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The H&M Way

 – noudatamme arvojamme ja ohjeitamme päivittäin
The H&M way

On siis hyvin tärkeää, että noudatamme aina 
arvojamme ja ohjeitamme ja että olemme kaikki 
hyviä H&M-esikuvia kaikessa mitä teemme – oli 
tehtävämme H&M:llä mikä tahansa. H&M:n 
tapa toimia, ”the H&M way”, on eettinen, 
rehellinen ja vastuullinen. Rohkaisemme aina 
alihankkijoitamme ja muita liikekumppaneitamme 
toimimaan samoin. Tämä esite sisältää asioita, 
jotka me H&M:llä osaamme luonnostamme. 
Mutta koska olemme kaikki H&M-lähettiläitä, 
haluan korostaa arvojemme ja ohjeidemme 
tärkeyttä, koska ne ovat aina toimintamme 
lähtökohta. Niiden noudattaminen joka 
päivä on liiketoimintamme ja pitkäaikaisen 
menestyksemme kannalta välttämätöntä.

Karl-Johan Persson
Toimitusjohtaja, H&M Hennes & Mauritz AB

H&M on rakennettu vankalle perustalle. 
Liikeideamme ”muotia ja laatua parhaaseen 
hintaan” on yhtä selkeä kuin arvomme, jotka 
perustuvat jokaisen yksilön kunnioittamiseen 
ja joihin kuuluu vahva usko ihmisiimme. Muita 
yhdessä jakamiamme arvoja ovat tiimityö, 
yksinkertaiset ratkaisut, yrittäjähenkisyys, 
kustannustietoisuus, suoruus ja avoimuus, 
samoin kuin pyrkimys jatkuviin parannuksiin. Ne 
kuvastavat H&M-henkeä, ja samojen arvojen varaan 
isoisäni Erling Persson perusti H&M:n vuonna 1947. 

Nykyään olemme maailmanlaajuinen yritys, jolla 
on tuhansia työntekijöitä ja miljoonia asiakkaita. 
Joukossamme on monenlaisia taustoja ja eri 
kansallisuuksia, mutta kaikkia meitä yhdistää 
H&M-henki ja halu tarjota asiakkaillemme 
paras mahdollinen muotiostos – muotia ja laatua 
parhaaseen hintaan. 

Toimimme monilla eri markkina-alueilla 
ympäri maailman, laajenemme vauhdilla ja 
rekrytoimme uusia työntekijöitä päivittäin. Nyt 
kun laajenemme vahvasti, menestyksemme riippuu 
työntekijöistämme enemmän kuin koskaan 
ennen. Meitä arvioidaan sen mukaan, miten 
päivittäin toimimme ja kohtelemme toisiamme, 
asiakkaita, alihankkijoita ja muita sidosryhmiämme 
liiketoiminnassamme ja vuorovaikutuksessamme 
muun maailman kanssa.

Tämä esite kattaa kaikki H&M-konsernin brändit: H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday ja & Other Stories.
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Olemme arvolähtöinen, asiakassuuntautunut, luova ja vastuullinen 
muotiyritys, jolle olennaisia asioita ovat muoti, hauskuus ja toiminta. 
Meitä kuvaa ilmaus ”the H&M way”: yrityskulttuurimme, arvomme ja 

ohjeemme, jotka heijastavat H&M:n syvintä olemusta. 

“The H&M way” määrittää sen, keitä me olemme, mitä teemme ja 
miten sen teemme. Se on ikään kuin kehys, jonka puitteissa toimimme, 

työskentelemme yhdessä ja rohkaisemme uusia lahjakkaita ihmisiä 
heidän kasvaessaan ja kehittyessään.

KEITÄ me olemme

Liikeideamme – muotia ja laatua parhaaseen 
hintaan – on suunnattu jokaiselle,  

ja toteutamme sitä kestävällä tavalla –  
tänään, huomenna ja tulevaisuudessa.

Mitä me      
TEEMME
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H&M:N TARINA 
– loputon intohimo muotiin

1947

H&M:n tarina alkaa Erling Perssonin avatessa 
Ruotsin Västeråsissa ensimmäisen Hennes-
myymälän, jossa myydään naistenvaatteita.  

