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onnistumme kaikessa toiminnassamme
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Sitoumuksemme
Toimimmeko nopeasti? Kyllä. Tingimmekö sääntöjenmukaisuudesta? Emme.

Sääntöjenmukaisuus kuuluu meille kaikille

Verkko-oppiminen, koulutustapahtumat, viestintä ja käytännöt

Brightstar-yhteisön kaikilla jäsenillä on velvollisuus noudattaa sääntöjä
sekä pyytää neuvoja ja esittää kysymyksiä, kun oikea toimintatapa
tilanteessa on epäselvä. Yrityksen eettiset ohjeet koskevat Brightstaryhteisön kaikkia jäseniä, kuten yrityksen hallitusta, johtajia, toimittajia,
jälleenmyyjiä sekä sinua! On selvää, että missään koulutusohjelmassa ei
voida ennakoida kaikkia mahdollisia tilanteita. Siksi sitoudumme antamaan
kaikille tietoa sääntöjenmukaisesta toiminnasta sekä vastaamaan kaikkiin
sääntöjenmukaisuutta koskeviin kyselyihin.

Tarjoamme
erilaisista
sääntöjenmukaisuuteen
liittyvistä
aiheista
verkkokoulutusta, jolla pyrimme varmistamaan vastuullisuutta ja lisäämään
tietoisuutta työyhteisössä. Verkko-oppimisohjelmat ovat saatavilla eri kielillä,
ja niiden avulla opit tuntemaan paremmin yrityksen odotukset.
Haluamme varmistaa, että työntekijät tuntevat yrityksen tarkasti joka tasolla.
Tavoitteena on saada aikaan maailmanlaajuisesti tehokas ja yhtenäinen
työyhteisö. Tätä tavoitetta varten eri osastot sitoutuvat järjestämään
maailmanlaajuisen yhteisömme kaikille työntekijöille koulutusta sekä
verkkokursseina että kasvokkain. Lisäksi yrityksen käytännöissä kuvataan
tarkasti sen liiketoimintatapoja. Käytännöistä saat tarkempia lisätietoja näissä
eettisissä ohjeissa käsitellyistä aiheista.

Vakuutus
Brightstarin kaikkien työntekijöiden tulee lukea eettiset ohjeet kokonaan ja
vakuuttaa ymmärtävänsä ne. Vakuutus ohjeiden ymmärtämisestä annetaan
työhönoton yhteydessä sekä sen jälkeen vuosittain. Antamalla vakuutuksen
työntekijät sitoutuvat noudattamaan sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä
eettisiä ohjeita. Meidän tulee tutustua yrityksen arvoihin ja pyrkiä tekemään
oikeita päätöksiä niin työpaikalla kuin sen ulkopuolellakin.
Lisäksi jokaisella meistä on vastuu lukea ja ymmärtää yrityksen kaikki
käytännöt ja menettelyt. Tutustu huolellisesti näihin ohjeisiin ja noudata
niitä työssäsi. Näissä eettisissä ohjeissa käsiteltyihin aiheisiin liittyvistä
käytännöistä saa kattavan yleiskatsauksen ja niitä voi käyttää työssä viitteenä.

Avoimen oven politiikka
Brightstarin työntekijöillä on mahdollisuus ilmoittaa huolenaiheistaan
pelkäämättä kostotoimia. Kaikkien on aina voitava ottaa mikä tahansa asia
puheeksi esimiehensä tai Brightstarin muun johtajan kanssa. Lisäksi voit
ilmoittaa huolenaiheistasi henkilöstöosaston edustajalle, lakiasiainjohtajalle, eettisen ja säännönmukaisen toiminnan osaston johtajalle tai muulle
Brightstarin toimihenkilölle tai johtajalle, jolle voit puhua. Tarjoamme useita
kanavia, joilla asioita voidaan ottaa puheeksi. Näin joku voi aina kuunnella ja
auttaa.
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Ilmoituksen tekeminen
Jos teet asiasta vilpittömästi ilmoituksen ja sinulle kostetaan sen vuoksi, ilmoita asiasta
viipymättä sähköisesti tai kasvokkain henkilöstöosaston edustajalle, lakiasiainjohtajalle, eettisen
ja säännönmukaisen toiminnan osaston johtajalle tai muulle Brightstarin toimihenkilölle tai
johtajalle, jolle voit puhua. Lisäksi jos saat tietää jo aiheutuneesta tai mahdollisesta tulevasta
rikkomuksesta, ota yhteys johonkin edellä mainituista tahoista
Muista, että eettiset rikkomukset vaikuttavat kaikkiin. Ilmoita niistä viipymättä.
Suoran yhteydenoton lisäksi ilmoituksen voi tehdä myös muiden kanavien,
neuvontapuhelimen ja ilmoitussivuston avulla. Ilmoita kaikista rikkomuksista:
•
•
•

kuten

Voit tehdä ilmoituksen EthicsPoint-sivustossa osoitteessa
www.brightstar.ethicspoint.com
Soita neuvontapuhelimen numeroon 877-307-1218 (numero on maksuton soitettaessa
Yhdysvalloista, Guamista, Puerto Ricosta tai Kanadasta) TAI
Valitse sijaintimaasi EthicsPoint-sivustossa kohdasta International Toll-Free Dialing
Instructions, niin löydät lähimmän neuvontapuhelimen numeron.

Neuvontapuhelin
ja ilmoitussivusto
ovat käytettävissä
vuorokauden ympäri
viikon jokaisena
päivänä.

24/7
Muistutus: EthicsPoint EI OLE
hätäilmoituspalvelu. Sivuston kautta ei pidä
ilmoittaa tilanteista, jotka aiheuttavat välitöntä
henkilö- tai materiaalivahinkojen vaaraa.
Ilmoitussivuston kautta tehtyihin ilmoituksiin
ei välttämättä vastata heti. Jos tarvitset
apua hätätilanteessa, ota yhteys paikallisiin
viranomaisiin tai soita hätänumeroon.
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VAIHE 3

VAIHE 2

VAIHE 1

Nollatoleranssi sääntörikkomuksia ja ilmoituksista kostamista kohtaan

Noudata yrityksen eettisiä ohjeita.
Miksi?
Eettisten ohjeiden noudattaminen ylläpitää yrityksen eettistä kulttuuria ja vahvistaa sen mainetta.
Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa työsuhteen tai sopimuksen irtisanomiseen tai vielä vakavampiin
oikeudellisiin seuraamuksiin

Jos epäilet eettisten ohjeiden rikkomusta, ilmoita asiasta vilpittömästi saatavilla olevien
ilmoituskanavien kautta.
Miksi?
Pyrimme tutkimaan huolellisesti kaikki eettisten ohjeiden mahdolliset rikkomukset, myös
ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnit.

Luota siihen, että Brightstar suojelee sinua.
Miksi?
Yrityksemme kieltää kostamisen työntekijälle, joka tekee vilpittömästi ilmoituksen tiedossaan olevasta todellisesta
tai mahdollisesta, aiheutuneesta tai tulevasta rikkomuksesta. Suhtaudumme kaikkiin ilmoituksiin vakavasti ja
käsittelemme ne ripeästi.
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Ota asia puheeksi -hanke
Maine on yrityksellemme todella tärkeää. Ilmoittamalla tapahtuneista tai
mahdollisista rikkomuksista työntekijät osallistuvat aktiivisesti positiivisen
ja eettisen organisaation ylläpitämiseen koko Brightstar-yhteisössä.
Ohjeet ovat yksinkertaiset:
Näitkö jotakin? Kuulitko jotakin? Ota asia puheeksi.

