiä valituksia raportointikaudella.