1960-LUKU

Ensimmäinen Ruotsin ulkopuolinen myymälä avataan 
Norjassa. Vuonna 1968 yrityksen nimi muutetaan 
muotoon Hennes & Mauritz, kun Erling Persson 
ostaa Mauritz Widforss -metsästystarvikemyymälän, 
ja kaupan mukana tulee myös miestenvaatteiden 
varasto. Näin myös miesten- ja lastenvaatteiden 
myynti alkaa.

1970-LUKU

H&M listautuu Tukholman pörssiin. Ensimmäinen 
Pohjoismaiden ulkopuolinen myymälä avataan 
Lontoossa.

1980- JA 1990-LUKU

Maailmanlaajuista laajenemista uusille markkina-
alueille, kuten Saksaan, Alankomaihin, Belgiaan, 
Itävaltaan, Luxemburgiin, Ranskaan ja Suomeen.  

2000-LUKU

Vuonna 2000 avataan USA:n ja Espanjan 
ensimmäiset myymälät. Seuraavina vuosina H&M 
avaa uusia myymälöitä useilla Euroopan markkina-
alueilla ja Aasiassa.  

2004

Ensimmäinen designer-yhteistyö Karl Lagerfeldin 
kanssa. Yhteistyötä seuraavat monet muut designer- 

yhteistyöt. Myymälä numero 1 000 avataan Ranskan 
Boulogne-sur-Merissä, lähellä Lilleä. 

2006

H&M:n verkkokauppa laajenee tuntuvasti.  

2007–2008

H&M-konserniin liitetään uusia brändejä. 
Maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon H&M 
Conscious -säätiö perustetaan vuonna 2007. Samana 
vuonna esitellään uusi COS-brändi. Vuonna 2008 H&M 
hankkii muotiyrityksen nimeltä Fabric Scandinavien AB 
ja sen mukana brändit Weekday, Monki ja Cheap Monday.  

2010

Lanseerataan ensimmäinen Conscious-mallisto, jossa 
on käytetty ympäristöä säästävämpiä materiaaleja. 
2 000. myymälä avataan Japanin Osakassa.

2011

Kaikille H&M:läisille suunnattu H&M Incentive 
Program käynnistetään.

2013

Uusi brändi, & Other Stories, esitellään ja avataan 
H&M:n verkkokauppa Yhdysvalloissa. Myymälä 
numero 3 000 avataan Kiinan Chengdussa.

TULEVAISUUS

Jännittävä matkamme jatkuu H&M:n kasvaessa uusien 
markkina-alueiden, konseptien, innovaatioiden ja 
muotiin kohdistuvan loputtoman intohimon myötä.

Siitä lähtien, kun perustajamme Erling Persson avasi ensimmäisen Hennes-myymälän vuonna 1947, 
H&M:n toiminnan kulmakivi on ollut tarjota asiakkaille muotia ja laatua parhaaseen hintaan.
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Arvomme ovat “the H&M wayn” ydin, ja ne ohjaavat päivittäistä työtämme yhdessä 
toimintatapojemme ja ohjeidemme kanssa. Arvojamme kutsutaan “H&M-hengeksi”.

Arvojemme avulla varmistetaan työpaikka, jossa päätöksenteko on nopeaa ja mutkatonta, jossa kaikki työskentelevät yhdessä nopealla tahdilla ja jossa jokainen  
voi luottaa muiden taitoihin ja osaamiseen. Yksittäisinä arvomme saattavat vaikuttaa itsestään selviltä. Yhdessä ne kuitenkin muodostavat yrityskulttuurin,  

joka on mielestämme ainutlaatuinen ja erilainen kuin monilla muilla yrityksillä. Arvomme, ”H&M-henki”, pitää nähdä meitä tukevana ja vahvistavana tekijänä,  
johon voimme nojautua päivittäisessä työssämme.

ARVOMME – H&M-henki

…kestävä kehitys on luonnollinen osa  
kaikkea toimintaamme

Uskomme ihmiseen 

Olemme tiimi 

Jatkuvat parannukset 

Suorat kanavat ja avoin mieli 

Yrittäjähenkisyys 

Yksinkertaiset ratkaisut 

Kustannustietoisuus
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VASTUULLINEN TYÖPAIKKA
Menestyksemme perusta ovat työntekijämme. 
Olemme sitoutuneet pitämään työpaikkamme 
vastuullisena – sellaisena, jossa ihmisoikeudet 
tunnustetaan ja toisia kohdellaan rehellisesti, 
kunnioittavasti, nöyrästi ja arvostaen. Tuemme 
monimuotoisuutta ja tasa-arvoisuutta, emmekä 
salli syrjintää tai kiusaamista. H&M on sitoutunut 
noudattamaan kaikkia voimassa olevia työ- ja 
työsopimuslakeja kaikissa toimintamaissaan.  