TUE HYVIÄ TOIMINTATAPOJA
Ylläpidä yrityskulttuuria, jossa eettinen toiminta on oikea valinta.
Jos et ole varma jostakin, mieti seuraavia asioita:
• Voiko toiminta vahingoittaa Brightstarin mainetta?
• Voiko toiminta vahingoittaa omaa mainettasi? Perheesi mainetta?
• Onko toiminta Brightstarin arvojen mukaista?
• Onko toiminta laillista (Yhdysvaltain tai muun sovellettavan
lain mukaan)?
• Miten toiminta näyttäisi tiedotusvälineissä?
• Miten valmistaja, liikekumppani tai viranomainen
suhtautuisi toimintaan?
• Miten Brightstarin johtaja tai toimihenkilö suhtautuisi toimintaan?
Jos et ole varma, miten toimia, pyydä neuvoa saatavilla olevien
ilmoituskanavien kautta.
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KUINKA TOIMIA?
On perjantai-iltapäivä. Lopettelet viikon viimeistä projektiasi ja siemailet samalla herkullista
cappuccinoa. Juuri kun teet lähtöä kotiin nauttimaan rentouttavasta viikonlopusta perheesi
parissa, kohtaat työtoverin, jota et ole nähnyt ennen. Et tiedä, että työtoveri on auditoija, joka
on selvittämässä, miten hyvin nykyiset työntekijät tuntevat yrityksen eettiset ohjeet.

// laatu

Hän esittää sinulle kysymyksiä, jotka liittyvät toimintaan kohdattaessa eettisiä rikkomuksia
yrityksessä. Olet lukenut Brightstarin eettiset ohjeet, joten osaat vastata oikein seuraaviin
kysymyksiin:
Miten ilmoitus voidaan tehdä?
Käymällä luottamuksellisessa sivustossa osoitteessa www.brightstar.ethicspoint.com
tai soittamalla maksuttomaan neuvontapuhelimeen, jonka alueelliset numerot löytyvät
yrityksen sivustosta.
Kenelle ilmoitus voidaan tehdä?
Henkilöstöosaston edustajalle, sisäiselle auditointiosastolle, lakiasiainjohtajalle,
eettisen ja säännönmukaisen toiminnan osaston johtajalle tai yrityksen muulle
johtajalle tai toimihenkilölle.
Milloin ilmoitus voidaan tehdä?
Heti kun rikkomus tapahtuu tai ennen pian tapahtuvaa rikkomusta.
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toimimme aina oikein
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ASIAKIRJOJEN TARKKUUS
Maailman johtavat teleoperaattorit luottavat Brightstariin. Se ei ole sattumaa.

Asiakirjojen tarkkuus
Sitoudumme tarkkuuteen ja avoimuuteen kirjanpidossa ja asiakirjojen
laadinnassa. Varmistamme aina, että kirjanpito ja asiakirjat vahvistetaan,
toimitetaan ajoissa ja laaditaan totuudenmukaisesti. Kirjanpidon sisäisen
valvonnan ansiosta yrityksen maksutapahtumia käsitellään oikein. Lisäksi
noudatamme toiminnassamme yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita,
lakeja ja määräyksiä.
Meidän täytyy tuoda kaikki kirjanpidossa havaitut ristiriidat johdon tietoon
sekä ilmoittaa niistä tarvittaessa osakkaille, asiakkaille ja liikekumppaneille.
Yrityksen asiakirjoja ei saa koskaan väärentää, vääristellä tai peukaloida.
Tämä koskee myös tietojen pimittämistä sekä auttamista asiakirjojen
väärentämisessä. Kaikista asiakirjoihin liittyvistä rikkomuksista tulee ilmoittaa
viipymättä saatavilla olevien ilmoituskanavien kautta.
Dokumentointi

Auditointi
Yrityksen sisäinen ja ulkoinen auditointi on tärkeää, sillä sen avulla yrityksen
johto voi arvioida kirjanpidon, liiketoiminnan ja hallinnollisten toimintojen
sisäisen valvonnan tehokkuutta. Auditoijilla on vastuu arvioida yritystä
puolueettomasti ja riippumattomasti. Heidän periaatteitaan työssä ovat
rehellisyys, luotettavuus ja eettisyys. Avustamme auditointitiimejä kaikin
tavoin. Yrityksessä ei suvaita valheellisten tai harhaanjohtavien lausuntojen
antamista tietoisesti auditoijille.
Avoimuus
Avoimuus on ratkaisevan tärkeää yrityksen menestykselle. Tietojen
esitys kattavasti ja yksityiskohtaisesti tukee vastuullista toimintaa ja
ehkäisee tehokkaasti väärinkäytöksiä. Kaikki rahavarat, pankkitilit ja muut
liiketoimintaan liittyvät tilit tulee esittää rehellisesti ja asianmukaisesti
yrityksen kirjanpidossa. Kannustamme työntekijöitä varmistamaan, ettei
mitään rahoja, varoja, maksuvelvollisuutta, tuloja tai kustannuksia pimitetä
tai kirjata puutteellisesti tai muuten virheellisesti.

Sitoudumme dokumentoimaan tarkasti myyntitapahtumat, ostotilaukset,
inventaarion hallinnan ja muut yrityksessä paikallisesti tai kansainvälisesti
suoritettavat tapahtumat. On ehdottoman tärkeää vaatia ja saada
asianmukainen aineisto asiakkailta, toimittajilta ja muilta kolmansilta
osapuolilta, jotka osallistuvat tällaisiin tapahtumiin. Tarkka dokumentointi
vahvistaa yrityksen uskottavuutta ja luotettavuutta.
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Julkisiin hankkeisiin osallistuvien työntekijöiden eettiset
velvollisuudet
Sitoudumme noudattamaan kaikkia julkaisuvelvollisuuksia kattavasti,
oikeudenmukaisesti, tarkasti ja oikea-aikaisesti. Joissakin tapauksissa
yrityksen kirjanpitäjät tai auditoijat voivat pyytää työntekijöiltä tai
toimihenkilöiltä tietoja julkaisuvelvollisuuksien edellyttämällä tavalla.
Odotamme työntekijöiden toimittavan pyydetyt tiedot ripeästi ja
paikkansapitävästi.
Lisäksi yrityksen kirjanpitäjillä ja auditoijilla on erityinen vastuu edistää
rehellisyyttä koko organisaatiossa. Toimitusjohtajalla, talousjohtajalla,
kirjanpito-osastolla ja auditointikomitealla on erityinen velvollisuus
ylläpitää yrityksen luotettavuutta raportoimalla taloudellisista tuloksista
ja olosuhteista.
Jos tiedät tai epäilet, että jokin toiminta voi heikentää yrityksen kykyä
tuottaa julkisia raportteja, kuten Yhdysvaltain Securities and Exchange
Commissionille (SEC) toimitettavia asiakirjoja, ota asia viipymättä
puheeksi saatavilla olevien ilmoituskanavien kautta.

Osakkaisiin ja tiedotusvälineisiin liittyvät velvollisuudet
Sitoudumme noudattamaan lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat yritystä
koskevien tietojen antamista erilaisissa tilanteissa toimistoympäristöstä
aina sosiaaliseen mediaan (Facebook, Twitter jne.).
Meidän kaikkien täytyy varoa, miten reagoimme yritystä koskeviin
uutisiin tai tietoihin. Vain markkinointi- ja viestintäosastoilla on valtuudet
vastata tiedotusvälineissä esitettyihin yritystä koskeviin tietoihin. Koska
periaatteisiimme kuuluu viestinnän avoimuus ja osakkaiden kunnioitus,
meidän tulee reagoida aktiivisesti meihin vaikuttaviin toimiin niin
sisäisissä kuin ulkoisissa ympäristöissäkin.
Jos saat yhteydenottoja tiedotusvälineiden edustajilta, ohjaa pyynnöt
osoitteeseen mediarelations@brightstarcorp.com. Jos saat juridisissa
asioissa yhteydenottoja tiedotusvälineiden edustajilta, ohjaa pyynnöt
yrityksen lakiasiainjohtajalle. Jos saat yhteydenottoja osakkailta,
ohjaa pyynnöt yrityksen Executive Vice President of Financelle ja
talousjohtajalle.
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Julkaisemattoman tiedon suojelu ja sisäpiirikauppojen estäminen

