Whistleblowing
Upprätthållandet av en hög affärsetik utgör utgångspunkten för
verksamheten inom Berner. Vi vill agera rätt och ansvarsfullt för att kunna
bevara alla våra anställdas och intressentgruppers förtroende för oss.
Alla anställda hos Berner, i alla länder där vi verkar, är skyldiga att följa
våra etiska principer och anvisningar när de arbetar hos Berner. I enlighet
med de etiska anvisningarna är även alla anställda hos Berner skyldiga att
utan dröjsmål anmäla alla misstänkta eller observerade inkonsekvenser
och brott mot principerna.
Om du misstänker att det förekommer verksamhet som står i strid med
lagstiftningen, våra värderingar eller de etiska principerna, informera oss
omedelbart om detta. I första hand uppmuntrar vi dig att kontakta en chef
eller vår högsta ledning.
Om du emellertid vill göra en anonym anmälan är det möjligt via vår
WhistleB-rapporteringskanal på adressen
https://report.whistleb.com/sv/berner
Anmälningar kan lämnas via WhistleB-kanalen på sex olika språk (finska,
svenska, estniska, lettiska, litauiska och engelska). Även våra externa
intressentgrupper kan lämna en anmälan via vår webbplats.
Frågor som ska anmälas
Genom WhistleB ska man anmäla misstankar om missbruk eller oro
angående verksamhet som strider mot lagstiftningen eller våra etiska
anvisningar eller värderingar. Anmälan kan till exempel gälla korruption,
bedrägeri, olämpligt beteende eller annan oetisk verksamhet. Om du är
missnöjd med frågor som gäller Berner som arbetsplats, vänligen
kontakta din chef eller den högsta ledningen.
Måste jag ha bevis?
Du behöver inte ha bevis som stöd för dina misstankar, men
anmälningarna ska göras i god tro.
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Vad ska jag skriva i anmälan?
Vi ber dig berätta i anmälan om det som hänt, när och var det skedde
samt exakta uppgifter om händelsen. Du kan också lägga till en bilaga.
Efter att du skickat in anmälan ser du på skärmen en ID och ett lösenord
som du kan använda för att följa upp behandlingen av fallet. Spara ID:n
och lösenordet på ett tryggt ställe. Du får ett svar eller kompletterande
frågor senast inom 10 dagar. Du förblir anonym under hela diskussionen.
Hur säkerställs anonymiteten?
För att säkerställa anonymiteten administreras anmälningskanalen av en
extern partner, WhistleB, Whistleblowing Centre. Anmälningsförfarandet
är krypterat och skyddat med lösenord. Alla anmälningar behandlas
konfidentiellt.
Vem behandlar anmälningarna?
Hos Berner behandlas anmälningarna av ett utsett WhistleB-team i
Finland med följande medlemmar:





Antti Korpiniemi, verkställande direktör
Nicolas Berner, förvaltnings- och utvecklingsdirektör
Juha Starck, produkt- och leveranskedjedirektör
Anne Kesänen, personalchef

Om anmälan gäller en medlem i vårt WhistleB-team eller om han eller hon
har en anknytning till ärendet, kommer personen i fråga naturligtvis inte
att behandla anmälan.
Mer information
Du får mer information om kanalen och processen av vår
kommunikations- och företagsansvarschef Maria Nymander
maria.nymander@berner.fi.
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