TYÖSKENTELEMME TIIMINÄ JA JOHDAMME 
ESIMERKIN KAUTTA
Tiimityö on H&M:llä olennainen asia ja osa 
kulttuuriamme. Meitä ohjaavat aina arvomme, ja 
johdamme esimerkin kautta. Esimiestemme tulee aina 
toimia esikuvina ja näyttää hyvää esimerkkiä kaikessa 
tekemisessään. H&M:llä johtamisessa tärkeää on 
inspiraatio, delegointi, palaute ja motivaatio. 

SINÄ KASVAT – ME KASVAMME
Tarjoamalla hauskan, luovan ja dynaamisen 
työpaikan kasvamme kaikki yhdessä. Sisäinen 
rekrytointi ja työkierto tarjoavat erinomaisia 
mahdollisuuksia. H&M:llä jokainen on lahjakkuus 
ja jokaisella on tärkeä tehtävänsä. 

Miten me
TYÖSKENTELEMME YHDESSÄ 

Uskomme, että yhteiset arvomme luovat energiaa ja sitoutumista. Tarjoamalla hauskan, luovan ja 
dynaamisen työpaikan, jossa tiimityö on olennaista, kasvamme kaikki yhdessä. Jokainen H&M:n työntekijä 

on yrityksemme lähettiläs – kaikella, mitä teemme ja sanomme, sisäisesti ja ulkoisesti, on merkitystä.
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Tiimityö on H&M:llä 
olennainen asia ja 
luonnollinen osa 

kulttuuriamme 

TERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS
Haluamme varmistaa miellyttävät ja kestävät 
työympäristöt kaikissa toiminnoissamme – sen, 
että sinulla työntekijänä on turvallinen työpaikka. 
H&M toimii ennaltaehkäisevästi varmistaakseen 
työntekijöidensä turvallisuuden ja terveyden pitkällä 
tähtäimellä. Rohkaisemme työntekijöitämme 
raportoimaan tapaturmista tai vaarallisista 
työolosuhteista esimiehelleen.

AVOIMET OVET
H&M luo työyhteisöjä, joissa arvostetaan ja 
kunnioitetaan avointa ja rehellistä viestintää kaikkien 
kollegojen kesken. Yksi ydinarvoistamme on ”suorat 
kanavat ja avoin mieli”. Avoimien ovien käytäntömme 
tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden keskustella 
avoimesti mistä tahansa työhön liittyvästä asiasta 
suoraan esimiehensä kanssa. 

TYÖNTEKIJÄSUHTEET
Pyrimme olemaan hyvä työnantaja joka 
suhteessa ja toimimaan reiluna kumppanina. 
Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta perustaa 
yhdistyksiä ja liittyä haluamiinsa yhdistyksiin. 
Uskomme rakentaviin työntekijäsuhteisiin 
niin työntekijöidemme kuin heitä edustavien 
työntekijäyhdistysten ja ammattiliittojen kanssa. 

PYRIMME KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN 
KAIKESSA TOIMINNASSAMME
Kestävä kehitys on liiketoiminnallisesti järkevää, 
ja se on olennainen osa kaikkea toimintaamme. 
Kyseessä on kaikkien H&M-työntekijöiden jakama 
vastuu, jossa jokaisen toimilla on merkitystä. 

OLEMME EETTISIÄ EMMEKÄ SALLI 
MINKÄÄNLAISTA KORRUPTIOTA
Meillä on hyvä eettinen kompassi ja nollatoleranssi 
kaikenlaisen lahjonnan ja korruption suhteen,  
ja ilmaisemme tämän selkeästi omassa korruption 
vastaisessa ohjelmassamme sekä eettisissä 
säännöissämme (Code of Ethics). 