Luottamukselliset tiedot

Brightstarin palveluksessa voit saada tietoosi luottamuksellisia tietoja,
jotka katsotaan ”merkittäväksi julkaisemattomaksi tiedoksi”. Tiedot voivat
koskea Brightstaria tai yrityksen asiakkaita, toimittajia, liikekumppaneita
tai kolmansia osapuolia. Merkittävää julkaisematonta tietoa voi olla jopa
tieto, josta keskustellaan edustajien, liikekumppaneiden tai työtovereiden
kanssa. Sitä ovat myös yrityksen sisäiset tekniset tai liiketoimintaa koskevat
tiedot. Tällaisia tietoja on tärkeää suojella, sillä ne lisäävät yrityksen arvoa ja
kilpailukykyä nopeasti kasvavilla markkinoilla. Merkittävää julkaisematonta
tietoa voidaan luovuttaa vain työtovereille, jotka tarvitsevat niitä. Tietoja ei saa
koskaan luovuttaa yrityksen ulkopuolelle, ei edes perheenjäsenille ja ystäville.
Hanki aina asianmukainen valtuutus ennen julkaisemattomien tietojen
julkaisua tai luovutusta kolmannelle osapuolelle. Brightstarin palveluksesta
poistuvat työntekijät eivät saa luovuttaa julkaisemattomia tietoja uusille
työnantajilleen tai muille tahoille.

Brightstarin
kaltaisessa
monialayrityksessä
voit
saada
kuulla
luottamuksellisista asioista ja ainutlaatuisista liikesalaisuuksista. Niitä voivat
olla asiakasluettelot, uusia tuotteita ja palveluita koskevat hinnoittelustrategiat
sekä Brightstarin asiakkaita, toimittajia tai liikekumppaneita koskevat
luottamukselliset, kilpailukykyyn vaikuttavat tai omistusoikeudella suojatut
tiedot. Yrityksen tietoja, kuten merkittävää julkaisematonta tietoa, tulee pitää
luottamuksellisina tai kilpailukykyyn vaikuttavina, ellei Brightstar ole julkaissut
tietoja virallisesti.

Kiellämme kaikkia Brightstar-yhteisön jäseniä käymästä kauppaa yrityksen
arvopapereilla, jos jäsenellä on kyseistä yritystä tai arvopaperia koskevaa
ei-julkista tietoa. Jos saat tietää, että julkaisemattomia tietoja luovutetaan
ilman asianmukaista valtuutusta, ilmoita asiasta viipymättä saatavilla olevien
ilmoituskanavien kautta ja katso lisätietoja yrityksen käytännöistä.

Joissakin tilanteissa houkutus paljastaa luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille
voi olla suuri, mutta on tärkeää pitää Brightstarin ja sen kumppaneiden
luottamukselliset tiedot salassa ja luovuttaa niitä vain yrityksen sisällä
työtovereille, jotka tarvitsevat niitä. Meidän täytyy varoa salaisten tietojen
paljastamista yrityksen ulkopuolelle ja niiden julkaisemista suoraan tai
epäsuorasti. Lisäksi on ehdottoman kiellettyä paljastaa arkaluonteisia tietoja
blogien tai muiden sivustojen ylläpitäjille.
Noudatamme tällaista käytäntöä, koska yrityksen ja sen liikekumppaneiden
tietojen suojaaminen on ratkaisevan tärkeää menestyksemme kannalta.
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tinkimättömään rehellisyyteen

sitoutuminen

Eettinen
toiminta
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KUINKA TOIMIA?
Charlie työskentelee yrityksen lakiosastolla. Hänen veljensä Gary työskentelee erään
tytäryhtiön talousosastolla. Charlie valmistelee suurta yrityskauppaa, jonka myötä
hänen yrityksensä saa merkittävän kilpailuedun markkina-alueella. Sopimusta ei ole vielä
viimeistelty, eikä yritys ole julkaissut tietoa yrityskaupasta.

// rehellisyys

Charlie on pari päivää myöhemmin pelaamassa golfia veljensä Garyn kanssa ja mainitsee
yrityskaupan ohimennen. Charlie katuu heti sanojaan, sillä hän ymmärtää, ettei hän saa
paljastaa julkaisematonta tietoa, ja tietää, miten ahne Gary on. Gary vakuuttaa veljelleen,
ettei hän aio ostaa yrityksen osakkeita, ennen kuin tieto yrityskaupasta julkaistaan.
Kun tietoja ei ole kuulunut muutamaan viikkoon, Gary ei malta enää odottaa. Vaikka hän
lupasi veljelleen olla sijoittamatta itse yritykseen, hän ei halua päästää tilaisuutta käsistään.
Gary miettii, voiko hän kertoa yrityskaupasta kaverilleen Stevelle ja pyytää tätä tekemään
sijoituksen puolestaan.
Voiko Gary hyödyntää julkaisematonta tietoa itse niin, että Steve tekee sijoituksen
hänen puolestaan?
Ei missään nimessä. Asia vain pahenisi, jos Gary kertoisi luottamuksellisesta tiedosta
kaverilleen. Charliella ei ollut mitään oikeutta paljastaa Garylle julkaisematonta tietoa,
vaikka Gary on Charlien perheenjäsen ja vaikka Gary työskentelee tytäryhtiössä.
Charlie olisi voinut kertoa yrityskaupasta Garylle vain, jos hän olisi saanut siihen ensin
luvan yritykseltään.
Garyllä ei myöskään ole oikeutta kertoa kenellekään yrityskaupasta, ennen kuin se
julkistetaan. Hän ei voi sijoittaa yritykseen itse eikä kaverinsa kautta. Suoraa tai
epäsuoraa sijoitusta pidettäisiin sisäpiirikauppana, ja siitä voisi aiheutua myös muiden
lakien nojalla sakko- tai vankeusrangaistuksia.
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sitoudumme tarjoamaan
asiakkaillemme parhaita ratkaisuja
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ETURISTIRIITOJEN EHKÄISEMINEN JA
ASIANMUKAINEN RISKIENHALLINTA
Maailmanluokan palvelu edellyttää täydellistä omistautumista.
Eturistiriidat
Brightstarin eturistiriitoja koskeva käytäntö on yksinkertainen – toimi aina
Brightstarin edun mukaan. Eturistiriitoja voi ilmetä seuraavissa tilanteissa:
• Merkittävän edun hankkiminen suhteessa Brightstarin toimittajaan,
kilpailijaan tai asiakkaaseen.
• Henkilökohtaiseen konsultointi- tai työsuhteeseen ryhtyminen
Brightstarin varsinaisen tai mahdollisen kilpailijan kanssa.
• Osallistuminen ulkopuoliseen liiketoimintaan, joka kilpailee tai voi
kilpailla Brightstarin liiketoiminnan tai etujen kanssa.
• Ryhtyminen ulkopuoliseen työsuhteeseen, joka voi vaikuttaa kykyyn
suoriutua omista työtehtävistä Brightstarilla.
• Toimiminen toimihenkilönä, johtajana tai muussa tehtävässä
Brightstarin asiakkaan, toimittajan tai kilpailijan palveluksessa ilman

• Brightstarin palveluksessa työskentelevän perheenjäsenen
työn valvominen tai arvioiminen tai työsuorituksen arviointiin,
palkkaukseen tai etuuksiin vaikuttaminen.
• Nykyinen tai aiempi osallistuminen valtion työntekijänä
urakkasopimusten tekemiseen Brightstarin kanssa.
• Suorat tai epäsuorat lainvastaiset poliittiset lahjoitukset poliittisille
ehdokkaille, organisaatioille tai tahoille, jotka voivat käyttää
lahjoituksia poliittisen ehdokkaan eduksi.
• Henkilökohtaisten lainojen siirtäminen yritykseltä työntekijöille tai
johtajille.
• Lainojen vastaanotto yrityksen nimissä ilman valtuutusta muilta
yrityksiltä, kuten tytäryhtiöiltä.

Brightstarin toimitusjohtajan hyväksyntää.
Huomautus: Brightstarin palveluksessa työskennellessäsi sinulla
on velvollisuus ilmoittaa kaikista varsinaisista tai mahdollisista
eturistiriidoista, jotka kohtaat. Monissa tapauksissa eturistiriita
voidaan selvittää käsittelemällä asia avoimesti.
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Lahjat
Saatat ehkä miettiä, miten lahjan antaminen
tai vastaanottaminen voisi olla väärin.
Joissain tapauksissa lahjat ovatkin sallittuja.
On kuitenkin tärkeää harkita huolellisesti,
millaisia lahjoja voidaan antaa ja vastaanottaa,
kenelle lahjoja voidaan antaa, keneltä niitä
voidaan ottaa vastaan ja miltä tilanne voi
näyttää suhteessa liiketoimintaamme.

Tässä on hieman
lisäohjeita:
• Lahjat sopivat tiettyihin
tilanteisiin, kuten
liiketapaamisiin toisessa
maassa, jonka kulttuurissa on
kohteliasta antaa ja ottaa vastaan
pieniä kunnioituksen osoituksia.
Tällaiset lahjat ovat soveliaita, jos ne
täyttävät Brightstarin lahjakäytännön

”Lahja” on mikä tahansa arvokas asia, kuten
mainoskynä tai kallis viinipullo. Jos asialla on
arvoa, se on lahja. Myös kestitystä voidaan
pitää lahjana. Kestitystä voi olla esimerkiksi
toimittajan ilmaiseksi tarjoama matka ja
pääsylippu tapahtumaan.
Kaikista lahjoista täytyy ilmoittaa Brightstarin
intranetin lahjatyökalun kautta. Jos sinulla on
kysyttävää siitä, mikä katsotaan lahjaksi tai
mikä on soveliasta, ota yhteys Brightstarin
lakiosastoon tai eettisen

vaatimukset
• Jos lahja ei täytä Brightstarin lahjakäytännön
vaatimuksia eikä sitä ole hyväksytty ennalta, se ei ole sovelias. Lahja ei ole
sovelias, jos sen tarkoituksena on vaikuttaa liiketoimintaan tai päätöksentekoon.
Lahjoja ei saa käyttää sopimusten hankkimiseen tai jatkamiseen eikä sopimuksen
ohjaamiseen toiselle henkilölle tai yritykselle mukaan luettuina (myös ulkomaiset)
valtiot, virkamiehet ja poliittiset puolueet. Yrityksen käytäntö kieltää kaikkien lahjojen
ottamisen vastaan valtion virkamiehiltä. Lisäksi valtion virkamiehille voidaan antaa
lahjoina ainoastaan lahjakäytännössä määriteltyjä promootiotuotteita.
Lahjakäytännön mukaisesti kaikista asiakkailta, toimittajilta, alihankkijoilta ja muilta
liikekumppaneilta saaduista lahjoista täytyy ilmoittaa. Rehellinen ja luotettava maine on
tärkeä yrityksellemme ja sen kulttuurille. Lisäohjeita on Brightstarin lahjakäytännössä.

.23

Matkat ja kestitys
Matkat ovat yrityksen resursseja, joilla on liiketoiminnallinen tarkoitus.
Kaikkien työntekijöiden täytyy noudattaa Brightstarin käytäntöä ja
hyväksyntäprosessia kaikissa liiketoimintaan liittyviä matkoja, kestitystä
ja kululaskuja koskevissa asioissa.
Kaikkien työntekijöiden odotetaan käyttävän ammatillista harkintaa
arvioidessaan yritykselle aiheutuvien kulujen sopivuutta. Lisäohjeita on
Brightstarin matka- ja kestityskäytännössä.
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Liiketoimi lähipiirin kanssa on liiketoimintaan liittyvä sopimus tai järjestely,
jonka osapuolilla on ollut erityinen suhde jo ennen sopimussuhteen
muodostamista. Jos esimerkiksi Brightstarin hallituksen jäsen omistaisi
toisen yrityksen, joka ryhtyy toimittamaan palveluja Brightstarille,
kyseessä olisi liiketoimi lähipiirin kanssa. Sopijapuolten välinen
erityissuhde muodostaa mahdollisen eturistiriidan, sillä liiketoimeen
voi liittyä toimintaa, joka hyödyttää toista tai molempia osapuolia. On
tärkeää ilmoittaa asianmukaisella tavalla tilanteista, joissa Brightstar
toimii lähipiiriin luettavien tahojen kanssa.
Korruption ja lahjonnan torjunta
Brightstarin nimissä toimintaan sovelletaan lahjonnan tai korruption vastaisia lakeja
kaikkialla maailmassa. Useimmissa maissa on voimassa lahjonnan tai korruption vastaisia
lakeja, joilla kielletään virkamiesten lahjonta Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act
(FCPA) -lain tavoin. Lisäksi joidenkin lakien, kuten Ison-Britannian Bribery Act (UKBA)
-lain, nojalla lahjuksen antaminen kenelle tahansa (”kaupallinen lahjonta”) voi olla siviilija rikosoikeuden vastainen teko, vaikka lahjuksen vastaanottaja ei olisikaan (UKBA-lain
määritelmän mukaan) valtion virkamies. Kaupallista lahjontaa voi olla arvokkaan asian
vaihtaminen asiakkaan, edustajan, toimittajan tai muun välittäjän kanssa tarkoituksena
vaikuttaa kaupalliseen toimintaan. Brightstarin työntekijät eivät saa koskaan osallistua
sopimattomaan toimintaan, johon liittyy lahjontaa tai korruptiota.
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Emme myöskään saa antaa mitään maksuja suoraan tai epäsuoraan
valtion virkamiehille, poliittisille ehdokkaille, poliittisille puolueille,
toimihenkilöille tai asiakkaiden, toimittajien tai kilpailijoiden työntekijöille,
jos maksujen tarkoituksena on saada yrityksellemme erityiskohtelua tai
jos maksut ovat sovellettavien lakien vastaisia.

Koska Brightstar on Yhdysvalloissa rekisteröity useissa maissa
toimiva yritys, Brightstarin kaikkien työntekijöiden tulee sijainnista ja
toimintamaasta riippumatta noudattaa kaikilta osin FCPA-lakia sekä
toimintaan sovellettavia paikallisia lahjonnan ja korruption vastaisia
lakeja.

Sopimattomia maksuja voivat olla ylimääräiset provisiot tai hyvitykset,
yrityksen omaisuuden lahjoittaminen tai lainaaminen tai yrityksen
työntekijöiden palvelut. Niitä voivat olla myös kustannusten maksaminen
muiden puolesta sekä yrityksen nimissä tehtyjen maksujen korvaaminen
yrityksen toimihenkilöille, työntekijöille tai edustajille. Brightstarin
lahjakäytännössä on lisäohjeita valtion virkamiesten tarjoamista ja heille
annettavista lahjoista.

FCPA-lakia sovelletaan yhdysvaltalaisiin henkilöihin, yhtiöihin ja
yrityksiin sekä niiden hallinnassa oleviin kansainvälisiin tytäryhtiöihin.
Lain nojalla emme saa tarjota, maksaa tai luvata mitään arvokasta
suoraan tai epäsuorasti ulkomaisille virkamiehille, poliittisille puolueille
tai ehdokkaille tarkoituksena hankkia tai jatkaa sopimuksia. Emme saa
yrittää hankkia sopimatonta etua osallistumalla kiellettyyn toimintaan.
Lisäksi on tärkeää huolehtia asiakirjojen ja kirjanpidon tarkkuudesta,
millä varmistetaan, ettei yritys riko FCPA-lakia.
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On ehdottoman kiellettyä osallistua minkäänlaisiin korruptoituneisiin
järjestelyihin asiakkaiden, toimittajien tai muiden kolmansien osapuolten
kanssa. Korruptiolla tarkoitetaan yleisesti yritystä hankkia henkilökohtaista
etua tai liiketoimintaetua sopimattomalla tai lainvastaisella tavalla.
Korruptioon voi liittyä maksuja tai arvokkaiden asioiden vaihtamista.
Varmistamme, että kanssamme toimivat kolmannet osapuolet
ymmärtävät kaupallista lahjontaa sekä valtion virkamiesten lahjontaa
koskevat käytännöt. Toimimme tiiminä, joten olemme yhdessä vastuussa
sääntörikkomusten seurauksista.