KUNNIOITAMME YKSITYISYYTTÄ, JOHON 
KUULUU LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN 
JA YRITYKSEN OMAISUUDEN SUOJAAMINEN
H&M:ää koskevat tiedot ovat tärkeää varallisuutta, 
joka tarjoaa kilpailuetua. Siksi on erittäin 
tärkeää, että suojaamme kaiken yritystä koskevan 
luottamuksellisen tiedon. Tähän sisältyy kaikki 
sopimuksista hintatietoihin, laajenemisesta 
markkinointisuunnitelmiin ja taloustiedoista 
henkilökohtaisiin tietoihin. Se tarkoittaa sekä 
työntekijä- että asiakastietojen suojaamista ja 
jokaisen yksityisyyden kunnioittamista.
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– H&M:n liiketoimintaohjeet*

Miten hoidamme  
ULKOISIA SUHTEITA 

Asiakkaamme 
OLEMME SITOUTUNEET TARJOAMAAN 
ASIAKKAILLEMME AINA MUOTIA JA LAATUA 
PARHAASEEN HINTAAN
Meillä asiakas on aina keskipisteessä, 
suunnitteluprosessista lähtien aina 
shoppailukokemukseen asti. Asiakkaan tarpeiden 
ymmärtäminen ja niiden täyttäminen on 
kaiken tekemisemme lähtökohta. Tarjoamme 
korkealaatuista muotia jokaiselle ja haluamme 
asiakkaidemme voivan luottaa siihen, että 
shoppaillessaan H&M:llä he tekevät parhaat 
mahdolliset kaupat. 

ASIAKAS ON YSTÄVÄMME
Aina kun viestimme asiakkaan kanssa 
myymälöissämme tai verkossa, olemme tärkeässä 
osassa siinä, miten he kokevat H&M:n. Meille on 
luonnollista olla aina ystävällisiä ja kohteliaita 
asiakkaitamme kohtaan. Jos asiakas pyytää apua, 
pyrimme aina antamaan parasta mahdollista 
palvelua, olimme sitten tekemässä mitä tahansa.

*Ohjeita noudatetaan kaikkialla konsernissa, mutta niitä saatetaan mukauttaa kunkin maan lakien ja säädösten mukaan. **Kansainvälinen kauppakamari.

Olemme päivittäin vuorovaikutuksessa erilaisissa tilanteissa meitä ympäröivän 
maailman kanssa. H&M:llä työskentely merkitsee sitä, että edustamme H&M:n brändiä 

joka päivä toteuttamalla käytännössä arvojamme ja ohjeitamme. Noudattamalla  
”the H&M waytä” asiakkaidemme, alihankkijoidemme, liikekumppaniemme ja muiden 

sidosryhmiemme kanssa varmistamme, että sidosryhmäviestintäämme leimaavat 
avoimuus, objektiivisuus, saavutettavuus ja tarkkuus.

vähän haittaa. Tuotteidemme on oltava kestäviä, 
käyttäjäystävällisiä, hyvin tehtyjä, hyvin leikattuja 
ja turvallisia, eivätkä ne saa sisältää haitallisia 
kemikaaleja. Asiakkaamme ovat valveutuneita, 
ja he vaativat tuotteiltamme parasta designia ja 
laatua. Lisäksi tietoisuus kestävästä kehityksestä 
kasvaa – käytettävistä materiaaleista aina 
tuotteiden myymälään kuljettamisesta syntyvään 
hiilijalanjälkeen asti. Pyrimme aina olemaan 
kestävän kehityksen eturintamassa, ja se on tärkeä 
osa asiakastarjontaamme. 
 
KESTÄVÄN KEHITYKSEN VIESTIN 
JAKAMINEN
Uskomme, että on tärkeää viestiä asiakkaille 
yhä enemmän kaikista kestävää kehitystä 
edistävistä toimenpiteistämme. Kestävä kehitys on 
luonnollinen osa kaikkea toimintaamme, ja jokaisen 
on tehtävä osansa ja välitettävä kestävän kehityksen 
viestiä asiakkaillemme. 