Ei hätää. Ymmärrämme, ettei aina ole selvää, mitä pidetään
lahjuksena tai ketä pidetään ulkomaisena virkamiehenä. Yrityksen
käytäntöjen sekä koulutuksissa kuvattujen esimerkkien kautta
esitellään parhaat toimintatavat tilanteissa, joihin voi liittyä FCPAlaki, UKBA-laki tai muu sovellettava lahjonnan tai korruption
vastainen laki.
Toimimme maailmanlaajuisesti ja kohtaamme toimintamaissa
erilaisia tapoja ja kulttuureja. Siksi on tärkeää varmistaa, että
kaikki työntekijät ymmärtävät sovellettavat lait ja noudattavat niitä.
Jos et ole varma, liittyykö johonkin tilanteeseen mahdollisesti
lahjontaa, pyydä rohkeasti apua, ennen kuin toimit. Lisäksi kaikkien
työntekijöiden on suoritettava korruption torjuntaa käsittelevä
verkkokoulutus työsuhteensa alussa

Kilpailun rajoittaminen
Yritys noudattaa kaikissa toimintamaissaan sovellettavia
kilpailunrajoituslakeja. Ne koskevat yleisesti liiketoimintaan
liittyviä, kilpailua rajoittavia käytäntöjä. Kilpailunrajoituslaeilla
kielletään esimerkiksi hintajärjestelyt, markkina-alueiden
jakaminen kilpailijoiden kesken sekä tuotannon tai
liiketoiminnan rajoittaminen. Älä koskaan osallistu suoraan
tai epäsuorasti kilpailua rajoittavaan toimintaan, sillä siitä voi
seurata sakko- tai vankeusrangaistuksia.
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Boikoteista kieltäytyminen
Olemme Yhdysvalloissa rekisteröity maailmanlaajuinen yritys, joten
meidän on tärkeää noudattaa kaikkia yhdysvaltalaisia boikottien vastaisia
lakeja. Kieltäydymme osallistumasta kansainvälisiin boikotteihin, jotka
eivät ole Yhdysvaltain asettamia. Emme myöskään anna kenellekään
tietoja tai lausuntoja, jotka voidaan tulkita osallistumiseksi lainvastaiseen
ulkomaiseen boikottiin. Jos sinulla on joskus kysyttävää mahdollisista
boikotteihin liittyvistä ongelmista, ota yhteys lakiosastoon.
Toimialan säännöt
Toimimme joissakin korkean riskin ympäristöissä, joten sitoudumme
noudattamaan kaikkia toimintaamme eri maissa sovellettavia tuonti- ja
vientilakeja ja -määräyksiä. Laeissa määritellään tarkasti, millä alueilla
ja kenen kanssa voimme toimia. Voimassa olevia lakeja on paljon, ja ne
voivat olla keskenään päällekkäisiä. Samaan tilanteeseen voidaan soveltaa
kerrallaan useita lakeja. Siksi meidän on tärkeää tutustua tuonti- ja
vientitapahtumiin sovellettaviin lakeihin sekä siihen, miten ne vaikuttavat
liiketoimintaamme.

Jos tiedät tai epäilet Brightstar-yhteisön jäsenen rikkovan kauppalakeja
ja -määräyksiä, ilmoita osaston esimiehelle viipymättä. Lisäksi jos et
ole varma, oletko osallistunut kauppalakien ja -määräysten vastaiseen
toimintaan, ota yhteys saatavilla olevien ilmoituskanavien kautta.
Rahanpesun torjunta
Rahanpesulla tarkoitetaan laittomista lähteistä saadun rahan siirtämistä
lailliseen liiketoimintaan. Sillä voidaan tarkoittaa myös rahan siirtämistä
laillisesta liiketoiminnasta laittomaan toimintaan. Rahanpesua voi olla
lainvastaisesta liiketoiminnasta saadun rahan vastaanottaminen tai jopa
terrorismin epäsuora rahoittaminen näennäisesti laillisten yritysten
kautta. Tarkistamme huolellisesti kaikkien liiketapahtumien taustat ja
kanssamme asioivien henkilöllisyyden, jotta emme tee yhteistyötä
terroristien, huumeiden salakuljettajien tai muiden lainvastaisten tahojen
tai niiden kumppanien kanssa. Kaikkien työntekijöiden tulee kiinnittää
huomiota varoitusmerkkeihin lainvastaisesta toiminnasta.
Emme osallistu rahanpesuun mistään syystä. Sitoudumme toimimaan
rehellisesti ja luotettavasti kaikissa liiketapahtumissamme.

Emme toimi ilman kirjallista etukäteen annettua hyväksyntää sekä
mahdollisesti tarvittavaa lupamenettelyä suoraan tai epäsuorasti
sellaisten maiden tai henkilöiden kanssa, joille Yhdysvaltain hallitus on
asettanut rajoitteita. Yrityksen eri puolilla maailmaa toimivat tytäryhtiöt,
kumppaniyhtiöt, työntekijät ja edustajat ovat myös vastuussa lakien ja
määräysten noudattamisesta.
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Julkisiin hankintoihin liittyvät velvollisuudet
Julkisiin hankintoihin liittyvässä toiminnassa on tärkeää olla erittäin
huolellinen. Brightstar sitoutuu noudattamaan Procurement Integrity Act -lain
ehtoja. Procurement Integrity Act -laki suojelee prosesseja, joilla Yhdysvaltain
liittovaltion virastot kilpailuttavat tuotteiden tai palveluiden hankintoja. Lain
nojalla Brightstarin työntekijät eivät saa ottaa vastaan toimittajan valintaa
koskevia tietoja nykyisiltä tai entisiltä virkamiehiltä, jotka pyrkivät vaikuttamaan
kilpailutukseen sopimattomalla tavalla. Tällaisia tietoja ovat

Lisäksi kyseisen lain nojalla Brightstarin työntekijät eivät saa hankkia
sopimattomalla tavalla tarjouksia tai ehdotuksia koskevia tietoja (kuten
julkaisemattomia tietoja, jotka on lähetetty liittovaltion virastolle tarjouksen
tai ehdotuksen osana tai sen yhteydessä). Tällaisia tietoja ovat
• kustannus- ja hintatiedot
• epäsuorat kustannukset ja suorat työvoimakustannukset
• valmistusprosesseja, toimintaa ja tekniikoita koskevat tiedot, jotka on

• suljetut tarjoukset tai hinnastot

merkitty omistusoikeudella suojatuiksi tai toimittajan valintaa koskeviksi

• toimittajan valintasuunnitelmat

tiedoiksi sovellettavan lain tai määräyksen mukaisesti

• tekniset arviointisuunnitelmat

• tarjous- tai ehdotustiedoiksi merkityt tiedot

• kilpailevien tarjousten tekninen arviointi

• muut tiettyyn hankintaan liittyvät materiaalit tai tiedot, jotka tarjouksen

• pätevien tarjousten ehdot

tehnyt yritys katsoo omistusoikeudella suojatuiksi.

• tarjousten, ehdotusten tai kilpailijoiden järjestystiedot
• hinta- tai kustannusarviot
• toimittajien valintaa koskevat raportit ja arviot
• toimittajien valintaa koskevat neuvonantajien suositukset
• tarjotut hinnat tai kustannustiedot
• muut vastaaviksi luokiteltavat tiedot.

Huomautus: Kaikkien kilpailutuksessa saatujen julkisten (sekä
muiden kuin julkisten) urakoiden suorituksessa tulee noudattaa
sovellettavia lakeja, sääntöjä, määräyksiä, teknisiä tietoja,
vaatimuksia ja ehtoja.
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yli 8 000 työntekijää yli 55 maassa

Brightstaryhteisöä

meillä
kaikilla on
velvollisuus

Jokaisen
saavutukset ja
teot vaikuttavat
meihin kaikkiin

Unohdamme välillä päivittäisissä tehtävissämme, että Brightstarilla yli 8 000 työntekijää
yli 55 maassa kuudella eri mantereella ja että olemme kaikki osa suurta Brightstaryhteisöä. Jokaisen ponnistelut, saavutukset ja teot vaikuttavat meihin kaikkiin.
Yrityksemme eettiset ohjeet tukevat sääntöjen ja ohjeiden noudattamista, ja ne myös
muistuttavat, mikä velvollisuus meillä kaikilla on koko Brightstar-yhteisöä kohtaan.

RAFAEL DE GUZMAN
Johtaja, strategiset hankkeet

.29

KUINKA TOIMIA?
Herra Chen johtaa myyntiosastoa Chicagon toimipaikassa. Hän käy sopimusneuvotteluita
etiopialaisen asiakkaan, Lexicon, kanssa. Lexico on valtionyhtiö. Sovittuaan tapaamisesta
Chen kuulee, että Etiopiassa liiketapaamisiin on tavallista tuoda lahja.

// dedicação

Hän tietää, että sovellettavien lahjonnan vastaisten lakien nojalla hän ei voi viedä mukanaan
mitään arvokasta tarkoituksenaan saada aikaan sopimus Lexicon kanssa. Hän ei
kuitenkaan halua loukata potentiaalisia liikekumppaneitaan. Chen päättää viedä pullollisen
lempipunaviiniään, jonka hinta on 50 $.

Toimiko Chen oikein?
Se onkin hankala kysymys. Vaikka lahjan antaminen on sallittua, jos se on tapojen mukaista,
Brightstarin lahjakäytännön mukaan valtion virkamiehille voidaan antaa lahjoina ainoastaan
promootiotuotteita (kuten Brightstar-kyniä tai -mukeja). Näin ollen Chen voi antaa lahjan,
mutta sen täytyy olla Brightstarin lahjakäytännön mukainen promootiotuote.

Jos Chen ei ollut varma lahjan soveliaisuudesta, hän olisi voinut pyytää neuvoa
henkilöstöosastolta tai eettisen ja säännönmukaisen toiminnan osastolta ennen minkään
lahjan tarjoamista. Hän olisi voinut myös tutustua Brightstarin lahjakäytäntöön
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kehitämme jatkuvasti
toimintaamme luovalla ja
kekseliäällä tavalla
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ELEKTRONIIKKA, SOSIAALINEN MEDIA JA OHJELMISTOT
Toimimme aina luovasti lainmukaisuudesta tinkimättä.

Yrityksen järjestelmien asianmukainen käyttö ja suojaus
Yrityksen sähköiset laitteistot, kuten tietokoneet, laitteet ja oheislaitteet,
sekä sen tietoliikennejärjestelmät, kuten vastaajapalvelu, sähköposti,
kaupalliset ohjelmistot ja Internet-yhteys Microsoft Internet Explorerilla
tai muulla verkkoselaimella, ovat yrityksen omaisuutta. Käytämme
vastuullisesti tietojärjestelmiä sekä sosiaalisen median palveluita
(kuten Facebook, Twitter, Google+ ja Orkut). Sähköiseen viestintään
sovelletaan kaikkia yrityksen käytäntöjä, kuten häirintää ja yrityksen
tietojen suojaamista koskevia käytäntöjä.
Ymmärrämme, että sosiaalisen median ja sähköisten viestintäkanavien
avulla voimme ilmaista luovuuttamme ja dynaamisuuttamme sekä
yksilöinä että yrityksenä. Verkossa ammatillisen ja henkilökohtaisen
elämän rajat voivat kuitenkin hämärtyä. Siksi odotamme työntekijöiden
käyttävän harkintaa toimiessaan työn ulkopuolella. Me kaikki olemme
vastuussa verkossa julkaisemastamme tiedosta ja sen aikaansaamasta
maineesta – niin yksilöiden kuin Brightstarinkin näkökulmasta. Työajalla
yrityksen valtuuttamana tai sen ulkopuolella tapahtuva tietojen julkaisu
Internetissä ja sosiaalisessa mediassa yrityksen omaisuutta käyttäen
katsotaan yrityksen liiketoimintaan liittyväksi.

Jos et ole varma, onko verkossa julkaisemasi tai kirjoittamasi sisältö
sopivaa, pyydä neuvoa saatavilla olevien ilmoituskanavien kautta.
Pidä seuraavat asiat mielessä: Viestintä tällaisissa järjestelmissä ei
ole yksityistä. Ne ovat julkisia ympäristöjä, joista tieto on pysyvästi
haettavissa.
Tärkeintä on kunnioittaa lukijoita, työtovereita ja Brightstaria yrityksenä.
Tutustu sosiaalisen median käytännössämme esitettyihin vaatimuksiin
ja ohjeisiin.
Immateriaaliomaisuus
Sitoudumme suojelemaan yrityksen immateriaaliomaisuutta. Tämä
koskee tietoja, jotka on suojattu patenteilla, tekijänoikeuksilla tai
tavaramerkeillä. Sovellettavien immateriaalioikeuksia ja esimerkiksi
laitonta kopiointia koskevien lakien mukaisesti merkitsemme tai
varustamme tietomme aina tavaramerkillä, palvelumerkillä tai
tekijänoikeussymbolilla. Noudatamme myös kaikkia sovellettavia lakeja,
jotka koskevat muiden immateriaaliomaisuutta. Hankimme tarvittavan
luvan ja ilmoitamme muille, jos käytämme heidän omaisuuttaan.
Jos et ole varma, millaista suojausta tarvitaan, tai jos tiedät jonkun
syyllistyneen väärinkäyttöön yrityksen sisällä tai sen ulkopuolella, ota
viipymättä yhteys saatavilla olevien ilmoituskanavien kautta.
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KUINKA TOIMIA?
Herra Gonzalez työskentelee kolmen kollegan kanssa yrityksen markkinointiosastolla. Hän
vastaa yrityksen Facebook-sivun ja muiden mediasivustojen päivittämisestä yrityksen
puolesta. Lisäksi hän pitää henkilökohtaista blogia, jossa hän kertoo päivittäisestä työstään.

// innovointi

Eräänä aamuna Gonzalez ja hänen kollegansa Luis saavat uuden sivustoprojektin. Iltapäivällä
Gonzalez kuulee, että Luis valittaa uuden projektin työmäärästä. Luisin asenteeseen
tympääntyneenä Gonzalez päättää purkaa tuntojaan blogissaan. Hän kirjoittaa vihaisen viestin
laiskoista kollegoista, joilla ei ole työmoraalia.
Luis seuraa Gonzalezin blogia, joten hän näkee viestin illalla ja loukkaantuu syvästi. Hän
tietää, että blogikirjoitus kertoo hänestä, koska muita ei ole määrätty projektiin Gonzalezin
kanssa. Luis ottaa yhteyden eettisen ja säännönmukaisen toiminnon osastoon ja ilmoittaa
Gonzalezin kirjoituksesta.
Joutuuko Gonzalez vastaamaan teoistaan?
Kyllä. Ensinnäkin Gonzalez käytti yrityksen omaisuutta henkilökohtaisen blogin
päivittämiseen, ja lisäksi hän kirjoitti sopimattomia kommentteja kollegastaan. Tällaista
käytöstä ei suvaita. Vaikka Gonzalez pitäisikin Luisia laiskana, hänellä ei ole oikeutta haukkua
tätä henkilökohtaisella sivustollaan.
Asia voi johtaa Gonzalezin työsuhteen päättämiseen tai pahimmillaan jopa oikeudellisiin
seuraamuksiin. Ja kaikki yhdestä blogikirjoituksesta!
Mitä Gonzalez olisi sitten voinut tehdä?
Jos työskentely Luisin kanssa projektissa ei Gonzalezin mielestä sujunut, hän olisi voinut
ilmoittaa asiasta lähimmälle esimiehelleen tai saatavilla olevien ilmoituskanavien kautta.
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kunnioitamme yksilöllisiä
ominaisuuksia ja ideoita
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TERVEEN, KUNNIOITTAVAN JA TURVALLISEN
TYÖYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN
Parhaat ajatukset syntyvät ympäristössä, jossa erilaisuutta kunnioitetaan.