MARKKINOINTIMME ON KUTSUKORTTI 
MYYMÄLÖIHIMME
Käytämme jatkuvasti kehitttyvää mediakenttää 
monipuolisesti tavoittaaksemme asiakkaamme. 
Markkinointikanavista tärkeimpiä ovat 
myymälämme – erityisesti näyteikkunat – sekä 
verkkokauppamme. H&M:n markkinoinnilla on 
suuri vaikutusvalta, ja siksi on välttämätöntä, että 
välitämme positiivista kuvaa ja että mallimme 
esittelevät muotia hyvällä ja terveellä tavalla. H&M:n 
mainoskuvat eivät pyri esittelemään tietynlaista 
ihannetta, vaan erilaisia tyylejä, asenteita ja 
etnisiä taustoja. Kampanjat on suunniteltu 
selkeiksi ja yksinkertaisiksi, ja niiden tavoite on 
kertoa asiakkaille, mitä uutta H&M:llä on tarjota. 
Markkinointimme on osa shoppailukokemusta, ja 
se pyrkii opastamaan ja inspiroimaan asiakkaita 
löytämään itselleen oikeanlaisia tuotteita 
sekä myymälöissämme että verkkokaupassa. 
H&M noudattaa markkinoinnissaan ICC:n** 
Markkinoinnin kansainvälisiä sääntöjä.

TARJOAMME YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄMPÄÄ 
MUOTIA, JOSSA LAADUN VARMISTAMINEN 
ON AVAINASEMASSA
Pyrimme tarjoamaan tuotteita, jotka on suunniteltu, 
tuotettu ja kuljetettu ihmisoikeuksia kunnioittaen 
ja aiheuttaen ympäristölle mahdollisimman 
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EMME SALLI KORRUPTIOTA JA TOIMIMME 
AINA REHELLISESTI
Rehellisyys, lahjomattomuus, reiluus ja 
läpinäkyvyys ovat olennaisia asioita toimiessamme 
alihankkijoidemme, kumppaniemme ja 
muiden sidosryhmiemme kanssa. Emme salli 
minkäänlaista korruptiota, ja työntekijöidemme, 
alihankkijoidemme ja liikekumppaneidemme 
on noudatettava tiukkaa lahjonnan vastaista 
eettistä säännöstöämme. Olemme sitoutuneet 
varmistamaan, että säännöstön mukaiset tavoitteet 
toteutuvat. Se koskee kaikkea H&M:n liiketoimintaa 
ja muita toimia kaikissa niissä maissa, joissa me tai 
alihankkijamme ja liikekumppanimme toimivat. 
H&M tiedottaa, ohjeistaa ja kouluttaa työntekijöitä 
sekä alihankkijoita ja liikekumppaneita 
varmistaakseen säännöstön noudattamisen. 

MEILLÄ ON MYÖS TIUKKA EI LAHJOJA 
-SÄÄNTÖ
Emme myöskään hyväksy sellaisia etuja, joihin 
sisältyy minkään kokoisia tai arvoisia lahjoja.  

Tämä on selkeä sääntö, jota on helppo noudattaa ja 
joka ei jätä tilaa subjektiiviselle tulkinnalle. 

NOUDATAMME AINA LAKIA
Noudatamme kaikkia voimassa olevia lakeja ja 
säädöksiä sekä asiaankuuluvia kansainvälisiä 
sopimuksia ja pyrimme varmistamaan, että kaikki 
tekemämme toimet ovat kestävän kehityksen 
mukaisia ja eettisiä. 

MEIDÄN ON VÄLTETTÄVÄ ETURISTIRIITOJA
Eturistiriitoja saattaa ilmetä, jos yksilön 
henkilökohtaiset edut kilpailevat tai ovat ristiriidassa 
H&M:n etujen kanssa. Siksi työntekijöidemme tulee 
välttää todellisia tai mahdollisia tilanteita, jotka 
saattavat horjuttaa rehellisyyttä. On erittäin tärkeää, 
että pyrimme säilyttämään työilmapiirin avoimena ja 
toimimme läpinäkyvästi ja että jokaisella kollegalla 
on uskallusta kertoa mahdollisista eturistiriidoista.

Alihankkijamme ja muut 
liikekumppanimme 
H&M:llä ei ole omia tehtaita, vaan se ostaa 
tuotteensa alihankkijoilta pääasiassa Aasiasta ja 
Euroopasta. Teemme alihankkijoidemme kanssa 
läheistä yhteistyötä taataksemme sen, että ne 
noudattavat H&M:n toimintasäännöstöä, eettisiä 
ohjeita ja tiukkoja kemikaalirajoituksia.

USKOMME PITKÄKESTOISEEN 
YHTEISTYÖHÖN ALIHANKKIJOIDEMME 
KANSSA
Uskomme, että hyvin hoidetuista 
liiketoimintasuhteista voi kehittyä menestyksekkäitä 
strategisia kumppanuuksia, jolloin riskit ja voitot 
jaetaan. Uskomme, että tällaisilla kumppanuuksilla 
voi saavuttaa erinomaista ja kestävää 
liiketoiminnallista tulosta. 

PYRIMME YHDESSÄ KESTÄVÄÄN 
KEHITYKSEEN
H&M:lle on tärkeää, että liiketoimintamme 
hoidetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti 
kestävällä tavalla. Odotamme alihankkijoidemme ja 
liikekumppaniemme toimivan samoin ja pyrimme 
edistämään alihankkijoidemme kestävämpiä 
toimintatapoja koko tuotantoketjussa. 

KUNNIOITAMME IHMISOIKEUKSIA KAIKISSA 
TOIMINNOISSAMME
Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia 
omissa toiminnoissamme, tuotantoketjussamme 
sekä niissä yhteisöissä, joissa toimimme. Pyrimme 
välttämään tilanteita, joissa ihmisoikeudet 
eivät toteudu, ja käytämme vaikutusvaltaamme 
ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseen.
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Muut sidosryhmämme 
H&M on sitoutunut läheiseen ja avoimeen 
kanssakäymiseen eri sidosryhmien kanssa.  
Siihen kuuluu läpinäkyvän tiedon toimittaminen 
erilaisten sidosryhmiemme tarpeet huomioiden. 

DIALOGI JA YHTEISTYÖ 
SIDOSRYHMIEMME KANSSA
H&M ylläpitää säännöllistä vuoropuhelua 
sidosryhmien, kuten alihankkijoidemme ja 
niiden työntekijöiden, meitä ympäröivien 
yhteisöjen, kansalaisjärjestöjen, valtioiden 
välisten organisaatioiden, päättäjien, alan 
muiden toimijoiden sekä osakkeenomistajiemme 
kanssa. Teemme tätä päivittäin ja esimerkiksi 
säännöllisissä tapaamisissa, kohdistetuin 
kyselyin ja ottamalla osaa lukuisiin eri 
sidosryhmien aloitteisiin. Etsimme aktiivisesti 
yhteistyömahdollisuuksia sidosryhmiemme kanssa 
ja pyrimme siten parantamaan H&M:n asemaa 
vastuullisena yrityskansalaisena. 

PITKÄAIKAINEN HYVÄ KANNATTAVUUS 
MAHDOLLISTAA VASTUUN KANTAMISEN
Pitkäaikainen hyvä kannattavuus on olennainen 
asia niin H&M:lle kuin sidosryhmillemmekin. Hyvä 
vakavaraisuusaste takaa pitkäkestoisen vakauden 
ja turvan työntekijöillemme. Liikevoiton ja vahvan 
taloudellisen aseman ansiosta kykenemme 
kantamaan vastuumme.  

OIKEELLISTA, OBJEKTIIVISTA JA 
LÄPINÄKYVÄÄ VIESTINTÄÄ
H&M on ollut listautuneena Tukholman 
pörssiin vuodesta 1974, ja käymme avointa 
dialogia pörssimarkkinoiden ja median kanssa. 
Viestintämme on oikeellista, objektiivista ja 

läpinäkyvää, ja se noudattaa voimassa olevia 
lakeja ja säädöksiä. Noudatamme NASDAQ OMX 
Stockholmin viestintäsääntöjä ja julkaisemme 
vuosittain kestävän kehityksen raportin. 
Käytämme GRI:n (Global Reporting Initiative) 
yhteiskuntavastuun raportointiohjeistoa, sen vaate- 
ja kenkäteollisuutta koskevaa liitettä (Apparel 
and Footwear Sector Supplement) sekä YK:n 
Global Compact -periaatteita kestävän kehityksen 
raportointimme perustana. 

REILU KILPAILU
H&M on sitoutunut edistämään reilua kilpailua, 
ja harjoitamme liiketoimintaamme avoimessa 
markkinaympäristössä.  