Terveys ja turvallisuus
Brightstar on sitoutunut suojelemaan työntekijöiden, asiakkaiden,
vierailijoiden, alihankkijoiden ja toiminta-alueiden terveyttä ja turvallisuutta
noudattamalla kaikkia sovellettavia terveyttä ja turvallisuutta koskevia
lakeja ja määräyksiä. Terveyttä ja turvallisuutta koskevat käytännöt ja
menettelyt on suunniteltu tukemaan turvallista työskentelyä ja pitämään
työympäristö vaarattomana. Ilmoita huolenaiheistasi aina seuraavissa
tilanteissa:
• Sinua pyydetään suorittamaan tehtävä, jota et pidä turvallisena tai
johon sinulla ei ole tarvittavaa koulutusta.
• Näet jonkun suorittavan tehtävää, jota et pidä turvallisena tai johon

Monimuotoisuus, yhtäläiset mahdollisuudet ja
tasapuolinen kohtelu
Ymmärtämällä monimuotoisuutta kehitymme ainutlaatuiseksi ja
houkuttelevaksi tiimiksi. Pyrimme kehittämään ja säilyttämään
työvoimaa, joka on yhtä monimuotoinen kuin markkina-alueemmekin,
sekä ylläpitämään osallistavaa työympäristöä. Monimuotoisuus on
voimavara. Nautimme eri puolilla maailmaa toimivien työntekijöiden,
asiakkaiden, toimittajien ja muiden liikekumppanien kulttuurieroista.
Me kaikki olemme vastuussa monimuotoisuuden kunnioittamisesta,
tasapuolisesta kohtelusta ja siitä, että yritys tarjoaa kaikille yhtäläiset
mahdollisuudet sovellettavien lakien mukaisesti.
Suhteet kolmansiin osapuoliin

hänellä ei ole tarvittavaa koulutusta.
• Havaitset turvattoman tai mahdollisesti vaarallisen tilanteen tai
kuulet siitä.
Turvallisuus on meidän kaikkien vastuulla. Jos koskaan uskot, että
turvallisuutesi tai työtoverisi turvallisuus on vaarassa, ota yhteys
henkilöstöosaston paikalliseen edustajaan.

Arvostamme suhteitamme kolmansiin osapuoliin. Meidän on tärkeää
noudattaa yhteisössämme yhtenäistä järjestelmää, jolla varmistetaan
toiminnan tasapuolisuus sekä sovellettavien lakien ja määräysten
noudattaminen. Yrityksellämme ja kolmansilla osapuolilla, joiden
kanssa toimimme, on siksi velvollisuus noudattaa liiketapahtumissa
yrityksen eettisiä ohjeita ja käytäntöjä. Eri maiden lainsäädännöllisten ja
kulttuurierojen vuoksi meidän on myös tärkeää tuntea kansainväliset lait
toimiessamme eri maissa.
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Syrjintä ja häirintä
Brightstar pyrkii luomaan työympäristön, jossa ei esiinny minkäänlaista
syrjintää tai häirintää eikä mitään muuta loukkaavaa tai epäkunnioittavaa
toimintaa.
Säännöt ovat yksinkertaiset: Brightstar ei milloinkaan
suvaitse tällaista käytöstä. Emme syrji ketään etnisen taustan, ihonvärin,
uskonnon, iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, vamman,
kansalaisuuden, veteraaniuden tai muun erityissuojelua nauttivan
ominaisuuden vuoksi. Emme harjoita tai suvaitse näihin ominaisuuksiin
perustuvaa tai alla tarkemmin kuvattua muunlaista häirintää. Käytäntö
koskee yhteisön kaikkia jäseniä, myös kaikkia kolmansia osapuolia,
joiden kanssa toimimme. Noudatamme tätä käytäntöä, koska olemme
sitoutuneen toistemme kunnioittavaan kohteluun.
Jos kohtaat tai tiedät jonkun muun kohtaavan syrjintää tai häirintää,
pyydä apua saatavilla olevien ilmoituskanavien kautta.

Häirinnällä tarkoitetaan eitoivottua sanallista, kuvallista,
fyysistä tai muuta toimintaa, joka
tekee työympäristöstä uhkaavan,
loukkaavan tai vihamielisen. Sitä
ovat esimerkiksi seuraavat niihin
kuitenkaan rajoittumatta:
• seksuaalinen häirintä
• loukkaava kielenkäyttö tai sopimattomat vitsit
• halventavat kommentit
• ihonväriin, etniseen taustaan, sukupuoleen tai
uskontoon perustuvat solvaukset
• pelotteleva tai uhkaava käytös
• vihamielinen käytös toista kohtaan
yksilöllisten ominaisuuksien perusteella.

Huomautus: Seksuaalisella häirinnällä on useita muotoja,
kuten seuraavat:
• lähentely, seksuaalisten tekojen ehdottelu tai sopimattomat
vaatimukset
• seksuaaliset vitsit, kuvat, tekstit tai viestit
• ulkonäköön liittyvät säädyttömät tai halventavat kommentit
• seksuaalisesti vihjailevien kuvien tai pornografian esittäminen.
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Yksityisyys ja tietosuoja

Väkivalta

Kunnioitamme toisten yksityisyyttä. Emme käytä, hanki, luovuta tai
muokkaa toisten tietoja fyysisessä tai sähköisessä muodossa. Tämä on
sallittua vain, jos siihen on todellinen liiketoiminnallinen peruste ja jos
se on sovellettavien lakien ja käytäntöjen mukaista.

Emme suvaitse työpaikalla minkäänlaista väkivaltaa. Tämä koskee
myös uhkaavaa, vihamielistä tai hyökkäävää käytöstä niihin kuitenkaan
rajoittumatta. Näin ei tule koskaan käyttäytyä asiakkaita, toimittajia,
kolmansia osapuolia tai ketään muutakaan kohtaan. Yrityksemme
työntekijät tai alihankkijat eivät saa pitää yrityksen alueella hallussaan
aseita tai tuliaseita, paitsi jos kyseisiä aseita tarvitaan työtehtävien
suorittamiseen ja yrityksen johto (mukaan luettuina pääjohtaja,
henkilöstöosasto ja lakiosasto) hyväksyy niiden hallussapidon kirjallisesti
ennalta.

Kunnioitamme toisten henkilökohtaista omaisuutta ja työpisteitä.
Meillä kaikilla on vastuu suojata omia tietojamme, kuten salasanoja,
taloudellisia tietoja sekä hallinnassamme olevia henkilökohtaisia tietoja.
Noudatamme huolellisesti toimintamaissa sovellettavia tietosuojalakeja
ja -määräyksiä. Toimimme huolellisesti aina, kun käytämme, siirrämme
tai luovutamme työntekijöiden tietoja.
Lisäksi suojaamme asiakkaiden, toimittajien ja liikekumppanien tietoja
emmekä käytä, hanki, luovuta tai muokkaa niitä ilman tarvittavaa lupaa ja
ilmoitusta. Sitoudumme yhdessä suojaamaan yksityisyyttä työpaikalla
kaikkialla, missä toimimme.

Jos koet tai tiedossasi on minkäänlaista väkivaltaa tai jos tiedät, että
Brightstarin alueelle on tuotu aseita tai tuliaseita, ilmoita asiasta
viipymättä saatavilla olevien ilmoituskanavien kautta tai tarvittaessa
poliisille.

Mitään asiakkaita tai työntekijöitä koskevia tietoja ei pidä siirtää
yrityksen sisällä tai ulkopuolella, ellei se ole aivan välttämätöntä.
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Yrityksen omaisuuden asianmukainen käyttö

Työaika ja etuudet

Huolehdimme asianmukaisesti yrityksen kaikesta omaisuudesta. Tämä
koskee yrityksen resursseja, tietojärjestelmiä, laitteistoa, kalusteita ja
toimitiloja. Käytämme omaisuutta asianmukaisesti suojellen sitä menetyksiltä,
vahingoittumiselta ja väärinkäytöltä.

Meillä kaikilla on vastuu kirjata tarkasti työaika ja vapaat. Kirjauksilla
varmistetaan, että kaikki työaika ja vapaat ilmoitetaan. Emme vääristele tai
pyydä ketään vääristelemään työajan tai vapaiden merkintöjä. Jos työntekijä
on oikeutettu ylityökorvaukseen, hänen täytyy ilmoittaa kertynyt ylityöaika.
Käytämme rehellisesti yrityksen tarjoamia korvaus- ja etuusohjelmia.
Ilmoitamme totuudenmukaisesti terveydentilaa, edunsaajia ja etuuksien piiriin
kuuluvia jäseniä koskevat sekä muut etuuksiin liittyvät tiedot.

Ohjelmistojen lataamiseen tai muiden kanssa jakamiseen täytyy
hankkia hyväksyntä. Emme tee laittomia kopioita, koska ne voivat rikkoa
tekijänoikeuslakeja ja antaa muille mahdollisuuden varastaa yrityksen
immateriaaliomaisuutta.
Ymmärrämme, että yrityksen resursseja voidaan joskus tarvita henkilökohtaiseen
käyttöön. Tämä on sallittua, mutta tietyissä rajoissa. Se ei saa vaikuttaa
keskittymiskykyyn ja työn tuloksellisuuteen. On myös tärkeää varmistaa,
ettei henkilökohtainen käyttö aiheuta mitään ylimääräisiä kustannuksia, altista
Brightstarin verkkoja ja laitteistoa viruksille, haittaohjelmille, murtautumiselle
tai muille sähköisille hyökkäyksille tai ole sovellettavien lakien tai käytäntöjen
vastaista.

Väärinkäytökset työajan ulkopuolella
Yrityksemme työntekijöiden ei tule osallistua työajan ulkopuolella toimintaan,
joka voi vahingoittaa heidän omaa mainettaan tai yrityksen mainetta tai joka
voi heikentää työsuoritusta. Luotamme siihen, että työntekijät käyttävät
asiassa harkintaansa.

Muista,

että edustat
yritystämme

Päihteiden käyttö
Meillä on vastuu varmistaa, ettei työpaikalla käytetä huumeita tai alkoholia.
Noudatamme Yhdysvaltain liittovaltion päihteitä koskevaa politiikkaa sekä
kaikkia sovellettavia paikallisia lakeja. Emme pidä hallussa, levitä, valmista
tai käytä huumausaineita tai alkoholia yrityksen alueella tai toimiessamme
yrityksen nimissä. Työntekijät voivat käyttää juuri heille määrättyjä
reseptilääkkeitä, kunhan ne eivät vaikuta kykyyn suoriutua työtehtävistä
turvallisesti ja tehokkaasti.

Ympäristö

sekä työpaikalla
että sen ulkopuolella

Meillä on vastuu noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja, joiden tarkoitus on
suojella ympäristöä, toiminta-alueitamme sekä luonnonvaroja. Jokaisella
meistä on velvollisuus toimia näiden lakien mukaisesti ympäristön
suojelemiseksi sekä yritykselle aiheutuvien mahdollisten seuraamusten
minimoimiseksi. Olemme myös sitoutuneet vähentämään tuotteistamme ja
tuotantolaitoksistamme peräisin olevia haitallisia aineita.

Alkoholia on sallittua nauttia kohtuullisesti Brightstarin matka- ja
kestityskäytännön mukaisesti työajan päätyttyä, kokouspäivällisillä sekä
vastaavantyyppisissä tilaisuuksissa. Luotamme siihen, että työntekijät
käyttävät asiassa harkintaansa.
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KUINKA TOIMIA?
Mohamed työskentelee yrityksen henkilöstöosastolla. Hän päivittää uusien työntekijöiden
tietoja tietojärjestelmään. Parin tunnin kuluttua hän huomaa olevansa nälkäinen ja päättää
pitää tauon. Mohamed hakee naposteltavaa, ja kun hän palaa työpisteelleen, hän huomaa
että kahden uuden työntekijän henkilötunnukset puuttuvat järjestelmästä. Hän ajattelee
unohtaneensa syöttää tiedot ja jatkaa töitä.

// kunnioitus

Muutamaa viikkoa myöhemmin kyseiset työntekijät joutuvat identiteettivarkauden kohteeksi.
Mohamed potee syyllisyyttä, vaikka hän ei ole varma, että identiteettivarkaus liittyy tietojen
syötön aikana ilmenneeseen tilanteeseen.
Miten Mohamedin pitäisi toimia?
Mohamedin pitäisi ottaa viipymättä yhteys asianmukaiseen tahoon Brightstarilla. Mohamedin
kohtaamasta ja muista vastaavista tilanteista on ehdottoman tärkeää ilmoittaa eteenpäin, sillä
joku yrityksen sisällä saattaa varastaa tai vääristellä tietoja. Jos Mohamed ei ilmoita asiaa,
myöhemmin voi ilmetä muita vastaavia tapauksia. Siksi on todella tärkeää suojata tietoja
jatkuvasti erityisesti käsiteltäessä henkilökohtaisia ja yleisluontoisia tietoja.
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LOPUKSI
Ymmärrämme, että on mahdotonta luetella kaikki mahdolliset
lainvastaiset ja epäeettiset toimintatavat. Luotamme siihen, että
työntekijämme käyttävät luotettavia perustyökaluja: omaatuntoa,
harkintakykyä ja tervettä järkeä. Lisäksi olemme aina valmiita
tarjoamaan apua.
Muista, että jos tiedät tai epäilet jonkun syyllistyneen
rikkomukseen, sinulla on velvollisuus ilmoittaa huolenaiheistasi
henkilöstöosaston edustajalle, lakiasiainjohtajalle, sisäiselle
auditointiosastolle, eettisen ja säännönmukaisen toiminnan
osaston johtajalle tai muulle toimihenkilölle tai johtajalle, jolle
puhua. Voit myös käyttää luottamuksellista ilmoitussivustoa
neuvontapuhelinta. Muista, että yrityksemme ei suvaitse mitään
yritystä kostaa työntekijälle, joka ilmoittaa vilpittömästi epäilemästään
lain tai eettisten ohjeiden rikkomuksesta.

vo i t
j a

Pyydämme johtajia jakamaan nämä eettiset ohjeet kaikille vastuullaan oleville
Brightstarin työntekijöille. Lisäksi johtajien tulee varmistaa, että kaikki lukevat ja
ymmärtävät ohjeet sekä noudattavat niitä.
Näiden ohjeiden ja yrityksen muiden käytäntöjen tai menettelyjen rikkomukset voivat
johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin ja tarvittaessa jopa työsuhteen päättämiseen ja
muihin siviili- tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Lainvastaista tai sopimatonta toimintaa
ei voi perustella sillä, että käsky on tullut ylemmältä johdolta. Puutumme asiaan, jos ylempi
johto on tietoinen lainvastaisesta tai sopimattomasta toiminnasta ja antaa sen jatkua. Me
kaikki olemme vastuussa asioista, jotka teemme – ja jotka jätämme tekemättä.

Olemme sitoutuneet noudattamaan
näitä eettisiä ohjeita ja edistämään
menestyvää ja eettistä työympäristöä.
Uskomme, että toistemme avulla
ja tuella voimme saavuttaa tämän
tavoitteemme ja jatkaa Brightstarin
upeaa menestystä!
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