SISÄPIIRIKAUPAT
Niiden työntekijöidemme, joilla on H&M:ää 
koskevaa sisäpiiritietoa, tulee toimia kaikkien 
voimassa olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti. 
H&M:n sisäpiiritieto on ei-julkista tietoa, jolla 
on todennäköisesti merkittävä vaikutus H&M:n 
osakkeen kauppahintaan. 

VEROTUS
Verovelvollisena verotus vaikuttaa aina 
liiketoimintaamme. H&M maksaa kaikki veronsa 
ajallaan, ja toimitamme viivytyksettä kaikki 
vaaditut tiedot asianmukaiselle veroviranomaiselle, 
jotta yhtiön verotus voidaan määrittää. H&M:n 
sisäinen transaktiomalli noudattaa täysin OECD:n 
siirtohinnoitteluohjeita. 

POLITIIKKA
H&M ei anna suoraa taloudellista tukea yksittäisille 
poliitikoille tai poliittisille puolueille. 

H&M CONSCIOUS -SÄÄTIÖ – POSITIIVISTA 
MUUTOSTA
Sen lisäksi, että H&M edistää kestävää kehitystä 
arvoketjussa, H&M Conscious -säätiö pyrkii 
saamaan aikaan positiivisia muutoksia ihmisten ja 
yhteisöjen päivittäisessä elämässä kaikissa H&M:n 
toimintamaissa. Teemme läheistä yhteistyötä 
monien organisaatioiden kanssa sekä paikallisesti 
että kansainvälisesti.
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Tiedämme, että työntekijämme ovat menestyksemme 
avain. Osoittaakseen arvostusta työntekijöitään 
kohtaan H&M on luonut HIP:n – H&M Incentive 
Program – jonka kautta on vuodesta 2011 annettu 
tunnustusta työntekijöidemme päivittäisestä 
sitoutumisesta ja pitkäkestoisesta osallistumisesta 
liiketoimintaamme. Ohjelman käynnistäminen 
oli mahdollista Stefan Perssonin perheeltä saadun 
mittavan lahjoituksen turvin. 

Kun työntekijämme ovat olleet H&M:llä viiden 
vuoden ajan, he alkavat saada osinkoa H&M-
konsernin voitosta. Mitä pidempään olet töissä 
H&M:llä, sitä enemmän saat. Etu on sama 
kaikille H&M-konsernin työntekijöille maasta, 
työtehtävästä, palkasta tai työsopimuksesta 
riippumatta. 

Työntekijämme saavat HIP-osuutensa täyttäessään 
62 vuotta. Vuodesta 2021 alkaen työntekijämme 
voivat myös valita vaihtoehdon, jossa he saavat 
ensimmäisen maksuosuuden oltuaan H&M-
konsernin palveluksessa kymmenen vuoden ajan. 

Yksityiskohtaisempaa tietoa HIP:stä, kuten 
ennusteita arvioiduista maksuosuuksista,  
löytyy osoitteesta hm.com ja H&M Insidesta.

Maakohtaisesta lainsäädännöstä johtuen ehdot ja säännöt saattavat joissakin maissa poiketa.

– kaikille H&M:läisille
HIP – H&M Incentive Program
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Eettiset ohjeet (Code of Ethics) 

Ihmisoikeusperiaatteet 

Tasa-arvo ja syrjintä -menettely 

Monimuotoisuusmenettely 

Kiusaamisen vastaiset periaatteet 

Turvallisuusperiaatteet 

Kanne- ja valitusmenettely 

Päihdeohjelma 

Ilmiantomenettely (Whistleblowing) 

Toimintasäännöstö (Code of Conduct) 

Kestävän kehityksen periaatteet 

Tuoteperiaatteet 

Hankintaperiaatteet 

Talousperiaatteet 

Veroperiaatteet 

Viestintäperiaatteet 

Säännöt markkinoinnissa 

Koska päivitämme periaatteitamme ja ohjeitamme jatkuvasti 
pitääksemme ne ajan tasalla, jotkin yllä olevista periaatteista 
saattavat muuttua tai niiden nimet voivat vaihtua ajan myötä. 

Ohjeet ja periaatteet ovat voimassa kaikkialla konsernissa, 
mutta niitä saatetaan joutua mukauttamaan maakohtaisista 
laeista tai säännöksistä johtuen.

Tähän esitteeseen liittyviä ohjeita 
ja säännöstöjä:


